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הקדמה

ההערכה השנתית ממשיכה להיות ספינת הדגל של
פרסומי המכון למדיניות העם היהודי בנוסף להצגת
תמונה ייחודית על מצבן של מדינת ישראל ושל
יהדות התפוצות ,ההערכה השנתית מספקת נקודת
בסיס להשוואה וגם סדרת משתנים שעל פיהם ניתן
לשפוט את מגמות השינוי בעולם היהודי ההערכה
מזהה בכל שנה בעיות והזדמנויות – ומפרטת בתגובה
המלצות מדיניות

התעצמותם ,בעיקר בשיפור יכולת שיגור הטילים,
הממוקמים בלב אוכלוסייה אזרחית ,מבשרת כי גם
בעימות הבא תיאלץ ישראל להתמודד עם דילמות
קשות בהגנה על אזרחיה .גם חיזבאללה וגם חמאס
שואפים לא רק להשתמש באוכלוסיות אזרחיות כמגן
אנושי ,אלא גם לצבור קורבנות אזרחיים בצד שלהם
כדרך להכתים את ישראל על במת העולם ולהתכחש
לזכותה של ישראל להגן על עצמה.

משימה זו לא הייתה מעולם חשובה יותר .הזירה
הגיאופוליטית מציבה בפני העם היהודי אתגרים
מורכבים ,שחלקם מעוררי דאגה רבה .מצד אחד,
אפשר לראות באופן חיובי את העובדה שמדינות
ערביות מובילות מזהות את האיומים הניצבים מולן
באופן דומה למדינת ישראל .מצד שני ,קשה מאוד
לתרגם את תפיסת האיום המשותפת לשיתוף פעולה
גלוי ,בטרם תירשם התקדמות בפתרון או פתרון
יסודי לסכסוך הישראלי-פלשתיני .מצד אחד ,עליית
האסלאם הקיצוני – סוני ושיעי גם יחד – שלוחמיו
מתעמתים זה עם זה בעיראק ובסוריה ,מרתקת כיום
את אויביה המסוכנים ביותר של ישראל לעיסוק
בסכסוכים אחרים .מצד שני ,הפעילות השוטפת
שמקיימים גורמים כמו החיזבאללה ,המשמרות
המהפכניים של איראן ,וכוחות הג'יהאד העולמי
לאורך הגבול הצפוני של ישראל ,היא סיבה לדאגה.
חיזבאללה וחמאס אולי הורתעו לפי שעה ,אבל

כאן ניתן להבחין בדמיון בין השאיפות של חיזבאללה
וחמאס לבין מי שחותרים לעשות דה-לגיטימציה
לישראל .חובה להציג את תופעת הדה-לגיטימציה
כפי שהיא באמת :איום קיומי על המדינה היהודית
שאינו נופל בחומרתו מתוכנית הגרעין האיראנית .על
ישראל לגייס את כל נכסיה להתמודדות עם הסכנה
האסטרטגית שמציבה תופעת הדה-לגיטימציה.
עליה לגבש מענה יעיל ,במישור האירגוני והמדיני,
ועליה לזכור כי גיבוש מענה כזה אינו מהווה תחליף
למדיניות שתאפשר לישראל לצאת למתקפה
ולהיחלץ ממצב המגננה.
אפילו על פי אמות המידה הגבוהות של המכון
למדיניות העם היהודי ,ההערכה השנתית הנוכחית
מגוונת ,מרתקת וחשובה מתמיד .היא כוללת סקירה
של המגמות הדמוגרפיות בעולם היהודי לאורך 70
השנים האחרונות ,מאז סוף מלחמת העולם השנייה.
הסקירה מציינת כי האוכלוסייה היהודית העולמית
המכון למדיניות העם היהודי
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גדלה בהתמדה ,וכיום היא מונה  14.3מיליון נפש.
אם נכלול באומדן את המזדהים "חלקית" כיהודים
ואת המהגרים למדינת ישראל שאינם יהודים על
פי ההלכה אך זכאים לאזרחות על פי חוק השבות
(ואינם מצהירים שהם בני דת אחרת) ,נראה כי מספר
היהודים כיום מתקרב למספר היהודים ערב מלחמת
העולם השנייה .הסקירה מדגישה כי לראשונה ,רוב
הילדים הבוגרים בין הגילים  30-18שנולדו לזוגות
בנישואים מעורבים מזדהים כיהודים .עם זה ,ההערכה
מציינת כי למרות הגידול הכולל במספר היהודים,
השדרה המרכזית בעם היהודי ("האמצע"  -יהודים
לא אורתודוכסים בעלי זהות יהודית חזקה ומחויבות
רבה לעם היהודי) מתכווץ .התכווצות זו נובעת לא
רק מן הגידול בשיעור הנישואים המעורבים ,אלא גם
מעליית גיל הנישואים וצמצום גודלן של המשפחות
היהודיות בתפוצות (סקר מכון פיו לשנת  2013מצא
ממוצע של  1.9ילדים למשפחה יהודית באמריקה,
כאשר השיעור הנחוץ ליציבות מספרית בלבד ללא
גידול הוא .)2.1
ההערכה השנתית כוללת סקירה חשובה של מערכת
היחסים החיובית המתפתחת בין ישראל לבין שתי
מדינות המהוות בית ל 40-אחוזים מכלל האנושות
– סין והודו .לשתי מדינות אלו אין היסטוריה של
אנטישמיות .קשרי המסחר וההשקעות בין סין
לבין ישראל מתרחבים ומתהדקים במהירות.
אחת התרומות הגדולות ביותר שהוענקו אי פעם
לאוניברסיטה ישראלית היא תרומה אישית של
כ'מ ָּכה' של תעשיות
אזרח סיני .סין רואה את ישראל ֶ
היי-טק ,העתידה להיות צומת מרכזית ב'דרך המשי'
העתיקה שסין חותרת לחדש את ימיה .אך סין גם
רואה את ישראל כאי של יציבות במזרח התיכון,
בתקופה שבה סין עצמה מתמודדת עם לחצים
בדלניים מצד מוסלמים שחלקם קיצונים בחבלים
המערביים שלה .ההערכה מציינת גם את התפנית
החיובית ביחסי הודו עם ישראל מאז בחירתו של
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נרנדרה מודי כראש הממשלה במאי  .2014הודו
מקיימת עם ישראל קשרים צבאיים הדוקים כבר
זמן רב ,אבל עד לאחרונה הקפידה לשמור על מרחק
מישראל מתוך פחד שגילויי תמיכה פומביים ירגיזו
את האוכלוסייה המוסלמית הגדולה שלה .כעת
מתחולל שינוי משמעותי גם בעניין זה.
בהערכה השנתית הנוכחית אנו פורצים דרך חדשה
בהמלצתנו לעשות שימוש יצירתי במשחקי וידאו
כדי לספר את הסיפור של ישראל בדרכים חיוביות.
מספר השחקנים במשחקי וידאו בעולם הוא עצום:
 59אחוזים מהאמריקאים משחקים במשחקי וידאו,
והגיל הממוצע של השחקנים הוא  .31אויבי ישראל
והעם היהודי עושים שימוש במדיום זה .הגיע הזמן
שמדינת ישראל והתפוצות יעשו בו שימוש חיובי,
על-ידי השקעה בדור חדש של משחקים שיסבירו
את ההיסטוריה של ישראל ושל העם היהודי מזווית
חיובית.
ההערכה השנתית בוחנת במבט מעמיק את
עליית האנטישמיות והפעילות האנטי-ישראלית
בקמפוסים בארצות הברית .קבוצות כמו
( Students for Justice in Palestine – SJPסטודנטים
למען צדק בפלסטין) נוכחות ביותר מ300-
קמפוסים בארה"ב; החלטות על הצטרפות לתנועת
החרם ( )BDSמתקבלות לעתים קרובות; וסטודנטים
יהודים מדווחים על הטרדות והפחדות .יחד עם
זאת ,ההערכה מצאה כי הפעילות האנטי-ישראלית
החמורה מוגבלת למעשה לכעשרים קמפוסים,
בעיקר בקליפורניה ובכמה אוניברסיטאות עילית
במזרח ארה"ב .ההערכה חורגת מניתוח יבש
ומציעה המלצות הנוגעות לשאלה כיצד להתנהל
מול הסטודנטים ,הסגל ,הדרג המנהלתי והתורמים
לאוניברסיטאות כדי להיאבק באיום זה .המכון
למדיניות העם היהודי קורא לממשלה החדשה
בישראל למנות דמות מובילה לעמוד בראש המאבק
בתנועת החרם ובמסע הדה-לגיטימציה נגד ישראל.

בשנה החולפת המשיך המכון למדיניות העם היהודי
למלא את התפקיד הייחודי שאותו התבקש למלא
ב 2013-על-ידי ממשלת ישראל ,בקיום דיאלוג
יהודי כלל-עולמי מקיף וייחודי .במסגרת תהליך
זה התקיימו בחודשים האחרונים כמה עשרות
מפגשים בקהילות יהודיות בצפון אמריקה ,אמריקה
הלטינית ,אירופה ,אוסטרליה ,ודרום אפריקה ,שעסקו
בשאלות של מוסר יהודי והפעלת כוח בעימות
מזויין .אנו קרובים גם להשלמת מחקר גדול על איום
ה( BDS-חרם ,משיכת השקעות ,וסנקציות)
( )Boycott, Divestment, and Sanctions – BDSעל
ישראל ,לבקשת המשרד לנושאים אסטרטגיים.
אין ספק שישראל זקוקה לארצות הברית כדי להילחם
במאמצי הדה-לגיטימציה בזירה הבינלאומית.
בתקופה של מחלוקת הנוגעת למשא ומתן על תוכנית
הגרעין של איראן ,חובה להקדיש תשומת לב מיוחדת
לניהול הקשר עם ארה"ב כדי לוודא שלא יישא אופי
מפלגתי ,ולמזער ככל הניתן את הקיטוב והפילוג
בקהילה היהודית האמריקאית.

ישראל לשמור על ערכים יהודיים לנוכח הדילמות
המאלצות אותה להשתמש בכוח בסביבה מורכבת,
כמו עזה; מהי הדרך הטובה ביותר לשימור הקשרים
והסולידריות בין ישראל לבין יהודי התפוצות,
בתקופה שבה המחלוקות האידיאולוגיות והערכיות
ביניהם מתגברות; ההשלכות הצפויות של סדר היום
במדיניות החוץ המתגבשת בוושינגטון ,ושל הקיטוב
הפוליטי הפנימי הגובר בארצות הברית ,על חוסנו
של משולש היחסים בין וושינגטון-ירושלים-הקהילה
היהודית בארה"ב.
כמו תמיד ,אין עוד מסמך המיטיב לתמצת את
היקף האתגרים העומדים מול העם היהודי ,ומספק
פתרונות חיוביים להתמודדות עם אתגרים אלה ,כמו
ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי.
ההערכה השנתית היא בגדר קריאת חובה לישראלים,
ליהודי התפוצות ,ולכל מי שמתעניין בישראל ובעם
היהודי.
דניס רוס וסטיוארט אייזנשטאט

מכיוון שהמכון למדיניות העם היהודי שואף לגבש
המלצות מדיניות רלוונטיות ,אלה הנושאים והיעדים
שעמדו במוקד כנס סיעור המוחות שערכנו בגלן קוב,
ניו יורק ,במאי  .2015כינסנו מגוון רחב של מנהיגים
ואנשי מקצוע יהודים מתוך הקהילה היהודית
המאורגנת ,ראשי פדרציות גדולות ,פקידי ממשל
בכירים בדימוס מארה"ב ומקנדה ,ומומחים אקדמיים
מישראל ומרחבי ארצות הברית; שר החוץ האמריקני
לשעבר ד"ר הנרי קיסינג'ר דיבר על השפעת הסדר
(או האי-סדר) העולמי החדש על העם היהודי ועל
ישראל ,ואריק שמידט ,יו"ר גוגל ,הרצה על התפקיד
המרכזי של ישראל בשדה ההיי-טק העולמי ותרומתו
לאנושות.
נושא הכנס היה "פלורליזם וסולידריות יהודית
בעתות של קיטוב" .במסגרת סדרת מושבי מליאה
ושש קבוצות עבודה נבחנה השאלה איך תוכל
המכון למדיניות העם היהודי
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הצעות לכיווני מדיניות
2015-2014

המאבק בדה-לגיטימציה
ו– BDSבקמפוסים
בצפון אמריקה
חרף הצלחות רבות במאבק נגד מתקפת הדה-
לגיטימציה של ישראל ,מתקפה זו נמשכת ומתפשטת
אחת מזירות המערכה העיקריות הינה הקמפוסים
בצפון אמריקה ,שבחלקם הורעלה האווירה נגד ישראל

המלצות
כללי
בהמשך להחלטת ממשלת ישראל ( – 23.6.2013סעיף
 )14להטיל את האחריות למאבק בדה-לגיטימציה על
המשרד לעניינים אסטרטגיים ובהמשך לפעולות שננקטו
עד כה ,מומלץ כי הממשלה תאמץ בהקדם אסטרטגיה
כוללת ,תתקצב אותה ותטיל את תיאום מימושה
והמעקב אחריו על גורם ְמ ַר ֵּכז אופרטיבי בעל כושר
ביצוע ,השואב את סמכותו ישירות מראש הממשלה.
כחלק מאסטרטגיה זו ,יש לצאת למערכה אקטיבית
נגד מובילי הדה-לגיטימציה נגד ישראל במערב.
על מנת שמערכה כזו תתנהל בצורה אפקטיבית יש
למתוח קו הפרדה ברור המבחין בין ביקורת לגיטימית

על ישראל לבין דה-לגיטימציה אולם זה אינו ענין
פשוט לביצוע לנוכח הפוליטיזציה של הנושא על כן
אנו ממליצים שהקהילות המאורגנות בצפון אמריקה
ובשאר העולם ייכנסו לתהליך שיאפשר למנהיגות
בצפון אמריקה ובישראל לפתח מסגרת שתבחין מהו
ומה אינו "נגד ישראל" ,ללא קשר לדעות הפוליטיות
של המנהיגים השונים אנו ממליצים במיוחד ליזום
כינוסי דיון רחבי היקף במטרה לשרטט את הגבולות
בין ביקורת לגיטימית על ישראל לבין דה-לגיטימציה
הגדרת גבולות אלו צריכה להיות מוסכמת גם על
ממשלת ישראל
מעבר לכך ,במישור האינטלקטואלי אנו ממליצים
 לטובת המערכה  -לנסח מחדש ,בסיוע אישיםמשמעותיים בזירה הבינלאומית ,את הנרטיב
האינטלקטואלי של ישראל כמדינת הלאום של העם
היהודי.
המכון למדיניות העם היהודי פועל לאיתור וגיוס קבוצה
בינלאומית של מובילי דעת קהל ואינטלקטואלים
(בדגש על לא-יהודים) מכל גווני הקשת הפוליטית
התומכים בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,על
מנת לסייע במאבק בדה-לגיטימציה הבינלאומית.
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המאבק בקמפוסים
הקהילה היהודית בארה"ב היא שותף מרכזי
•
במאבק בדה-לגיטימציה בקמפוסים .יש לה
תפקיד מפתח בכל ההמלצות הנכללות כאן.
ברמת התוכן – יש להתמקד בהפרכת הזיקה
•
שיוצרים מחוללי הדה-לגיטימציה בין הסוגיה
הפלסטינית לבין סוגיות הנוגעות למיעוטים,
זכויות אדם ו"פוסט קולוניאליזם" ולחשוף את
הממשק בין אנטי-ציונות לאנטישמיות החדשה.
ברמת קהלי היעד:
•
סטודנטים – לארגן משלחות מגוונות של
•
סטודנטים ישראלים (המשלבות קבוצות
מיעוט יהודיות ולא יהודיות) ,לקמפוסים;
לגייס קבוצות לא-יהודיות למען סובלנות
ודיאלוג לכל הקבוצות והדעות; ולעודד
סטודנטים פרו-ישראלים לפעילות במסגרות
הפוליטיות המאורגנות בקמפוסים.
סגל ומרצים – יש לחשוף חברי סגל ומרצים
•
"אקטיביסטיים" העושים שימוש באקדמיה
כדי לקיים פעילות אנטי-ישראלית מובהקת;
הנהלה ותורמים – ארגונים יהודיים
•
יכולים וצריכים לפעול אל מול הנהלות
האוניברסיטאות בצורה יותר נחרצת
כדי להניען למנוע את ניצולו של עקרון
החופש האקדמי לטובת פוליטיזציה אנטי-
ישראלית דה-לגיטימטורית .במקביל הם
צריכים לפעול לכינון של מרכזים נוספים
באוניברסיטאות ללימודי ישראל.
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יחסי ישראל–ארה"ב
על רקע הצרימות שהופיעו בעת האחרונה ביחסים
המיוחדים שבין ישראל וארה"ב מתחזק הצורך להגן
על יחסים אלה ולחזקם .מומלץ לקיים דיון ממשלתי
מקיף על מכלול מארג היחסים ישראל-ארה"ב .יחסים
אלה הם אבן יסוד בחוסן האסטרטגי של ישראל והעם
היהודי ,וטיפוחם מחייב את חידוד המודעות של קובעי
המדיניות ל"מנועים" השונים שפעולתם משפיעה
על איכות היחסים בין המדינות .המסמך שהכין JPPI
מפרט את אופן השפעתם של ה"מנועים" הרלוונטיים
ויכול לסייע בהבניית דיון מערכתי בסוגייה.

הודו וסין
רקע :היחסים עם הודו וסין התעמקו והשתפרו בשנה
האחרונה .סין רואה בישראל שותף יציב למסחר
וליציבות האזור וראש הממשלה מודי של הודו הוא
ידיד לישראל ומעוניין לטפח את היחסים בין המדינות.

המלצות
להקים קרן על שם מודי למחקר יחסי יהודים-הודו
בעבר ולשיפורם בעתיד .הקרן תממן חוקר הודי פוסט
–דוקטורט וחוקר ישראלי פוסט –דוקטורט.
ליסד בביג'ינג מרכז תרבותי יהודי/ישראלי שמציג
אומנות ,צילום והיסטוריה ,שמקיים ספריה ואולם
קריאה ומארגן הרצאות על ידי מומחים ואנשי
אקדמיה מקומיים ומבקרים.

דיאלוג ישראל תפוצות
רקע :זו השנה השנייה ברציפות בה המכון למדיניות
העם היהודי ( )JPPIלוקח על עצמו את משימת הבניית
הדיאלוג עם הקהילות בתפוצות .בשנת  ,2014לבקשת
שר המשפטים דאז JPPI ,ארגן ב 43-קהילות בצפון
אמריקה ובאירופה דיונים בנושא "ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית" .ב 2015-נערך מאמץ דומה לדיון
בשאלות של "מוסר יהודי בסכסוך מזוין" .בעקבות
מבצע "צוק איתן" ,ועל רקע חששות גוברים מפני
פערים בהבנת המציאות בין היהודים בישראל ובין
היהודים בתפוצות ,המכון למדיניות העם היהודי ערך
השנה דיונים ביותר מ 40-קהילות יהודיות ברחבי
העולם .דיונים אלה ,במסגרת הדיאלוג ישראל-תפוצות,
העלו תובנות חשובות על האופן שבו יהודי העולם
מבינים את מדיניותה הבטחונית של ישראל ,ומזהים
את השפעתה הן על חייהם והן על יחסיהם עם ישראל.

המלצות
יהודי העולם מגלים הבנה לצורך של ישראל להשתמש
בכוח במלחמה א-סימטרית ,ולאופן שבו היא מפעילה
את הכוח הנדרש .חשוב מאוד שתדמית זו תישמר ,הן
באמצעות המשך הקפדה על התנהלות נאותה בקרב
(בלי קשר לעמדת יהודי התפוצות) והן באמצעות
הסברה משוכללת לקהילות יהודיות ,הכוללת חשיפה
לדילמות של הפעלת כוח ודיון מתמשך בהן במסגרות
של חשיבה יהודית;
אמונם של יהודים רבים ברצונה של ישראל בשלום עם
שכניה נשחק ,ושחיקה זו משפיעה גם על קבלתם את
ההכרח להפעיל כוח .ישראל צריכה להשקיע מאמץ
בשיכנוע היהודים שרצונה עדיין בפתרון מוסכם לסכסוך;
היהודים חשים שישראל אינה לוקחת את עמדתם
בחשבון במידה מספקת בקבלת החלטות .בהקשר
זה יש להקדיש חשיבה נפרדת וממוקדת לשאלה של
השפעת הפעלת הכוח הישראלי על יחסי היהודים

בתפוצות עם העולם הלא-יהודי .בעיקר בקהילות
שבהן היהודים מעורים באופן עמוק בסביבתם ,נוצרות
בעיות ייחודיות הנוגעות לצורך להסביר את ישראל
גם ללא יהודים המשתייכים לקהילה היהודית (בעיקר
לבני משפחה לא יהודים של יהודים).

עלייה מאירופה
עשרות ואולי מאות אלפי יהודים באירופה חשים
תחושות אי-נוחות ממצבם ושוקלים הגירה למדינה
אחרת .עקב חסמים בירוקרטיים ואחרים שרובם
ניתנים להסרה ,חלק ניכר מהם נמנעים מלשקול
את ישראל כיעד הגירה ובודקים הגירה למדינות
אחרות כמו קנדה ,ארה״ב ואוסטרליה ,שפעלו בשנים
האחרונות להוריד את החסמים על מנת למשוך אליהן
אוכלוסיות חזקות לחיזוק כלכלתם.
על ממשלת ישראל לאמץ תכנית אינטגרטיבית
חדשנית שתמשוך לישראל את רבבות יהודי אירופה
החשים אי-נוחות בארצותיהם ושוקלים הגירה .תכנית
מתכללת ,המכוונת לקליטה מוצלחת תעסוקתית
וחברתית מצורפת בנספח להערכה שנתית זו.

זהות והזדהות
דברי רקע :ניתוח נתוני המחקר המעמק של מכון פיו
על יהודי ארה"ב מלמד שהקבוצה המהווה את עמוד
השדרה המרכזי של קהילה זו הולכת ומצטמקת .קבוצה
זו כוללת אותם יהודים שיש להם זהות יהודית חזקה,
שהשתלבו היטב במרחב האמריקאי הכללי ושחבריה
הם בעלי הכנסה גבוהה ,השכלה רחבה והישגים
מקצועיים .כחמישית מכלל הקהילה היהודית בארה"ב
משתייכים לקבוצה המכונה "יהודים ללא דת" (משיבים
שאין להם דת) .כמיליון מקהילת יהודי ארה"ב מזדהים
כ"יהודים חלקית" .המשתייכים לקבוצות אלו "גאים"
להיות יהודים ,אך נעדרים תחושת השתייכות ומחויבות
משמעותית לעם היהודי.
המכון למדיניות העם היהודי
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המלצות:
על מנת לחזק את עמוד השדרה המרכזי של
•
יהדות ארצות הברית ,על הקהילות המאורגנות
ליזום כמה שיותר רשתות חברתיות יהודיות.
כמו כן :על הקהילות לעודד את החינוך היהודי
בגילאים שאחרי בר/בת מצוה במסגרת בתי
ספר יומיים; בתי ספר משלימים (אחר הצהריים
וביום א') ,מחנות קיץ ,תנועות נוער ,ותוכניות
חוויה ישראלית וכיו"ב .לשם השגת מטרה זו,
יש ליזום מאמץ רציני לצמצם את המחסומים
הכספיים בכדי להגדיל את היקף ההשתתפות
בתוכניות אלו .בנוסף לכך ,על הקהילה לבחון
דרכים להגדיל מימון ציבורי (ממשלתי)
בתחומים שבהם יש לכך מחוייבות חוקתית .אלו
יכולים לכלול התחייבויות ישירות ,ניכויי מס ,או
שוברים.
לאפשר דו-שיח חינוכי והפרייה הדדית בין בתי
•
ספר יהודים-אמריקאים ומוסדות החינוך של
הקהילה היהודית-רוסית בארה"ב .מטרתו של
דו-שיח זה היא חיזוק לימודי היהדות בבתי-ספר
יהודים-רוסיים ע"י בתי-ספר יהודים-אמריקניים,
בעוד שבתי-הספר היהודים-רוסיים יפעלו
להעלאת רמת בתי-הספר היהודים-אמריקניים
במתמטיקה ובמדעים.
יש לערוך מחקר מעמיק על ה"יהודים שלא
•
על פי דת" ,ועל מי שמזדהים כיהודים חלקית,
כדי לאתר מנופים שיכולים למשוך אותם
להתעניינות ביהדות ולמעורבות בחיי העם
היהודי .על בסיס המחקר יש לעצב מדיניות
הממוקדת ביהודים אלו.
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היחס למפלגות פופוליסטיות
אנטי-ממסדיות ימניות באירופה
רקע :מפלגות ימין קיצוני שזוכות לתמיכה גוברת
באירופה מתמקדות במסר אנטי-אסלאמי ופרו
ישראלי ומבקשות את תמיכת ישראל והקהילה
היהודית המקומית.

המלצה
רצוי שמדינת ישראל והקהילות היהודיות ינהגו
בזהירות מרבית כלפיהן וימנעו ממתן לגיטימציה
למפלגות שיש להן זיקה בעבר או בהווה לפעילות
אנטישמית ולהכחשת השואה ,ושהמדיניות המומלצת
על ידן תקשה בפועל על יהודים להמשיך ולקיים
אורח חיים יהודי באירופה.

משחקי מחשב ובידור אינטראקטיבי
ככלי לחזק זהות יהודית ולהגיב למאמצי BDS
רקע :תעשיית משחקי המחשב צומחת במהירות הן
באמריקה והן בשאר העולם 59% .מכלל האמריקאים
משחקים במשחקי מחשב; ב 51%-מכלל משקי הבית
בארצות הברית יש קונסולה ייעודית למשחקים; הגיל
הממוצע של השחקנים הוא .31

המלצה:
על ישראל ויהודי העולם לפעול במשותף לניצול
אפיק משחקי המחשב כאמצעי הסברתי .על מנת
לשפר את האיכות והניסיון של תעשיית המשחקים
בישראל ,יש לעודד מוסדות להשכלה גבוהה להציע
יותר מסלולים וקורסים בעיצוב ובייצור משחקי
וידאו .כמו כן יש לאפשר לצעירים להשתלם בחברות
גדולות למשחקים באירופה ובארה"ב.
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אינדיקאטורים נבחרים של יהדות העולם 2015-2014 -
ארץ

אוכלוסייה יהודית
(הגדרת ליבה)
1970

א

2014

דירוג במדד
הפיתוח
האנושי של
האו"ם
ד
()HDI

שיעור נישואי
תערובת ()%

עולים
לישראל
(ארץ
מגורים
ה
אחרונה)

מספר חברי
פרלמנט
יהודיים/
סה"כ חברי
ו
פרלמנט

2014

2013

חדיש ביותר
קיים

2014

2013-2014

-

-

-

24,064

-

32,691

19

5

-

104/120

-

-

-

2,704

-

54,597

5

>50

2,439

8

15-24.9

265

8/413

-

965

-

271

11/329
8/594

תמ"ג לנפש
(במטבע בינ"ל)

ג

ב

עולם

12,633,000

14,212,700

ישראל

2,582,000

6,103,200

צפון אמריקה

5,686,000

6,085,300

ארה"ב

5,400,000

5,700,000

קנדה

286,000

385,300

44,843

אמריקה הלטינית

514,000

383,500

-

-

ארגנטינה

282,000

181,300

22,582

49

25-34.9

ברזיל

90,000

95,000

16,096

79

25-34.9

251

מקסיקו

35,000

40,000

17,881

71

1-4.9

-

-

מדינות אחרות

107,000

67,200

-

-

15-95

443

-

אירופה פרט
לחמ"ע

1,331,000

1,133,100

-

-

-

8,177

-

צרפת

530,000

475,000

40,375

20

25-34.9

6,544

13/925

הממלכה
המאוחדת

390,000

290,000

39,511

14

26

486

89/1438

גרמניה

30,000

118,000

45,888

6

45-54.9

91

2/691

רומניה

-

9,400

19,712

54

-

22

3/588

בולגריה

-

2,000

17,860

58

-

24

2/240

הונגריה

70,000

47,900

24,942

43

60

122

7/386

שאר האיחוד
י"ב
האירופי

171,000

150,600

-

-

33-75

השאר מחוץ
י"ג
לאיחוד

140,000

40,200

-

-

50-80

ז ,ח

י

ט

28/535

888
-

י"א

מדינות חבר
העמים לשעבר

2,151,000

293,200

-

-

-

רוסיה

808,000

186,000

24,806

57

80

אוקראינה

777,000

63,000

8,668

83

80

שאר חמ"ע
באירופה

312,000

25,100

-

-

65-75

11,532

4/616

10,869

7/450
-

שאר חמ"ע באסיה

254,000

19,100

-

-

50-75

663

-

אסיה (שאר)

104,000

19,700

-

-

-

154

-

אפריקה

195,000

74,700

-

-

-

394

-

אתיופיה

-

100

1,589

173

-

211

-

דרום אפריקה

118,000

70,000

13,046

118

15-24.9

117

-

מרוקו

-

2,400

7,606

129

-

-

-

מדינות אחרות

-

2,200

-

-

-

66

-

אוקיאניה

70,000

120,100

-

-

-

138

-

אוסטרליה

65,000

112,500

46,433

2

15-24.9

-

3/266

ניו זילנד
ומדינות אחרות

5,000

7,600

35,152

7

15-24.9

-

1/120

א .מקור :המדור לדמוגרפיה וסטטיסטיקה של היהודים ,המכון ליהדות זמננו ע"ש הרמן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ב .מקורSergio DellaPergola, World Jewish Population, 2014. In: Arnold Dashefsky and Ira Sheskin (eds.), American Jewish Year Book 2014, :
)(Appendix
ג .מקור :אתר קרן המטבע הבינ"ל ( )IMFתחזיות הקרן לשנת  2014-תמ"ג לנפש בהתבסס על שווי כח הקניה ( )PPPלנפש (מטבע בינ"ל)
ד .מדד משולב של בריאות הציבור ,רמת השכלה ורמת הכנסה ריאלית .המקורHuman Development Report 2014, Sustaining Human Progress: :
).Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, United Nations Development Programme (UNDP
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ה .מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירחון סטטיסטי לישראל ,ינואר .2015
ו .מסתמך על נתוני שנה שעברה ,אלא אם כן צויין אחרת
ז .לא כולל "חסרי דת" ,כולל מזרח ירושלים ,רמת הגולן והגדה המערבית.
ח .לפי תחזיות אוכלוסייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (חלופה בינונית) עד שנת  2025תגדלה האוכלוסייה היהודית בישראל ל 7.3-מיליון (שנתון
סטטיסטי לישראל ,2014 ,לוח  ,2.10עמ' .)111
ט .מקור :אתר הכנסת.
י .מלבד אומדן זה של  5.7מיליון יהודים מצא סקר האוכלוסייה היהודית של פיו משנת  2013עוד מיליון איש ( 600,000מבוגרים ו 400,000-ילדים) שהם
יהודים חלקיים.
י"א .מקורhttp://www.huffingtonpost.com/2015/01/05/congress-religious-affiliation_n_6417074.html .A Look at the Religious Make-Up of the 114th Congress :
י"ב .ללא מדינות הבלטיקום.
י"ג .כולל טורקיה ,בוסניה ,מקדוניה ,בסרביה.

2

סיכום הערכה משולבת
לשנת 2015-2014

חמישה מימדים – גיאופוליטיקה ,דמוגרפיה ,עיצוב
וביטוי זהות ,קשרי קהילות ,ומשאבים חומריים (מקורות
ושימושים לכסף המוקדש למטרות יהודיות) – משפיעים
על האינטרסים והתוצאות של העם היהודי 1.בפרשנות
למגמות ולהתפתחויות שמטרתה להגיע להערכה
נקיה ,המשקפת באופן מדויק את המאזן בין אתגרים
להזדמנויות ,יש כמובן מקום נרחב לסובייקטיביּות.
כהשלמה לדיוני המדיניות המוצגים בהערכה השנתית,
המכון למדיניות העם היהודי ערך מספר מושבי פאנל
מקוונים בקרב מדגם קטן של מומחים שנבחרו באופן
אישי ,כחלק ממנגנון לאיתור שינויים שאחרת אולי היו
חומקים מן העין 2.תשובות המשתתפים צורפו למקורות
נתונים נוספים ,שביחד הניבו את ההערכות הבאות לגבי
המגמות בטווח הקצר.

קשרי קהילות
מצב היחסים בין ישראל לבין הקהילות היהודיות
בתפוצות חיובי פחות משהיה לפני שנה .מעמדה
השלילי של ישראל בעולם והביקורת העולמית
המתחזקת נגד מדיניותה ,בצד בחירתה של ממשלה
ימנית שעמדותיה ביחס לסוגיות חשובות רבות
(ישראל והפלסטינים ,דת ומדינה) שונות מאוד מאלו
של רוב יהדות העולם ,העיבו השנה על הקשרים בין
ישראל לבין הקהילות היהודיות בתפוצות.
ברקע היחסים המורכבים בין ישראל והתפוצות
עמדה גם העלייה הבולטת בתקריות אנטישמיות
בעולם ,שּכן מצד אחד ,היא הדגישה את תפקידה של
ישראל כמקלט ליהודים נרדפים ,אבל מצד שני חידדה
את השאלות הנוגעות לקשר בין מדיניות ישראל לבין
ההתקפות נגד יהודים בכל רחבי העולם ,ולתפקידה
של ישראל כמייצגת את היהודים שאינם ישראלים.
פאנל המומחים של המכון למדיניות העם היהודי
העלה כמה מנקודות אלו .המומחים כתבו את
תשובותיהם אחרי נאום ראש הממשלה בקונגרס,
ושני שלישים מהם הרגישו כי הקשר עם הקהילה
היהודית נחלש במידה מסוימת בהשוואה לשנה
שעברה .מחציתם חשו שמבצע "צוק איתן" בתגובה
לחידוש מעשי העוינות ומתקפות הטילים מצד עזה
גרם לשפל מסוים בתחושת הקיִ רבה של היהודים
המכון למדיניות העם היהודי

19

לישראל ,ורוב המשיבים סברו שחלה לפחות ירידה
קלה במידת ההסכמה הכללית לצעדי ישראל כאשר
זו רואה צורך להפעיל כוח צבאי .ברוב דומה זיהה
פאנל המומחים פער בולט ביחס לאותם אירועים
פוליטיים ,בין תגובות הדור המבוגר יותר לבין
3
תגובות הצעירים חברי הקהילה היהודית בארה"ב.
בדומה לכך ,ארבעה מבין חמשת המשיבים
שהתייחסו ספציפית לשאלה זו סברו כי מהלכים
מסוימים העלולים לאתגר את התפיסות מבחוץ
לגבי ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,כגון
הצעות החוק שהוגשו לכנסת במטרה להדגיש
את אופיה של ישראל כמדינת הלאום של העם
היהודי על חשבון ערכי
הליברלית,
הדמוקרטיה
הדיאלוג היהודי
את
להחליש
עלולים
הכלל-עולמי
החיבור לישראל 4.בהינתן
לא מצא
רמת ההבנה של היהודים
ביקורת נרחבת
באמריקה ,רוב המשיבים
על רמתו
חשו כי תוצאות הבחירות
המוסרית
בישראל לא ישפיעו כמעט
של צה"ל
על תחושת הקשר עם
ישראל ,למעט בנסיבות
חריגות ,ובמקרים אלה
הגורם [להיחלשות הקשר]
הוא הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,ולא סוגיות
פנימיות בוויכוח בין אורתודוקסים לליברלים
בישראל.
המכון למדיניות העם היהודי חקר סוגיות אלו באופן
מעמיק ומפורט יותר באמצעות תהליך דיאלוג
כלל-עולמי בקרב קהילות התפוצות שהתקיים בין
החודשים ינואר-סוף אפריל  .2015יוזמה זו כינסה
את המשתתפים בסדנאות לדיון בערכים יהודיים
ובשימוש של ישראל בכוח בסכסוכים מזוינים .דו"ח
מיוחד בנושא זה ,שפורסם ביולי  ,2015מצא בעיקר
תמיכה יהודית בפעולותיה של ישראל בזמן מלחמה,
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וגינוי לפעולותיה של ישראל "בין המלחמות".

5

הדיאלוג היהודי הכלל-עולמי ביוזמת המכון
למדיניות העם היהודי לא מצא ביקורת נרחבת על
רמתו המוסרית של צה"ל .סקר בין המשתתפים
מצא כי יהודים רבים "אינם מאמינים שממשלת
ישראל הנוכחית עושה מאמצים כנים להביא להסדר
שלום עם הפלסטינים ".רבים ממשתתפי הסמינרים
ביטאו דאגה מן העובדה שחלק מהיהודים שופטים
את ישראל על פי אמות מידה מחמירות יותר.
בחלק מהמקרים נימת ההתבטאות בעניין זה
היתה שלילית ("היהודים הם חלק מהבעיה").
אחרים בירכו על כך כאמת מידה חיובית ומוצדקת
("כיהודים ,מחובתנו להציב רף גבוה יותר").
שני שלישים מבין המשיבים בפאנל המומחים של
המכון למדיניות העם היהודי ראו החמרה במימד
קשרי הקהילה בהשוואה לשנה הקודמת .על אף
החוזק הטבעי של הקשרים הללו ,בעיקר כפי שבא
לידי ביטוי בתגובה לאנטישמיות ולאיומים על
בטחון ישראל ,הדאגה שעלתה בשנה האחרונה
ומהירות השינוי גרמו לירידה ניכרת במימד קשרי
קהילה.

גיאופוליטיקה
ההתפתחויות הגיאופוליטיות בחודשים האחרונים
לא העניקו לממשלה החדשה בישראל תקופת חסד.
עיקר האתגרים שבפני ישראל:
התמודדות עם השלכות הסכם הגרעין עם איראן;
•
סכנת הידרדרות צבאית בחזית הצפון (חזבאללה
•
וסוריה) ,בחזית הדרום (חמאס וארגוני טרור
בסיני) ,ביהודה ושומרון ובירושלים (אלימות של
יחידים ,הפגנות ומחאות ,וטרור מאורגן);
מתיחות נמשכת עם ארצות הברית;
•
המשך השחיקה בנכונות ארה"ב להיות נוכחת
•
באזור ולהוביל המאמץ להגברת יציבותו של
המזרח התיכון;
הדחיפה לשינוי הפרדיגמה המסורתית לפתרון
•
הסכסוך בין ישראל והפלסטינים :מניהול משא
ומתן ישיר בהנהגת ארצות הברית למהלך רב-
לאומי בגיבוי האו"ם;
הפגיעה במעמדה הבינלאומי של ישראל נוכח
•
המאמצים הגוברים של תנועת ( BDSחרם ,הוצאת
השקעות וסנקציות) ומסע הדה-לגיטימציה;
האיום על חוסנו של "משולש היחסים" הפרוס
•
בין ירושלים ,וושינגטון ,ויהדות ארה"ב.
מימוש ההזדמנות לשיפור היחסים עם ארצות
•
סוניות מתונות;
בראש סדר העדיפות עומד הצורך לשקם ולטפח את
היחסים עם ארה"ב ,כבעלת בריתה המשמעותית
היחידה של ישראל .המתיחות שכבר נוצרה בין
וושינגטון וירושלים עלולה להחמיר בחודשים הקרובים
ולהכביד מאוד על הקהילה היהודית בארה"ב.
הסכם הגרעין עם איראן ספג ביקורת ישראלית חריגה
בחריפותה .מנקודת המבט של ירושלים ,ההסכם
סולל את הדרך להתחמשות איראן בנשק גרעיני

ומאפשר לה להגביר את פעילותה החתרנית ואת
תמיכתה בארגוני הטרור במזרח התיכון .העסקה
אינה מספקת מענה לתוכנית הטילים הבליסטיים של
איראן (שהמטרה ההגיונית היחידה שלהם היא לשגר
ראש קרב גרעיני ליעדו) ,ואינה מתייחסת לחתרנות
האלימה של איראן באזור או לאיומיה על ישראל.
היעד ההתחלתי של ממשל אובמה היה לשנות את
אופיה של תוכנית הגרעין האיראנית באופן שיחסל
את יכולתה לפתח נשק גרעיני ,אבל הנשיא שינה
משמעותית יעד זה .היעד המעודכן הסתפק בהארכת
זמן הפריצה שיידרש לאיראן כדי לייצר פצצה
גרעינית ,אם תחליט לעשות זאת ,למשך שנה לפחות.
ממשלת ישראל לא השתכנעה מטיעונו של הנשיא
אובמה כי "אין שום נוסחה או אפשרות למנוע
מאיראן להשיג נשק גרעיני ,שתהיה יעילה יותר
6
מהיוזמות הדיפלומטיות והמסגרות שהצגנו".
ישראל תצטרך להחליט אם להשלים עם מה שבעיניה
הנו הסכם רע ולפנות לדיאלוג עם וושינגטון שיתרגם
את מחויבותה המוצהרת של ארה"ב לביטחון ישראל
למונחים מבצעיים ומעשיים ,או לנקוט בפעולה
צבאית.
קריסת המשא ומתן בין ישראל והפלסטינים חיזקה
את המערכה הפוליטית והמשפטית המתנהלת נגד
ישראל והחלישה את המודל של "משא ומתן ישיר
בתיווך אמריקאי" .הפלסטינים ביקשו להצטרף ל15-
אמנות של האו"ם ,ובאמצעות ירדן פנו למועצת
הבטחון בתביעה להכרה במדינה פלסטינית בגבולות
 1967ולסיום הכיבוש בתוך שנתיים .הם לא הצליחו
לשכנע את רוב המדינות החברות במועצת הבטחון,
מה שחסך לארה"ב את הצורך להפעיל את זכות
הווטו שלה 7.בעקבות זאת חתם אבו מאזן (ב31-
בדצמבר  )2014על הסכמי הצטרפות ל 22-אמנות
בינלאומיות נוספות ,ובהן אמנת רומא ,שסללה את
הדרך להצטרפות הפלסטינים לבית הדין הפלילי
הבינלאומי בהאג.
המכון למדיניות העם היהודי
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נוכח הקיפאון בתהליך המדיני ,צרפת דחפה להחלטה
במועצת הביטחון שתשרטט את פרמטרים של הסכם
קבע ישראלי-פלסטיני ,ושבעקבותיה תכונס ועידה
בינלאומית להתנעה מחדש של המשא ומתן .הצרפתים
שוכנעו להמתין כדי לבחון מחדש את עמדות הממשלה
החדשה בישראל .ארה"ב לא פסלה את האפשרות
לתמוך במהלך של צרפת ,אך במקביל הפעילה לחץ
על הצרפתים להמתין עד לאחר חתימת ההסכם
הגרעיני עם איראן והתהליך הנדרש לאישורו בקונגרס.
דבריו של נתניהו ביום הבחירות ( 16במארס ,)2015
כי במשמרת שלו לא תקום מדינה פלסטינית ,העניקו
דחיפה נוספת לתוכנית הצרפתית 8.הבית הלבן הבהיר
כי יעריך מחדש את עמדתו
לנוכח העמדות החדשות
ארה"ב רואה
של נתניהו .העתיד הקרוב
בדאע"ש את
יגלה אם לממשלה החדשה
האיום המרכזי,
בישראל יש עניין ומשאבים
ובכך יוצרת
פוליטיים מספיקים להצגת
מציאות של
תוכנית מדינית שתצליח
שיתוף-פעולה
לרכוש את אמון הקהילה
עקיף עם איראן
הבינלאומית ,ולבלום בכך
כנגד דאע"ש
את המגמה לכפות עליה
הסכם מבחוץ .יתברר גם אם
הממשל האמריקני מעוניין
לפתוח חזית נוספת מול
ישראל – לאחר המשבר
בסוגיית הגרעין האיראני – ולתמוך במהלך במועצת
הביטחון .הקיפאון המדיני אף מעודד פרלמנטים רבים
9
לקבל החלטות הקוראות להכרה במדינה פלסטינית.
הפלסטינים השיגו הכרה של  135מדינות ( 80אחוזים
מכלל אוכלוסיית העולם) .שלוש מבין חמש חברות
מועצת הביטחון (ארה"ב ,בריטניה וצרפת) לא העניקו
את הכרתן ,וכך גם גרמניה ,קנדה ,אוסטרליה ,איטליה
ויפן .המבוי הסתום המדיני עלול לגרום להתחזקות
התמיכה במדינה פלסטינית.
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המשתתפים בפאנל המומחים של המכון למדיניות העם
היהודי הסבירו את תופעת דחיקתו לשוליים של העיסוק
בסוגיה הישראלית-פלסטינית כנובעת בחלקה מהעיסוק
הממוקד בענייני איראן ודאע"ש .לדעת המומחים,
הקיפאון מוביל להחמרת המצב ("כשאין שום סיכויים
והפער בין הצדדים הולך וגדל  ...זה רק מחמיר את המצב
עוד יותר").
השפעתה של טהראן גוברת ,בצד שליטתה בארבע בירות
ערביות :ביירות ,בגדאד ,דמשק ,וכעת גם צנעא .דאע"ש
ממשיך לתרום לקריסת המערכת של מדינות הלאום
וארגוני הג'יהאד נשבעים לו אמונים .דאע"ש שולט
כיום בכמחצית משטח סוריה ,בעוד מלחמת האזרחים
נמשכת .במקביל ,ווושינגטון רואה בדאע"ש את האיום
המרכזי ,ובכך יוצרת מציאות של שיתוף פעולה עקיף בין
ארה"ב לאיראן מול דאע"ש .ערב הסעודית מנסה להדוף
את כוחות המיליציה של החות'ים בתימן .הצבא הערבי
המאוחד שהוקם לצורך מאבק זה (ב 29-במארס )2015
מורכב מכוחות צבא מצריים ,סעודיים ,מרוקאים ,סודנים
וירדניים ,והוא עשוי להצביע על ראשיתו של תהליך שבו
ארצות ערב יחדלו בהדרגה להישען על ארצות הברית
בתפקיד "השוטר האזורי".
ישראל צריכה להיות מודאגת מהקמתו של כוח צבאי
ערבי משותף שיצבור ניסיון בפעולה צבאית מתואמת.
על רקע הסכם הגרעין עם איראן ,ארה"ב עומדת לפצות
את הערבים הסונים במכירת נשק מתקדם נוסף .ארצות
הברית אינה מעוניינת להעמיק את מעורבותה באזור,
אינה מעוניינת לשלוח (שוב) את חייליה לשפוך את דמם
במזרח התיכון ,ומעדיפה "להנהיג מאחור" .זאת ועוד,
בשלב זה נראה שארצות הברית ורוסיה מתקשות לקיים
ביניהן שיתוף פעולה יעיל שיוכל לתרום לייצובו של
המזרח התיכון.
נקודת אור משמעותית במצבה של ישראל טמונה בכך
שאינה ניצבת כיום בפני איומים צבאיים קונבנציונליים
משמעותיים .אויביה א-סימטריים מבחינה אסטרטגית
ובעלי אופי היברידי יותר ,והם פועלים לאלץ את ישראל

להילחם בתוך שטחים אזרחיים; המשך השיתוק המדיני
עלול להוביל להידרדרות המצב הבטחוני ביהודה
ושומרון ואולי אפילו לסוג של אינתיפאדה שלישית.
המומחים מעריכים כי ישראל עלולה למצוא עצמה מול
מסע מרי אזרחי נרחב שישולב באלימות עממית ,לא
בהכרח בשליטה ובתיאום של גורם מרכזי כלשהו.
דעה זו עלתה בבירור בתגובות לשאלוני פאנל המומחים
של המכון למדיניות העם היהודי .אף שרוב המשתתפים
ראו שיפור כולל במעמדה של ישראל באזור עקב
ההתפתחויות בשכנותה ,ברור שמצבה הביטחוני הכולל
החמיר עקב כמות האיומים הפוטנציאליים וחומרתם,
בעיקר מכיוון איראן.
גם המתיחות ביחסים המיוחדים בין ישראל לארה"ב
מחלישה את מעמדה של ישראל .כל מומחי הפאנל
של המכון למדיניות העם היהודי ראו הרעה חמורה
ביחסים בין ארה"ב לישראל( .אפילו היחסים שטופחו
בקפידה עם רוסיה נפגעו בעקבות הסכם המסגרת
והחלטתו של פוטין להפשיר את עסקת טילי
ה S-300-עם איראן) .התקריות האחרונות ממחישות
מתיחות זו .אי-הנחת מן המדיניות הישראלית עוררה
תגובות חריפות של כל הדרגים בבית הלבן .הביקורת
מאמריקה עוסקת גם בערכים המשותפים העומדים
בבסיס היחסים המיוחדים .הממשל הגיב בחריפות על
אזהרותיו של נתניהו למצביעים ביום הבחירות כי אזרחי
ישראל הערבים "נוהרים בהמוניהם לקלפיות" .השגת
ההסכם עם איראן טומנת בחובה פוטנציאל רב להחרפת
המתיחות בין וושינגטון לירושלים .מה שבולט מאוד הוא
היעדר האמון .ובכל זאת ,ארצות הברית שבה ומצהירה
על מחויבותה לביטחון ישראל .הממשלה החדשה
בישראל עשוייה להתייחס לזמן שנותר לנשיא אובמה
בכהונתו כאל תקופת ֲה ָכ ָלה ,בתקווה שמדיניותו של
הנשיא הבא תהיה שונה לחלוטין.

סחר" אסטרטגית בדרך לאירופה .כוח המשיכה של
ישראל למשקיעים זרים במגזר ההיי-טק שלה מצביע
אמנם על הפוטנציאל בשוק הישראלי ,אך המצב המדיני
הקשה עלול להגביל את מימושו.
על רקע הסכם הגרעין עם איראן ( 14ביולי ,)2015
שהוגדר על ידי ראש ממשלת ישראל נתניהו כ"טעות
בקנה מידה היסטורי" ,אנו מסיגים את המחוג כך שיסמן
מגמה שלילית במצבה הגיאופוליטי של ישראל .אין
להתעלם מאי ההסכמה בין ישראל לבין ארה"ב ,בעלת
בריתה המשמעותית היחידה של ישראל ,בשאלה
המוצגת על ידי ישראל כ"קיומית" .ישראל רואה באתגר
האיראני – הן בתחום הגרעין והן בתחום החתרנות
האזורית וטיפוח אירגוני
טרור – איום קיומי שלא זכה
התעצמות
למענה הולם .התעצמות
המתחים בין
המתחים בין ישראל לבין
ישראל וארה"ב
ארצות הברית מכבידה את
מכבידה את
הלחץ על יהדות ארה"ב
הלחץ על יהדות
ועלולה לכרסם בחוסנו של
ארה"ב ועלולה
"משולש היחסים" ,המהווה
לפגוע בחוסנו
אבן יסוד בעוצמת ישראל
של "משולש
והעם היהודי .במקביל,
היחסים"
ישראל ניצבת בפני איומים
וושינגטון-
להידרדרות
ממשיים
ירושלים-יהודי
ביטחונית מול חיזבאללה
ארה"ב
ומול חמאס ,בפני אפשרות
של התפרצות אלימה ביו"ש
ובירושלים ,ובפני מאמץ גובר לבודד אותה בזירה הבינ"ל
באמצעות מסע דה-לגיטימציה וחרמות.

נקודות אור נוספות כרוכות בבחירתו של נרנדרה מודי,
הידוע כידיד ישראל ,לראש ממשלת הודו ,במציאות בה
סין ממקדת מאמצי השקעה בישראל ,ורואה בה "צומת
המכון למדיניות העם היהודי

23

דמוגרפיה

24

לעומת המימד הגיאופוליטי שבו תמיד יש יותר
תנודות משנה לשנה ,הדמוגרפיה היא מימד יציב
בהרבה .בנושא זה לא כינסנו פאנל של מומחים  .ובכל
זאת ,מי שעוקבים אחר המימדים האחרים מודעים
היטב לחשיבותו של המימד הדמוגרפי בשאלה אילו
תוצאות יביאו השנים הבאות .קצב השינוי האיטי
גורם לכך שעבודת הניתוח של מדיניות דמוגרפית
היא מורכבת ומאתגרת יותר ,אך אין זה מפחית
מחשיבותה בהשוואה למימדי שינוי אחרים.

בדרישות חוק השבות ,אך אינם מגדירים את עצמם
על פי דת כלשהי ואינם יהודים על פי ההלכה .קבוצה
זו מונה כ 350,000-איש .קבוצה נוספת ,שמרביתה
חיה בארצות הברית ,מורכבת מאנשים הרואים את
עצמם כ"יהודים חלקית" .רובם המכריע הם צאצאי
משפחות מעורבות .קבוצה זו מונה כמיליון איש .סביר
להניח שניתן למצוא "יהודים חלקית" בארצות תפוצה
נוספות .הוספת קבוצות אלו למניין האוכלוסיה
היהודית מגדילה את האוכלוסיה היהודית בעולם לכ-
 16מיליון נפש .אומדן זה קרוב מאוד למספר היהודים
שהיו בעולם ערב מלחמת העולם השניה.

לכן חשוב להביט על הדברים גם בראיה לאחור .שנת
 2015מציינת  70שנה מתום
מלחמת העולם השניה.
בעולם יש כיום
במהלך תקופה זו גדלה
 14.2מיליון
האוכלוסיה היהודית בעולם
יהודים ,ויחד
מ 11-מיליון ל 14.2-מיליון
עם המוגדרים
(או תוספת של כשליש).
כ"יהודים
זאת ועוד ,בכל אחד משבעת
חלקיים"
העשורים האחרונים חלה
ו"עולים מרוסיה
עליה במספר היהודים,
חסרי דת",
עם גידול בולט במיוחד
המספר מגיע
בעשור האחרון (בין 2005
ל 16-מיליון –
ל .)2015-אומדנים אלה
קרוב למספר
האוכלוסיה
גודל
של
יהודי העולם
היהודית משלבים בין
ב,1939-
ההגדרה האובייקטיבית על
ערב השואה
פי התבחינים ההלכתיים
הנהוגים בישראל לבין
העצמית
ההגדרה
הסובייקטיבית של השתייכות לקבוצה היהודית
בקרב יהדות התפוצות .בנוסף ניתן לכלול במניין
עוד שתי תת-קבוצות שיש להן קשר לעם היהודי:
הראשונה היא קבוצת המהגרים לישראל (בעיקר
מברית המועצות לשעבר) וצאצאיהם שעמדו

במקביל לגידול במספר היהודים בעולם חלו שינויים
דרמטיים בפיזור הגיאוגרפי שלהם .ב 1945-התגוררו
בפלסטין/ישראל רק  5אחוזים מיהדות העולם ,אך
כיום היא ביתם של  43אחוזים מכלל האוכלוסיה
היהודית בעולם (מתוך  14.2מיליון) .אבל באותו זמן
התרוקנו הקהילות היהודיות שהיו בשלב מוקדם
יותר של מודרניזציה – באסיה ובצפון אפריקה .עם
גלי העליה המאוחרים יותר מברית המועצות לשעבר,
התקבצו יהודי העולם במספר קטן של ארצות
דמוקרטיות ,מתקדמות כלכלית ובעלות תרבות
פלורליסטית .נוכחות היהודים בארצות התפוצות
בולטת גם משום שהם מרוכזים בקומץ ערים ומרכזים
עירוניים גדולים .בארצות הברית מספר היהודים
יציב ,ועל פי ההנחה ,גדל מעט (מ 5-מיליון ב1957-
ל 5.7-מיליון כיום) .זוהי תוצאה של תהליכים מנוגדים
– ילודה נמוכה ,שהפיצוי עליה הוא הגירה בינלאומית
חיובית .גם המספר הממוצע של הילדים הנולדים
לנשים יהודיות ומתחנכים כיהודים גדל .אף שהסחף
לעבר נישואים מעורבים נמשך ,יותר ויותר אנשים
בנישואים מעורבים מעבירים זהות יהודית למספר
גדל והולך של אמריקאים צעירים .לראשונה בזיכרון
ההיסטורי ,רוב הילדים הנולדים להורים בנישואים
מעורבים בקבוצת הגיל  18-30מזדהים כיהודים
( 59אחוזים) .קצב הגידול באוכלוסיה האמריקאית
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הכללית היה מהיר יותר ,כך ששיעור היהודים
באוכלוסיה ירד מ 2.8-אחוזים ב 1957-ל 1.8-אחוזים
בלבד כיום .בישראל ,מאז הקמת המדינה ,המאזן בין
יהודים ללא-יהודים (כאשר הראשונים כוללים גם
"חסרי דת") נותר יציב למדי 80 ,לעומת  20אחוזים,
בהתאמה .בין ההתפתחויות הדמוגרפיות החשובות
שהתחוללו לאחרונה בישראל יש לכלול התכנסות
כמעט מלאה של שיעורי הפריון בקרב יהודים ולא-
יהודים (סביב שלושה ילדים); ואת הגידול בהגירה
יהודית/מספר העולים (בעיקר מצרפת ומאוקראינה).
כללית ,הדמוגרפיה של יהדות העולם מצויה במגמת
עליה.
בהשוואה לשינויים הדמוגרפיים העולמיים ,מגמות
אלו אינן ראויות לציון מיוחד .אבל מנקודת המבט של
מדיניות העם היהודי ,המשך המעקב אחר הדינמיקה
הדמוגרפית בשנה האחרונה גורם לנו להזיז את
המחוג במד הדמוגרפיה קדימה בכיוון חיובי.

עיצוב וביטוי זהות
המכון למדיניות העם היהודי מיקד השנה את
תשומת לבו ב"אמצע היהודי" של הקהילה היהודית
האמריקאית .כפי שנדון בפרק "זהות יהודית
והזדהות כיהודים באמריקה כיום" ,ניתוח מרובה
משתנים של נתוני סקר מכון פיו מ 2013-מגלה כי
ביטויי הזהות היהודית מתכנסים לשלוש קבוצות.
האחת מציגה אינטראקציות חברתיות שהן נפרדות
ומבודלות באופן חד מן האינטראקציות החברתיות
של החברה האמריקאית הכללית ,ואילו האחרת
השתלבה באופן כה מוצלח בתרבות ובחברה
באמריקה עד שבקושי
ניתן להבחין בה כיהודית
האינטראקציות
במיוחד .האינטראקציות
שקל לזהות
שקל לזהות אותן כיהודיות
אותן כיהודיות
בהקשר האמריקאי הן
בהקשר
ברובן דתיות ,אך הן
האמריקאי
קשורות גם בחוג החברים,
דתיות ברובן ,אך
בקשר לישראל ,בתחושת
יש להם קשר גם
ובפעילות
השייכות
בזיקה לישראל
חברתיים
בארגונים
ובפעילות
וקהילתיים יהודיים.

בארגונים
יהודיים

(בקבוצה
באמצע
השלישית] ,אנו מוצאים
יהודית
זהות
ביטויי
ולחּבר בין
ֵ
המנסים לאזן
אינטראקציות חברתיות יהודיות לבין אינטראקציות
אמריקאיות כלליות .אלו כוללות אחריות כלפי
הקהילות היהודיות בכל העולם ,תחושת שייכות
חזקה לעם היהודי ,חיבור רגשי לישראל ,ואמונה
שלהיות חלק מהקהילה היהודית הוא מרכיב מהותי
בלהיות יהודי .הפרקטיקה הדתית אינה תוספת
מקום נכבד ביהודיּות שלהם; פלח אמצעי זה מקיים
את מצוות "הדת האזרחית היהודית" .יש קשר הדוק
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בין יהודים המזוהים עם הזרם הקונסרבטיבי לבין
ביטויי האמצע הללו של זהות יהודית.
מנקודת מבט מדיניותית ,המשך קיומו של האמצע
היהודי רצוי מכיוון שהוא מהווה את ה"דבק" שמחבר
בין שני הקצוות – בין קוטב המחויבות הגבוהה
(בעיקר אורתודוקסים) ,לבין קוטב ההתבוללות
והנישואים המעורבים ,שבו לא ניתן להבחין
בין ערכים יהודיים לבין ערכים של כלל החברה
האמריקאית .שנית ,השפעת המדיניות היהודית כיום
תלויה בשני גורמים :ההזדהות כיהודים ,והשליטה
במשאבים הכספיים ,המעמדיים והמקצועיים
הנחוצים להשפעה על התוצאות .זה האחרון תלוי
במידת ההשתלבות בחברה
הכללית .לכן רצוי לשמור
רוב משתתפי
על איזון בין זהות יהודית
הפאנל" :יוזמות
לבין השתלבות בחיים
חקיקה
האתגר
האמריקאיים.
בישראל
המדיניותי הוא העובדה
המדגישות
הולך
הזה
שהאמצע
את אופיה
10
ומתכווץ.

היהודי
של המדינה
מחזקות את
הנרטיב של
ישראל בלתי-
דמוקרטית"

האמצע מתכווץ לא רק
בגלל נישואים מעורבים
גם
אלא
והתבוללות,
בגלל הכשלון בהקמת
משפחות יהודיות ובהולדה
וגידול של ילדים יהודים.
להתערבויות של מתן
חינוך יהודי (בית ספר יומי,
מחנה קיץ ,לימודי השלמה אחרי בר-מצווה ,טיולים
לישראל) ,וליצירת הזדמנויות ליהודים צעירים ליצור
קשרי חברות והתקשרויות רומנטיות עם יהודים
צעירים אחרים ,יש השפעה חזקה במיוחד על הנטיה
של צעירים יהודים (לא אורתודוקסים) להתחתן עם
יהודים ולגדל ילדים יהודים.
תוצאות פאנל המומחים של המכון למדיניות
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העם היהודי הבליטו רבות מן הנקודות האלו .כל
המשיבים ענו בחיוב ,אם כי בהסתייגויות שונות,
על השאלה אם מי שמזדהים כ"יהודים חלקית"
צריכים להיחשב כחלק מהקהילה היהודית ,ולדעתם
העובדה שכמיליון אנשים מזדהים כך צריכה
להיתפס כדבר חיובי לגמרי .בהקשר זה ,גם העובדה
שרבים מבני ההגירה הרוסית בוחרים להזדהות
כיהודים מלאים או חלקיים היא מגמה חיובית ,ואולי
אף ניתן להמשיך את קיומה גם בדור הבא ,אם כי
רוב המשיבים חושבים שלשם כך יידרשו מהלכים
פעילים של חיזוק הקשר ליהדות.
בניגוד להערכה חיובית זו ,רוב גדול מקרב המשיבים
סברו שיוזמות החקיקה בישראל המדגישות או
מעדיפות את אופיה היהודי של המדינה משפיעות
לרעה על הזהות היהודית בתפוצות (למשל,
"[חקיקה כזו] כפי שדווחה בעיתונות הזרם המרכזי
בארה"ב ובעיתונות היהודית מחזקת את הנרטיב
של ישראל לא דמוקרטית ,בצדק או שלא .לנרטיב
הזה יש רגליים  ...ולכן עצם הדיון בחוק המוצע גורם
נזק)".
הפאנל נחלק באופן שווה בשאלה אם חלו שינויים
במימד זה בשנה שעברה ,ואם כן ,מה היתה מגמת
השינוי .בסך הכל ,המחוג במד הזהות מסמן שינוי
לרעה ,שּכן התכווצות האמצע היהודי ,הגידול
במספר היהודים חסרי דת ובמספר היהודים חלקית
שהמחויבות וההשתייכות שלהם ליהדות רופפות,
מציבים אתגרים קשים לזהות היהודית באמריקה.

משאבים חומריים
מצב המשאבים של העם היהודי השתפר במהלך
השנה האחרונה .הביצועים הכלכליים של ישראל
היו חיוביים בעשור האחרון בהשוואה לרוב מדינות
אירופה .התמ"ג של ישראל גדל .צמיחה זו כוללת
את הפיתוח של משאבי טבע ימיים ליד חופי ישראל
וברמת הגולן .ההערכה העדכנית ביותר לשיעור
הצמיחה ב 2014-עמדה על  2.9אחוזים ,שיעור קטן
מזה שנחזה ,אך הוא הושג בשנה שהיתה בה מלחמה
בת  50יום .הצמיחה הממוצעת בקרב מדינות OECD
היתה  1.9אחוזים .בדומה לכך ,כפי שדווח בחדשות
הפיננסים ,גם המשאבים החומריים הזמינים ליהודים
בתפוצות גדלו השנה.
אך למרות זאת עלו כמה דאגות .הראשונה שבהן,
שמצאה כנראה ביטוי בבחירות האחרונות לכנסת,
נוגעת ליוקר המחיה הגבוה ולפערי ההכנסה בישראל.
ב 2011-היתה רמת המחירים בישראל גבוהה ב5-
אחוזים בממוצע מרמת המחירים במדינות .OECD
ב 2014-גדל הפער ל 12-אחוזים .בין  2008ל2013-
עלה מחיר רכישת דירה ב 55-אחוזים במונחים
יחסיים ,ומחירי השכירות זינקו ב( .30%-בין 1967
ל 2008-עלה מחיר הדיור ב 2-אחוזים בלבד).
גם הנתונים הכלכליים המצטברים מסתירים פערים
גדלים .יחס ההכנסה הפנויה בין אדם באחוזון ה90-
ֵ
לבין אדם באחוזון ה( 50-כלומר ,בחציון) בישראל הוא
פי  ,2.32שהוא הגבוה ביותר בקרב כל מדינות .OECD
היחס בין החציון לבין ישראלי שהכנסתו באחוזון
העשירי הוא פי  ,2.75וגם כאן מדובר בפער הגדול
ביותר בקרב מדינות .OECD

משפיעים לרעה על ההשקעה הכלכלית לטווח ארוך.
שתי החלטות שקיבלה הממשלה הנוכחית – החזרת
קצבאות הילדים לרמתן הקודמת והפחתת מספר
החייבים בגיוס לצה"ל – עומדות בסתירה לתמריצים
שהוצעו להם להצטרף לשוק העבודה .תמריצים אלה
מהווים את אחת הדרכים היעילות ביותר לרכישת
הכישורים המתקדמים הנחוצים להשתלבות בשוק
העבודה.
אשר ליהודי התפוצות ,גם כאן ,על אף מה שנראה
כגידול במשאבים ,אין די השקעות בזהות יהודית.
ניתוח הנתונים הסטטיסטיים העדכניים של מחקר
מכון פיו מחזק את הרושם שהעלות הגבוהה של
התוכניות לבניית זהות
יהודית ולחיזוקה מרתיעה
שיעור הצמיחה
משתתפים פוטנציאליים
הכלכלית
הקהילה
בקרב
רבים.
בישראל
אורתודוקסית
שאינה
משביע רצון,
ברצות הברית ,שיעור
אך הפערים
ההשתתפות בתוכניות כאלו
בין העשירונים
אצל משפחות המשתכרות
השונים הם
יותר מ 100,000-דולר
בין הגדולים
לשנה עומד על  34אחוזים,
ביותר במדינות
בעוד שיעור ההשתתפות
המפותחות
בקרב משפחות המשתכרות
פחות מ 100,000-דולר
לשנה הוא  17אחוזים בלבד.
בגלל דאגות אלו ,למרות הגידול הכולל במשאבים,
בחר המכון למדיניות העם היהודי להשאיר את מד
המשאבים החומריים ללא שינוי משנה שעברה.

מקור נוסף לדאגה הוא השקעות מספיקות בעתיד,
הן בישראל והן בתפוצות.
בישראל נראה כי השינויים שהונהגו לאחרונה
במטרה לשלב את החרדים בכוח העבודה בישראל
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המצב הנוכחי של העם היהודי:
המחוגים זזים
איור  1מראה איך מיקמנו את המחוגים ב"לוח
המחוונים" של העם היהודי ,נכון לאמצע  .2015כפי
שמשקף הדיון שלנו ,נראה כי לאירועי השנה החולפת
ולהמשך המגמות יש השפעה על כמה מההערכות
לגבי רווחתו ושלומו של העם היהודי כיום.

איור  1אפיון המנועים העיקריים המשפיעים על העם היהודי בשנים 2015-2014
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ב

דעיכה

JPPI

משאבים

י

ד

ש

זהות
2014-2013

הערות
1.1ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם
היהודי לשנים  2012-2011כללה דיון מפורט יותר
במתודולוגיה ששימשה גם לתמצית ההערכה לטווח
הקצר וגם להערכת המגמות והתרחישים לטווח
הארוך יותר ,הנדונים בהמשך( .ראו "הערכה משולבת
לשנת .)"2012-2011
2.2המושבים של פאנל המומחים נערכו בין ה19-
בפברואר ל 14-במאי  .2015בסך הכל השתתפו
 32אנשים .מושבים אלה לא היו סקרים המיועדים
לדגימת הדעות ,אלא כלי לשילוב משתתפים נבחרים
בתהליך הדיוני המתנהל במכון למדיניות העם
היהודי .לכן מספר המשתתפים היה קטן בכוונה
(כשישה בקבוצה) .לכן גם השתמשנו בעיקר באפיונים
איכותניים לתשומות אלו ,כדי להימנע מליצור רושם
מוטעה.
3.3הידע של מומחי הפאנל הספיק כדי לדון גם בהשפעות
דומות בקרב קהילות יהודיות אחרות בעולם.
4.4המשיב החמישי שבחר להשיב לשאלה זו היה בדעה
שמגמה זו יכולה להיות סיבה לחיזוק הקשרים.
5.5הדו"ח על מפגשים אלה מכיל תיעוד מלא וניתוחים
סטטיסטיים של תשובות המשתתפים.
Friedman, Thomas L., “The Obama Doctrine and
Iran”, New York Times, April 5, 2015.

6.

7.7רוסיה ,סין וצרפת תמכו בבקשה; ארצות הברית
התנגדה ,ובריטניה נמנעה.
NRG, March 16, 2015.

8.

9.9באירופה הועברו החלטות ברוח זו בפרלמנטים של
בלגיה ,בריטניה ,דנמרק ,צרפת ,אירלנד ,איטליה,
לוקסמבורג ,פורטוגל ,ספרד ,ובפרלמנט של האיחוד
האירופי.
1010לדוגמה ,מספר החברים בתנועה הקונסרבטיבית ירד
מכ 40-אחוזים מכלל יהודי אמריקה ב 1990-ל18%-
ב.2013-
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שער שני
חמישה מימדים
על מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה
דמוגרפיה
קשר בין קהילות
זהות יהודית
משאבים
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האתגרים הגיאופוליטיים הניצבים
לפתחה של ממשלת ישראל החדשה

ממשלת ישראל החדשה פוסעת אל תוך זירה גיאופוליטית סבוכה ועתירת סיכונים בהשוואה
לקודמתה ,הממשלה החדשה עומדת להיות פחות גמישה אידיאולוגית ,ולכן עלול להצטמק המרחב
העומד לרשות ראש הממשלה לתמרון ולנקיטת יוזמות מדיניות נוכח האתגרים הגואים

הזירה הגיאופוליטית הגועשת לא תעניק ימי חסד
רגועים לממשלת ישראל החדשה .עומס הדילמות
כבד ביותר ,הסוגיות הקשות כרוכות לעיתים אחת
שיידחו) עשוייה
ָ
ברעותה ,ולהכרעות שיתקבלו (או
להיות השפעה קריטית על עתידה של ישראל.
הסוגיות המרכזיות רוחשות בתוך הקשרים גלובליים
ואזוריים שאף הם סוערים ,עתירי סימני שאלה אך
רלוונטיים מאוד לחוסנה של ישראל .הסקירה שלהן
נועדה לתאר את תמצית ההתפתחויות שהצטברו
בחודשים האחרונים כרקע שהינו רלוונטי לדילמות
ולאתגרים הגיאופוליטיים המרכזיים שניצבים בפניה
של ישראל:
הסכם הגרעין שהושג עם איראן ואשר הוגדר על
•
ידי ראש ממשלת ישראל נתניהו כ"טעות בקנה
מידה היסטורי".
הסכנה להידרדרות ביטחונית  -בחזית הצפונית
•
(חיזבאללה וסוריה) ,בחזית הדרומית (חמאס

וגורמי הטרור בסיני) ,ביו"ש ובירושלים (אלימות
של יחידים ,הפרות סדר ,וטרור מאורגן).
המתיחות המתמשכת ביחסים עם ארה"ב.
•
השחיקה בעניינה של ארה"ב למלא תפקיד
•
מרכזי ,ולהוביל ,ולהיות נוכחת במזה"ת.
הדחיפה לשינוי מודל פתרון הסיכסוך הישראלי-
•
פלסטיני ממשא ומתן ישיר בהובלה אמריקנית
לפתרון כמו-כפוי בחסות האו"מ ובהובלה רב-
לאומית.
הכירסום במעמדה הבינ"ל של ישראל והמאמץ
•
לפגוע בה באמצעות מהלכי חרם ודה-לגיטימציה.
האיום על חוסנו של משולש היחסים :ירושלים-
•
וושינגטון-יהדות ארה"ב.
מימוש ההזדמנויות לשיפור היחסים עם המחנה
•
הסוני המתון (נוכח האיום האיראני וגורמי הטרור
הקיצונים).
המכון למדיניות העם היהודי
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נוכח אתגרים אלה גובר הצורך לשקם את היחסים
עם ארה"ב  -בעלת הברית היחידה והמשמעותית
של ישראל .מלאכה זו אינה פשוטה משום שבסוגיות
המרכזיות שבמוקד – הסכם הגרעין עם איראן
והסיכסוך הישראלי-פלסטיני על נגזרותיו והשלכותיו
– קיימות מחלוקות מהותיות בין ירושלים לוושינגטון.
החודשים הקרובים מחזיקים ,לכן ,פוטנציאל
להתגברות המתחים בין המדינות באופן שעלול
להעיק על יהדות ארה"ב ,העלולה למצוא עצמה בין
הפטיש והסדן ,ולכרסם בחוסנו של "משולש היחסים"
המהווה אבן יסוד בעוצמת ישראל והעם היהודי.

המערכת הבינ"ל ומעמדה של ארה"ב
"הסדר העולמי" ,גם זה
ההירתעות
שנהג בתקופת המלחמה
הגוברת
הקרה וגם זה שאפיין
של ארה"ב
את שנות הדומיננטיות
ממעורבות
האמריקנית לאחר קריסת
ומנוכחות במזרח
ברה"מ ,פינה מקום ל"אי-
התיכון מאיימת
סדר עולמי" אשר לא
באופן משמעותי
התגבש לכלל מבנה יציב
על אינטרסים
ומתפקד ,ולא ברור אם ומתי
בסיסיים
יתגבש מחדש מבנה כזה.
של ישראל
התוקפנות הצבאית הרוסית
מעוררת
באוקראינה
חששות להידרדרות בין-
מעצמתית ומקשה על שיתוף פעולה הדרוש לשמירת
היציבות העולמית .יש אף פרשנים המזהירים כי
השילוב בין יכולותיה הגרעיניות של מוסקבה והיותה
בשקיעה מתמשכת (כלכלית ודמוגרפית) עלולים
להחריף את הסכנה להידרדרות צבאית.
במקביל לעלייתה של סין ולאתגר הגיאופוליטי
שמוסקבה מוסיפה ביתר שאת להציב בפני וושינגטון,
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במעמדה הבינ"ל של ארה"ב,
נמשך הכרסום
המעצמה שידידותה וסיועה לישראל כה קריטיים
ושהינה גם בית לקהילה משגשגת של כמחצית
מהעם היהודי .כך למשל ,ארה"ב לא מצליחה למנוע
הצטרפותן של מדינות מערביות (בכללן בריטניה,
אוסטרליה ואף ישראל) אל בנק ההשקעות האסייתי
לתשתיות (Asian Infrastructure Investment
 .)Bankבנק זה מוקם ביוזמתה ובשליטתה של סין
ונועד להעמיק את השפעתה האזורית והעולמית,
תוך תחרות ישירה בבנק העולמי ובקרן המטבע
הבינלאומית בהם לארה"ב השפעה מכרעת .אל
מגמות הפיחות במעמדה הבינ"ל של ארה"ב נלווית
התפתחות נוספת שמאיימת משמעותית על
אינטרסים בסיסיים של ישראל  -הירתעות גוברת
של ארה"ב ממעורבות ונוכחות במזרח התיכון .ביטוי
עז לאכזבת המחנה הערבי המתון מתיפקודה האזורי
של ארה"ב היה בהיעדרות המופגנת של המלך
הסעודי סלמאן מן המפגש ( 14-13מאי  )2015עם
מנהיגי ארצות המפרץ שיזם הנשיא אובמה ,ואשר
נועד למתן את דאגתם מן ההסכם שהתגבש אותה
עת עם איראן .ישראל תושפע משמעותית לא רק
משינוי באיכות יחסיה היא עם וושינגטון אלא גם
משינוי במעמדה הגלובלי של ארה"ב .השתרשות
הפרספציה האזורית כי ארה"ב – בעלת בריתה של
ישראל  -נמצאת בתהליך של שקיעה ושל נטישת
המזה"ת ,שוחקת בכוח ההרתעה של ישראל
ובעוצמה המיוחסת לה .ההתפתחויות המאששות
את התובנות בדבר עניין אמריקני פוחת במזה"ת
נעוצות בהתמקדותה של וושינגטון באסיה ובתחזית
כי קרוב המועד בו ארה"ב לא תהיה תלויה עוד ביבוא
אנרגיה.
המשך ההתנתקות מאפגניסטן (לאחר ההתנתקות
מעיראק) וההימנעות ממעורבות צבאית בסוריה,
חרף חציית "קו אדום" שהציב נשיא ארה"ב עצמו
(לגבי השימוש בנשק כימי מצד המשטר הסורי),

מעידים על הרצון האמריקני לחתום את פרק
המעורבות הצבאית האקטיבית באזור .רבים בארה"ב
חשים כי מעורבות זו ,שעלתה במחיר כבד – בדם
ובממון  -הכזיבה ולא השיגה יעדים משמעותיים.
התיאבון הפוחת של ארה"ב למעורבות במזה"ת
מסתמן דווקא כאשר האזור מצוי בסערה וזקוק
לגורם מעצמתי מייצב .עם זאת ,כשם שפרשנים
רבים דוחים את התיאוריה אודות "שקיעתה
של ארה"ב" ,רבים גם סבורים שארה"ב לא תוכל
להתנתק מן המזה"ת בשל הפוטנציאל הטמון בו
לערער את ביטחון העולם ,להצית מלחמה גרעינית,
ולגרום למשבר אנרגטי-כלכלי עולמי (גם במצב של
אי-תלות אנרגטית אמריקנית בנפט מן המזה"ת ,אי-
סדרים באספקתו עלולים לערער את כלכלת העולם,
שארה"ב היא חלק ממנה ותלויה בה).
הנשיא אובמה חוזר ומציג כהישג את העובדה ששם
קץ למלחמות הקרקעיות שחייבו נוכחות צבאית
במזה"ת של עשרות אלפי חיילים אמריקניים .במסמך
רשמי הוא מתאר את העקרונות המרכזיים המנחים
את מדיניות החוץ שלו" :השאלה לעולם אינה אם
אמריקה צריכה להוביל ,אלא כיצד אנו מובילים ...אנו
חזקים יותר כאשר אנו מניעים פעולה קולקטיבית...
אנו מובילים מעמדה של כוח ,אך אין פירוש הדבר
שאנו יכולים או צריכים לנסות להכתיב את הכיוון של
כול האירועים המתגבשים ברחבי העולם ...המשאבים
שלנו וההשפעה שלנו אינם אינסופיים ובעולם
מורכב ,רבות מן הבעיות הביטחוניות שאנו ניצבים
בפניהן אינן מאפשרות פתרונות מהירים וקלים...
אסטרטגיה לאומית נבונה אינה נשענת על כוח
צבאי בלבד .בטווח הארוך ,המאמצים שלנו לפעול
עם מדינות אחרות כדי להתמודד עם אידיאולוגיה
של קיצוניות אלימה והסיבות השורשיות שלה,
יהיו חשובים יותר מיכולתנו לחסל טרוריסטים
בשדה הקרב .האתגרים שלפנינו מצריכים סבלנות
אסטרטגית והתמדה" .1הגישה של הממשל כלפי

המזה"ת מוגדרת על ידי דובריו כ"מעורבות כפולה"
( :)dual engagementמצד אחד המאמץ להגיע
להסדר עם איראן כדי לבלום את התקדמותה
לנשק גרעיני ,ומצד שני – חיזוק סעודיה וחברות
הציר הסוני המתון ,וכך ליצור מאזן כוחות יציב
באזור .אלא שמדינות הציר הסוני המתון חוששות
כי מנוי וגמור עם ארה"ב להישען אסטרטגית
על איראן על חשבונן .הבטחתו של הנשיא
האמריקני לאיראנים כי הגעה להסכם בנושא
הגרעין תאפשר לאיראן להיות "כוח אזורי מאוד
מצליח" 2,מעוררת חרדות בסעודיה ובמחנה הסוני
הקרוב לה .אלה חוששים מ"עיסקה מקפת"
( )grand bargainשארה"ב תקשור עם איראן
בעקבות חתימת הסכם הגרעין ,וכך תעניק לה מעמד
אזורי משמעותי ותאפשר לה להעמיק את חתירתה
להשגת הגמוניה אזורית.
בארה"ב יש הסבורים כי
ראש ה-סי.
לטווח רחוק ,איראן הינה
אי.איי לשעבר:
בעלת-ברית עדיפה על
"האויב
אוכלוסייתה
סעודיה.
המשמעותי
מודרנית יחסית ,מעוניינת
ביותר של
וקידמה,
בדמוקרטיה
ארה"ב במזרח
ופחות עויינת את ארה"ב.
התיכון הוא לא
העובדה שדאע"ש הינו
דאע"ש כי אם
עתה אוייב משותף לארה"ב
איראן ,הרוחשת
ולאיראן מחזקת עמדה זו.
עוינות שורשית
הגישה ההפוכה ,שמסרבת
כלפי ארה"ב"
לראות באיראן בעלת-
ברית פוטנציאלית לארה"ב,
מבוטאת בצורה חדה על ידי הגנרל דיוויד פטראוס
( ,)Gen. David H. Petraeusראש ה-סי.אי.איי לשעבר,
הטוען כי האויב המשמעותי ביותר של ארה"ב אינו
דאע"ש אלא איראן ,העויינת את ארה"ב באופן
שורשי והיא לכן חלק מן הבעייה ,ולא חלק מן
3
הפתרון הדרוש ליציבות המזה"ת.
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הגרעין האיראני:
המו"מ לגבי תוכנית הגרעין של איראן הניב הסכם
היסטורי ( 14יולי  )2015ולפיו יוטלו מגבלות על
תוכנית הגרעין האיראנית ובתמורה יוסרו הסנקציות
מעל איראן .חלק מן המגבלות תוסרנה לאחר  10שנים
וחלקן האחר לאחר  15שנה( ,מכאן והלאה איראן
תהיה חופשית להעשיר אורניום ככול שתחפוץ ,אלא
אם כן יושג הסכם חדש) .על פי ההסכם:
איראן תוכל להחזיק ב 15 -השנה שלמן חתימת
•
ההסכם עד  300ק"ג של אורניום מועשר (בדרגה
הנמוכה המתאימה רק לצרכים אזרחיים) ,ובכך
תיוותר עם  2אחוז בלבד מן הכמות שהייתה
קודם לכן ברשותה;
איראן תצמצם את מספר הסרכזות (צנטריפוגות)
•
הפעילות בשני–שלישים ותיוותר עם 5,060
יחידות .באופן זה ,היא תזדקק לפחות לשנה ,אם
תחליט להעשיר אורניום בכמות וברמה הדרושה
לפצצה אטומית אחת;
ליבת כור המים הכבדים באראק תוחלף כך
•
שתימנע האפשרות שישמש לייצור פלוטוניום;
המתקן בפורדו לא יעשיר אורניום אלא יהפוך
•
למרכז מחקר גרעיני ללא חומר בקיע;
יתאפשר פיקוח בכול מתקני הגרעין ,כולל
•
בבסיסי צבא.
בנוסף ,איראן תחתום על פרוטוקול משלים של
•
האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני ,כך שיתאפשר
פיקוח הדוק יותר על כל מתקניה הגרעיניים.
הסרת הסנקציות צפויה בראשית  ,2016בכפוף
לאישור (המובטח למעשה) של מועצת הביטחון.
כמו כן  -בכפוף לאישור הסוכנות לאנרגיה אטומית
שתוכניתה הגרעינית של איראן אכן לחלוטין
אזרחית ולא צבאית  -תהיה הסרה הדרגתית של
אמברגו הנשק המוטל כיום על איראן .אם ייקבע
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שאיראן מפרה התחייבויותיה יופעל מנגנון שישיב
את הסנקציות למכונן.
לקונגרס נתונים עתה  60יום לאשר או לדחות את
ההסכם .גם אם הקונגרס יחליט להצביע על אישור
ההסכם (אין בכך הכרח על פי החוק שהתקבל
בעקבות פשרה עם הבית הלבן) ,יידרש רוב של
שני שלישים על מנת למנוע מהנשיא לממש את
זכות הוטו שלו על ההחלטה( .הנשיא הבהיר מיד
לאחר חתימת ההסכם שבמקרה הצורך אכן ייעשה
שימוש בזכות וטו זו).
מצדדי ההסכם מדגישים כי הוא מסיג אחורה את
יכולתה של איראן לפרוץ לייצורו של נשק גרעיני.
ללא ההסכם ,ביכולתה להגיע לפצצה בתוך 3-2
חודשים ,בעוד שעתה התהליך יימשך לפחות
שנה וכך ,על ידי אמצעי פיקוח חסרי תקדים,
יתאפשר לגלות אם ההסכם הופר ,להחזיר את
הסנקציות ובמקרה הצורך אף להפעיל כוח צבאי.
לדברי תומכי ההסכם ,היותה של טהרן חתומה על
האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני (  )NPTימנע
ממנה גם בעתיד לייצר נשק גרעיני.
מתנגדי ההסכם טוענים שלכול היותר הושגה
דחייה במועד בו איראן תוכל לבנות פצצה גרעינית.
לדבריהם ,שום סרכזת לא תפורק ושום מתקן
המשמש את תשתית הגרעין האיראנית לא ייסגר,
ובכלל זה המרכז הגרעיני החבוי במעמקי ההר
בפורדו .ההסכם נותן לגיטימציה לתוכנית הגרעין
האיראנית ומבסס מעמדה כמדינת-סף גרעינית.
נהלי הפיקוח המסורבלים יותירו בידי איראן
זמן מספיק כדי להסתיר מימצאים מחשידים
מעיניהם של הפקחים .זאת ועוד ,ההסכם אינו
מתייחס לפרויקט הטילים הבליסטיים שמפתחת
איראן (ושתכליתו ההגיונית האחת היא להוביל
פצצה גרעינית ליעדה) ,ואינו מתייחס לחתרנותה
האלימה של טהרן ברחבי המזה"ת ולאיומה
למחוק את ישראל מן המפה .מבקרי ההסכם אף

מזהירים כי הסרת הסנקציות ושחרור עשרות
מיליארדי דולר מוקפאים שיועברו עתה לאיראן
יאפשרו לה להגביר את חתרנותה האזורית ואת
תמיכתה באירגוני טרור.
יעדו של ממשל אובמה ,בראשית הדרך ,היה
לשנות את אופי תוכנית הגרעין האיראנית כך שלא
יתאפשר לה להגיע לנשק גרעיני .הכוונה הייתה
להותיר בידי איראן תשתית המאפשרת פיתוח
תוכנית גרעין לצרכי שלום (מחקר ,רפואה וכד'),
כלומר למנוע מאיראן תשתית לגרעין צבאי .ברוח
זו ,אובמה הבהיר בעימות הבחירות עם מיט רומני
( 22אוקטובר " :)2012מטרתנו לגרום לאיראן
להכיר בכך שעליה לוותר על תוכנית הגרעין שלה
ולמלא אחר החלטות האו"מ  ...ההסכם שאותו
נקבל הינו שהם יפסיקו את תוכנית הגרעין
4
שלהם".
אלא שבמהלך כהונתו השנייה של הנשיא אובמה
שינה הממשל שלו באופן רדיקלי את הגדרת
המטרה והתמקד במאמץ להבטיח שמשך הזמן
שיידרש לאיראן לייצר פצצה ,אם כך תחפוץ ,יארך
לפחות שנה .ארה"ב נטשה אפוא את עמדתה
הראשונית ,ובעצם הסכימה שלאיראן תהיה
תשתית לגרעין צבאי ,מציאות שארה"ב דחתה
חד-משמעית בעבר .בנוסף ארה"ב ,שהדגישה
בעבר כי נתונה לה אופציה צבאית יעילה ,הבהירה
ככול שנקף הזמן כי להשקפתה ,אין מהלך צבאי
יעיל לבלימת תוכנית הגרעין של איראן.
ביקורת קשה על כשלי המו"מ בוטאה כבר
בעקבות הסכם המסגרת .נוקב במיוחד היה
המאמר המשותף של הנרי קיסינג'ר וג'ורג' שולץ,
שקבעו כי "המו"מ שהחל לפני  12שנה כניסיון
בינ"ל למנוע מאיראן את היכולת לפתח ארסנל
גרעיני מסתיים עם הסכם שמאפשר לה יכולת
זאת ממש ,הגם שלא במלוא ההיקף במהלך 10
השנים הראשונות" .5השניים מציינים כי מספר

הסרכזות של איראן גדל מכ 100-בראשית המאמץ
הדיפלומטי מול טהרן לכמעט  20,000כיום.
התגובות להסכם בישראל היו חריפות ביותר (וכך
גם בסעודיה ובמדינות ערביות נוספות) ושיקפו
תמימות דעים רחבה בקואליציה ובאופוזיציה
גם יחד .ראש הממשלה נתניהו הצהיר" :איזו
טעות היסטורית מהדהדת! ישראל אינה מחויבת
לעסקה הזאת עם איראן כיוון שאיראן ממשיכה
6
לחתור להשמדתנו".
לישראל עומדות כעת האפשרויות לנהל מאבק
להכשלת העיסקה בקונגרס האמריקני ולהסתכן
בהעמקת הקרע עם ממשל אובמה ,או להתמקד
עם
דיאלוג
בניהול
לתרגם
כדי
ארה"ב
ארה"ב בעצם
לשפה הסכמית מעשית
הסכימה
את הצהרתו של הנשיא
שלאיראן
אובמה כי הוא "מחויב
תהיה תשתית
לחלוטין להבטיח שישראל
לגרעין צבאי,
תשמור על יתרונה הצבאי
מציאות שבעבר
האיכותי ושתוכל להרתיע
נדחתה על
כול התקפה אפשרית
ידה באופן
בעתיד[ ....וכן ,כי ארה"ב
חד-משמעי
תשגר] מסר ברור ביותר
לאיראנים ולכול האזור
שאם מישהו יתעסק עם
ישראל ,אמריקה תהיה
שם" 7.אך מעל לכול ,עתה ,לאחר חתימת ההסכם,
על ממשלת ישראל יהיה להכריע אם תשלים עם
המציאות החדשה אותה חזרה והגדירה כ"סכנה
קיומית" ,או שתהיה נאמנה להצהרתו של ראש
הממשלה כי "ישראל לא תשלים עם הסכם
8
שמשאיר את איראן כמדינת-סף גרעינית".
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המכלול הפלסטיני:
קריסת המו"מ הישראלי-פלסטיני חיזקה את
העדפת הפלסטינים להפעיל מערכה מדינית-
משפטית נגד ישראל בזירה הבינלאומית ולחתור
להחלפת המודל של "שיחות ישירות בתיווך
אמריקני" במסלול חלופי – "מודל של פתרון כפוי
בחסות רב-לאומית" .יש פלסטינים המכנים מהלכים
אלה – הכוללים גם את תגבור צעדי החרם והדה-
לגיטימציה נגד ישראל  -כ"אינתיפאדה בינ"ל" .ביטוי
בולט לאסטרטגיה זו היה המהלך הפלסטיני להביא
להדחת ישראל מהפדרציה הבינלאומית לכדורגל -
פיפ"א( ,מהלך שנקטע על ידי הפלסטינים ביום בו
נועדה להתקיים ההצבעה –
 29מאי  .)2015אבו מאזן בן
אבו-מאזן חושש
ה 80-קרב למועד פרישה
שחמאס עלול
ומבקש להותיר מורשת
להגיע עם ישראל
שיש בה הישגים .הוא אינו
להסכם עקיף
רואה ברכה במהלך שנקט
על שביתת-
לפיוס עם החמאס .חמאס
נשק לטווח
זקוק לרשות הפלסטינית
ארוך ולזכות
כדי לשלם שכרם של
בלגיטימציה
עובדי הממשל בעזה,
בינלאומית
לתעל הזרמת כספי סיוע
לשלטונו בעזה
לשיקום הרצועה ,ולהפעיל
את מעברי הגבול כדי
לאפשר לתושבי הרצועה
חופש תנועה ממנה ואליה .אלא שלמגינת לבו של
אבו מאזן ,חמאס אינו מתכוון להתפרק מנשקו
ולכוף עצמו לעקרון של "ממשלה אחת – רובה
אחד" .הוא אף חושש שחמאס עלול להגיע להסכם
עקיף עם ישראל לשביתת-נשק ארוכת טווח,
לזכות בלגיטימציה בינ"ל לשלטונו ברצועת עזה,
ובכך להנציח את פיצולם של הפלסטינים .ניצחון
תומכי החמאס בבחירות לאגודת הסטודנטים
באוניברסיטת ביר זית ( 22אפריל  )2014עלול
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לאותת על שינוי בהלך הרוחות בגדמ"ע לרעת אבו
מאזן ותנועתו.
התפנית באסטרטגיה הפלסטינית באה לביטוי מדיני
כבר לקראת שלהי סבב המו"מ האחרון והכושל עם
ישראל .הפלסטינים הגישו בקשות להתקבל כחברים
ב 15-אמנות או"ם ופנו באמצעות ירדן למועצת
הביטחון ,כדי לקבל הכרה במדינת פלסטין בגבולות
 67ולהביא לסיום הכיבוש בתוך שנתיים .אלא
שהפלסטינים נכשלו בהשגת הרוב המקדמי הדרוש
של  9חברות מועבי"ט וחסכו מארה"ב את הכורח
להטיל וטו על ההצעה( .מבין חמש חברות מועצת
הביטחון הקבועות תמכו בהצעה :רוסיה ,סין וצרפת.
ארה"ב התנגדה ובריטניה נמנעה) .בעקבות כישלון זה
חתם אבו מאזן ( 31דצמבר  )2014על מסמכי קבלה
ל– 22אמנות בינ"ל נוספות ובכללן על אמנת רומא,
צעד המוביל להצטרפות לבית הדין הפלילי הבינ"ל
בהאג .מציאות חדשה זו עלולה להציב את ישראל
בפני תביעות בנושאי פשעי מלחמה .ואכן ,פאטו
בנסודה ( ,)Fatou Bensoudaהתובעת הראשית בבית
הדין ,אישרה כי מתקיימת בדיקה מקדמית שאינה
תחומה בזמן ואינה מוגדרת כחקירה אודות פשעים
שבוצעו במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני .9עם
זאת ,מומחי משפט שונים מעריכים כי בית הדין
לא ימהר לעסוק בנושא הישראלי-פלסטיני ,ובירור
התלונות הפלסטיניות יימשך שנים ארוכות .בנוסף
לצעדים אלה ,הוועד הפועל של אש"פ הסמיך ועדה
הנתונה לשליטת אבו מאזן לממש ההחלטה להפסיק
את התיאום הביטחוני עם ישראל ( 19מארס .)2015
אבו מאזן טרם החליט לבצע את ההחלטה ,אך הוא
שב ומאיים לנקוט מהלך משמעותי זה.
נוכח הקיפאון המדיני העצימה צרפת את מעורבותה
להתנעה מחדש של תהליך השלום .התוכנית
הצרפתית מבוססת על השגת החלטה של מועצת
הביטחון ,הקובעת את עקרונות הסכם הקבע
ובמרכזם ביסוס הגבול על קווי  67עם תיקונים

מוסכמים .שר החוץ הצרפתי ,לורן פאביוס ,הסביר
כי היוזמה מודרכת על ידי הצורך לשנות את אופן
ניהול המו"מ ,והכוונה שיהיה מובל על ידי הקהילה
הבינ"ל .פאביוס יצא בעצם נגד הבלעדיות שהייתה
נתונה לארה"ב עד עתה בהובלת התהליך ,לדבריו "אנו
רוצים להימנע מהמכשלה של משא ומתן אינסופי...
פרמטרים ברורים לפתרון הסיכסוך שיאומצו מראש
על ידי הקהילה הבינ"ל יניחו את הבסיס למו"מ
10
עתידי .ואנו חייבים לקבוע לוח זמנים."...
הצרפתים מעוניינים לכנס ,בעקבות ההחלטה
העתידית של מועצת הביטחון ,ועידה בינ"ל שתתניע
את המו"מ המדיני .על רקע פתיחתה של מערכת
הבחירות בישראל שוכנעו הצרפתים להמתין עד
כינונה של הממשלה החדשה ובחינת עמדותיה
המעודכנות בסוגיה הפלסטינית .האמריקנים ,שדחקו
בפריז להמתין עם יוזמתם ,הבהירו כי אינם שוללים
אפשרות שיתמכו במהלך לאחר הבחירות בישראל,
אך עתה הם לוחצים על הצרפתים להוסיף ולעכב
המהלך עד השלמתו של הסכם הגרעין עם איראן.
הבית הלבן חושש כי פתיחת חזית נוספת – בנושא
הפלסטיני  -מול ממשלת ישראל ,תקשה על גיוס
תמיכת הקונגרס בהסכם עם איראן .פאביוס התייחס
לשאלת עיתוי הגשת הצעת ההחלטה למועבי"ט
ואמר" :בהקדם ,לא בתוך ימים ספורים ,אך בהקדם...
עלינו להסכים על העיתוי עם ג'ון קרי .יש נושאים
נוספים המחייבים טיפול .משא ומתן אחד לא צריך
לפגוע בשני ,תמיד מתרחשים במקביל דברים רבים,
11
ולכן הסכנה היא שלעולם לא נמצא את הזמן".
הכרזתו של נתניהו במהלך מערכת הבחירות (16
מארס  )2015כי תחת שלטונו לעולם לא תוקם מדינה
פלסטינית 12חידדה סימן שאלה לגבי האופן בו רואה
ישראל את פתרון הסיכסוך עם הפלסטינים .ניסיונו
של נתניהו למחרת הבחירות להסביר כי לא נטש
את עמדתו מנאום בר-אילן ( )2009לא החזיר את
האמון הבינ"ל במחוייבותו לעקרון שתי המדינות.

נתניהו אמר לרשת " :NBCלא שיניתי המדיניות שלי,
מה שהשתנה זו המציאות ,אני לא רוצה פתרון של
מדינה אחת .אני רוצה פתרון של שלום בר-קיימא
של שתי מדינות [אך] על מנת שזה יקרה ,הנסיבות
צריכות להשתנות" .13הבית הלבן לא קיבל הסבר זה
של נתניהו ,ודובריו הבהירו כי ארה"ב תבצע הערכה
מחדש של האפשרויות העומדות בפניה בעקבות
עמדותיו החדשות של ראש הממשלה בנושא
הפלסטיני .דובר הבית הלבן ,ג'וש ארנסט ,הבהיר כי
לממשל האמריקאי "יש ספק עתה אם זו [התמיכה
בפתרון שתי המדינות] אכן השקפתו האמיתית של
ראש הממשלה ושל הממשלה שיקים" 14.הנשיא
אובמה עצמו הבהיר (25
"אנחנו
:)2015
מארס
הבית הלבן:
מאמינים ש[פתרון] שתי
"המימשל
מדינות הוא הדרך הטובה
האמריקני בספק
ביותר לשמור על ביטחונה
אם הצהרת
לנתניהו
ישראל...
של
נתניהו בדבר
יש גישה אחרת  ...איננו
תמיכתו בפתרון
יכולים להעמיד פנים שיש
שתי המדינות
אפשרות למשהו שאינו
משקפת
קיים .איננו יכולים לבסס
את עמדתו
את הדיפלומטיה הפומבית
האמיתית"
שלנו על משהו שכול אחד
יודע שלא יתרחש ...השאלה
היא האם אתה יוצר תהליך
ומסגרת שיעניקו לפלסטינים תקווה ,את האפשרות
שבהמשך הדרך תהיה להם מדינה בטוחה משלהם...
קשה לחזות איך הדבר קורה על בסיס הצהרותיו של
15
ראש הממשלה".
העת הקרובה תגלה האם יש לממשלת ישראל החדשה
עניין מהותי ויכולת פוליטית להציג תוכנית מדינית
שתזכה לאמינות בינ"ל .בהקשר זה ראוי להזכיר כי
בנאומו בעצרת האו"ם ( 29ספטמבר  )2014הצהיר
נתניהו על נכונותו לעשות "פשרה היסטורית" וקרא
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למדינות ערב "לעדכן את התבנית הישנה של שלום...
ישראל מוכנה לעבוד עם שותפותיה הערביות ...אנחנו
יכולים לקדם יחד את ביטחון האזור...אני מאמין
שהשותפות הזו יכולה להשיג שלום עם הפלסטינים.
רבים העריכו וצפו ששלום בין ישראל לפלסטינים
יעזור לסיים את הסכסוך בין ישראל למדינות ערב,
עכשיו אפשר לעשות הפוך .לכן לא צריך לחפש
פתרון בירושלים וברמאללה אלא בקהיר ,בעמאן
ובריאד" 16.אלא שהאפשרות לגבש יוזמה מדינית
אזורית ש"תדלג" על הסוגייה הפלסטינית אינה
קבילה על העולם הערבי .נשיא מצרים א-סיסי הבהיר
את העמדה הערבית ( 12אוקטובר  ,)2014בקוראו
לישראל לאמץ את יוזמת
השלום הערבית שבמרכזה
הקיפאון המדיני
הקמת מדינה פלסטינית
מעודד
בגבולות  67עם תיקונים
החלטות של
מוסכמים ,ושבירתה במזרח
פרלמנטים
ירושלים.

שונים בעולם

הקיפאון המדיני מעודד
לקרוא
החלטות של פרלמנטים
לממשלותיהם
לקרוא
בעולם
שונים
להכיר במדינה
להכיר
לממשלותיהם
פלסטינית
פלסטינית
במדינה
מתקבלות
(באירופה,
החלטות כאלה בבלגיה,
בריטניה ,דנמרק ,צרפת,
אירלנד ,איטליה ,לוכסמבורג ,פורטוגל ,ספרד
ובפרלמנט של האיחוד האירופי) .החלטות אלה הן
אמנם בבחינת המלצה ,אך הן משקפות את הלך
הרוחות השורר באירופה .עד עתה הפלסטינים
זכו להכרה כמדינה מ 135-מדינות (מעל  80אחוז
מאוכלוסיית העולם) .גם הוותיקן הצטרף למומנטום
ההכרה בכך שהשתמש לראשונה במונח "מדינת
פלסטין" בחותמו ( 13מאי  )2015על הסכם עם
הרשות הפלסטינית הנוגע לפעילות הכנסייה בשטחי
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הרשות .עם זאת ,בקרב  50המדינות שעדיין אינן
מכירות במדינת פלסטין ,נמצאות  3מ 5-חברות
מועבי"ט הקבועות (ארה"ב ,בריטניה וצרפת) ,ולצידן
מדינות מרכזיות כמו גרמניה ,קנדה ,אוסטרליה,
איטליה ויפאן.
מאזן התמיכה הבינ"ל בהכרה במדינה הפלסטינית
עשוי להשתנות ,כמו גם צעדים אנטי-ישראליים
אחרים ,אם הקיפאון המדיני יימשך ואף כתגובה
להמשך הבנייה בהתנחלויות .כך ,שרי החוץ של 16
מדינות באיחוד האירופי שיגרו איגרת ( 13אפריל
 )2015לשרת החוץ של האיחוד פדריקה מוגריני
) (Federica Mogheriniבקריאה לקדם את מהלך
סימון מוצרי ההתנחלויות ברשתות השיווק באירופה.
השרים כתבו כי "המשך הרחבת ההתנחלויות הבלתי
חוקיות בשטחים הפלסטינים הכבושים ובשטחים
אחרים שנכבשו על ידי ישראל מאז  1967מאיים על
הסיכוי להגיע להסכם שלום סופי וצודק" 17.ברוח
דומה משגרים מנהיגים אירופים לשעבר איגרת
המנוסחת בתקיפות אל מוגריני ובה הנם תובעים
להקשיח את מדיניותה של אירופה כלפי ישראל ,לא
להסתתר מאחורי גבה של ארה"ב ו"למצוא דרך יעילה
לתבוע מישראל אחריות לאופן בו היא ממשיכה את
18
הכיבוש".

המכלול האזורי ומפת האיומים
הביטחוניים:

שספג מידי המורדים ואובדן העיר אידליב ושטחים
נוספים ,שוב חוזרות התחזיות שצופות את שחיקת
כוחו ואולי אף את קריסת שלטונו.

החודשים האחרונים חשפו עד כמה המזרח התיכון
סוער ,אלים ומציב אתגרים קשים בפניה של ישראל.
איראן ההופכת למדינת-סף גרעינית בגיבויו של
הסכם הגרעין ההיסטורי ( 14יולי  )2015מגבירה
את החרדות במדינות הסוניות ומגבירה התמריץ
לפתיחתו של מרוץ חימוש גרעיני באזור .גובר תאבונה
של טהרן להעמיק השפעתה באזור וקברניטיה יכולים
להתהדר בשליטה על ארבע בירות ערביות :ביירות,
צנעא ,דמשק ובגדאד .אירגון דאע"ש ממשיך לשלוט
על שטחים נרחבים בעיראק ובסוריה ותורם לקריסתה
של המערכת המדינתית באזור ולהעמקת התופעה
של "מדינות כושלות" ( )failed statesאשר שלטונן
על הטריטוריה החוקית שלהן הנו נומינאלי בלבד
(עיראק ,סוריה ,לבנון ,לוב ותימן) .כיבוש עיר המחוז
רמאדי ( 17מאי  )2015קירב את דאע"ש עד כדי 110
ק"מ מן הבירה בגדאד וחשף את חולשתו של צבא
עיראק .אירגונים ג'יהאדיסטים שונים ברחבי המזה"ת
מכריזים נאמנות לדאע"ש ומבצעים פעולות הרג
ברוטאליות .אירגוני טרור שונים שלעיתים מתקשרים
בבריתות חדשות שוחקים את כוחו של השלטון
המרכזי ,הורסים את הכלכלות ואת התשתיות
והופכים את הגבולות בין המדינות השונות לקווים
בלתי רלוונטיים .המלחמה בסוריה נמשכת ומספר
ההרוגים כבר עבר את רבע המיליון 4 .מיליון איש
איבדו את ביתם ,חלקם עזבו את סוריה וחלקם הינם
פליטים בארצם .דאע"ש שולט על מחציתה של סוריה,
ומאזן הכוחות בין אסאד וקבוצות המורדים השונות
עובר תהפוכות .בראשית השנה היה נראה כי כוחו של
אסאד בעלייה .מציאות שהביאה לשינוי טון בעמדות
ארה"ב והמערב לגביו .נוכח האנרכיה הצפוייה
להתגבר בהיעדרו ,הוא החל להיות מתואר כחלק מן
הפתרון וכרע במיעוטו .אך עתה ,לאחר מספר מפלות

במקביל ,דאע"ש מסומן על ידי וושינגטון כאיום
מרכזי ומטוסי ארה"ב פוגעים בו מן האוויר ומספקים
מודיעין לגורמים הלוחמים בו( .מה שיוצר מציאות
של שיתוף פעולה עקיף בין ארה"ב לאיראן ,הרואה
באירגון הסוני הרצחני אוייב מסוכן ולכן מסייעת
למשטר העיראקי במאבק נגדו) .במהלך המו"מ על
הסכם הגרעין ,איראן לא חדלה מהעמקת חתרנותה
באזור .המיליציות של השבטים השיעים החות'ים
( )Houthiבתימן הצליחו ,בתמיכת איראן ,להפיל
את השלטון הסוני בצנעא.
המהלך יוצר איום על
סדרת השינויים
סעודיה ,שבהיעדר נוכחות
שערך סלמאן
צבאית קרקעית אמריקנית,
מלך סעודיה
מנסה  -בסיוע צבאות
בתפקידי מימשל
ערבים נוספים – לדחוק
מרכזיים עשויה
את המורדים מן המאחזים
להעיד על מגמה
שכבשו .שאלה פתוחה היא
של שימוש יותר
האם חילופי השלטון בריאד
אגרסיבי בצבא
בעקבות מותו של המלך
למול האתגרים
עבדאללה
()Abdullah
האזוריים
( 23ינואר  )2015וכניסת
מחליפו המלך סלמאן (King
 )Salmanמאותתים גם על
שינוי מאפייני התנהלותה של הממלכה לטווח ארוך,
ועל שימוש יותר אגרסיבי בצבאה מול האתגרים
האזוריים :איראן ,טרור ג'יהאדיסטי ,השתלטות
המורדים החות'ים על צנעא ועוד .סדרת השינויים
שערך המלך סלמאן בתפקידי ממשל מרכזיים
ובמידרג הירושה ( 29אפריל  )2015עשוייה להעיד
על מגמה זו .עצם הקמתו ( 29מארס  )2015של
מערך צבאי ערבי משותף (מצרים ,סעודיה ,מרוקו,
סודן וירדן) מעידה אולי על תחילתה של דרך ארוכה

המכון למדיניות העם היהודי

41

שבמהלכה מדינות ערב מפסיקות בהדרגה להסתמך
על ארה"ב כ"שוטר האזורי" .עם זאת  ,מבחינתה של
ישראל יש גם מקום לדאגה מאפשרות התפתחותו
של מערך צבאי ערבי משותף הרוכש ניסיון בתיאום
פעולות צבאיות מורכבות .על דאגה זו יש להוסיף,
כי בעקבות חתימת הסכם הגרעין עם איראן ,ארה"ב
תפצה את המערך הסוני באספקת נשק חדיש.
מצרים וירדן מוסיפות להתמודד עם בעיות ביטחון
קשות .איומי הטרור והסכנה הגלומה בהתחזקותה של
איראן יוצרים תשתית שמזמינה יתר שיתוף פעולה
עם ישראל .מתקפת טרור נועזת ורצחנית שיזם אירגון
דאע"ש כנגד מספר מטרות בו זמנית בסיני ( 1יולי
 )2015הוכיחה את עוצמת
האיום שהינו מציב כנגד
לנוכח מהלכיו
הצבא המצרי ,ואף משגרת
התוקפניים של
איתות על יכולותיו של
פוטין באוקראינה
האירגון לפגוע בישראל.
והסנקציות
מצרים ,שנאלצת להתמודד
שהמערב נוקט
נגד הטרור בסיני ,רואה
נגדו ,לא נראה
בחמאס גורם עויין שמסייע
שארה"ב ורוסיה
לטרור נגדה .הנשיא א-סיסי
יכולות לשתף
אינו מהסס להרוס אזורים
פעולה להנהגת
בנויים נרחבים כדי ליצור
סדר אזורי
אזור חיץ ביטחוני בגבול
משותף
הרצועה ,תוך שהוא מנהל
מאבק עיקש לחסל את נגע
המנהרות .בראשית אפריל
 2015ביטלה ארה"ב את הקפאת משלוחי הנשק
למצרים .השיקולים האמריקניים שהעדיפו את
קידום הדמוקרטיה וזכויות האדם במצרים נדחקו
נוכח הצרכים האסטרטגיים לסייע למצרים לשמור
על יציבותה ,למנוע עסקאות חלופיות עם מוסקבה,
להבטיח את השייט הסדיר בתעלת סואץ ולשמור
על הסכם השלום עם ישראל .גם ירדן ,בעלת הברית
המשמעותית ביותר של ארה"ב במאבק נגד דאע"ש,
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זקוקה לסיוע אמריקני וזוכה בו (הממלכה נאלצה
לקלוט כמיליון פליטים מסוריה) .הצגת הוצאתו
להורג בשריפה של הטייס הירדני השבוי ( 3פברואר
 )2015הגבירה את הלחץ הפנימי בירדן לנקמה
וחיזקה את מרכזיותה של ירדן במאבק נגד דאע"ש.
הזעזועים הקשים במזה"ת נראים כמצריכים נוכחות
והתערבות מעצמתית מייצבת ,אלא שארה"ב
אינה מעוניינת להעמיק מעורבותה באיזור ,אינה
רוצה שחייליה ישובו להגיר דמם במזרח התיכון
ומעדיפה ל"הנהיג מאחור" .גם לא נראה שארה"ב
ורוסיה יכולות לשתף פעולה בעת הזו כדי להנהיג
סדר אזורי משותף .מהלכיו התוקפניים של פוטין
באוקראינה והסנקציות שהמערב נוקט נגדו ונגד
מקורביו אינם יוצרים תשתית לשיתוף פעולה אלא
לתחרות ולעימות .ואכן ,הודעת רוסיה ( 13אפריל
 )2015כי תפשיר הקפאת העיסקה עם איראן למכירה
של טילים נגד מטוסים  S-300הינה ביטוי למציאות
עגומה זו.

איומים ישירים על ישראל
נקודת אור משמעותית המסתמנת אל מול מגוון
האתגרים הביטחוניים המטרידים טמונה בכך
שישראל אינה עומדת ,כבעבר ,מול איום צבאי
קונבנציונלי .מקור האיום הביטחוני כיום נובע בעיקרו
מאירגוני טרור הפועלים מתוך מציאות טריטוריאלית
שהגדרתה עמומה (חמאס) ,או מתוך שטחן של
מדינות כושלות (לבנון ,סוריה) .אירגוני הטרור נוקטים
אסטרטגיית לחימה א-סימטרית ופועלים מתוך
שטחים צפופי אוכלוסין .מציאות זו כופה על ישראל
אסטרטגיית לחימה המובילה לנפגעים אזרחיים רבים
בשטח האויב ,ועקב כך – למרות שהפעילות הצבאית
הינה תגובתית במהותה – גם לפגיעה קשה במעמדה
הבינ"ל של ישראל.

חמאס

ירושלים ויו"ש

מבצע "צוק איתן" הסתיים ( 26אוגוסט  )2014ללא
הכרעת החמאס .ישראל פגעה קשה בתשתיות
הצבאיות של האירגון ,הרסה מנהרות תקיפה רבות,
גרמה נזק קשה לתשתיות האזרחיות ברצועה ויירטה
באמצעות "כיפת ברזל" את מרבית הרקטות שכוונו
לאזורים ישראלים מיושבים .עם זאת ,חמאס עמד ב50-
יום של לחימה תוך שאינו מפסיק לשגר רקטות אל ערי
ישראל ובכללן תל אביב .הוא אף הצליח להשבית ליממה
נחיתות של מטוסים זרים בנמל התעופה בן גוריון.
תוכניות השיקום לא תורגמו עדיין למציאות .תושבי
הרצועה מתוסכלים ורבים מהם מתארים את מצבם
כמי שאין להם מה להפסיד .היחסים שפיתח חמאס
עם טורקיה ועם קטאר אינם מפצים על אובדן התמיכה
לה הורגל בעבר מגורמי חוץ .חמאס מנסה לשקם יחסיו
עם איראן ואף עם חיזבאללה נוכח הבידוד שנכפה עליו
בעקבות סילוק הנהגתו מסוריה (עקב תמיכתו במורדים
הסונים) ,והעימות עם משטרו של א-סיסי (לאחר הדחת
האחים המוסלמים – מפלגת האם של חמאס) .הלחץ
המצרי על חמאס ,לצד עיכוב תהליכי השיקום בעזה,
מגדילים את הסיכון להתפרצות מחודשת של אלימות
פלסטינית מהרצועה נגד ישראל .ואכן ,חמאס משקם את
מערך המנהרות שבנה ,עורך ניסויים בירי רקטות ונערך
לעימות הבא עם ישראל( .האיומים בחזית הדרומית
אינם מצטמצמים רק לרצועת עזה .גורמי הטרור בסיני
שכבר ביצעו פיגועים קשים נגד ישראל עלולים לשוב
ולתקוף מטרות ישראליות) .במקביל ,התקשורת
הערבית מדווחת על מחלוקת בין הזרוע הצבאית של
החמאס לבין הנהגתו המדינית באשר לאפשרות השגת
הסכם עקיף להפסקת אש ארוכת-טווח עם ישראל.
בתמורה ,ישראל אמורה להימנע מצעדים המקשים
על שיקומה הכלכלי של הרצועה ולהקל על המצור
הימי שהיא מטילה עליה .הזרוע הצבאית ,שמעדיפה
לטפח הקשר עם איראן ,עלולה לנסות למנוע ההסכם
באמצעות פגיעה במטרות ישראליות.

המשך השיתוק המדיני עלול להוביל לערעור המצב
הביטחוני ביו"ש ואולי אף להביא לפריצתה של
אינתיפאדה שלישית ,במאפיינים שאינם בהכרח זהים
לאינתיפאדות הקודמות .מומחים מעריכים שישראל
עלולה להיתקל הפעם במרי אזרחי ובאלימות עממית
שאינם מאורגנים בהכרח על ידי גורם מרכזי .איתות
מעורר חשש לכך היה באירועים האלימים שפרצו
בירושלים בחודש יוני  2014על רקע החיפושים
והמעצרים בעקבות חטיפתם ורציחתם של שלושת
הנערים הישראלים בידי מחבלי חמאס .המהומות
התגברו משמעותית בעקבות שריפתו למוות של נער
פלסטיני בידי יהודים ( 2יולי
 .)2014העלייה התלולה,
הלחץ המצרי
בזמן מבצע "צוק איתן",
על חמאס,
במספר הפיגועים ביהודה
לצד עיכוב
ושומרון ובירושלים מלמדת
תהליך השיקום
על הפוטנציאל להתפרצות
בעזה ,מגדילים
אלימה באזורים אלה.
את הסיכון
הטבח בבית כנסת בשכונת
להתפרצות
הר נוף בירושלים בו נרצחו
מחודשת של
ארבעה מתפללים ושוטר
אלימות מעזה
בידי פלסטינים ( 18נובמבר
כלפי ישראל
 )2014גם הוא אינדיקציה
הידרדרות
לגבי
קשה
ביטחונית אפשרית בעתיד.
יוזמותיהם של גורמי ימין לשנות הסטטוס-קוו בהר
הבית מתסיסים אף הם את האווירה (ומקוממים את
ירדן).

חיזבאללה
תמיכת חיזבאללה באסאד מערערת את מעמדו
בעולם הערבי בכלל ובלבנון בפרט .כמה אלפים
מלוחמי הארגון פועלים לצידם של כוחות אסאד
בסוריה .חיזבאללה מסתיר את מספר הרוגיו בסוריה,
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אך מדובר על כ 1000 -לוחמים .מציאות זו מפריכה
את טענתו של הארגון ,כי יכולתו הצבאית נועדה
להגן על לבנון מפני ישראל .התייצבותו לצד אסאד
השנוא מצטיירת כהצטרפות לחזית שיעית נגד
הסונים ושומטת את הקרקע מתחת לדימוי אותו
טיפח נסראללה במשך שנים ,לפיו ארגונו פועל למען
האינטרס של כל אזרחי לבנון .מעורבות חיזבאללה
בסוריה הופכת את לבנון לחלק מזירת הלחימה
ומביאה לשפיכות דמים וערעור היציבות הפנימית.
חיזבאללה ,שנרתע מלפתוח חזית עם ישראל ,נמנע
תקופה ארוכה מלהגיב על התקיפות מעת לעת
שיוחסו לישראל נגד שיירות נשק אסטרטגי שיועדו
לו מסוריה ,ונגד מאגרי
טילים מתקדמים שהגיעו
בתנאים
ליד
ואוחסנו
מאיראן
מסויימים,
דמשק .תקרית משמעותית
חזבאללה עלול
בחומרתה התרחשה ב18-
להגיע למסקנה
ינואר  2015כאשר ישראל
כי רק עימות
פגעה בשיירה בצד הסורי
אלים עם ישראל
של הגבול ברמת הגולן.
יוכל להשיב לו
בין ההרוגים היו בנו של
את התמיכה
עימאד מורנייה (ראש הזרוע
שאיבד בלבנון
הצבאית של חיזבאללה
ובעולם הערבי
שחוסל ב 2008 -בדמשק
המיוחסת
בהתנקשות
לישראל ולארה"ב) ,וכן
גנרל איראני .בתגובה ,חיזבאללה ירה טילי נ"ט לעבר
רכב צה"ל והרג שני חיילים .התקרית חשפה מהלך
משותף לאיראן וחיזבאללה להחזיר לשליטת אסאד
שטחים שאיבד במהלך  2014למורדים בדרום סוריה
ובגיזרת רמת הגולן ,ואגב כך להרחיב את שטח
העימות העומד לרשותם מול ישראל.
המשך מאמצי חיזבאללה להצטייד בנשק מתקדם
מאיראן ומסוריה ,ונחישותה של ישראל לסכל זאת
עלולים להביא להסלמה ,לפיגועי נקמה בחו"ל נגד
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מטרות ישראליות ויהודיות ,ולהידרדרות למלחמה.
חיזבאללה אף עלול בתנאים מסוימים להחליט כי רק
עימות אלים עם ישראל יכול להשיב לו את התמיכה
שאיבד בלבנון ובעולם הערבי .העובדה שבעת
האחרונה אסאד איבד שליטה במספר ערים עשוייה
לאותת לאירגון על תרחיש בו יאבד את העורף הסורי
המשמש לו גם גשר חיוני אל איראן .חששות כאלה
עלולים אף הם להוביל את חיזבאללה להחליט על
הסלמת העימות מול ישראל .לחיזבאללה יש יותר
מ 100-אלף רקטות שחלקן יכול להגיע לעומקה של
ישראל ודיוקן רב יותר מאלה שירה חמאס לעבר
ישראל במבצע "צוק איתן" .מזכ"ל האירגון נסראללה
אף מאיים כי בעימות הבא אנשיו יילחמו בשטחה של
ישראל ,ואכן בישראל התעורר חשש שחיזבאללה בונה
מנהרות תקיפה שיעדן יישובים בגליל .רוב המעריכים
המודיעיניים בדעה כי לחיזבאללה אין ,בעתיד
הנראה לעין ,אינטרס לפתוח חזית לחימה נוספת עם
ישראל .חיזבאללה מעורב בלחימה בסוריה ,אבדותיו
משמעותיות וכך גם הפגיעה במוראל לוחמיו .עם
זאת ,אין להתעלם מאפשרות להסלמה והידרדרות לא
מכוונת ,שעלולה להוליך למלחמה בניגוד לאינטרס
של הצדדים.

היחסים עם ארה"ב וחוסנו של
המשולש :ירושלים-וושינגטון-
יהדות אמריקה:
החודשים האחרונים חשפו גם נקודות אור בעלות
השלכה חיובית על מעמדה של ישראל בזירה
המדינית הבינ"ל .אלה באו לביטוי בין היתר בהחלטת
הוועדה הכללית של הסוכנות הבינ"ל לאנרגיה
אטומית (סבא"א) לדחות את יוזמת מדינות הליגה
הערבית לגנות את ישראל ולהכפיף את מתקני
הגרעין שלה לפיקוח בינ"ל 19.בחירתו של נרנדרה
מודי – הידוע בידידותו לישראל  -לראשות הממשלה
בהודו מסמנת פתיחתם של אופקים חדשים להגברת
שיתוף הפעולה של ישראל עם הודו ,ההולכת ותופסת
מקום מרכזי בכלכלה העולמית .האופן בו סין ממקדת
מאמץ להשקיע בישראל מרשים במיוחד .מבחינתה
של בייג'ינג ,ישראל נתפסת כ"צומת סחר" אסטרטגית
של הכלכלה הסינית עם אירופה .במקביל לעסקאות
רכש גדולות כמו רכישת השליטה ב"מכתשים"
ו"בתנובה" ,הסינים עומדים להקים ולתפעל בשנים
הקרובות בישראל פרויקטים תחבורתיים בהיקף
של עשרות מיליארדי שקלים 20.האטרקטיביות של
ישראל למשקיעים זרים והיוקרה הרבה לה זוכה
מגזר ההיי-טק הישראלי מלמדים הן על הישגים
משמעותיים והן על הפוטנציאל המבטיח של המשק
הישראלי .אלא שהמצב המדיני עשוי להיות לרועץ
מבחינתה של הכלכלה הישראלית ,שעלולה בעת
הקרובה להוות יעד למתקפה גוברת של צעדי חרם
ודה-לגיטימציה.
ישראל נקלעת לביקורת ולכירסום במעמדה הבינ"ל
בעיקר על רקע עימותים אלימים מול הפלסטינים,
היעדר התקדמות לקראת הסדר הסיכסוך הישראלי-
פלסטיני ,בנייה מעבר לקווי  ,67וטענות כי היא פוגעת
בזכויות הדמוקרטיות של אזרחיה הערבים .הצרימות
ביחסיה המיוחדים של ישראל עם ארה"ב פוגעות אף

הן במעמדה הבינ"ל של ישראל ,משום שהן מאותתות
כי נסדקת התמיכה בה מצד המעצמה החזקה בעולם.
כך ,מבצע "צוק איתן" היה כרוך במשבר ביחסי
ישראל עם מדינות דרום אמריקה שחלקן (ברזיל,
אקוודור ,צ'ילה ,פרו) החזירו במחאה את שגריריהן.
מדינות אחרות הודיעו על הקפאה ,הגבלה או בחינה
מחדש של מכירות נשק לישראל (ספרד ,בריטניה
ואף ארה"ב) 21.הלחימה בעזה אף קטעה את מהלך
ההפשרה שהתפתח בין ישראל וטורקיה .בשבועות
שקדמו למבצע "צוק איתן" גברו האיתותים כי שתי
המדינות קרובות להשלמת הסכם הפיוס ביניהן .אלא
שעל רקע העימות הצבאי מול חמאס ,ארדואן חזר
לרטוריקה אנטי-ישראלית
חריפה והצהיר" :אני לא
הכלכלה
יכול לחשוב על התפתחויות
הישראלית
חיוביות כלשהן עם ישראל
עלולה
כל עוד אני נמצא בתפקיד...
בעת הקרובה
ישראל מבצעת כרגע טרור.
להוות יעד
ישראל מבצעת כעת רצח
למתקפה
עם" 22.למרות המתיחות
גוברת של
היחסים
המדינית,
צעדי חרם
הכלכליים בין המדינות
ודה-לגיטימציה
מוסיפים להתפתח ובשנת
 2014עמד סך היבוא של
טורקיה מישראל על 3
מיליארד דולר (סך היצוא
23
הטורקי לישראל עמד על סכום זהה).
בנושא ההתנחלויות ,החודשים האחרונים רצופים
במהלכי תגובה על בנייה או על הודעות ישראליות
אודות כוונה לבנות בשטחי יו"ש .התגובות אינן
מצטמצמות לרטוריקה ביקורתית בלבד .כך17 ,
מדינות חברות האיחוד האירופי פירסמו אזהרות
לאזרחיהן באשר לביצוע השקעות או עסקאות
בהתנחלויות או בגופים הקשורים להן 24.עדות
לבידודה של ישראל הייתה בהחלטת המועצה לזכויות
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אדם של באו"מ שקיבלה החלטת גינוי לישראל (3
יולי  )2015בעקבות דו"ח ועדת החקירה של האו"מ
למבצע "צוק איתן" (אשר מצא הן את ישראל והן
את חמאס אחראים לביצוע פשעי מלחמה)41 .
מדינות הצביעו בעד הגינוי לישראל 5 ,נמנעו (ועימן
שלא כמקובל בעבר  -הודו) ורק ארה"ב הצביעה נגד
25
ההחלטה.
ישראל מגיבה לביקורת על התנהלותה לעיתים בשפה
קשה ,אשר מחריפה את סגנון השיח הדיפלומטי
ומקרינה את היותה של ישראל מבודדת .כך ,בעקבות
הודעת שבדיה כי בכוונתה להכיר במדינה פלסטינית,
זומן שגרירה למה שהוגדר כ"שיחת נזיפה" במשרד
החוץ 26,ושר החוץ ליברמן
הגיב שעל שבדיה "להבין
המימשל
שהיחסים במזרח התיכון
האמריקני:
מורכבים יותר מרהיט
"הכרזת נתניהו
של
עצמית
להרכבה
ביום הבחירות כי
איקאה ויש לנהוג בהם
הערבים 'נוהרים
באחריות וברגישות" 27.ראש
בהמוניהם'
הממשלה נתניהו מבקר אף
לקלפיות
הוא בשפה קשה את יחסה
פוגעת בערכים
של אירופה לישראל" :ראינו
הדמוקרטיים
היום דוגמאות מטלטלות
המהווים מרכיב
לצביעות אירופית .נראה
חשוב בקשר
כאילו יותר מידי אנשים
ארה"ב-ישראל"
באירופה ,על האדמה
שעליה נטבחו שישה מיליון
יהודים ,לא למדו דבר .אך אנו בישראל למדנו .נמשיך
להגן על העם שלנו ועל המדינה שלנו נגד כוחות
הטרור ,העריצות והצביעות" 28.גם היחסים שטופחו
עם רוסיה ספגו מכה כאשר בעקבות הסכם המסגרת
שהושג עם איראן ,פוטין הפשיר את עיסקת טילי
ה S-300 -עם איראן .בתגובה ישראל הורידה את דרג
הייצוג שלה באירוע שנערך במוסקבה לציון  70שנה
לניצחון על הנאצים ( 9מאי.)2015 ,
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החודשים האחרונים רצופים תקריות החושפות
מתיחות וקילקולים ביחסי ישראל-ארה"ב ,הן במימד
המהותי והן ביחסים האישיים בין אובמה ונתניהו.
ישראל וארה"ב חלוקות בסוגיות יסוד ,ובראשן הגרעין
האיראני ,הנושא הפלסטיני והבנייה מעבר לקווי .67
אי-הנחת ממדיניותה של ישראל זוכה להתייחסויות
חריפות של כול דרגי הבית הלבן .דובר הבית הלבן,
בהתייחס לתוכניות בנייה בגבעת המטוס שמעבר
לקו הירוק בירושלים ,אמר" :התפתחות זו תגרור
גינויים מהקהילה הבינ"ל ,תרחיק את ישראל אפילו
מבנות בריתה הקרובות ביותר ,תרעיל את האווירה,
לא רק עם הפלסטינים ,אלא גם עם אותן ממשלות
ערביות עימן ראש הממשלה נתניהו מבקש לבנות
יחסים 29".אנשי הבית הלבן משתמשים בתדרוכיהם עם
העיתונות בשפה קשה ופוגענית כלפי ראש ממשלת
ישראל .העיתונאי ג'פרי גולדברג עורר סערה כאשר
ציטט פקיד בממשל אובמה שכינה את נתניהו "פחדן
עלוב" ( ,)chickenshitואף הסביר" :הדבר שטוב לגבי
נתניהו הינו שהוא מפחד לפתוח במלחמה .הדבר
הרע לגביו  -שהוא לא יעשה דבר כדי להשיג הסדר
עם הפלסטינים או עם המדינות הערביות הסוניות.
הדבר היחיד שמעניין אותו הינו להגן על עצמו ממפלה
פוליטית .הוא אינו רבין ,הוא אינו שרון והוא בוודאי
אינו בגין .אין לו אומץ" 30.נתניהו מצידו דחה נמרצות
את הביקורת שהוטחה בישראל על הבנייה במזרח
31
ירושלים והגדירה "הצהרות מנותקות מן המציאות".
הביקורת האמריקנית נוגעת גם לרובד העמוק והערכי
שבבסיס היחסים המיוחדים בין שתי המדינות .כך,
משרד החוץ האמריקני בהתייחסו ליוזמות בישראל
לחוקק "חוק לאום" שיגדיר את ישראל כמדינה יהודית,
הכריז" :ישראל הינה מדינה יהודית ודמוקרטית וכול
אזרחיה צריכים ליהנות מזכויות שוות .אנו מצפים
שישראל תדבק בעקרונותיה הדמוקרטיים" 32.הממשל
הגיב בחריפות גם על אזהרתו של נתניהו לבוחרים
ביום הבחירות כי אזרחי ישראל הערבים "נעים

בכמויות לקלפיות" .דובר הבית הלבן אמר" :הממשל
מודאג עמוקות מהשימוש ברטוריקה פלגנית הדוחקת
לשוליים את האזרחים הערבים בישראל  ...הדבר
פוגע בערכים ובאידאלים הדמוקרטיים החשובים
לדמוקרטיה שלנו והמהווים מרכיב חשוב ממה שקושר
33
את ארצות הברית ואת ישראל יחדיו".
הנשיא אובמה עצמו התבטא שהיחס הלא שוויוני
כלפי ערביי ישראל "מתחיל לכרסם במשמעותה
של הדמוקרטיה במדינה" 34.ברוח זו ,הנשיא מקדיש
חלק נכבד מראיון ארוך שהוא מעניק לעיתונאי
ג'פרי גולדברג לדיון בערכים המוסריים שישראל
אמורה להיות נאמנה להם .כך למשל" :יש קו ישיר
המחבר בין תמיכה בזכותו של העם היהודי למולדת,
לביטחון ולחופש מאפליה ומרדיפות ,לבין זכותם
של אפריקנים-אמריקנים להשתתף בבחירות ולזכות
בהגנה של חוק השווה לכול ...יש להפגין יחס כזה גם
כלפי עמים אחרים .ואני סבור שנכון מבחינת מורשתה
וערכיה של ישראל – העקרונות המכוננים שלה –
שעליה לגלות דאגה גם לילדים הפלסטינים" 35.מגמה
זו שבה ומודגשת בראיון שהעניק הנשיא אובמה
לערוץ :2
"אני מודאג יותר מפוליטיקה ישראלית
שמונעת רק על-ידי פחד ,ואשר אז מוביל
לאובדן ערכי היסוד ,שכאשר הייתי אדם
צעיר והערצתי מרחוק את ישראל ,היו
36
התמצית של אומה זו".
אין להקל ראש בסכנת הסתמנותה של מגמה
בה המחלוקת בין ישראל וארה"ב מוסטת לדיון
בעמידותם ותקפותם של הערכים המשותפים .יוזמות
כמו זו שנדחתה ושהתכוונה להפריד בין פלסטינים
וישראלים בתחבורה הציבורית ביו"ש ( 20מאי )2015
שוחקות בדימוייה של ישראל כדבקה בערכי שוויון
ודמוקרטיה .המאפיינים ה"שמרניים" של הממשלה
החדשה המסתמנת בישראל נראים לגורמים ליברליים
בארה"ב כסותרים את הערכים היקרים לליבם.

המתיחות בין שתי המדינות הלכה והחריפה ככול
שהתקדם המו"מ עם איראן .הופעתו של נתניהו
בפני הקונגרס ( 3מארס  )2015התקבלה בזעם רב על
ידי הבית הלבן והוגדרה כמהלך לא ראוי ,בו נתניהו
בוחש בפוליטיקה הפנימית בארה"ב ומנצל את הבמה
בוושינגטון כדי לקדם את סיכוייו במערכת הבחירות
המתנהלת בישראל .הנשיא וסגנו נמנעו מפגישה
עם ראש ממשלת ישראל .דוברי הממשל טענו כנגד
נתניהו כי הוא מחריב נכס מרכזי ביחסי שתי המדינות
– היותה של האהדה לישראל נחלת שתי המפלגות
כאחת .ברוח זו ,היועצת לביטחון לאומי סוזאן רייס
37
הגדירה את נאום נתניהו "הרסני למרקם היחסים".
ביחסו של הממשל אל ראש
ממשלת ישראל בולט מאוד
המאפיינים
חוסר האמון .כאשר נתניהו
של ממשלת
מבהיר כי נותר נאמן לעקרון
ישראל החדשה
שתי המדינות (למרות
נראים לגורמים
שערב הבחירות הצהיר
ליברליים
כי בימיו לא תוקם מדינה
בארה"ב
פלסטינית) ,ראש סגל הבית
כסותרים
הלבן דניס מקדונו (Denis
את ערכי
מודיע
)McDonough
הדמוקרטיה
שהבית הלבן מסרב לקבל
והפלורליזם
את הבהרתו של נתניהו:
היקרים לליבם
"איננו יכולים כך סתם
להעמיד פנים שההערות
הללו מעולם לא נאמרו ,או שאינן מעוררות שאלות
לגבי מחויבותו של ראש הממשלה להשגת שלום
באמצעות משא ומתן ישיר" 38.הנשיא אובמה עצמו
הגיב" :אנו מאמינים לדבריו כשאמר שזה לא יקרה
במהלך כהונתו כראש ממשלה וזו הסיבה שבעטייה
אנו צריכים להעריך מה הן האופציות האחרות
שעומדות לרשותנו  ...אנו נמשיך לטעון בעקשנות כי
מנקודת מבטנו הסטטוס קוו אינו בר קיימא ,ובעוד
אנו מתחשבים באופן מלא בביטחונה של ישראל,
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איננו יכולים להמשיך בסטטוס קוו לנצח .להרחיב
ההתנחלויות ,אין זה מתכון ליציבות באזור" 39.הנשיא
קובע כי לארה"ב יש סימני שאלה רציניים לגבי
מכלול המחויבות של ממשלת ישראל לפתרון שתי
מדינות" ,ולכן ארה"ב בוחנת באופן יסודי את גישתה
לסיכסוך" .40הנשיא מבהיר כי "בשלב זה ,המהלך
המציאותי שאנו יכולים לנקוט בו הנו לנסות ולבנות
מחדש אמון  -לא באמצעות עיסקה כוללת ,שאיני
חושב כי היא בגדר האפשרי בשנה הקרובה ,וזאת
בהתחשב בהרכבה של ממשלת נתניהו ובהתחשב
41
באתגרים שניצבים בפני הנשיא עבאס".
לשאלתם של מנהיגים יהודיים אם יזמין בקרוב את
ראש הממשלה הנבחר
נתניהו לביקור בוושינגטון,
היחסים
הנשיא הגיב שבשלב זה
העכורים,
יסתפק בשיחות טלפון
המשך הקיפאון
איתו 42.במקביל מתפרסם
המדיני והבנייה
כי מאז דצמבר 2013
בהתנחלויות
השגריר רון דרמר זכה
עלולים להוביל
לפגישת עבודה אחת בלבד
את ארה"ב
בבית הלבן 43.מציאות קשה
לנקיטת צעדים
זו זוכה לביטוי חריג במסמך
ממשיים
לא שגרתי הדולף ממשרד
נגד ישראל
החוץ ובו מזהיר מנכ"ל
המשרד כי ישראל עלולה
לשלם מחיר כבד בשורה
של סוגיות מדיניות וביטחוניות בשל "משבר חריף,
מתמשך ופומבי" ביחסים עם ארה"ב .המנכ"ל מצביע
על קשר חד בין המשבר ביחסים ואופיו המדורדר
של השיח ליכולתה של ישראל לקדם בעזרת ארה"ב
אינטרסים ביטחוניים חיוניים" :הוויכוח הקולני
שמתנהל עם הבית הלבן בסוגיה האיראנית ,מעבר
לנזקים האחרים ,פוגע גם ביכולתה של ישראל לשכנע
את הממשל האמריקאי בצורך בשינויים חיוניים
44
בנוסח הסופי של הסכם הגרעין המתגבש".
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יש להדגיש כי הבית הלבן עושה כול מאמץ כדי
לשכנע במחוייבותו לביטחונה של ישראל .מאמץ
זה נועד ,כמובן ,גם לסייע בשיכנועם של מתנגדי
ההסכם עם איראן ,שישראל לא תינזק ותמיד תזכה
להגנתה של ארה"ב .כך למשל הבית הלבן מפרסם
מסמך 45המפרט את הצעדים שנקט הנשיא אובמה
למען ביטחונה וחוסנה הכלכלי של ישראל" ,בדרכים
חסרות תקדים" .החל מהסיוע הכספי לפרויקט כיפת
ברזל ,עבור דרך הסיוע של ארה"ב בפורומים בינ"ל
("ב 5-מקרים בשנה האחרונה ארה"ב היתה היחידה
שהצביעה "נגד" נוכח צעדים אנטי-ישראליים לא
הוגנים במועצת האו"ם לזכויות האדם" )46.עם זאת,
אין להתעלם מכך שהממשל עיכב משלוח טילים
למסוקים וציוד צבאי נחוץ נוסף בזמן מבצע "צוק
איתן" ,כשדעתו לא הייתה נוחה מהמשך הלחימה
ואופייה.
היחסים העכורים ,המשך הקיפאון המדיני והבנייה
בהתנחלויות עלולים להוביל את ארה"ב לנקיטת
מהלכים ממשיים נגד ישראל .ארה"ב יכולה להימנע
מהטלת וטו במועבי"ט על הצעת ההחלטה הצרפתית,
בייחוד עם נוסח ההחלטה ייראה לארה"ב הוגן ותואם
את עקרונותיה שלה לגבי קווי המתאר של הסכם
הקבע בין ישראל לפלסטינים .ארה"ב יכולה גם להימנע
מהטלת וטו על החלטות העוסקות בהתנחלויות (כפי
שהטילה בעבר) ,ובמקרה קיצון להפעיל סנקציות
בדומה להקפאת הערבויות בשנת  1991תחת ממשל
בוש האב והמזכיר בייקר .ארה"ב יכולה גם להיות
פחות נמרצת בהיחלצותה לסייע לישראל בפורומים
בינ"ל בהם ישראל מבודדת ולעמוד פחות לצידה של
ישראל במאבקים בינ"ל :נגד דה-לגיטימציה ,מהלכי
חרם וכד' .ואכן ,תת שרת החוץ וונדי שרמן מזהירה:
"אם ממשלת ישראל החדשה תיראה כמי שנסוגה
ממחויבותה לפתרון שתי המדינות ...הדבר יהפוך
את מלאכתנו בזירה הבינ"ל לקשה הרבה יותר".
שרמן הסבירה כי עד עתה יכולתה של ארה"ב לבלום

את מאמצי אירופה לבנאם את הסיכסוך באו"מ
()to internationalize the conflict at the United Nations
"היתה תלוייה בהתעקשותנו שהנתיב הטוב ביותר
להשגת פתרון של שתי מדינות הוא באמצעות מו"מ
ישיר בין הצדדים" 47.הנשיא אובמה עצמו מזהיר ברוח
זו את אזרחי ישראל בראיון לערוץ " :2אם תוצגנה
הצעות החלטה נוספות באו"מ ,הרי עד עתה בלמנו
המאמצים האירופים והאחרים מאחר שאמרנו כי
הדרך היחידה לפתרון היא אם שני הצדדים יעבדו
יחדיו ...אך אם אין תקווה לתהליך שלום ממשי
ואם אף אחד לא מאמין שיש תהליך שלום ,אזי יהיה
קשה יותר להתווכח עם אלה המוטרדים מבניית
התנחלויות ומן המצב הקיים .קשה יותר עבורי לומר
להם :היו סבלניים והמתינו כי יש לנו תהליך .מאחר
שכול שעליהם לעשות הוא להצביע על הצהרות
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שהוכרזו ומבהירות שאין תהליך".
הסכם הגרעין עם איראן ,לאחר שנחתם ,עומד להיות
נדון בקונגרס .מציאות זו צופנת החרפה אפשרית
נוספת ביחסים עם הנשיא אובמה .ככול שישראל
תבחר להיות פעילה בשיכנוע חברי הקונגרס להתנגד
להסכם ,כך יועמק הקרע עם הממשל האמריקני.
מתיחות זו לא תפסח על היחסים של יהודי ארה"ב
עם ממשל אובמה ,ככול שאלה יירתמו למאמצי
הכשלת ההסכם .פני הדברים עשויים להוביל את
ממשלת ישראל החדשה להתייחס אל העת שנותרה
לכהונת הנשיא אובמה כתקופה שיש לא רק להכילה,
אלא גם לנצלה לפעילות אגרסיבית בזירה הפנים-
אמריקנית ,מתוך תקווה שעמדותיו של הנשיא הבא
תהיינה שונות בתכלית מאלה של קודמו .מול אלה
בישראל שיטיפו לשמור על מדיניות של אי-התערבות
במערכת הבחירות הקרובה בארה"ב ,סביר שיהיו גם
כאלה שיטענו כי ההכרעה בבחירות בארה"ב הינה כה
קריטית מבחינתה של ממשלת ישראל ,עד שעליה
לקחת הסיכון ולסייע לבחירתו של נשיא שאין ספק
לגבי מדיניותו האוהדת כלפי ישראל .ה"פיתוי" לכך צף

בין היתר בהתבטאויותיהם הפרו-ישראליות במודגש
של מועמדים רפובליקנים לנשיאות .כך למשל ,ג'ב
בוש תוקף בחריפות את מדיניותו של אובמה כלפי
ישראל ואומר" :ממשל אובמה מאיים להוריד את רמת
יחסי ארה"ב-ישראל ולהתיר התקבלותן במועצת
הביטחון של סידרת החלטות אנטי–ישראליות ללא
התנגדות אמריקנית ...לא זו הדרך לנהוג בבעלת
ברית" 49.הספר והמאמרים שמפרסם בארה"ב שגריר
ישראל לשעבר מייקל אורן מעניקים תחמושת לאלה
התוקפים את הנשיא אובמה על יחסו לישראל .כך
למשל כותרת מאמרו של אורן בוול-סטריט ג'ורנאל
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( 15יוני  )2015הינה" :כיצד אובמה נטש את ישראל".
ירושלים
בין
המתח
על
מעיק
לוושינגטון
אף שרוב יהודי
יהדות ארה"ב .אף שרוב
ארה"ב הם
יהודי אמריקה הם תומכים
תומכים נאמנים
המפלגה
של
נאמנים
של המפלגה
הדמוקרטית ,רבים מהם
הדמוקרטית,
אינם שבעי רצון ממדיניות
רבים מהם
הממשל כלפי ישראל (על
אינם שבעי-
פי סקר גאלופ ,התמיכה
רצון ממדיניות
בנשיא אובמה ירדה בקרב
מימשל אובמה
היהודים ב 2015-מ61-
כלפי ישראל
ל 50-אחוז) 51.המרכזיּות
שתופסת ישראל בפולמוס
הציבורי הטעון שמתנהל
בארה"ב בנושאי מדיניות חוץ מטרידה יהודים רבים.
יש מהם הרואים סכנה בכך שישראל תואשם בניסיון
לשנות את המדיניות האמריקנית "בניגוד לאינטרס
האמריקני"( ,כפי שישראל הואשמה בהקשרה של
המלחמה בעיראק ב .)2002 -הם גם רואים סכנה
שישראל תהפוך לנושא שאודותיו מתנהלת מחלוקת
בין המפלגות בארה"ב ,באופן שיכפה עליהם לבחור
בין תמיכתם בישראל ובין כול סוגיה אחרת היקרה
לליבם .נושאי המחלוקת בין וושינגטון לירושלים
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– הסכם הגרעין עם איראן ותהליך השלום עם
הפלסטינים – "מרעילים" לעיתים קרובות את השיח
הקהילתי על ישראל .כתוצאה מכך ,ולמרות שרמת
התמיכה בישראל גבוהה בקרב יהדות ארה"ב,
מנהיגים וקהילות יהודיות מעדיפים לא לכלול סוגיות
אלה בסדר יומם.

סיכום
ממשלת ישראל החדשה פוסעת אל תוך זירה
גיאופוליטית סבוכה ועתירת סיכונים .בהשוואה
לקודמתה ,הממשלה החדשה פחות גמישה
אידיאולוגית ,ולכן עלול להצטמק המרחב העומד
לרשות ראש הממשלה לתמרון ולנקיטת יוזמות
מדיניות נוכח האתגרים הגואים .להחלטות
שתתקבלנה עשויות להיות השפעה קריטית על
עתידה של המדינה ועל חוסנו של העם היהודי .על
ישראל להכריע כיצד להתמודד נוכח הסכם הגרעין
עם איראן ,עליה להיערך נוכח איומים ממשיים
להידרדרות ביטחונית מול חיזבאללה ומול חמאס,
עליה להתכונן לאפשרות התפרצות אלימה ביו"ש
ובירושלים ,ועליה להתמודד מול בידוד בינ"ל ומתקפת
הדה-לגיטימציה והחרמות כנגד ישראל .נוכח כול אלה
גובר ההכרח לשקם את היחסים החבולים עם ארה"ב
 בעלת הברית היחידה והמשמעותית של ישראל.מלאכה זו אינה פשוטה ,משום שבסוגיות המרכזיות
שבמוקד – הסיכסוך הישראלי-פלסטיני על נגזרותיו
והסכם הגרעין עם איראן – קיימות מחלוקות
מהותיות בין ירושלים לוושינגטון .ככול שישראל
תבחר להיות פעילה בשיכנוע חברי הקונגרס להתנגד
להסכם הגרעין ,כך עלול להעמיק הקרע עם הממשל
האמריקני .מתיחות זו לא תפסח על היחסים של
יהודי ארה"ב עם ממשל אובמה ,ככול שאלה יירתמו
למאמצי הכשלת ההסכם .ללא תשומת לב זהירה
מצד מקבלי ההחלטות ,החודשים הקרובים מחזיקים
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פוטנציאל להתגברות המתחים בין המדינות באופן
שעלול להעיק על יהדות ארה"ב ולכרסם בחוסנו של
"משולש היחסים" המהווה אבן יסוד בעוצמת ישראל
והעם היהודי.
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4

משולש היחסים :ירושלים ,וושינגטון
והקהילה היהודית בצפון אמריקה,
היבטים פוליטיים

הרכב הקואליציה החדשה בישראל בצד ההתקדמות
במו"מ להשגת הסכם בין המערב לבין איראן ,אינה
מבשרת תקופה קלה ביחסי הממשלה החדשה
עם הממשל האמריקני ועלול לתרום להעמקת
המחלוקות בנושאי דת ומדינה עם המרכיבים
הליברליים בקהילה היהודית בצפון אמריקה .ראש
הממשלה בנימין נתניהו שזכה לניצחון משמעותי
בבחירות ,הגיע להישגו האישי המרשים ,על אף
העימות עם הנשיא ברק אובאמה ומה שמסתמן
כסיכון התמיכה הדו-מפלגתית המסורתית בישראל.
ככלל עיקר השינויים במפה הפוליטית הישראלית
התחוללו בתוך הגושים הקיימים .בגוש הימין,
התחזקותו של הליכוד (מ 18-מנדטים ל )30-תרמה
להיחלשות "הבית היהודי" בראשות נפתלי בנט (ירידה
מ 12-ל 8-מנדטים) ו"ישראל ביתנו" בראשות אביגדור
ליברמן (מ 13-חברים בעת פיזור הכנסת ה ,19-ל6-
בכנסת ה .)20-היחלשותה של "ישראל ביתנו" מלמדת
בעיקר על שחיקה בכוחו של ליברמן שגרף חלק
ניכר מקולותיו מבני העלייה הרוסית .הירידה בכוחו,
הושפעה ככל הנראה גם מגילוי חשדות לשחיתות
בצמרת מפלגתו וגם מהתבססותה והתערותה של
העלייה הרוסית ומעבר שלה להצבעה למפלגות
אחרות.
בגוש "מרכז שמאל" ,התחזקותו של המחנה הציוני
(העבודה והתנועה) בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני

(מ 21-מנדטים ל )24-נובעת לא רק מהאיחוד בין
שתי התנועות ,אלא גם מחיסולה של מפלגת קדימה.
גם במרכז התפצלו הקולות בין כולנו בראשות משה
כחלון (בעלת נטייה לימין) לבין יש עתיד בראשות
יאיר לפיד ,שנתפסת כמפלגת מרכז.
שני שינויים משמעותיים נוספים .1 :התחזקותו
של גוש המפלגות הערביות ל 13-מנדטים ,על רקע
העלאת אחוז החסימה ,שאילצה את התנועות השונות
להתאחד;  .2הירידה בכוחן של המפלגות החרדיות,
(ש"ס התפצלה ואיבדה כמעט ארבעה מנדטים מ11-
ל ,7-ויהדות התורה הפסידה מנדט אחד מ 7-ל.)6-
עם זה ,שתי המפלגות החרדיות חיזקו את עמדתן
כאחת מלשונות המאזניים והצליחו להחזיר לעצמן
את רוב ההטבות שאיבדו בממשלה הקודמת ,כאשר
למרות עוצמתן נותרו מחוץ לקואליציה ,על רקע
שיתוף הפעולה של לפיד ובנט.
על אף הצלחתו האישית המרשימה של ראש
הממשלה נתניהו בבחירות ,נראה כי החלטתו לפזר את
הכנסת ה - 19-לאחר שהתקשה להוביל את התחום
המדיני והכלכלי  -לא תרמה לשיפור המשילות
וליכולת התפקוד שלו .ממשלה שנשענת בשלב זה על
 61חברי כנסת עם מחויבויות אידיאולוגיות נוקשות,
כאשר כל אחד מחבריה יכול לסכן את המשך שלטונה
על רקע רעיוני או על רקע אישי (כמו חבר הכנסת
אורן חזן ,הנתון בלחץ על רקע גילויים מפוקפקים
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מעברו) ,תתקשה לקבל החלטות מהותיות ולהשיג
חופש תמרון מדיני .באופן פרדוקסלי שרידותה של
הממשלה הנוכחית נשענת על איחוד אידיאולוגי
מצד אחד ,ומצד שני על כך שלרבים מחברי הכנסת,
בקואליציה ובאופוזיציה ,אין סיכוי להיבחר מחדש
ולכן יחשבו פעמיים לפני שיתמכו בהליכה לבחירות
חדשות.
בסקרים שנערכים על ידי גורמים בינלאומיים ,ישראל
ניצבת בצמרת הטבלאות המתייחסות לאושר ולשביעות
רצון .לפי מדד האומות המאוחדות לפיתוח ,ישראל
נמצאת בעשירון העליון (מקום  19מתוך  179מדינות)
ומקדימה את צרפת ובלגיה; בדו"ח רמת האושר בעולם
של האו"ם ,ישראל מגיעה למקום  11ומקדימה את
ארצות הברית (מקום  )15בלגיה (מקום  ,)19בריטניה
(מקום  .)21גם בדו"ח של ה OECD-שהתפרסם בחודש
מאי  2015מטפסת ישראל לחמישייה הראשונה בין
חברות הארגון .על אף שעל פי כמה מדדים חשובים
אחרים הכלולים בסקר ,כמו ביטחון אישי ,הכנסה לנפש,
שיכון או סביבה ,ישראל נמצאת מתחת לממוצע ,במדד
שביעות רצון ואושר היא מטפסת הרבה מעל הממוצע
ומגיעים למקום ה.4-
לכאורה זו סתירה ,אך היא מצביעה על התחושה
הרווחת בקרב רוב הישראלים שהם חיים במדינה
שטוב לחיות בה .מרבית תושבי ישראל ,כולל
המיעוטים ,מרגישים שיש להם מה להפסיד .יתכן
שהתשובה לסתירה הקיימת מסתתרת בשאלות
שאינן כלולות בסקרים הבינלאומיים .הרוב המכריע
באוכלוסייה היהודית מורכב מעולים  -מהגרים
או דור שני למהגרים – שמושרשת בהם הכמיהה
להשתייך ל"רוב" ולממש את זכותם לריבונות יהודית.
גם בקרב המיעוטים יש תחושה שביחס לתושבי
המדינות השכנות מצבם טוב יותר ,על אף המשך
מאבקם לשוויון זכויות מלא .בקרב היהודים וגם בקרב
המיעוטים ישנה הערכה בסיסית למשטר הדמוקרטי
שמאפיין את החיים בתחומי הקו הירוק.
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עם זה ,חלק גדול מהציבור היהודי מוטרד מהמצב
הביטחוני ,מהעובדה שהבנים שלהם משרתים בצבא
ומסתכנים במלחמות חוזרות ,מתכנית הגרעין
האיראנית ,מאי השקט המאפיין את המזרח התיכון,
מהיעדר ערוץ הידברות עם הפלשתינים וממאמצי
הדה-לגיטימציה של ישראל עד כדי אי הכרה בזכותה
להתקיים כמדינה יהודית .המיעוט הערבי מתקשה
להשלים עם השלטון הישראלי מעבר לקו הירוק תוך
מניעת זכויות פוליטיות של האוכלוסייה הפלשתינית.
במהלך שני העשורים האחרונים חלה תזוזה ימינה
בהרגלי ההצבעה של האוכלוסייה היהודית בישראל
שנובעת בין היתר מנימוקים טקטיים ומהערכה כי
ממשלת ימין תשמור טוב יותר על האינטרס הישראלי
במהלך המשא ומתן ותצליח לגבש רוב לכשיושג.
השחיקה בכוחו של הגוש מרכז-שמאל ,נגזרת גם
מהתרסקות יוזמת אוסלו שהובילו שמעון פרס ויצחק
רבין בשנת  1993וזכתה לתמיכה רחבה בכלל הציבור;
המאמצים של הנשיא קלינטון ואהוד ברק להגיע
להסדר עם ערפאת שהתפוצצו עם פרוץ האינתיפאדה
השנייה (שגבתה את חייהם של יותר מ1000-
ישראלים); יוזמת אריאל שרון להתנתק מחבל עזה
(שהובילה להשתלטות החמאס ולהתקפות רקטיות
על דרום ומרכז הארץ) ,התחזקות החיזבאללה בצפון
וכישלון שיחות אנאפוליס בשלהי כהונתו של אולמרט.
ניצחון הימין ב 2015-הוא מעבר ל 61-המנדטים
שתומכים בקואליציה .מפלגת "ישראל ביתנו"
בראשות ליברמן ,נותרה באופוזיציה בעיקר על רקע
משבר אישי בין ליברמן לנתניהו ולא בשל נטיית
המצביעים לתמוך בגוש מרכז שמאל .עוד קרוב
לארבעה מנדטים של הימין הקיצוני ירדו לטמיון
משום שהאיחוד בין מפלגתו החדשה של אלי ישי
(מיוצאי ש"ס) עם תומכי הרב כהנה ("כך") ,לא הצליח
לעבור את אחוז החסימה.
השארתה של האיחוד הציוני ושל מפלגת יש עתיד
בראשות יאיר לפיד מחוץ לקואליציה ,החזירה

את המפלגות החרדיות לעמדת השפעה פוליטית
מחוזקת .קבלת התביעות של החרדים בתחום החזרת
התמיכות למשפחות חרדיות ואברכים ש"תורתם
אומנותם" ,ביטול התיקון לחוק גיוס חובה לחרדים,
ובראש וראשונה ביטול רפורמת הגיור שאמורה
היתה לאפשר לרבני ערים לקיים הליך גיור מקל
לעומת הרבנות הראשית – כל אלה התקבלו בחשדנות
והתנגדות בזרמים היהודים הליברלים בצפון
אמריקה ,כיוון שהצטיירו כנסיגה לאחור בעמדתה של
ישראל בנושאי דת ומדינה .המצב הזה תורם לשחיקת
הקשר של ישראל עם העם היהודי בתפוצות ובעיקר
בארצות הברית.
להחרפת היחסים עם הקהילות היהודיות הליברליות
תרמו גם מספר תקריות והתבטאויות שמתאפיינות
בחוסר סובלנות קיצונית ,כמו ביטול טקס בר-מצווה
לילדים עם מוגבלויות ברחובות משום שאורגן על ידי
רב קונסרבטיבי; התבטאותו של השר לשירותי דת דוד
אזולאי ,שאמר כי הרפורמים אינם יהודים; ודבריו של
שגריר ישראל לשעבר בארה"ב מייקל אורן שהתייחס
לחברים בולטים בקהילה היהודית הליברלית כאל
יהודים הנגועים בשנאה עצמית ,משום שמתחו
ביקורת חריפה נגד ישראל.
על אף שהנתונים הדמוגרפיים מצביעים על התחזקות
הדרגתית של הזרם האורתודוקסי בקהילה היהודית
האמריקנית ,ההתרחקות מהרוב הליברלי מכרסמת
בקשר עם התפוצות ,קשר שהוא אחד היסודות
שליוו את הקמתה של המדינה היהודית ומהווה את
אחד הנכסים האסטרטגים החשובים ביותר לישראל.
להתרחקות מהקהילה היהודית הליברלית הנמנית
ברובה עם תומכי המפלגה הדמוקרטית ,יש השלכות
גם במישור הפוליטי הפנימי בארה"ב וליחסים עם
הממשל שכבר ספגו פגיעה על רקע העימותים בנושא
איראן ,תהליך השלום והמשבר האישי בצמרת.
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5

ה"מנועים" המשפיעים
על תמונת יחסי ישראל-ארה"ב

א .כול אימת שמופיעות צרימות ביחסים המיוחדים
שבין ישראל וארה"ב מתעורר פולמוס :האם
מדובר בתופעה חולפת או שמא אנו חוזים
במגמה שלילית המלמדת על תהליך מתמשך
ועמוק של הרעה ביחסים? אין הכרח להכריע
בפולמוס זה על מנת לגבש המלצות מדיניות
שמטרתן להגן על היחסים המיוחדים ולחזקם.
על רקע זה ,המכון למדיניות העם היהודי ()JPPI
מוביל פרויקט שנועד לזהות את ה"מנועים"
הפועלים מתחת לפני השטח ומזינים חיובית
או שלילית את מערכת היחסים בין ישראל
וארה"ב .זיהוי מנועים אלה והבנת אופן השפעתם
נועד לאפשר למקבלי החלטות לאפיין את
השלכותיהם של מהלכי מדיניות שונים על מצב
היחסים ועל מרחב האינטרסים המשותפים –
הן מהלכים התורמים לביצורם של היחסים והן
כאלה הגורמים לשחיקתם.
ב .ההתייחסות אל ה"מנועים" השונים מחייבת
תשומת לב למספר סייגים:
-

בעיצובה של מדיניות ,יש צורך להיות ערים
למשקלם היחסי של המנועים השונים ,לטווחי
הזמן ולעומק ההשפעה של כל אחד מהם ,וכמובן
לשאלה האם בכלל ניתן להשפיע על מנועים אלה
באמצעות מהלכי מדיניות של ישראל.

-

מאחר שבארה"ב יש קהלים שונים ועמדות שונות,
לעיתים מקוטבות ,למהלכים ישראליים עשויה
להיות השפעה לטווחי זמן שונים ובעוצמות
שונות (ולעיתים אף בכיוונים שונים) על מערכת
היחסים בין שתי המדינות .המשתנים המרכזיים
לעניין זה הינם זהותם המפלגתית של הממשל
ושל שני בתי הקונגרס ,והעדפותיו של הנשיא
עצמו ,כבעל הסמכות העליונה בענייני חוץ.

-

השיקולים המנחים הכרעות בצד הישראלי
אינם מתמצים בשאלה מה תהיה השפעתן
האפשרית על היחסים עם ארה"ב ,חשובים
ככול שיהיו .ייתכנו אפוא מצבים בהם ישראל
מקבלת החלטות שלדעתה הן חיוניות לאינטרס
הישראלי ,למרות שיש סבירות גבוהה לכך
שיובילו לשחיקה ביחסים עם ארה"ב.

ג.

המנועים הנראים לנו כחשובים ביותר מבין המנועים
עליהם ניתן להשפיע באמצעות מהלכי מדיניות
ישראלים (לעומת מנועים שאינם נגישים לנו):

-

אתוס וערכים משותפים

-

יהדות ארה"ב

-

היחסים הביטחוניים (כולל סוגיית הגרעין האיראני)

-

הסיכסוך הישראלי-ערבי
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.דלהלן מהלכי המדיניות הנראים לנו כמשפיעים
ביותר (לטוב ולרע):
מהלכים מסייעים:
 -הדגשה ,מגובה במדיניות ומהלכים מעשיים ,שלערכי שוויון ,דמוקרטיה ,פלורליזם דתי ,וכיבוד
זכויות אדם בישראל.
 -חיזוק דימוי העוצמה של ישראל ,כמדינה איתנה,בטחונית וכלכלית.
 -העצמת הקשר עם הקהילה היהודית באמריקהתוך גילוי רגישות ישראלית בעת קבלת החלטות
להן יש השלכות על יהדות ארה"ב.

 ·-מצב שבו ישראל תצטייר כמתרחקת מערכיםהמאפיינים חברה פתוחה וליברלית.
 -התערבות ישראלית במערכת הפוליטית בארה"ב. -העמדת הקהילה היהודית במצב בו הינם"קרועים" בין זיקתם לישראל מחד וסדר היום
ה"אמריקאי" מאידך.
 -בניה בשטחי יו"ש באופן הנתפס כמסכל פתרוןשתי המדינות ,בדגש על בניה בשכונות הערביות
של מזרח ירושלים והשטח שמעבר לגושי
ההתנחלויות.

 -הצגת יוזמה מדינית ישראלית המחויבת לפתרון 2המדינות והזוכה לתמיכה אמריקנית.

 -מצב שבו ישראל תצטייר כמי שגוררת אתארה"ב למלחמות שאינה מעוניינת בהן (כדוגמת
המחלוקת בסוגיית איראן).

השקעת משאבים ליצירת בסיס תמיכה בקרבשחורים,
(היספאנים,
בארה"ב
המיעוטים
אסיאתים).

 -רטוריקה ביקורתית חריפה כנגד מנהיגיםאמריקנים משתי המפלגות ,מצידם של מנהיגים
בישראל ובקהילה היהודית האמריקנית.

 -טיפוח התמיכה הדו-מפלגתית בישראל.-

 -השקעת משאבים מיוחדת הממוקדת בנוערובקמפוסים (יהודים ושאינם יהודים).
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מהלכים שוחקים:
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הטבלה שלהלן מגישה את תמצית מימצאי הפרויקט עד
עתה.

אינטרסים
וערכים משותפים

היחסים
הבטחוניים

יהדות
ארה"ב

תפיסת הסדר
העולמי

התפיסה
האסטרטגית
כלפי המזה"ת -
הסכסוך
הישראלי-ערבי

יחסי
ישראל-ארה"ב

אירועים
היסטוריים
מעצבים

אסטרטגיה
בנושא
הגרעין/איראן

המרכיב
התודעתי

היחסים
הכלכליים

הקשר
הבין-אישי
בקהילת מקבלי
ההחלטות

המימד
החברתי-
דמוגרפי
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המנוע
אתוס וערכים
משותפים

תיאור המנוע
(והסתעפויותיו)
ערכים :דבקות בחירות ,שוויון בפני
החוק ,צדק ,מוסר ,דמוקרטיה,
פלורליזם דתי ,זכויות אדם,
יחס למיעוטים ,שלילת גזענות,
תיקון עולם.
אחריות מוסרית אמריקנית לקיומה
של ישראל "הקטנה והמאויימת".
אתוס :מדינת מהגרים ,חלוציות,
לקיחת הגורל בידיים" ,ווינריות",
יזָ מּות ,הערצת הצבא ונכונות
להפעילו במקרה הצורך ,לא מגישים
את הלחי השנייה לתוקפן .רוח
לאומית של ","Start-up nation
"טובים נגד רעים" ,עולם יהודי-נוצרי
מול עולם איסלאמי .נראטיב דתי
(יודיאו-נוצרי) שיש בו מרכיבים
משותפים ,ובכללו הבטחת ארץ
ישראל לעם היהודי.

אירועים
היסטוריים
מעצבים

•השואה
•הקמתה ההירואית
של המדינה ("מעטים מול רבים"),
•הניצחון בששת הימים,
•מבצע אנטבה,
•פיגועי ה 11-בספטמבר בארה"ב

מכאניזם הפעולה של המנוע,
ומגמות התפתחותו על פני זמן
•תשתית היסטורית של אהדה
חוצת מפלגות לישראל ,הנשענת גם
על עוצמתה של הקהילה היהודית
האמריקנית (בולטּות יהודית באקדמיה,
בתקשורת ובתרבות – המשליכה
חיובית על היחס לישראל).
•אמריקה הופכת לשסועה ערכית.
התמיכה במדיניות ישראל הופכת נושא
למחלוקת בין-מפלגתית.
•בקרב חוגים אינטלקטואלים-ליברליים
בארה"ב יש המתקשים לקבל את הרעיון
של מדינת לאום שזהותה בעיניהם
דתית; ישראל מוצגת לעיתים בחוגים
אלה ככישלון מוסרי ,ומוטל ספק לגבי
נאמנותה לערכים משותפים בנושאים
מגוונים :היחס לערביי ישראל ,שוויון
בין המינים ,זיקה בין הדת והמדינה,
והעדפותיה של ישראל נוכח סתירות
– בעיני המבקרים  -בין ערכים יהודיים
וערכים דמוקרטיים.

מהלכי מדיניות
מסייעים/שוחקים
מהלכים מסייעים:
•הדגשה ,מגובה במדיניות
ובמהלכים מעשיים ,של ערכי
שיוויון בישראל.
•פעילות “תיקון עולם" (מש"ב ,סיוע
הומניטרי) ,בדגש על פרויקטים
משותפים עם ארה"ב.
•יוזמות המכוונות לדור הצעיר,
בעיקר בקמפוסים.
מהלכים שוחקים:
•התערבות במערכת הפוליטית
בארה"ב.
•יוזמות חקיקה בכנסת המצטיירות
בעיני ליברלים בארה"ב כאנטי-
דמוקרטיות ומנוגדות לערכי שוויון
וזכויות אדם.
•רטוריקה ביקורתית קשה של
מנהיגים ישראלים כנגד מנהיגים
בארה"ב.

•ירידה בתמיכה בישראל בקרב הדור
הצעיר המתקשה ליישב את ישראל עם
מסכת הערכים שלו.

•מהלכים ואירועים המצטיירים
כפוגעים ביחס השוויוני כלפי
מיעוטים בישראל  -בעיקר המיעוט
הערבי ,כולל הבדואים ,אך גם
כלפי קבוצות יהודיות כמו עולים
מאתיופיה.

•בחוגים שמרניים התמיכה בישראל
מתגברת ונידחות בעוצמה טענות
כאילו הסיכסוך הישראלי-פלסטיני
פוגע באינטרס האמריקני או שוחק את
הערכים המשותפים לשתי המדינות.
(בהקשר זה משמעותית התמיכה
הרבה לה זוכה ישראל בקרב נוצרים
אוונגליסטים בארה"ב ,הנוטים
אף לתמוך במדיניות יישובה של
ארץ-ישראל השלמה).

•מהלכים ואירועים המצטיירים
בארה"ב כחורגים מן היחס
ההומניטרי המקובל במערב כלפי
הפליטים מאפריקה.

•הזמן החולף שוחק את הזיכרון
ההיסטורי.

מהלכים מסייעים:

•ההיסטוריה "לא מדברת" אל הדור
הצעיר.

•פעילות חינוכית ותרבותית
(שימוש ברשתות החברתיות,
משחקי מחשב ,מיתוג).

•המלחמות בהן מעורבת ישראל כבר
לא מסתיימות בנצחונות מוחצים
ומובהקים.

•חידוד ה"פלא" שבעצם הקמתה
של ישראל והיותה "מודל" חיובי
בתחומים רבים.

•אין אירועים "טריים" שיש להם עוצמה
מעצבת חיובית.

•ייזום "אירועים מעצבים".
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תיאור המנוע
(והסתעפויותיו)

הממד
החברתי –
דמוגרפי

מה קושר ומה מפריד
•
במאפיינים החברתיים-
דמוגרפיים של שתי המדינות.

יהדות ארה"ב

בעלת יוקרה והשפעה
•
רבה בארה"ב :פוליטית,
אינטלקטואלית ,תרבותית,
כלכלית ,חברתית.

מכאניזם הפעולה של המנוע,
ומגמות התפתחותו על פני זמן
היעדר יחס מיוחד לישראל בקרב
•
ה"מיעוטים" ההופכים יחדיו ל"רוב"
בארה"ב .האם המהגרים מאמצים
את ערכי אמריקה ה"ישנה" (כפי
שאולי מסתמן בקרב הדור השני אצל
ההיספאנים) ,או שמא יביאו לשינוי
הערכים המוכרים של ארה"ב?
שחיקה באהדה לישראל בקרב הדור
•
הצעיר.
מגמות שונות :אמריקה מקוטבת.
•
ישראל נעה לכיוון יותר שמרני.

הזדהות גבוהה עם ישראל.
•

יותר ממחצית מיהודי ארה"ב
•
מזדהים כליברלים 70( ,אחוז הצביעו
לדמוקרטים ורק  20אחוז מעידים על
עצמם כ"שמרנים") ,בעוד ישראל נעה
לכיוון "שמרני" ונתפסת על ידי חוגים
ליברליים בארה"ב כמתרחקת מערכים
ליברליים ופלורליסטיים.
המדיניות הישראלית בנושאים שונים
•
(בעיקר המשך השליטה בפלסטינים)
נתפסת בעיני יהודים ליברלים רבים
כלא עולה בקנה אחד עם השאיפה
להיות "אור לגויים" והחתירה
ל"תיקון עולם".

מתעורר מתח בין הנאמנות לערכים
•
ליברליים והאהבה לישראל.
בקרב יהודי אמריקה קיימת מגמה של
•
העצמת המרכיב הזהותי האמריקני על
פני המרכיב היהודי.
ההשפעה היהודית היא מכפיל
•
כוח משמעותי בזירה האמריקאית
(איפא"ק ,קונגרס ,המרוץ לנשיאות),
אך גם מולידה ביקורת והתקפות על
פעילות שתדלנית למען ישראל.
במגמות הייצוג היהודי בקונגרס
•
מורגשת בשנים האחרונות ירידה .לא
ברור עדיין אם מדובר במגמה ארוכת
טווח ,או שזו מציאות זמנית הנובעת
מעליית כוחם של הרפובליקנים
בקונגרס (רוב היהודים נוטים
לדמוקרטים).
ריבוי נישואים מעורבים השוחק את
•
תחושת ההזדהות עם ישראל.

מהלכי מדיניות
מסייעים/שוחקים
מהלכים מסייעים:
•השקעת משאבים ליצירת בסיס
תמיכה בקרב המיעוטים בארה"ב
(היספאנים ,שחורים ,אסיאתים)
•חיזוק הזיקה לישראל "כעם
התנ"ך" בקרב היספאנים.
•היעזרות בארגונים היהודיים
בארה"ב כ"גשר" היוצר אהדה
לישראל ,באמצעות כינון בריתות
עם מיעוטים אחרים.

מהלכים מסייעים:
רגישות ישראלית בעת קבלת
•
החלטות שיש להן השלכות על
יהדות ארה"ב.
העמקת הקשר וההיכרות של
•
הציבור הישראלי עם יהדות ארה"ב.
"עּמיּות" ולא
ביסוס היחסים על ַ
•
על אינסטרומנטליות.
השקעת משאבים מיוחדת
•
הממוקדת בנוער ובקמפוסים.

קידום פלורליזם דתי – בייחוד
•
בשינוי היחס המפלה כלפי
הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי.
התייחסות עקרונית מרחיבה
•
להכללת אירגונים בשיח וב"אוהל
היהודי".
ריכוז הפונקציות הממוקדות
•
בטיפוח הקשר עם יהדות
התפוצות תחת גורם ממשלתי
מרכזי.
מהלכים שוחקים:
העמדת חברי הקהילה במצב בו
•
הם "קרועים" בין זיקתם לישראל
מחד לבין סדר היום ה"אמריקאי"
מאידך.
רטוריקה ביקורתית חריפה
•
כנגד מנהיגי ארה"ב מצידם
של מנהיגים בקהילה היהודית
בנושא הישראלי.
הצטיירות של ישראל כמתרחקת
•
מערכים המאפיינים חברה
פתוחה וליברלית.
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תיאור המנוע
(והסתעפויותיו)

הקשר
הבין-אישי
בקהילת מקבלי
ההחלטות

יחסים אינטימיים ,חבריים ,תחושת
זהות ומחוייבות" ,דלתות פתוחות".

היחסים
הביטחוניים

ישראל כנכס ביטחוני לארה"ב.
קשרים צבאיים ,מודיעין ,טכנולוגיה,
היי-טק ,סייבר" ,ישראל כנושאת
מטוסים אזורית" ,שותפות
אינטרסים במאבק בטרור.

תפיסת הסדר
העולמי

ארה"ב מנהיגת העולם החופשי.
המעצמה החזקה ביותר והמובילה
בעולם" .שוטר עולמי".

מכאניזם הפעולה של המנוע,
ומגמות התפתחותו על פני זמן
היסטוריה של יחסים קרובים ,לעיתים
•
חבריים ואף רגשיים( .ובמקביל
תקופות של יחסים בין  -אישיים
בעייתיים).
משמעותו של המשבר הנוכחי
•
(האם אירוע חד-פעמי או ביטוי
למגמה שלילית שתימשך גם
לאחר תום כהונת אובמה?)

מהלכי מדיניות
מסייעים/שוחקים
מהלכים מסייעים:
טיפוח הערוץ הבין-אישי ברמת
•
ראשי המדינות ,כולל "ערוץ
אחורי" שקט לקשר שוטף
באמצעות גורמים אמינים על
ראשי המדינות .טיפוח יחסים
"מפצים" בדרגים נוספים.
ַ
אישיים
טיפוח היחסים עם מועמדים
•
פוטנציאליים לנשיאות.
מהלכים שוחקים:
•התקפות אישיות על ראשי
הממשל ומנהיגים פוליטיים
אמריקניים משתי המפלגות.

נשמרת ההפרדה בין יחסי הביטחון
•
המצויינים ליחסים הפוליטים
(שלעיתים נקלעים למשבר).

•העמקת מרכיב השת"פ
האסטרטגי ביחסי שתי המדינות.

חשש אמריקני להיגרר  -בגלל ישראל
•
 למעורבות צבאית בה אינם חפצים(איראן למשל).

בחינה מתמשכת של מאזן
•
ה"עלות–תועלת" בהגעה לברית
ביטחונית פורמאלית עם ארה"ב.

לעיתים – מתעוררת תחרות על
•
שווקים בין התעשיות הביטחוניות של
שתי המדינות.

השתלבות ישראלית
•
בארכיטקטורה ביטחונית אזורית
עתידית במזה"ת ,המובלת על ידי
ארה"ב ואיננה שוחקת את היחסים
המיוחדים עם ארה"ב או את
יתרונה האיכותי של ישראל.

מהלכים מסייעים:

מהלכים שוחקים:
מחלוקות פוליטיות שעלולות
•
לעורר שיפוט שונה של מצבים
בהם ישראל נדרשת להפעיל כוח
ומצפה לגיבוי מצד ארה"ב.

אוייבים משותפים :ברה"מ (בעבר),
טרור ,אסלאם קיצוני.
אידיאולוגיה משותפת :הנחלת
חירות ,דמוקרטיה ושלילת עריצות.

תקופת המלחמה הקרה העמידה את
•
ישראל במחנה אחד מובהק עם ארה"ב
כנגד המחנה הקומוניסטי (ברה"מ,
סין) .עתה ארה"ב מוסיפה להתחרות
בסין וברוסיה ,אך לישראל אין "עניין
אסטרטגי" בתחרות זו ,ואדרבא – יש לה
עניין בחיזוק קשריה עם סין ורוסיה.
פיגועי ה 11-בספטמבר  2001שינו
•
המגמה של "שלום עולמי" ו"קץ
ההיסטוריה" שהסתמנה לכאורה בעקבות
סיומה של המלחמה הקרה .ארה"ב
נאלצה להתגייס למלחמה בטרור של
האסלאם הרדיקאלי.
ישראל ממלאת תפקיד חיוני מול האוייב
•
המשותף .פועלת מול כוחות עויינים
לארה"ב.
ישראל מבקשת שארה"ב תוביל אקטיבית
•
את המאבק ב"כוחות הרשע" .ארה"ב לא
מתלהבת.
מתחזקת העדפת "אמריקה תחילה",
•
"להוביל מאחור"" ,בניית קואליציות".
וושינגטון רוצה להתפנות לשיקום פנימי
של ארה"ב .מעדיפה ש"שחקנים מקומיים"
יקחו אחריות על גורלם( .האם מגמה זו
תימשך גם אחרי כהונתו של אובמה?)

מהלכים מסייעים:
•
מודעות והתחשבות באינטרסים
אמריקניים.
תפקוד כ team player-בקואליציות
•
בינ"ל בהובלת ארה"ב.
הקטנת התביעות (והציפיות)
•
שארה"ב תפתור בעיות שישראל
יכולה לפתור בעצמה.
הפנמת אילוצים החלים על ארה"ב
•
בעולם רב-קוטבי.
מהלכים שוחקים:
•
העלאת סוגיות לסדר היום בהן
האינטרס הישראלי מנוגד לאינטרס
האמריקני.
העמקת יחסים עם סין (בייחוד
•
יצוא ביטחוני) ורוסיה בניגוד
לעמדותיה של ארה"ב.
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המנוע
התפיסה
האסטרטגית
כלפי המזה"ת

תיאור המנוע
(והסתעפויותיו)
ראייה מתמשכת של המזה"ת
•
כאזור חיוני לאינטרס האמריקני
(מוקד טרור עולמי ,אנרגיה,
פרוליפרציה ,נתיבי תובלה,
הגנה על ישראל) ,ולכן מחייב
מנהיגות ,השקעה ומעורבות.
ראיית ישראל כמדינה ידידותית,
•
נאמנה ,חזקה ויציבה הנכונה
לתרום לקידום האינטרס של
ארה"ב.
גישת הממשל הנוכחי מסמנת
•
שחיקה משמעותית בנכונות
ארה"ב להיות "שוטר אסטרטגי
אזורי"

מכאניזם הפעולה של המנוע,
ומגמות התפתחותו על פני זמן
ישראל מילאה תפקיד בהקשר של
•
המלחמה הקרה ,ו"העניקה" לארה"ב
נכס ומנופים אזוריים בעצם ניהול
תהליך השלום לאורך השנים.
ישראל שותפה במאבק נגד הטרור
•
האסלאמי הקיצוני.
ישראל נתפסה כתורמת תרומה
•
חשובה למאבק בפרוליפרציה
(עיראק ,סוריה ,איראן) – עד לעלייה
האמריקנית על הנתיב הנוכחי של
החתירה להסדר עם איראן.
שינוי בארה"ב המכרסם ב"נכסיות"
•
של ישראל :אכזבה אמריקנית
מתוצאות ההשקעה המתמשכת
באזור בדם ובממון ,רתיעה
מהסתבכות אפשרית במלחמה
מזרח-תיכונית נוספת ,עצמאות
אנרגטית בארה"ב ,רצון לצמצם
המעורבות במזה"ת.
תחושה שארה"ב עלולה לשלם על
•
תמיכתה בישראל שעה שזו איננה
משקיעה מספיק בקידום פתרון
שתי המדינות.

מהלכי מדיניות
מסייעים/שוחקים
מהלכים מסייעים:
התחשבות באינטרסים
•
אמריקניים.
העמקת המודעות בארה"ב כי
•
ישראל מצפה אמנם לתמיכה
אסטרטגית אך היא נחושה להגן
על עצמה בכוחות עצמה ולא
מבקשת שחיילים אמריקאים
יגירו דמם למענה.
העמקת המודעות לתרומתה
•
(הקיימת והפוטנציאלית) של
ישראל למדינות האזור ,ליציבותן
ולשגשוגן (ביטחון ,סייבר ,היי-
טק ,טכנולוגיות מים ,חקלאות
מודרנית ,גז וכד')
מהלכים שוחקים:
הצטיירותה של ישראל כמי
•
שגוררת את ארה"ב למלחמות
שאינה מעוניינת בהן.

החשש שישראל עלולה לסבך את
•
ארה"ב במלחמה נוספת.

ארה"ב אינה חד-משמעית ביחסה
•
לאסלאם הפוליטי (האם ל"חבקו" או
להיאבק בו? האם הוא חלק מהפתרון
למול האסלאם הג'יהאדיסטי?) ,וביחסה
לעריצים במזה"ת (האם להעדיף יציבות
על פני דמוקרטיה וזכויות אדם?)
האפשרות ל Grand bargain-על רקע
•
חתימה אפשרית של הסכם גרעין עם
איראן בו האחרונה תיתפס כ"שותף"
הממלא תפקיד אזורי מייצב ומאזן (האם
איראן חלק מהבעייה או מרכיב בפתרון?).
הסיכסוך
הישראלי-ערבי

הראייה המסורתית של מדיניות
•
החוץ האמריקנית (שעתה כבר
אינה משותפת לשתי המפלגות)
התייחסה לסיכסוך הישראלי-
ערבי כתורם לערעור היציבות
האזורית (החשובה לאינטרס
האמריקני) .וכן כמלבה עויינות
ערבית כלפי ארה"ב משום
תמיכתה בישראל (ועקב כך
נפגעת יכולתה של ארה"ב למצות
את האינטרסים שלה באזור).
אבחנות אלה שאפיינו
•
שנים ארוכות את התפיסה
האמריקנית ,רווחות כיום
בייחוד בקרב החוגים הליברליים
בארה"ב .בחוגים השמרניים
הגישה לעיתים הפוכה בתכלית
ואף מתחזקת בקירבם התמיכה
חסרת הפשרות בישראל.

בממשל הנוכחי  -שחיקה בתפיסת
•
הסיכסוך כ"מרכזי ליציבות האזור" .אך
ראיית היעדר פתרון כמזיק לאינטרס
האמריקני וכגורם להפרת האיזון
הדמוגרפי שמאפשר לישראל לשמור
על אופייה היהודי והדמוקרטי.
מאמץ מתמשך לשימור הסכמי
•
השלום עם מצרים וירדן ,וקידום הסדר
ישראלי-פלסטיני (כרגע מתקיימת
בארה"ב הערכת מצב נוכח הקיפאון
המדיני).
איום על המודל של "מו"מ ישראלי-
•
פלסטיני ישיר בהובלה אמריקנית".
ההזדקקות של ישראל להגנה
•
אמריקאית מפני מתקפת הדה-
לגיטימציה הבינלאומית על ישראל.

מהלכים מסייעים:
הצגת יוזמה מדינית ישראלית
•
הזוכה לתמיכה אמריקנית.
הפגנת עקביות במחוייבות
•
לפתרון שתי המדינות.
חיזוק הכלכלה הפלסטינית.
•
הפגנת עקביות במחוייבות
•
לפתרון שתי המדינות
מהלכים שוחקים:
תפיסת ישראל כמי שאינה
•
מחוייבת לפתרון שתי המדינות.
בניה בשטחי יו"ש באופן הנתפס
•
כמסכל פתרון שתי המדינות,
בדגש על בניה בשכונות הערביות
של מזרח ירושלים והשטח
שמעבר לגושי ההתנחלויות.
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המנוע
אסטרטגיה
בנושא
הגרעין/איראן

תיאור המנוע
(והסתעפויותיו)
חתירה לבלימת תפוצתו של
•
נשק גרעיני במזה"ת.
הגנה אמריקנית מפני ניסיונות
•
לכפות על ישראל מהלכים
בסוגיית הגרעין.

מהלכי מדיניות

מכאניזם הפעולה של המנוע,
ומגמות התפתחותו על פני זמן
סוגיית איראן ,שבעבר מיקדה שיתוף
•
אינטרסים ישראלי–אמריקני ברור,
מופיעה עתה כנושא של מחלוקת
נוכח הסתייגותה החריפה של ישראל
מההסכם המתגבש עם איראן.

מסייעים/שוחקים
מהלכים מסייעים:
מיקוד מאמצים בשיפור ההסכם עם
•
איראן ,ובתיאום הדדי למקרה של
הפרה איראנית.
ניהול דיאלוג מקיף עם ארה"ב
•
על "חבילת פיצוי" וניסוח הבנות
אסטרטגיות ליום שאחרי.
מהלכים שוחקים:
במציאות של מו"מ עם איראן או
•
לאחר הגעה להסכם עימה בסוגיית
הגרעין ,פעולה צבאית ישראלית
שאינה מתואמת תחריף – לפחות
בטווח הקצר – את השחיקה
ביחסים עם הממשל האמריקני.
נסיון ל"גייס" את הקונגרס להכשלת
•
ההסכם עם איראן יחריף – לפחות
בטווח הקצר – את השחיקה ביחסים
עם הממשל האמריקני .ההשלכות
לטווח היותר רחוק תהיינה תלויות ,בין
היתר ,במאפייניו של הממשל הבא.
-

היחסים
הכלכליים

השקעות אמריקניות בכלכלה
•
הישראלית,
פיתוחים ישראלים בתחומי
•
מדע וטכנולוגיה בדגש על
ההיי-טק הישראלי כתרומה
למשק ולביטחון ארה"ב וכבסיס
לשת"פ בין המדינות.
מאבק בחרם כלכלי נגד ישראל.
•

שיתוף פעולה והערכה הדדית גוברת.
•

 הערה המהלכים שלעיל בסוגייתהגרעין האיראני ,משקפים אפשרות
בה ישראל עשויה לקבל החלטות
שלדעתה הינן "קיומיות" או חיוניות
ביותר לאינטרס הישראלי ,למרות
שיש סבירות גבוהה שיובילו לשחיקה
ביחסים עם ארה"ב.

מהלכים מסייעים:
קידום פרוייקטים משותפים
•
בתחומי מדע וטכנולוגיה (בדגש
על היי-טק) בין ישראל וארה"ב
(הן אזרחי והן צבאי).
קידום ישראלי-אמריקני משותף
•
(תוך הישענות ומעורבות של
יהדות ארה"ב) של פרוייקטי
פיתוח וסיוע ברחבי העולם (הן
בעלי אופי עסקי והן למטרות
הומניטריות של "תיקון עולם").
פיתוח קרנות משותפות
•
כמו  BIRDוהרחבת פעילותן
לתחומים נוספים.
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המנוע
המרכיב
התודעתי

תיאור המנוע
(והסתעפויותיו)
המודעות בארה"ב להישגיה
•
ולנכסיותה של ישראל.
המודעות בארה"ב לתשתית
•
הערכים והאתוס המשותפים
לשתי המדינות.
היותה של ישראל מזוהה עם
•
יהדות ארה"ב (מיעוט הזוכה
להערכה ויוקרה רבה בארה"ב).
אהדת הציבור הישראלי
•
לארה"ב.

מכאניזם הפעולה של המנוע,
ומגמות התפתחותו על פני זמן
תמיכה משמעותית של הציבור
•
האמריקני בישראל( .בייחוד בהשוואה
לתמיכה הזעומה לה זוכים אוייביה של
ישראל).
למרות זאת ,מתעורר לעיתים פולמוס:
•
האם ישראל היא נכס או נטל? האם
ישראל עדיין נאמנה לערכים של
דמוקרטיה ,שיוויון וזכויות אדם?
האם שתדלנות פרו-ישראלית עומדת
במקרים מסויימים בסתירה לאינטרס
האמריקני?

מהלכי מדיניות
מסייעים/שוחקים
מהלכים מסייעים:
הנחלת ההכרה בקרב הציבור
•
והאליטות בארה"ב אודות
נכסיותה של ישראל.
הנחלת התפיסה בקרב הציבור
•
והאליטות בארה"ב כי התמיכה
בישראל חוצה מפלגות.
מדיניות פרו-אקטיבית המסייעת
•
במיתוגה החיובי של ישראל.
חיזוק הטיעון כי בתמיכתו
•
בישראל ,איפא"ק מקדם
בראש וראשונה את האינטרס
האמריקני.
העמקת המודעות בישראל
•
הּכנֶ ֶסת) לחשיבות
(בדגש על ְ
היחסים עם ארה"ב ועם יהדות
ארה"ב.
מהלכים שוחקים:
יצירת רושם שקיים בארה"ב
•
מחנה אנטי-ישראלי גדול
(בין השאר בשל היעדר
הבחנה ישראלית בין ביקורת
לגיטימית לבין דה-לגיטימציה
ואנטישמיות).
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6

קמפוסי אוניברסיטאות בארה"ב
ודה-לגיטימציה לישראל – בפרספקטיבה

מבוא
בשנה האחרונה הייתה עלייה ניכרת בדיווחים
על פעילות אנטי-ישראלית בקמפוסים של
האוניברסיטאות בארה"ב' .טיימס אוף ישראל' דיווח
על "עלייה של ממש" בקמפיינים ובהפגנות של BDS
"וכן תקריות אנטישמיות" 1.הליגה למניעת השמצה
ציינה " 520אירועים אנטי-ישראלים" בקמפוסים
האמריקאים בשנת הלימודים  ,2014-152ונרשמה
עלייה של  38%לעומת השנה הקודמת ,ו44-
3
קמפיינים של  BDSב 35-קמפוסים.
מאמר ב'ניו יורק טיימס' ( 9במאי  )2015גרם לנו
לחשוב שקמפוס האוניברסיטה בארה"ב הוא בעצם
שדה קרב בין סטודנטים פרו-פלסטינים לסטודנטים
פרו-ישראלים ,שבו עימותי צעקות רוויי שנאה
הגובלים באלימות פיזית הם הנורמה ,בעוד ש"נראה
כי הניסיון ללחוץ על ישראל צובר תמיכה בקמפוסים
ברחבי המדינה ".המאמר מפרט עוד את קבוצות
החרם על ישראל ( )BDSב"מאות אוניברסיטאות
בולטות ,לרבות מישיגן ,פרינסטון ,קורנל ,מרילנד,
הרווארד ,פלורידה סטייט ,פיטסבורג ורוב הקמפוסים
של אוניברסיטת קליפורניה" ,ומתאר כיצד "בכל
מקום יש ויכוחים ממושכים ולוהטים" ,בעוד הפעילים
היהודים מציינים ש"הרטוריקה נוטפת רעל יותר
4
מכפי שחשנו אי פעם".

מאמר נרגש שכתב יו"ר הסוכנות היהודית ,נתן
שרנסקי ,ב'ג'רוזלם פוסט' ( 19במאי  )2015נושא
את הכותרת "הקמפוסים מוצפים ב 5."BDS-הוא
מציין את הדאגה הגוברת בשל המגמה ,ובהמשך
דבריו טוען כי "כיום ,כמעט כל קמפוס אמריקאי
מוצף באמות מידה כפולים [ביחס לישראל לעומת
מדינות אחרות] ,בניסיונות לבצע דה-לגיטימציה
למדינה היהודית וברטוריקה המציגה את ישראל
באור שטני ".גם העיתונים הישראלים פרסמו עשרות
6
כתבות המסקרות את "הגאות העולה של ה."BDS-
סטודנטים ,הורים ומנהיגים יהודים מאשרים זאת,
ומוסיפים סיפורים אישיים כיצד המטירו עליהם
האשמות קשות ,כוזבות או מסולפות על רצח עם,
אפרטהייד ואכזריות ,תוך השוואה לנאצים .על פי רוב
האשמות כאלה מותירות את תומכי ישראל המומים,
פגועים ,מאוימים וחשים תחושת בידוד וכעס ,נוכח
היפוך הנרטיב המסולף הזה .בשנה שחלפה ב,UCLA-
סטודנטית יהודייה שהתמודדה בבחירות למועצת
התלמידים נשאלה על מידת האובייקטיביות שלה
בהתחשב במוצאה היהודי; מקרה דומה אירע גם
בסטנפורד .הורים יהודים וילדיהם התלמידים
העתידיים החלו לשאול "איזה קמפוס מספיק בטוח
7
בשביל הילדים".
אולם האם דיווחים אלה מספקים תמונה מלאה
ומדויקת אודות מה שמתרחש בקמפוס האמריקאי?
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ואם כן ,באיזו מידה על הקהילה היהודית באמריקה
ועל המנהיגים הישראלים לדאוג ,ומה באפשרותם
לעשות?
מאמר זה מבקש להשיג שתי מטרות .ראשית ,לסכם
ולנתח באופן מדויק את "המצב הישראלי" בקמפוסי
האוניברסיטאות האמריקאיות כיום ,בהשוואה
למצב בשנים קודמות .שנית ,המאמר מבקש לגבש
המלצות מדיניות בעבור ממשלת ישראל וארגונים
יהודיים וכן מנהיגי קהילות בארה"ב ,כדי להיאבק
בצורה מיטבית בדה-לגיטימציה נגד ישראל
בקמפוסים האמריקאים.

הקמפוסים,
המשמשים
כביתו העיקרי
של השמאל
הרדיקלי
והאנטי-ישראלי
באמריקה,
מציעים לו את
הפלטפורמה
הבולטת ביותר

דו"ח זה נוצר במסגרת
פרויקט שוטף של המכון
למדיניות העם היהודי
הדה-לגיטימציה
אודות
נגד ישראל ,ומהווה המשך
ועדכון להערכה השנתית
של המכון משנת ,2010
האווירה
נבחנה
שבה
בקמפוסי האוניברסיטאות
8
בארה"ב,
המשך
וכן
(שלא
פנימי
למסמך
פורסם) משנת  2012בנוגע
לדה-לגיטימציה בקמפוסי
9
האוניברסיטאות.

במסגרת הכנת דו"ח זה ערכנו ראיונות עם ארגונים
פרו-ישראלים מרכזיים הפועלים כיום בקמפוסים
האמריקאים ,וכן עם פקידי ממשלה שתפקידם
להיאבק בדה-לגיטימציה .כמו כן סקרנו דו"חות
בולטים שנכתבו בנושא ,וגם חומר עיתונאי בתקשורת
הישראלית והיהודית-אמריקאית.

למה קמפוסים ומה חשיבותם
הקמפוסים הם מרכז טבעי לדה-לגיטימציה ,שכן שם
אנשים צעירים המחפשים משמעות בחיים נתקלים
באידיאולוגיות קיצוניות המציעות פתרונות קלים
בהקשר ליברלי-קיצוני .אלמנטים אנטי-ישראלים
הוכיחו עצמם שיודעים היטב כיצד לנצל קרקע פורייה
זו כדי ללבות רגש אנטי-ישראלי.
ואכן ,קמפוס האוניברסיטה בארה"ב הוא ככל הנראה
"המקום היחיד שבו יש סובלנות כלפי פעילות אנטי-
ישראלית ואנטישמיות" ,ומצב זה קיים מאז שנות
השישים .כיום" ,הקמפוסים עודם משמשים בית
בולט לאידיאולוגים של השמאל הרדיקלי באמריקה.
והיות שהשמאלנים הללו הם אנטי-ישראלים,
האוניברסיטאות מציעות להם פלטפורמה בולטת
10
ביותר".
לסכנה הנובעת מפעילות אנטי-ישראלית בקמפוסים
אין קשר הדוק לאפקט המיידי של חרם ה,BDS-
ורובה נשארת ברמת הסטודנטים ואינה עוברת עד
כה את הדרג המנהלי .למעשה ,תנועת  BDSלא
הצליחה להשפיע באופן מאקרו-כלכלי על ישראל.
אולם הדאגה היא שהאוניברסיטאות של היום ייצרו
את מנהיגי ואת קובעי המדיניות של מחר ,ושאלה
ישנו את התפיסות הרווחות בציבור .לפיכך ,האיום
דווקא טמון בשחיקה הכללית וההדרגתית של עצם
הלגיטימציה של ישראל בארה"ב ,שעלולה להתפשט
לדעת הקהל הרחבה יותר באמצעות דמוניזציה
והשמצות בלתי פוסקות ,אשר הופכות קבילות
יותר ויותר בזרם המרכזי .וכך ,בעוד דור ,התמיכה
האמריקאית בישראל – החיונית לביטחונה ולשגשוגה
כמדינה יהודית – עלולה להצטמצם באורח ניכר.
בסופו של דבר ,ובלי תמיכה אמריקאית שתסתור
אותם ,ניסיונות הדה-לגיטימציה ,כמו הקמפיינים של
 ,BDSעלולים להצליח אף יותר ,ולהפוך את ישראל
למדינה מנודה בקהילה הבינלאומית ,כמו דרום
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אפריקה בימי האפרטהייד 11.עומר ברגותי ,מראשי
תנועת  BDSהבינלאומית ,אמר זאת בעצמו בראיון,
"אנחנו עדיין לא שם ,אבל אנחנו מגיעים ל'רגע דרום
12
אפריקה' שלנו".

ההקשר האמריקאי הרחב יותר
למרות ה"שליליּות השלטת" 13הגוברת והולכת
בקמפוסים האמריקאים ,אי אפשר לנתק את
הסטודנט באוניברסיטה האמריקאית מההקשר
האמריקאי הרחב יותר .מרביתה של אמריקה עודה
תומכת בכל מאודה בישראל .על פי סקר גאלופ
מפברואר  70% ,2015מהאמריקאים תומכים
בישראל 14,כש 62%-אומרים שהם תומכים בישראל
יותר מאשר בפלסטינים 15.נתונים אלה גם עקביים
לאורך שנים .סקר גאלופ נוסף ממארס 2015
מראה שאף כי השמרנים תומכים בישראל יותר

מאשר הליברלים ,ובני  18-34תומכים פחות מאשר
אמריקאים מבוגרים יותר ,הרי שעדיין הרבה יותר
אמריקאים תומכים בישראל 16.זאת ועוד :על אף
הירידה בתמיכה בישראל ,אין היא מתורגמת בהכרח
17
לתמיכה בפלסטינים.
יתר על כן ,בניגוד לטענה הרווחת ,לא ברור כלל
שהסטודנטים האמריקאים תומכים בישראל
פחות מאשר בעבר ,אלא שהם תומכים בישראל
פחות מאשר אמריקאים מבוגרים יותר .על
פי גאלופ ,בשנת  49% ,1982מהאמריקאים
בגילאי  18-29תמכו בישראל ,ואילו ב2014-
שיעור התמיכה בקרב בני  18-29עמד על .52%
בשנת  2006שיעור התומכים בישראל מקרב בני
 18-29הגיע ל .59%-מה שמעניין במיוחד הוא שב-
 ,2014התמיכה בישראל בקרב אמריקאים בני 50
18
ומעלה ,שהיו בני  18-29ב ,1982-הגיעה ל.74%-

עם מי אתה מזדהה יותר בקונפליקט הישראלי -פלסטיני?

19

 %המזדהים יותר עם הישראלים
גילאי  50ומעלה

גילאי 49-30

גילאי 29-18
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המכון למדיניות העם היהודי

69

העדפות בקונפליקט הישראלי -פלסטיני ,בקרב מבוגרים בארה"ב ( ,)+ 50בחלוקה מפלגתית

20

 %המזדהים יותר עם הישראלים
דמוקרטים

עצמאים

רפובליקאים

התוצאות עבור השנים  2001-2015מבוססות על סיכום נתונים תלת שנתיים .סיכום זה מאפשר הערכה מדויקת יותר של תתי
האוכלוסיות שנבחנו | מקור :סקר גאלופ

העדפות בקונפליקט הישראלי -פלסטיני ,בקרב מבוגרים בארה"ב ( ,)18-49בחלוקה מפלגתית

21

 %המזדהים יותר עם הישראלים
דמוקרטים

עצמאים

רפובליקאים

התוצאות עבור השנים  2001-2015מבוססות על סיכום נתונים תלת שנתיים .סיכום זה מאפשר הערכה מדויקת יותר של תתי
האוכלוסיות שנבחנו | מקור :סקר גאלופ
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גם נתוני  PEWתומכים במגמה זו .סקר שנערך
ב 2014-מראה כי  51%מהאמריקאים הזדהו עם
ישראל ,ורק  14%הזדהו עם הפלסטינים .שיעור
התמיכה בישראל בקרב אמריקאים לבנים היה גבוה
יותר ( 55%לעומת  )12%מאשר בקרב שחורים (43%
לעומת  )20%והיספאנים ( 41%לעומת  .)17%גם
לקבוצות גיל ולהשכלה אקדמית הייתה השפעה .בני
 18-29תומכים בישראל בשיעור של  44%לעומת 22%
התומכים בפלסטינים ,והמספרים עולים בהדרגה
כך שבני  65ומעלה תומכים בישראל בשיעור של
 60%לעומת  9%התומכים בפלסטינים .בקרב בוגרי
אוניברסיטאות ,התמיכה בישראל נמצאה גבוהה יותר
בקרב מסיימי לימודים חלקיים ( 54%לעומת ,)12%
אבל אפילו בקרב מסיימי תואר ,שיעור התמיכה עמד
על  48%לעומת  .18%כמצופה ,רפובליקנים שמרנים
היו בעד ישראל באופן גורף –  77%לעומת  4%שתמכו
בפלסטינים .אולם אפילו דמוקרטים ליברלים תמכו
בישראל ביחס של  2-1לעומת התמיכה בפלסטינים
22
( 39%לעומת .)21%
לעומת זאת ,כאשר התמיכה האמריקאית בישראל
נמדדה דרך עדשת הטלת האשמה במבצע "צוק איתן"
בעזה ב ,2014-מצטיירת תמונה שונה .על פי נתוני
 ,PEWהאמריקאים האשימו הרבה יותר את חמאס
מאשר את ישראל ( 40%לעומת  ,)19%אולם כאן,
ההבדלים בין קבוצות הגיל והמוצא האתני יוצרים
תפנית .לבנים טוענים שחמאס אחראי בשיעור ניכר
( 47%לעומת  )14%בעוד שחורים ( 27%מטילים
אחריות על ישראל לעומת  25%על חמאס) והיספאנים
( 35%ישראל לעומת  20%חמאס) מייחסים לישראל
יותר אחריות .יתרה מזאת ,בני  18-29ראו את ישראל
כאחראית יותר ( 29%ישראל לעומת  21%חמאס),
ואילו קבוצות הגיל המבוגרות יותר ראו יותר ויותר
את חמאס כצד האחראי (בני  20% :30-49ישראל
לעומת  37%חמאס; בני  14% :50-64ישראל לעומת
 47%חמאס; בני  65ומעלה 15% :ישראל לעומת 53%

חמאס) .אמריקאים משכילים ראו בחמאס כאחראי
יותר לאלימות לעומת אמריקאים משכילים פחות
(בוגרי אוניברסיטאות 18% :ישראל לעומת 42%
חמאס; מסיימי לימודים חלקיים 17% :ישראל לעומת
 43%חמאס; בוגרי תיכון או פחות 22% :ישראל
לעומת  35%חמאס) ,וכמצופה ,רפובליקנים (13%
ישראל לעומת  60%חמאס) ובמיוחד השמרנים שבהם
( 6%ישראל לעומת  70%חמאס) האשימו בעיקר את
החמאס ,בעוד הליברלים ייחסו אשמה שווה לשני
הצדדים ( 30%ישראל לעומת  30%חמאס) .בלתי
תלויים ראו את החמאס כצד האחראי יותר (20%
23
ישראל לעומת  42%חמאס).
בתמונה הכוללת אפשר,
אפוא ,לראות שההקשר
צעירים תומכים
האמריקאי הרחב ,שממנו
פחות בישראל:
יוצאים הסטודנטים ואליו
בקרב בני 65
הם חוזרים ,הוא עדיין
ומעלה – 60%
ברובו פרו-ישראלי וכך היה
תומכים בישראל
בעשורים האחרונים .אי
ורק  9%תומכים
אפשר להתעלם מהקשר זה
בפלסטינים,
כאשר בוחנים את המגמות
ואילו בקרב
העכשוויות .יחד עם זאת,
בני ,18-29
אין להתייחס אל התמיכה
 44%תומכים
הזאת כמובנת מאליה ,ואין
בישראל לעומת
כל ערובה שהמאמצים
 22%התומכים
האנטי-ישראלים
בפלסטינים
בקמפוסים לא יתורגמו
לתמיכה מופחתת בישראל
בקרב בני הדור הבא של האמריקאים ,כשאלה ישתלבו
בחברה .ואמנם ,אפשר לראות שכמה אלמנטים מתוך
הנתונים ,כגון אלה הנוגעים ללא-לבנים ,צעירים ואיזה
צד אשם בעימות בעזה ב ,2014-כבר חורגים מהמגמה
הכוללת ,ויש לקחת אותם בחשבון בהמשך הדרך.
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הבנת האיום
השורשים האידיאולוגיים ומאפייניה של
24
התנועה האנטי-ישראלית
תומכי ישראל מתקשים במקצת להבין את
האידיאולוגיה שמאחורי התנועה האנטי-ישראלית
ו ,BDS-בעיקר משום שהתנועה אינה עשויה
מקשה אחת ,ולעתים קרובות היא מסווה את
מטרותיה האמיתיות .יתר על כן ,גם בקרב הקהילה
היהודית ישנן השקפות
אידיאולוגיות שונות בנוגע
חלק ניכר
לטיבה של התנועה .אולם
מהתנועה
יסוד אחד הולך ומתבהר:
האנטי-ישראלית
חלק ניכר מהתנועה
מהווה התגלמות
לא
האנטי-ישראלית
מיתוס של
של
למציאות
קשור
ישראל כתוקפן
אלא
עצמה,
ישראל
הקולוניאליסטי
מהווה התגלמות מיתוס
האחרון בעולם
כתוקפן
ישראל
של
האחרון
הקולוניאלי
ומיתוס של הפלסטינים
כאחרון העמים הילידיים הנאבקים בכיבוש .כפי
שמציין פרופ' גיל טרוי" ,אנו נאבקים בכוחות...
הנטועים במהפכות האינטלקטואליות ,הפוליטיות
25
והחברתיות של שנות ה".60-
נושא הגזע הפך גם הוא למוטיב דומיננטי יותר,
כאשר מי שמבצעים את הדה-לגיטימציה מתאמצים
לזהות את הפרדיגמה של לבנים-מול-שחורים עם
היהודים-מול-פלסטינים .מאמר מגלה מציין את
"מפגן הסולידריות" ,כאשר "אנשי פלסטין ופרגוסון
מושיטים יד זה לזה משום שהם נאבקים באותה
מערכת משותפת של עוול ,שליטה וגזענות 26".גם
עיתון "הארץ" ציין את השימוש המודע בהשוואה כדי
למשוך את תשומת הלב לעניין הפלסטיני ,תוך ניצול
27
המצב בפרגוסון.
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לדברי קבוצות פרו-ישראליות בקמפוסים ,היתה
זו תפנית מכוונת באסטרטגיה שהתרחשה בשנים
האחרונות כדי לפנות לקהל רחב יותר ,כאשר מבצעי
הדה-לגיטימציה קלטו שלרוב האמריקאים אכפת
בעיקר מעניינים הקרובים לבית .לכן ,מעבר הנרטיבים
 מנרטיב לאומני ופוליטי לנרטיב של כובש גזענילא-לגיטימי לעומת הנכבשים המקומיים שנופלים
קורבן – הצליח לשחוק את הלגיטימציה של ישראל
בחוגים הליברליים ,תוך הסטת העניין הפלסטיני
מהשמאל הרדיקלי לעבר המרכז הליברלי .על ידי
מסגור הפלסטינים כעוד סוגיה ליברלית ,ששקולה
לפרגוסון (פרבר של סנט לואיס ,מיסורי ,שבו אשתקד
נורה למוות צעיר שחור בלתי-חמוש ע"י שוטר לבן,
מה שגרם למחאות רבות ברחבי ארה"ב נגד גזענות
ונגד אלימות מצד המשטרה כלפי שחורים) ולהגירה
בלתי חוקית ,מתנגדיה של ישראל מרחיבים את מעגל
ההשפעה שלהם ומתחברים למיעוטים וקבוצות
מדוכאות אחרות :נשים ,להט"בים ,אפריקנים-
אמריקאים ,היספאנים וכו' .סטודנטים פרו-ישראלים,
שרבים מהם ליברלים ,הולכים ומודרים מפעילויות
של מטרות אלה.

 1948או ?1967
כאמור ,תנועת  BDSאיננה אחידה במטרותיה.
בעוד רבים מהכוחות המניעים מאחוריה מתנגדים
לעצם קיומה של ישראל ,ומתייחסים לישראל כאל
טעות היסטורית שיש לתקנה ,הרי שיש גם אחרים
שמתנגדים (עדיין רק) למה שהם מכנים "כיבוש
פלסטין מאז  ,"1967אך תומכים בזכות הקיום של
מדינת ישראל .תנועת "קול יהודי לשלום" (Jewish
 ,)Voice for Peaceממובילי תנועת  ,BDSתומכת
בפתרון שתי מדינות וכך גם רבים ,תחת המטרייה של
סטודנטים למען צדק בפלסטין 28.ואף על פי שקשה
למדוד זאת ,התחושה שאנו מקבלים מקבוצות
בקמפוס היא מגמת שינוי בנרטיב ,העובר מערעור

על גבולות  1967לערעור על גבולות  ,1948כלומר
– ערעור על עצם זכות הקיום של מדינת ישראל
כמדינה יהודית .עומר ברגותי ,ממייסדי תנועת ,BDS
מצוטט:
"כשחוזרים לפתרון שתי המדינות ,מעבר
לעובדה שפג תוקפו ,הוא לא היה פתרון
מוסרי מלכתחילה .אנו עדים לגסיסתה
המהירה של הציונות ,ואין דבר אשר יוכל
להושיעה ,שכן הציונות נחושה בדעתה
להביא על עצמה את מותה .כשלעצמי ,אני
29
בעד המתת חסד".
בכל מקרה ,מכיוון שהתנועה כמכלול מבינה שחשיפת
שאיפתה למדינה אחת תרתיע תומכים פוטנציאליים
רבים מן הזרם המרכזי ,היא מנסה לשמור על מעטה
של עמעום (אגנוסטיות) בכל הנוגע לשאלת עתידה
של ישראל ,כפי שהודה פעיל הדה-לגיטימציה
הוותיק ,האינטלקטואל נורמן פינקלשטיין 30.ובכל
זאת ,בקמפוסים ,הדיון על זכות הקיום של ישראל
הופך רק לגלוי וקביל יותר.

ביקורת לגיטימית לעומת אנטי-ציונות
לעומת אנטישמיות
מתיחת הקו בין ביקורת לגיטימית על ישראל לבין
אנטי-ציונות ואף אנטישמיות התגלתה כמשימה
חמקמקה ,הקשה מכפי שנדמה בראיה ראשונה
עבור מנהיגי הקהילה היהודית בארה"ב ומקבלי
ההחלטות בישראל .זאת ,אף על פי שלהגדרה
כזאת יש חשיבות מכרעת לשם גיבוש אסטרטגיות
נגדיות.
הוויכוח מתמקד במידת האשמה הישראלית ללחץ
שמופעל עליה .וכך ,אנשי השמאל הקיצוני בקהילה
היהודית ,שרבים מהם תומכים ב ,BDS-מאשימים
את ישראל באופן גורף ב"המשך הכיבוש" ,ואילו הימין
הקיצוני רואה זאת כ"אנטישמיות החדשה" ,שאין לה

כמעט כל קשר לפעולותיה של ישראל או למדיניות
שלה .רוב הקבוצות נוקטות דרך ביניים ומאמינות כי
תהליך שלום (שיוביל בסופו של דבר לפתרון של שתי
מדינות) יפחית לפחות חלק ,אם לא את רוב הלחץ של
הדה-לגיטימציה על ישראל ,וינטרל את רוב תנועת
ה.BDS-
אפילו אלה הטוענים שיש הבחנה בין אנטישמיות
לאנטי-ציונות ,מציינים יותר ויותר שאחד ההיבטים
המדאיגים של ההקצנה בקרב התנועה האנטי-
ישראלית בקמפוסים בשנה האחרונה הוא חציית
הקווים ,הגוברת מביקורת לאנטי-ציונות מוטה
גלויה.
ולאנטישמיות
רוסמן-בנג'מין
תמי
ההקצנה
Amcha Initiative
מ-
לאחרונה בתנועה
מציינת ( 22במאי )2015
האנטי-ישראלית
כי "הסטודנטים נתקלים
בקמפוסים
באיומים ,החל מצלבי קרס
מתבטאת במעבר
במבני המעונות ועלונים
מביקורת על
המאשימים את היהודים
ישראל לאנטי-
בפיגועי הטרור של 9/11
ציונות מוטה ואף
ועד לכתובות גרפיטי
אנטישמיות גלויה
שלפיהן יש לשלוח את
הציונים לתאי הגזים",
31
ונעשות השוואות בין נתניהו לבין היטלר.
מספר סקרים שנערכו באחרונה מצביעים על רמות
גבוהות של אנטישמיות בקמפוסים .סקר של 2012
 AICE/ Israel Projectמדווח ש 66%-מהסטודנטים
היהודים היו עדים למקרים של אנטישמיות
בקמפוסים ו 46%-חוו אותה על בשרם ;32סקר של
 PEWמ 2013-ציין ש 22%-מהיהודים בקמפוס
דיווחו שכינו אותם בכינויים מעליבים ;33ובאחרונה
דו"ח מפברואר  2015בברנדייס סנטר /טריניטי קולג',
שנערך על ידי בארי קוסמין ואריאלה קיסר ,מציין כי
 54%מהיהודים בקמפוס היו עדים לאנטישמיות או
34
סבלו ממנה ישירות.
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מצד שני ,ה"פורוורד" ( 24במארס  )2015מתייחס
למחקר זה ,ומציין שהליגה נגד השמצה מציינת
בעצמה כי "מספר התקריות האנטישמיות בקמפוסים
בשלוש מתוך ארבע השנים האחרונות הוא הנמוך
ביותר מאז החל המעקב של הארגון על הנושא ,בשנת
 35."1999כמו כן ,הנתונים ש BBC-מספק 36משקפים
מגמה דומה של ירידה בתקריות האנטישמיות בעשור
האחרון בארה"ב.
אף כי אין זה מדויק להשוות את כל הביקורת כלפי
ישראל ומדיניותה עם אנטי-ציונות ואנטישמיות,
ישנה ככל הנראה זליגה ,כאשר ישראל מצויה כל הזמן
בעמדה מבודדת ונשפטת באופן מחמיר ,ולעתים
קרובות הביקורת כוללת
סילופים או שקרים של
בעבר התמקדה
ממש בנוגע להתנהגותה
הביקורת
 .לאורך זמן ,הלגיטימציה
במדיניות
של ישראל נשחקת והשיח
הישראלית
הופך אנטי-ציוני ,ויותר
בשטחים ,בעוד
ויותר גם אנטישמי.

שכיום מתרכז
השיח בערעור
על עצם קיומה
של מדינת
ישראל

הנוף מהקמפוס – האם יש
סיבה לבהלה?
בשנים האחרונות היו כמה התפתחויות משמעותיות
בנוגע למעמדה של ישראל בקמפוסים .נבחן
התפתחויות אלה לפי שלוש קבוצות עיקריות:
הסטודנטים; המרצים וסגל הפקולטה; וההנהלה
והבוגרים ,תוך התמקדות במגמות החיוביות
והשליליות בכל אחת מהקבוצות.

דה-לגיטימציה בקרב הסטודנטים
הנבהלים מציינים מגמות ונתונים סטטיסטיים
מדאיגים .הפעילות האנטי-ישראלית כיום מתקיימת
מ 300-קמפוסים ברחבי ארה"ב ,ש 40-מהם נוספו
מאז השנה הקודמת ,והיא מתבצעת בעיקר בהובלת
"( SJPסטודנטים למען צדק לפלסטין" ,ארגון הפעיל
37
ביותר מ 150-קמפוסים).
יתר על כן ,אופייה ונימתה של הפעילות האנטי-
ישראלית התעצמו במידה ניכרת .כמו כן ,המוחים
האנטי-ישראלים הופכים יותר ויותר אנטישמיים,
והסטודנטים היהודים והפרו-ישראלים חשים שהם
חשים מוטרדים ומופחדים דרך קבע ,לרבות על ידי
סגל אנטי-ישראלי .ברוב הקמפוסים הללו אנו שומעים
דיווחים תכופים על רטוריקה "רעילה" הולכת וגוברת,
ועל אווירה "טעונה" נגד ישראל ,דבר שגורם לקיטוב
גובר בנושא .כל זה גם מלווה ומדורבן בפירוק (דה-
קונסטרוקציה) מתוחכם של הנרטיב המסורתי אודות
הקמת מדינת ישראל.
ארגונים פרו-ישראלים מציינים במיוחד את התפנית
הטקטית מגישה מבוססת נרטיב ,וקרב על ה"מוחות
ולבבות" ,שבין היתר עשתה שימוש נרחב במופעי
"תיאטרון גרילה" ("חומות אפרטהייד" ו"מחאת
מתים" כדוגמה) לגישה של קמפיין פוליטי ,המתמקד
בשימוש ב ,BDS-באופן תוקפני ומתוחכם הרבה יותר
מאשר בשנים הקודמות 38.בשנת הלימודים האחרונה
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( ,)2014-15היו  44קמפיינים של  BDSביוזמת
סטודנטים ב 35-קמפוסים שונים 9 :עברו 29 ,נכשלו
ו 6-נותרו לא פתורים .ב 2013-14-היו  19קמפיינים
ב 15-קמפוסים ,שמהם  5עברו ו 14-נכשלו; ובשנת
 2012-13היו  13קמפיינים ,שמתוכם  7עברו ו6-
נכשלו.
כך שמצד אחד ,נראה כי המגמה לעתיד הקרוב
כרוכה בכמות גדולה יותר של קמפיינים של BDS
במספר גדול יותר של קמפוסים .מצד שני ,לא הייתה
עלייה באחוזים (למעשה ,הורגשה אפילו ירידה)
של קמפיינים שהצליחו ברמת הסטודנטים .ובכל
מקרה ,נכון לעכשיו ,שום קמפיין שעבר את רמת
הסטודנטים לא הצליח לעבור את רמת ההנהלה.
עם זאת ,יש לציין שמרוב הבחינות ,מארגני BDS
משיגים את מטרתם בעצם העלאת הנושא וקידומו,
כשהם מאלצים סטודנטים שקודם לכן לא היו
מעורבים פוליטית בסוגיה הפלסטינית להתמודד עם
שאלת מעמדה הפלילי לכאורה של ישראל .לפיכך,
בניגוד לקמפיינים פוליטיים אקטואליים ,הפעילים
האנטי-ישראלים משיגים את מטרתם מעצם קיומו
של התהליך ,בלי קשר לתוצאה עצמה.
יתר על כן ,וכפי שצוין קודם ,קבוצות אלה מצליחות
להרחיב את מעגל ההשפעה שלהן ולהפיץ את המסר
האנטי-ישראלי בעזרת מניפולציות על פוליטיקה של
זהויות .כאמור ,הפעילים זיהו הסוגיה הפלסטינית
לא זוכה לאהדה נרחבת ,ולכן הם פועלים לקשר
וליצור הזדהות עם מטרות ליברליות מקומיות
וקבוצות של סטודנטים "מדוכאים" כגון שחורים,
לטינים ,להט"בים ,פעילי סביבה ופמיניסטיות ,תוך
הצבת "פלסטין" כאחד משורת נושאים ליברליים
פופולריים 39.ומצד שני ,סטודנטים פרו-ישראלים
מודרים מקבוצות אלה.
קבוצות פרו-ישראליות בקמפוסים מדווחות גם על
מגמה גוברת ומדאיגה של אנטי-נורמליזציה בקרב
התנועה האנטי-ישראלית ,כך שהידברות ודיאלוג בין

קבוצות פרו-ישראליות לקבוצות אנטי-ישראליות
הופכים נדירים יותר ויותר 40.כמו כן ,מקרים של
השתקה אגרסיבית של דוברים פרו-ישראלים
הופכים נפוצים יותר 41.האווירה הכללית בקמפוסים
מובילה לפלטפורמות מוגבלות יותר ,ולעתים
קרובות בלתי מאוזנות ,שבהן ניתן ביטוי לקולות
הפרו-ישראלים.
מצד שני ,מי שרואים את 'חצי הכוס המלאה'
מודים כי אף על פי שהפעילות האנטי-ישראלית
קיצונית יותר מאשר בעבר ,הרי שפעילות אנטי-
ישראלית חריפה עודנה מוגבלת לכ 20-קמפוסים
(רובם בקליפורניה ובכמה מוסדות עילית ברחבי
ארה"ב) מתוך ה,300-
שהם חלק מסך של
פעילות
קמפוסים
כ4,000-
אנטי-ישראלית
ברחבי ארה"ב .יתרה
חריפה עודנה
מזאת ,הם מציינים כי
מוגבלת רק לכ20-
אפילו ב 20-הקמפוסים
קמפוסים (מתוך
הללו ,יהודים מרגישים
כ ,)4,000-רובם
בנוח במשך רוב שנת
בקליפורניה ובכמה
ובוודאי
הלימודים,
מוסדות עילית
שאין עליהם איום
פיזי; הפעילות האנטי-
מגיעה
ישראלית
במועדים
לשיאים
מסוימים של השנה .למעשה ,הם מציינים כי בכל
קמפוס "אנטי-ישראלי" נתון ,יש לא יותר מ 10-עד
 20לכל היותר של פעילים אנטי-ישראליים מהגרעין
הקשה ,שמופיעים למפגשים או לאירועים סדירים,
ואילו ברבים מהקמפוסים הללו ,משקלם של
הפעילים הפרו-ישראלים לעומת האנטי-ישראלים
הוא ביחס של  2ואפילו  3ל.1-
קבוצת 'חצי הכוס המלאה' תציין עוד שגם אם
ממבט-על נראה כי רוב הסטודנטים הם אנטי-
ישראלים ,הרי שבמציאות נראה כי "רוב הסטודנטים
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ברוב הקמפוסים האמריקאים לא מתעניינים כלל
בפוליטיקה" ברמה כלשהי 42.סקר מהרווארד שנערך
ב 2014-בקרב בני  18-29מאשר זאת ,ומציין כי
"תעסוקה ושירותי בריאות" ו"חינוך" דורגו הרבה לפני
"יחסי חוץ וממשל" בסדרי העדיפויות 43.החיסרון של
ממצא זה הוא ,כמובן ,שהמגמה אינה פוסחת גם על
44
הסטודנטים היהודים.
יתר על כן ,אמנם רבים טוענים שיש רשת אסטרטגית
נרחבת וממומנת היטב הפועלת נגד ישראל ,אך
למעשה אין לכך ראיות רבות .נראה כי מדובר

47
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ב"מאמצים של קומץ סטודנטים ...לא מאורגנים היטב,
המתקיימים באופן אקראי באחוז קטן של הקמפוסים
האמריקאים" ,בתקציבים זעומים 45.אולם מצב זה
מתחיל להשתנות .בשנה האחרונה ,ארגונים ארציים
התומכים ב BDS-החלו להציע סיוע למאמצים
בקמפוסים ,ולספק שירותים ומשאבים מכריעים
ויקרי ערך 46.אף כי על פי כל ההערכות ,המימון והכוח
של הקבוצות האנטי-ישראליות אינם מתקרבים כלל
לאלה של הקבוצות הפרו-ישראליות ,אין להעלים עין
ממגמה זו.

סגל ומרצים
אמנם רוב ההתמקדות היא על הסטודנטים ,אך סגל
אנטי-ישראלי עלול להוות אתגר גדול אף יותר ,בשל
הקביעות ,היוקרה והבמה שיש לאנשי סגל כאלה.
הדבר תקף במיוחד לגבי מחלקות לימודי המזרח
התיכון ,שעל פי רוב מוטות נגד ישראל .שורשי תופעה
זו נעוצים הן במימון המקורי של מחלקות אלה בידי
ממשלות ערב ותורמים ערבים ,והן בתפיסות עולם
פוסט-מודרניסטיות ורלטיביסטיות כלליות הרווחות
בחוגים האקדמיים כיום 48.נימת ה"אוריינטליזם"
של אדוארד סעיד המנוח ,שהכניס את הפוסט-
קולוניאליזם ללימודי המזרח התיכון ,עודנה בעלת
השפעה רבה ,וניכרת למשל בעבודתו של פרופ' ג'וזף
מסעד מאוניברסיטת קולומביה ,אשר מייצגת במידה
רבה את הטון השלט במחלקות לימודי המזרח התיכון
49
ברחבי ארה"ב.
ישנה בעייתיות גם בקרב מספר גדול של מרצים אנטי
ישראלים שאינם מומחים לנושאי המזרח התיכון,
אך עושים שימוש בפלטפורמה וביוקרה שלהם כדי
להשמיע דעות אנטי-ישראליות ,כפי שהיה במקרה
של סטיבן סלייטה 50.עוד ניתן לציין כי בקרב אנשי
הסגל ,ישנה תחושה נרחבת שדעות פרו-ישראליות
אינן קבילות בין המרצים בקמפוסים כיום .באופן
כללי ,הקמפוסים הרבה יותר ליברליים מאשר כלל
החברה האמריקאית ,וישנם דיווחים רבים על כך
שמרצים פרו-ישראלים חשים שעליהם להסתיר את
דעותיהם כדי להיות מקובלים ,או לחלופין להסתכן
בבידוד ובחרם בלתי רשמי .המקרה של המרצה
לפילוסופיה פרופ' אנדרו פסין מקונטיקט קולג'
51
המחיש היטב אווירה זו.
מגמה זו נבלמת בחלקה בשל הדעיכה הכללית
של מדעי הרוח באוניברסיטאות האמריקאיות.
האופטימיים מצביעים על כך שפחות סטודנטים
לומדים עתה מדעי הרוח ופונים יותר ללימודי מינהל

עסקים ,כלכלה או מדעים 52.עובדה זו מספקת כמה
הזדמנויות לתומכי ישראל :פחות סטודנטים נחשפים
למידע שלילי או מוטה על ישראל; אלה שמלמדים
ולומדים נושאים אלה נוטים להיות הרבה פחות
קיצוניים מבחינה פוליטית מאשר במדעי החברה;
וישראל מצטיינת בתחומים אלה ,המנותקים לרוב מן
53
הסכסוך.
זאת ועוד ,בעוד המחלקות ללימודי המזה"ת ,המוטות
והממומנות בידי גורמים ערבים ,מצויות בשטח כבר
עשרות שנים ,הרי שבעשור האחרון הוקמו מחלקות
ללימודי ישראל 54.כיום
ישנן  17מחלקות ללימודי
מרצים פרו-
ישראל בארה"ב (ועוד שלוש
ישראליים רבים
בקנדה) 55,ועשרות מרצים
חשים שעליהם
אורחים מישראל מגיעים
להסתיר את
בכל שנה לארה"ב כדי ללמד
דעותיהם על
מגוון רחב של נושאים.
מנת להיות
אמנם קשה למדוד זאת,
מקובלים ,או
אך ההשקפה המלומדת
לחלופין להסתכן
והמעודנת שהם מספקים,
בחרם ובבידוד
גם אם כרוכה בה ביקורת על
בלתי-רשמי
ישראל ,הינה חיובית באופן
כללי ,אם כי הדרגתית.

הנהלה ובוגרים
ולבסוף ,לאנשי הדרג הניהולי באוניברסיטאות יש
השפעה פוטנציאלית חשובה על התמונה הכוללת .עד
היום ,מנהלי האוניברסיטאות גילו יחס חיובי ברובו ,גם
אם פסיבי ,כלפי הפעילות האנטי-ישראלית בקמפוסים
שלהם .וכך ,אנשי הדרג הניהולי אמנם מאפשרים את
קיומם של אירועים אנטי-ישראלים בשם חופש הביטוי,
ואולי לא עושים די כדי להבטיח שהאירועים פרו-
ישראלים יהיו מוגנים וייערכו תוך שמירה על הסדר,
אך הם דחו – כמעט על הסף  -את כל מאמצי הBDS-
שהובילו סטודנטים ,והשמיעו הצהרות פומביות
המכון למדיניות העם היהודי
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הדוחות חרם אקדמי באופן כללי ,ובפרט על ישראל .יתר
על כן ,שיתוף הפעולה עם אוניברסיטאות ישראליות
גדל במהלך תקופה זו ,כאשר  34אוניברסיטאות
מקיימות שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות ישראליות
56
או בוחנות שיתוף פעולה כזה כיום.
לקראת סופו של כתיבת דו"ח זה ,מתקיים ויכוח בנוגע
למאמץ שלפיו אוניברסיטת קליפורניה תאמץ את
הגדרת מחלקת המדינה אודות אנטישמיות 57.יוזמה
זו זוכה לגיבוי מצד מספר רב של בוגרים ולתמיכה
של הסנאט של מדינת קליפורניה ,שהעביר החלטה
לא-מחייבת הקוראת לאוניברסיטת קליפורניה
לגנות אנטישמיות ולפעול למיגורה 58.אם ההחלטה
תתקבל ,הדבר ייחשב לצעד
המשמעותי ביותר שננקט
הקהילה
עד כה בידי דרג ניהולי של
היהודית הטילה
אוניברסיטה בנושא.

את כובד
משקלה ,ניסיונה
וכספה אל תוך
הקמפוסים
והצליחה
להכשיל את
רוב החלטות
הBDS-

תפקיד הבוגרים והתורמים
של האוניברסיטאות (רבים
מהם יהודים) טרם נחקר
במלואו ,אם כי נראה שזהו
כיוון מבטיח כדרך להפעיל
לחץ על הדרג הניהולי
שיהדק את הפיקוח על
(כפי
הדה-לגיטימציה
שאירע במקרה שאוזכר
לעיל של סטיבן סלייטה
והתורמים לאוניברסיטת אילינוי).

סיכום – סקירה השוואתית
ב 2010-המכון למדיניות העם היהודי פרסם – כחלק
מההערכה השנתית שלו – דו"ח על האיום המתפתח
בקמפוסים של האוניברסיטאות בארה"ב 59.ב,2010-
הקהילה היהודית וישראל רק התחילו להתעורר נוכח
המגמה המדאיגה הזאת ,תוך הכרה ש"מטרתו הגלויה
של הקמפיין הזה היא ללחוץ על ישראל לקראת
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מדיניות הומנית יותר כלפי האוכלוסייה הפלסטינית...
(ועם זאת) ברבות מהאוניברסיטאות הקמפיין התפשט
לצורה רחבה יותר של סלידה מישראל המכוונת לדה-
לגיטימציה של עצם מושג המדינה היהודית"( .ההערכה
השנתית של המכון למדיניות העם היהודי .)2010
הדו"ח ציין עוד את הטקטיקות ההולכות ומקצינות,
המשמשות את מתנגדיה של ישראל.
אם משווים את מעמדה של ישראל בקמפוסים
האמריקאים למעמדה לפני כמה שנים ,אפשר
להצביע על כמה מגמות ברורות .מצד אחד ,מספרם
של הפועלים לקעקע את הלגיטימציה של ישראל גדל
והם הופכים להיות קיצוניים יותר ואחידים יותר; הם
עוברים לטקטיקות שמתמקדות יותר בקידום מהלכי
 ,BDSבגישת קמפיין פוליטי; הם פועלים לאנטי-
נירמול של היחסים עם סטודנטים פרו-ישראלים;
מחברים באופן אגרסיבי את העניין הפלסטיני עם
מטרות ליברליות פנימיות מובילות; ומתחילים לקבל
סיוע מארגונים מקצועיים חיצוניים לקמפוס .מצד
שני ,כפי שיפורט בחלק שלהלן ,הקהילה היהודית
הטילה את כובד משקלה ,ניסיונה וכספה אל תוך
הקמפוסים והצליחה להכשיל את רוב החלטות
ה ; BDS-ובמקרים שבהם התקבלו החלטות ,BDS
אנשי הדרג הניהולי מיהרו לגדוע החלטות כאלה
ואפילו פעלו כדי להגביר את שיתוף הפעולה עם
ישראל .יתרה מזאת ,ישראל עודנה פופולרית ביותר
באמריקה באופן כללי – והרי זו הסביבה שמתוכה
יוצאים תלמידי האוניברסיטאות ואליה הם חוזרים.
האתגרים עודם משמעותיים ,והם כוללים סגל אנטי-
ישראלי בעל קביעות ,אנשי מינהל פסיביים לעתים
קרובות ,וחילוקי דעות  -ואפילו היעדר שיתוף
פעולה  -בקרב הקהילה היהודית בנוגע לשאלה כיצד
להיאבק בדה-לגיטימציה (שלא לדבר על המעורבות
היהודית וההנהגה בתוך תנועת הדה-לגיטימציה);
זאת בניגוד לאחדות ההולכת וגוברת בתוך התנועה
האנטי-ישראלית.

הקהילה היהודית וישראל:
משיבים מאבק
הקהילה היהודית והפרו-ישראלית באמריקה
אחד ההבדלים הבולטים כיום בהשוואה למצב לפני
מספר שנים הוא המאמצים נגד הדה-לגיטימציה
הפעילים מקרב הקהילה היהודית באמריקה .קבוצות
פרו-ישראליות ויהודיות "התעוררו" לנוכח האיום
והגבירו באורח משמעותי את נוכחותן בקמפוסים.
לקבוצות אלה יש גישה הרבה יותר נרחבת למקורות
מימון ולתמיכה ארצית מאשר יריביהן האידיאולוגיים.
וכך ,בקמפוס נתון ,קורה לעתים קרובות שתומכי
ישראל עולים במספרם על יריביהם ביחס של ,3:1
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שלא להזכיר רמות מימון וארגון שאין דומה להן.
דו"ח זה אינו עוסק באסטרטגיות ספציפיות להיאבק
בדה-לגיטימציה ,אך רבים מהארגונים המפורטים
לעיל פרסמו חומר הסברתי אנטי 61 BDS-וערכות
אסטרטגיה לסטודנטים .בהמלצות ,אנו מאזכרים את
האסטרטגיות שהתבררו כמוצלחות ביותר.
אחת האסטרטגיות החדשות היא לקדם חקיקה
מדינתית נגד חרם או משיכת השקעות (אילינוי,
אינדיאנה ,טנסי ודרום קרוליינה כבר עשו זאת) .עדיין
לא ברור איזו השפעה תהיה לכך על האוניברסיטאות,
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אבל אנו מצפים שתהיה משמעותית.
אין אלא להתפעל משגשוג וריבוי תנועות ויוזמות
הנאבקות בדה-לגיטימציה וב BDS-בקמפוסים –
תופעה חדשה של השנים האחרונות .ואולם ,ריבוי
זה בא על חשבון היעדר תיאום ושקיפות ,ולפעמים
אף פוגע בסיכוי למקסם את העשייה .יתר על כן,
בין האלמנטים היותר ליברליים בקהילה היהודית
אמריקאית קיימת התחושה שלא נותר מקום לניהול
דיון ביקורתי או להתנגדות למדיניות הישראלית
בנוגע לפלסטינים .מדיניות אלו של ישראל סותרת
לעתים קרובות את הערכים הליברליים שרבים

מהיהודים האמריקאים מחזיקים בהם ,והדבר הביא
לפיצול בתוך הקהילה .כך "J-Street" ,ו"J-Street U"-
בקמפוסים הן תנועות-נגד לאייפא"ק המסורתית,
ו "Open Hillel"-היא תנועת נגד לארגון האוניברסיטאי
היהודי המסורתי "הילל" ,אשר הוקמה כדי לאפשר
ליהודים ליברליים פלטפורמה שבה יוכלו לבטא
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עצמם בחופשיות.

ממשלת ישראל
בממשלת ישראל ,הפעילות נגד הדה-לגיטימציה
מחולקת בין משרד החוץ לבין המשרד לנושאים
אסטרטגיים .בעוד המשרד לנושאים אסטרטגיים
מופקד רשמית על גיבוש
ותיאום
אסטרטגיות
גברה מודעותה
להיאבק
מאמצים
של ממשלת
הרי
בדה-לגיטימציה,
ישראל
שמשרד החוץ ,באמצעות
לאיום הדה-
השגרירות שלו בוושינגטון
לגיטימציה,
והקונסוליות המקומיות,
אולם עדיין
פעיל
באופן
תומך
אין תוכנית
הדה-
נגד
בפעילויות
ממשלתית
לגיטימציה ברחבי ארה"ב,
מקיפה ,מגובה
לרבות בקמפוסים ,ובעיקר
בתקציב
עם
הקלעים.
מאחורי
מתאים ,למאבק
זאת ,למרות שהמודעות
באיום זה
גברה
לאיום
הכללית
ישראל,
ממשלת
אצל
אין עדיין תוכנית אסטרטגית ממשלתית
מקיפה ,המגובה בתקציב מתאים כדי להיאבק
בדה-לגיטימציה ,לרבות ובמיוחד בקמפוסים.
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המלצות מדיניות

להציג את ישראל באור חיובי ,לעומת השחרת
•
הפלסטינים;

חיוני להבין שאיום הפעילות האנטי-ישראלית
בקמפוסי האוניברסיטאות ,לרבות  ,BDSאינו
נובע מהתוצאות המיידיות שיושגו ,אלא דווקא
מהאפקט לטווח ארוך שעלול להיות – שחיקת
התמיכה האמריקאית הממושכת בישראל בקרב
מנהיגי המחר .אתגרים משמעותיים ניצבים מולנו,
ולכן התארגנות ופעילות יעילות ,הן מצד ארגונים
פרו-ישראלים והן מצד ממשלת ישראל ,עשויות
לתרום משמעותית למזעור הנזק ולהתמודדות עם
האיום.

לפעול בדרכים מתונות ולא קיצוניות (הפעילים
•
האנטי-ישראלים נוטים לפנות לקיצוניות,
שמרתיעה סטודנטים רבים);

נציין כי לאור מגוון הגורמים המניעים שמאחורי
הפעילות האנטי-ישראלית ,יש לרכז את המאמצים
בשני מישורים :במישור אחד ,להכיל ולנטרל
את פעילי הגרעין הקשה של הפעילות האנטי-
ישראלית ,שמסרבים להידברות וקוראים לקצה של
ישראל; ובמישור אחר ,לפעול מול הרוב המכריע
של הסטודנטים שיש להם ביקורת על ישראל אבל
יתכן שהם אינם אנטי-ציונים ,או שלא גיבשו עמדה
פוליטית באופן כללי ואפשר להידבר ולשכנע אותם.
אנו ממליצים על עקרונות הפעולה שלהלן ,שראינו
כיצד הם כבר מופעלים בהצלחה ברחבי ארה"ב:
להגביר את החינוך והמעורבות בנושא ישראל
•
של סטודנטים יהודים ,הן לפני הלימודים
באוניברסיטה והן במהלכם;
להבין את השינוי הטקטי שאירע לאחרונה
•
בקמפוסים לעבר גישת קמפיין פוליטי אגרסיבי,
ולפעול בהתאם;
לפעול באופן יזום ,לצד נקיטת צעדי מגננה בעת
•
הצורך;
לחשוף את האידיאולוגיה הקיצונית והאנטי-
•
ליברלית ,ואת המטרות האמיתיות שמאחורי
הפעילים האנטי-ישראלים;
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להראות ולהבליט את הצד האנושי של ישראל
•
ואת המורכבות שבה;
לפעול בעיקר מאחורי הקלעים באופן אסטרטגי
•
כדי להקים קואליציות ולקשור קשרים אישיים;
להיעזר במערך המשפטי והמנהלי של הקמפוסים
•
באופן מועיל;
לדבר "באותה השפה" ככל האפשר (למשל,
•
קבוצות סטודנטים צריכות להיות בקשר עם
קבוצות סטודנטים אחרות ,ארגוני שטח עם
ארגוני שטח ,ליברלים עם ליברלים ,איגודים עם
איגודים ,פרופסורים עם פרופסורים וכיו"ב).
להלן המלצות מדיניות עיקריות ,מחולקות לשתי
קבוצות :הקבוצה הראשונה מכוונת לקהל בהקשר
האוניברסיטאי :סטודנטים ,אנשי סגל ,הנהלה
ותורמים; הקבוצה השנייה עוסקת בשחקני המפתח
שצריכים ליישם את ההמלצות :הקהילה היהודית
באמריקה וממשלת ישראל.

סטודנטים
לאמץ סדר יום פרו-אקטיבי – במקום להתמקד
•
רק בהפרכת הטענות האנטי-ישראליות או
במאבק בהחלטות ( BDSמה שצריך להיעשות
בכל מקרה) ,מומלץ למלא תפקיד יוזם
ופעיל ,למשל בהעלאת הצעות החלטה פרו-
ישראליות באגודות הסטודנטים .לאור היעדר
עמדה פוליטית בקרב רוב הסטודנטים ,נראה
כי מי שיוזם ראשון וקובע את סדר היום ,ידו
על העליונה .כמו כן ,יש לעודד סטודנטים
פרו-ישראלים להגביר מעורבות בפוליטיקה
הסטודנטיאלית.
להראות את הצד ההומני /החיובי – הפעילים
•
מדווחים על הצלחה בהצגת הצד ההומני של
ישראל ואת ההיבטים החיוביים שלה ,כגון
מבצע החילוץ האחרון בנפאל או ישראלים
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שמספרים את "הסיפורים האישיים" שלהם.
עוזרים במיוחד נרטיבים שמדגישים את
ההיבטים הדמוקרטיים והליברליים של
ישראל.
בניית קואליציה ופעילות קירוב ויחסי ציבור–
•
קבוצות יהודיות ופרו-ישראליות חייבות להמשיך
להגיע לכמה שיותר קבוצות סטודנטים וגורמים
משפיעים בקמפוסים ,ולחפש באופן יצירתי
מכנים משותפים (להט"בים וזכויות להט"בים
בישראל; שוחרי איכות סביבה ונושאים דומים
בישראל ,וכיו"ב) .מספר ארגונים כבר פועלים
בהתאם לאסטרטגיה זו ומדווחים על תוצאות
חיוביות בשטח.
על קבוצות סטודנטים וקבוצות יהודיות לארגן
•
משלחות סטודנטים לא-יהודים לישראל כדי
שיראו את הסוגיות המורכבות מקרוב ,ולהביא
משלחות סטודנטים ישראלים לארה"ב ,לרבות
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סטודנטים אתיופים וערבים.

להגביר שיתוף פעולה ,תיאום ושקיפות בין
•
הקבוצות הפרו-ישראליות הפעילות בקמפוסים
– חלק מהקבוצות אמנם מצאו את מקומן בכינוס
של קבוצות אחרות יחד ,אך קבוצות אחרות עדיין
אינן משתפות פעולה ואפילו אינן מתקשרות
בנוגע לפעילות שלהן בקמפוס .שיתוף פעולה
כזה עשוי לשמש מכפיל כוח חשוב לפעילים
הפרו-ישראלים.

סגל
אמנם קשה למנוע מאנשי סגל להביע את
•
דעותיהם ,אך אפשר להפעיל יותר לחץ על אלה
שידוע שהם מחזיקים בדעות מוטות ,במיוחד אם
תחום ההתמחות שלהם רחוק מענייני ישראל.
סטודנטים יכולים לדווח על התנהגות כזו להנהלת
האוניברסיטה או לגייס קבוצות פרו-ישראליות
במבצעי פרסום פומבי של שמות כדי לחשוף
במיוחד את המרצים הסוררים שמתעלמים
מעקרונות אקדמיים כאשר מושמעות דעות
מנוגדות לדעות שלהם.
קבוצות יהודיות ,ממשלת ישראל ואוניברסיטאות
•
ישראליות צריכות להגביר מאמצים להקים
מחלקות ללימודי ישראל באוניברסיטאות .זאת
ועוד ,מתברר שלמרצים ישראלים אורחים,
בכל תחום ,יש השפעה חיובית והם תורמים
לשינוי הדרגתי של תפיסות כלפי ישראל אפילו
בקמפוסים המורעלים ביותר.

הנהלה ותורמים
יש לערב את התורמים – שרבים מהם יהודים
•
– במימון קורסים ,קתדרות ומחלקות חדשים
בלימודי ישראל ,ולאייש אותם באנשי סגל
לא-מוטים .במקרים מסוימים ,אפשר להיעזר
בתורמים כדי ללחוץ על הנהלת האוניברסיטה
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להפעיל פיקוח על מרצים "פעילים" (דוגמת
סטיבן סלייטה).
על תלמידים יהודים וקבוצות יהודיות להפעיל
•
לחץ חזק יותר על ההנהלה כדי לרסן פעילות
אנטי-ישראלית שגובלת באנטישמיות ולעתים
קרובות אף זולגת לשם .אמנם הדוברים האנטי-
ישראלים נאחזים בכסות של "חופש אקדמי" ,אך
יש ללחוץ על ההנהלה לפעול על פי אמות מידה
דומות לו הייתה מעורבת כל קבוצת מיעוטים
אחרת.
על ההנהלה לא לאפשר או לפחות לסרב לממן
•
אירועים אנטי-ישראליים המלבים שנאה ושאינם
עומדים בסטנדרטים אוניברסיטאיים או שאין
להם ערך אקדמי.
מספר אנשי הנהלה יצאו נגד  BDSוהתייצבו
•
לטובת ישראל – יש לעודד מגמה זו ,הן בהצהרות
והן במעשים ,לרבות הגדלת שיתוף פעולה
ומימון.

הקהילה היהודית באמריקה וארגונים יהודיים
על הקהילה היהודית באמריקה להשמיע את
•
קולה יותר בנחרצות בדרישה להכיר בקשר
ההדוק בין אנטי-ציונות לאנטישמיות ,ובסיכול
הניסיונות של הקבוצות האנטי-ישראליות לקשור
בין הסכסוך הישראלי-פלסטיני לבין "מיעוטים
מדוכאים" ונרטיבים של קולוניזציה.
על הקהילה היהודית להבהיר שביקורת לגיטימית
•
על מדיניותה של ישראל היא קבילה ,אבל ערעור
על זכות הקיום של ישראל אינו מקובל .ואולם,
הדבר צפוי להיות קשה מאוד מכיוון שקבוצות
שונות בתוך הקהילה היהודית מגדירות דה-
לגיטימציה וביקורת לגיטימית באופן שונה .בכל
מקרה ,יש להשתדל לפעול בכיוון זה ולשתף
קבוצות בקמפוס בתוצאות המאמצים.
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על מנהיגי הקהילות והארגונים היהודיים
•
להתייעץ עם מנהיגי סטודנטים פרו-ישראלים.
אמנם בחלק מהארגונים יש תקשורת הדוקה בין
אנשי המקצוע לסטודנטים ,אך בחלק מהמקרים
הסטודנטים חשים שאנשי המקצוע "המנותקים"
מכתיבים להם מבלי להיוועץ בהם תחילה לגבי
דעותיהם.
בתכנית השליחים המוצלחת המשותפת
•
לסוכנות היהודית ולארגון "הילל" ,פועלים כיום
 65שליחים שמכסים קמפוסים במספר כפול,
ומספר השליחים אמור לעלות ל .75-יש להרחיב
תכנית זו הן מבחינת מספר השליחים והן מבחינה
תקציבית.

ממשלת ישראל
ממשלת ישראל אמנם יכולה לעשות יותר
•
מבחינת המצב בקמפוסים בארה"ב ,אך עליה
להבין שהקהילה היהודית באמריקה היא זו
שצריכה להוביל את המאבק ,כפי שאכן קורה
עכשיו ,ולהציע תמיכה מאחורי הקלעים:
על ישראל להתייחס למתרחש בקמפוסים
•
כאל איום אמיתי במסגרת המלחמה הרכה
של ישראל בתוך המאמץ הרחב נגד הדה-
לגיטימציה וה .BDS-לשם כך ,על הממשלה
לגבש אסטרטגיה כלל-ממשלתית מקיפה,
למנות מתאם פעולות חזק ,שידווח לראש
הממשלה ,ולהקצות תקציב הולם.
על הממשלה לספק ,או לפחות לסייע,
•
בתפעול חדר מצב שיתאם פעילות ויספק
תמונת מצב מעודכנת של כל המאמצים
האנטי-ישראלים ,לרבות ובמיוחד בקמפוסים
האמריקאים ,ולספק לקבוצות הפרו-
ישראליות בארה"ב מידע מדויק ועכשווי
על האירועים בישראל .כיום ,קבוצות אלה

נאלצות לצלוח את הבירוקרטיה הישראלית
המסורבלת כדי לקבל תשובות מוסמכות
ומדויקות על מנת להפריך האשמות כוזבות
או מופרזות.
בעת הצורך ,ישראל תוכל לסייע במתן יכולות
•
מודיעיניות ,למשל בנוגע למידע אודות
מימון קבוצות אנטי-ישראליות ,ולספק סיוע
(מאחורי הקלעים) למאבקים משפטיים או
כלכליים נגד גורמים אלו.
על הממשלה ליזום פרויקט שיקבץ יחד
•
את ארגוני ההסברה השונים ,כגון הסוכנות
היהודית ,ולסייע לארגן ולממן הכשרת
דוברים ודיפלומטים – לסטודנטים ולשליחים
שיוצאים לארה"ב וכן לאלה שבאים
לישראל בתכניות במהלך הלימודים בתיכון
ובאוניברסיטה .אפשר לממן גם תכנית דומה
לסטודנטים באוניברסיטאות בארה"ב.
באופן כללי ,על ישראל להביא בחשבון איך
•
פעולותיהם ותגובותיהם של פוליטיקאים
ופקידי ממשלה בכירים נתפסים בחו"ל ואיזו
השפעה עשויה להיות להם על יהודים ולא-
יהודים שניצבים בחזית המאבק מול הדה-
לגיטימציה .אמנם אין אנו ממליצים לישראל
לקבל החלטות של ביטחון לאומי בהסתמך
על שיקול זה בלבד ,אך יש לשקול היטב את
"המחיר הבינלאומי" שהיא עלולה לשלם על
מעשים או הצהרות של דמויות מבית.
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נספח
-להלן רשימת ארגונים ויוזמות הנלחמים בדה
*:לגיטימציה בקמפוסים אמריקניים כיום
•

SPME - Scholars for Peace in the Middle East –

•

http://israelcc.org/.

http://spme.org/
•

Amcha Initiative –

•

The David Project –
http://www.davidproject.org/

http://www.amchainitiative.org/
•

The Israel on Campus Coalition (ICC) –

CUFI - Christians United for Israel on Campus -

•

Hillel - http://www.hillel.org/

http://www.cufioncampus.org/

•

The Jewish Agency's Israel Fellows to Hillel
Program – http://www.jewishagency.org/
shlichim-israeli-emissaries/program/291

•

Hasbarah Fellowships –
http://www.hasbarafellowships.org/

•

Students Supporting Israel (SSI) http://www.ssimovement.org/

•

J Street U –
http://www.jstreetu.org/

•

The Israel Action Network (IAN) –
http://israelactionnetwork.org/

•

StandWithUs –
http://www.standwithus.com/

•

AIPAC – http://www.aipac.org/connect/
students/aipac-campus-initiatives

•

AJC – www.ajc.org

•

ADL – www.adl.org

•

Chabad on Campus –
http://www.chabad.edu/

.www.jppi.org.il  הנמצא באתר המכון למדיניות העם היהודי, יש לראות בגרסה המלאה של מסמך זה,* לתיאור על כל ארגון
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זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית.
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6060ביוני ,המיליארדרים והתורמים היהודים שלדון
אדלסון ,חיים סבן ואחרים נפגשו עם מספר ארגונים
פרו-ישראלים כדי לגבש אסטרטגיות ועדיפויות
מימון .דווח כי קונסורציום התורמים התחייב לתרום
כ 50-מיליון דולר בשנתיים הקרובות לטובת עשייה
פרו-ישראלית בקמפוסים ,ולהקמת ארגון שנקרא
"קמפוס מכבים" שמטרתו לנקוט גישה יותר לוחמנית
נגד פעילי הדה-לגיטימציה.
6161המונח העברי "הסברה" פירושו דיפלומטיה פומבית
המופנית ישירות להתגוננות או לקידום דימוי חיובי
של ישראל.

המכון למדיניות העם היהודי

87

62. Shimoni Stoil, Rebecca. (May 19, 2015). "As Illinois
quashes Israel boycotts, some see watershed in
fight against BDS". Times of Israel

6363עוד על המחלוקת בין הילל לבין אופן הילל ,ראו
http://www.timesofisrael.com/two-jews-threeopinions-j-street-u-and-open-hillel/

6464יצוין שזה לא עובד בהקשר מתגונן ,כאשר מושמעות
האשמות או ביקורת כנגד ישראל .במילים אחרות ,אין
זה יעיל להפריך האשמות של כיבוש או אפרטהייד
באמצעות תגובות המדגישות את תרומתה של ישראל
לטכנולוגיה או לרפואה .כמו כן ,באופן כללי ,סוג זה של
פעולה עשוי להיות יעיל בקרב "הרוב הלא-החלטי"
אבל לא יעבוד מול פעילי 'הארד קור' אנטי-ישראלים.
6565מבין אלו ,חלקם בלבד הנם ארגונים שמטרתם
הבלעדית הנה פעילות בקמפוסים .רשימה זו כוללת
את הICC, DAVID PROJECT, HILLEL, HASBARAH -
 .FELLOWSHIPS, SSIשאר הארגונים הנם ארגוניים כלל
ארציים ורב תחומיים ,אשר להם נוכחות ופעילות גם
בקמפוסים .לעיתים ,בארגונים כמו STANDWITHUS,
 JSTREETU, CHABADאו  ,CUFIמדובר בפעילות
אינטנסיבית כולל החזקת נציגים מקצועיים או מימון
סניפים.
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7

מדד ְמ ַת ְכ ֵלל של
האנטישמיות האירופית

הערכת האנטישמיות לצורך גיבוש
מדיניות מושכלת של העם היהודי
אחת המגמות המטרידות ביותר בעולם היהודי
ובתודעת הקהילה היהודית הגלובלית בתקופה
האחרונה היא ,ללא ספק ,התעוררות האנטישמיות.
ההתפרצות רחוקה מלהגיע למימדי מגפה .עם זאת,
ברור שיש לעקוב אחר המגמה ולבחון את כיווני
פעולתה ,הן ברמת הקהילה היהודית הספציפית והן
ברמת כלל העם היהודי ,ולהבין כיצד לבלום ביעילות
את התפשטותה ולהגביל את השפעתה .המכון
למדיניות העם היהודי יוזם פעילות רב-שנתית כדי
לתרום למאמץ זה.
עובדה קיימת היא שלעם היהודי יש אויבים של
ממש ,השואפים לפגוע ביחידים ובקהילות ,אך אין
פירוש הדבר שעלינו לפתח נטיות פרנואידיות .ההפך
הוא הנכון .מה שנדרש כאן הוא הבנה טובה יותר
של טבעה ומקורה של האנטישמיות המחודשת ,כדי
לקבוע היכן טמונה סכנה מוחשית .יש לעקוב אחרי
האנטישמיות מזווית רלוונטית למדיניות העם היהודי,
לפעולות ולאינטרסים שלו .במקרה הטוב ,המשמעות
תהיה פיתוח יכולת להבחין בין מה שמצריך תשומת
לב מיידית וראשונה במעלה כלפי העם היהודי ,לבין

מה שעשוי להיחשב מטריד אך לא מאיים ,ולבין מה
שנראה לעין ,אך איננו מהווה סכנה ממשית .אין מדובר
במשימה קלה ,משום שבדומה למחלה ,האנטישמיות
יכולה להסוות עצמה וללבוש צורות שונות.

התמקדות באירופה
בשנים האחרונות גובר היחס השלילי ליהודים
במדינות רבות במערב אירופה ,כאשר בחזיתו של
שינוי מדאיג זה מצויה צרפת ,בה חיה הקהילה
היהודית הגדולה ביותר ביבשת .התרחבותן של
אוכלוסיות המחזיקות בדעות אנטישמיות באירופה
מובילה לכך שסטריאוטיפים אנטי-יהודיים מתפשטים
בשיח הציבורי הרווח .רבים מיהודי אירופה מסתירים
כיום את זהותם ואף שוקלים הגירה למדינה אחרת.
אולם הנתונים המוכרים לבחינת היחס השלילי
כלפי יהודי העולם אינם מספקים תמונת מצב רחבה
ומדויקת בנושא זה .הכלים שבהם משתמשים ארגונים
כדוגמת הליגה נגד השמצה ( )ADLאו מכון המחקר
 PEWמספקים רק מבט חלקי ,ולעתים אף מבלבל,
ביחס למגמות אנטישמיות בעולם ,למרות שהם
ממצאים שניתן לסמוך עליהם .זאת משום שהם
המכון למדיניות העם היהודי
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מתמקדים ,כל אחד לשיטתו ,רק בחלק אחד מן התצרף
(פאזל) של האנטישמיות .חלק מהגופים בוחנים רק
את דעת הקהל .אחרים בודקים רק את מספר המקרים
של גילויי אלימות או הטרדה נגד יהודים .זאת ועוד :כל
ארגון פיתח לעצמו הגדרות ייחודיות בנוגע לתקריות
ולמידת חומרתן .ארגון אחד באירופה ( )FRAבוחן כיצד
האנטישמיות נתפשת בעיני היהודים עצמם.
בשל כך ,המכון למדיניות העם היהודי ( )JPPIפיתח
מדד אינטגרטיבי ,המשקלל את כל המשתנים לתמונה
אחת כוללת.

מטרת המדד המתכלל של המכון
למדיניות העם היהודי
לנוכח ההתפרצות המחודשת של האנטישמיות
באירופה ,ולאור מאמציהן של ממשלות האיחוד
האירופי להתמודד עם התופעה ,יש צורך במחוון
מתכלל (אינטגרטיבי) שיספק למנהיגי הקהילות
המקומיות ,לקובעי המדיניות הישראלים ולמנהיגי
יהדות העולם מנגנון מדידה אחיד וכלי מדיניות כדי
לאמוד את מידת האיום הנשקף לקהילות היהודיות,
לעקוב אחרי ההתפתחויות ,להקל על קבלת החלטות
ולהעריך את יעילותן של הפעילויות הננקטות .על מנת
להפוך כלי מדיניות זה לישים ויעיל ברמה עולמית ,יש
לבצע האחדה של הגדרות בנוגע לתקריות ולמידת
חומרתן ,ולאמץ מנגנון מדידה אחיד.
דעת הקהל כלפי יהודים – סקרים הבודקים את
עמדות האוכלוסייה כלפי יהודים מובילים לא אחת
למסקנות מנוגדות בנוגע למצב האנטישמיות במדינה
הנבדקת .כך ,לדוגמה ,אירע לאחרונה עם שני סקרים
של ארגונים מובילים בתחום .בסקר שקיים בשנת
 ,2013מצא מכון המחקר האמריקאי  Pewכי 87%
מאוכלוסיית אירופה מחזיקה בדעה חיובית כלפי
יהודים .לעומת זאת ,סקר שקיימה הליגה נגד השמצה
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בשנת  2014העלה כי הדעה השלילית כלפי יהודים
באירופה נמצאת בשיא של כל הזמנים (מאז החלו
הסקרים) – ( 24%כ 79-מיליון אירופים) מחזיקים
בדעות אנטישמיות .בצרפת ,הפער בין התוצאות
הוא עוד יותר קיצוני :מכון  PEWהעריך את שיעור
מחזיקי העמדות האנטישמיות בצרפת ב 7%-והצביע
על שחיקה באנטישמיות ,בעוד הסקר של  ADLהראה
על גידול במספר המחזיקים בעמדות אנטישמיות
מ 35%-ל .51%-זאת ועוד :שיעור המחזיקים בעמדות
שליליות בקרב האוכלוסייה הכללית אינו משקף
את חומרת המצב ,מבלי שנלקחים בחשבון גם
שיוכם החברתי של הנסקרים והשפעתם על דעת
הקהל .מידע משלים מסוג זה ניתן למצוא במחקרי
שדה ,כמו קבוצת המיקוד שערך לאחרונה הסוקר
סטנלי גרינברג בקרב חברי קבוצות אליטה בצרפת.
"היהודים שתלטנים ,מניפולטיביים ונאמנותם לצרפת
חצויה .הם חושבים שיש להם מונופול על הסבל" ,היו
תיאורים נפוצים ,גלויי-לב ,שנשמעו בקבוצות אלה.
היקף אירועי האנטישמיות – נתונים יבשים המלמדים על
גידול או צמצום במספר האירועים האנטישמיים אינם
מספקים תמונה רחבה דייה על מצב האנטישמיות .יש
לקחת בחשבון גם את אופיים ופריסתם של האירועים.
כך ,לדוגמה ,אם מרבית האירועים האנטישמיים
מבוצעים בידי אותה קבוצה קטנה של אנשים ובשטח
מצומצם מסוים – לא ניתן לטעון כי כלל האוכלוסייה
היהודית נמצאת בסכנה .באופן טבעי ,ההתייחסות תהא
שונה ,אם האלימות נגד יהודים נפוצה ברחבי המדינה
ומבוצעת על-ידי מספר רב של גורמים .אירוע טרור
בודד בעיר מסויימת אינו דומה למצב שבו מאות גורמים
ג'יהאדיסטים חוזרים מהמזרח התיכון למדינה אירופית
מסויימת ונקלטים בקרב האוכלוסייה המוסלמית
המקומית בזרועות פתוחות .כאשר מתבוננים על
המספר המשמעותי של צעירים אנטי-יהודיים עוינים,
גם אם סקר מכון  PEWהנחשב מצביע על שיעור נמוך
מאוד של עמדות שליליות בקרב כלל האוכלוסייה (11%

בצרפת) ,יהיה זה חוסר אחריות מצד מגבשי המדיניות
היהודית אם יאמרו ליהודים המקומיים שאין כל סיבה
לדאגה ושהם יכולים לחוש בטוחים בארץ הולדתם.
תחושות יהודים כלפי אנטישמיות במדינתם – מדד
האנטישמיות אינו יכול להיות מדויק ושלם אם לא
יבחן כיצד היהודים חווים את המציאות במקום
מגוריהם .האם העלייה ביחס השלילי ליהודים
מונעת מהם לחיות חיים מקצועיים מלאים? האם
יחס כזה פוגע במרקם החיים של הקהילה היהודית
המקומית? האם עלייה במספר האירועים נגד יהודים
מובילה לרצון להגירה? ובמבט אחר ,ניתן לשאול -
האם היהודים פרנואידים ובאיזו רמת רצינות עלינו
להתייחס לתחושות אי-נוחות שהם חווים?
מדד תלת-מימדי המתבסס על שלושה אספקטים אלה
יאפשר לנו ויעודד אותנו לערוך תשאול הדוק ומדויק יותר
עבור המדידות השונות הקיימות לגבי עמדות ותקריות
אנטישמיות ,כמו גם לגבי תחושות היהודים ,על מנת
להעריך באופן יותר מדויק את השלכותיהם של הנתונים
הנמדדים ולקבל תמונה שלמה יותר של המציאות.
המדד התלת מימדי של  JPPIבחן את האנטישמיות
באירופה והגיע למסקנות ייחודיות:
למרות שהיקף האירועים האנטישמיים בבריטניה
•
(יחסית לכל  1,000יהודים) נרחב יותר מאשר בצרפת,
יהודי צרפת מודאגים יותר מהמתרחש במדינתם;
למרות שהיקף ההפגנות האנטישמיות האלימות
•
בגרמניה נרחב יותר מאשר בכל מדינה אירופית
אחרת ,יהודי גרמניה חשים בטוחים ואינם רואים
באנטישמיות בעיה חמורה בארצם .להבדיל
מהיהודים הצרפתים ,שרבים מהם ( )49%שוקלים
להגר משום שאינם חשים בטוחים כיהודים בארץ
מגוריהם ,היהודים הגרמנים סומכים על ממשלת
גרמניה שתגן עליהם .תחושות אלו מתאימות
לשיעור הנמוך יחסית של עמדות שליליות
כלפי היהודים בגרמניה ,ולכך שפעולות ועמדות

אנטישמיות בגרמניה באות משולי החברה
הגרמנית ואינן נפוצות בקרב האליטות.
לעומת זאת ,בצרפת מתקיים שיח אנטישמי
•
מצד האליטה ודעות אנטישמיות מושרשות מצד
חלק ניכר של האוכלוסייה ( 84%של המוסלמים).
כשמצרפים נתונים אלה לאירועי אלימות קשים
(המתקפה על בית הספר בטולוז ועל המרכול הכשר
בפריז) ,התוצאה היא שיהודי צרפת אינם סומכים
מּודרים
ָ
על הממשלה שתגן עליהם ומרגישים
מהשתתפות מלאה מהחיים האזרחיים במדינה.

כיווני פעולה
על מנת שמחוון המתכלל יוכל להיבנות ברמה
הגלובלית ולאפשר מבט גלובלי על סדרי עדיפות
ומדיניות ,יש ליצור נתונים גולמיים תלת מימדיים
ולבצע האחדה של המדדים.
.אהנפקת נתונים מהימנים לכל קהילה גדולה.
נתונים זמינים על עמדות ,תקריות ותפיסות
קיימים באירופה ובארה"ב ,אך נתונים תלת-
מימדיים אלה אינם זמינים בקהילות יהודיות
אחרות ,כגון אוסטרליה ,דרום אפריקה ואמריקה
הלטינית .המתודולוגיה שפותחה בסוכנות
לזכויות יסוד של האיחוד האירופי עשויה לספק
השראה לגיבוש מנגנוני מדידה נוספים ביחס
לתפיסות של יהודים כלפי אנטישמיות.
.במדדים אחידים .מסיבות היסטוריות ,כל ארגון
מקומי גיבש שיטת מדידה משלו .מה שארגון
אחד מגדיר כהטרדה חמורה מוגדר במקום
אחר כתקרית מינורית .יש לגבש אמות מידה
עקביות בתהליך מובנה של בניית קונצסנסוס,
תחת המטרייה של ארגונים יהודיים בינלאומיים
וגופים ממשלתיים ישראלים המופקדים על
ניטור האנטישמיות ומאבק בה.
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.גגיבוש מתודולוגיה לניטור ,מנגנון קבלת החלטות
וכלי מדיניות .המכון למדיניות העם היהודי החל
בפרויקט רב-היקף כדי להבין את האנטישמיות
על כל מורכבותה ,ולגבש מתודולוגיה במגמה
לייצר כלי מדיניות מקיף .שלושת המדדים
המוצגים לעיל מספקים לקובעי המדיניות

ממצאים על האנטישמיות במערב אירופה

מגמה

פרספקטיבה רחבה יותר על המצב באזור ,ודרך
תהליך חשיבה ,מגדירים את סדרי העדיפויות
ואת הפעולות הנדרשות .התוצאות המוצגות
כאן נתקבלו במהלך העבודה המחקרית ,ויש בהן
משום הזמנה לחשיבה נוספת.

ממוצע
אירופה

גרמניה
%

בריטניה
%

צרפת
%

דעת קהל כלפי יהודים (עמדות שליליות)
ליגה נגד השמצה2014/2012/2009 1
מכון  PEWעל אירופה

2

24

33/22/21

11/20/15

51/35/33

13

9

7

7

ממשלת צרפת )2014/2013 3(CNCDH

17/21

מחקרי שדה של מכונים אירופאים

18

4

עמדות אנטישמיות בקרב מוסלמים

10

60

5

21
83

היקף אירועי האנטישמיות
אירועים בשנה עבור  1000יהודים

9

10

6

+70

-10

+100

+130

+40

-10

+100

+90

77

72

73

72

6

אחוז גידול במספר אירועים אלימים מדוחים
אחוז גידול פגיעות חמורות

7

אחוז האירועים המדווחים מכלל האירועים
8
האנטישמיים
תחושות יהודים כלפי אנטישמיות במדינתם

9

92

האנטישמיות גדלה בחמש השנים האחרונות

76

68

68

89

האנטישמיות הינה בעיה חמורה ביותר

67

25

48

86

אחוז ששקלו הגירה בגלל שחשים לא בטוחים
כיהודים בארץ מגוריהם

32

26

19

49

נמנעים מלבקר במקומות מסוימים
בשכונותיהם כי לא חשים בטוחים כיהודים שם

27

28

35

20
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מדד מתכלל על האנטישמיות באירופה
דעת קהל כלפי יהודים בשנת 2014
מוסלמים באירופה

51%

33%

צרפת

%

11%

62

%
24

גרמניה
בריטניה
ממוצע כלל אירופי

עמדות שליליות כלפי יהודים
מקורותPEW, CNCDH, Fondapol, CAA, WZB, ADL :

היקף אירועי האנטישמיות בשנת 2014
+1

30

9

10

6

גרמניה

5

4%

ממוצע כלל אירופי
צרפת

+7

%

-10%

+100%

בריטניה

מספר אירועי אלימות ל 1,000-יהודים ,וגידול מהשנה שעברה ()%
מקורותCNCDH, JPR, SPCJ, CST :

תחושות היהודים כלפי האנטישמיות בארץ מגוריהם
26

32%

49%

%

19

%

ממוצע כלל אירופי
צרפת
גרמניה
בריטניה

אחוז היהודים השוקלים להגר
מקורFRA European Union Fundamental Rights Agency :
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8

מבט למזרח :הזדמנויות חדשות
נפתחות באסיה

המלצות מדיניות עיקריות
 .1יש לפתח גישה אסטרטגית ,מקיפה וארוכת
טווח כלפי סין והודו ,המשלבת בין נקודות מבט
מדיניות ,כלכליות ,ביטחוניות ותרבותיות
 .2יש למנות ועדה בין-משרדית ,תחת אחריותו של
ראש הממשלה הוועדה תהייה אחראית ליישום
האסטרטגיה ולתיאום בין משרדי הממשלה
השונים
 .3יש לדון עם סין באפשרות להגברת מעורבותה
בתמיכה בשלום ויציבות אזורית ,וזאת לאחר
תיאום עם ארה"ב בנושא זה למשל ,בכינון
תוכנית השקעה סינית גדולה לשטחים
הפלסטינים (דיור ,כבישים ופרויקטי תשתית
נוספים)
 .4יש להושיט יד למפלגת הקונגרס ההודית
שהובסה בבחירות האחרונות ,לממשלות של
מדינות שונות בהודו ולמוסלמים מתונים בהודו
קהלי בוחרים אלו אמנם איבדו כוח פוליטי
במהלך  ,2014אך צפויים לחזור לעמדות שליטה
והשפעה בעתיד

ההערכה השנתית  2012-2013של המכון למדיניות
העם היהודי כללה פרק שכותרתו :עלייתה של אסיה:
השלכות מדיניות לישראל ולעם היהודי למרות
שהיחסים הכלכליים והאחרים של ישראל עם סין
והודו היו במגמת התרחבות ,הפרק הצביע על קיפאון
במישור המדיני והפוליטי 1,אבל אין הדבר נכון כיום.
מאז  2013ניכרת מגמת שיפור ביחסיה של ישראל עם
שתי הענקיות האסיאניות ,כולל בתחומים פוליטיים
ודיפלומטיים .מגמת שיפור זו צפויה גם להביא
להשלכות שונות וחשובות לעם היהודי ברחבי העולם.
אף שקיימת שונּות רבה מבחינת הסיבות שהובילו
למגמת שיפור היחסים בין כל אחת משתי המדינות-
סין והודו  -לבין ישראל ,השפעתן של השתיים
על מעמדה הגיאופוליטי הגלובלי של ישראל ועל
תומכיה היהודים דומה .בעוד שמעמדה הפוליטי
של ישראל באירופה ,בעולם המוסלמי ,באמריקה
הלטינית ,ובאופן חלקי או זמני אף בארה"ב ,נחלש
במהלך  ,2014מעמדם של ישראל והיהודים באסיה
הלך והתחזק .שיפור באסיה שאינו מקבל ביטוי – או
טרם קיבל ביטוי – בזירה הדיפלומטית הבינלאומית,
אינו יכול ,כמובן ,לפצות את ישראל באופן מלא בגין
ההידרדרות בחלקים אחרים בעולם .יחד עם זאת,
בהתחשב בעלייתה המטאורית של אסיה ,מדובר
בקרן אור בנוף פוליטי שכעת נדמה כהולך ומחשיך.
המכון למדיניות העם היהודי
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סין
ההערכה השנתית לשנים  2013–2012התייחסה
לתחושת אי-הנוחות שהתעוררה בסין בעקבות
ה"אביב הערבי" .חוסר היציבות במזה"ת סייע להציג
את ישראל כאי של יציבות ושגשוג באזור ,וכמקור
למידע חיוני .האירועים האזוריים הניעו פגישות
תדירות באותה תקופה בין גורמים צבאיים בכירים
ומומחי מזה"ת מסין ומישראל .במהלך  2012חתמו
סין וישראל על מזכר הבנות שהבטיח את תמיכתה של
סין בהקמתה של רכבת מהירה בין נמל בים התיכון
לבין נמל אילת בים סוף .עבור סין ,הייתה זו החלטה
"אסטרטגית" ,כפי שהגדיר
המפלגה
עיתון
זאת
מעורבותה של
הקומוניסטית הPEOPLE'S-
סין בכלכלה
 ,DAILYהתוכנית היא לבנות
הישראלית ּגְ ֵד ֶלה
חלופה לתעלת סואץ
בקצב מהיר; בין
שתסייע להתמודד עם
השנים 2011-
2
עומס יתר ובעיות אחרות.
 2014רכשה סין
קשה לחשוב על תזמון
נכסים ישראליים
טוב יותר להתפתחות זו.
ב 7-מיליארד דולר
ב 2013-ירו תומכי אל-
קאעדה רקטות על ספינת
מסחר סינית כאשר חצתה את התעלה .מאוחר יותר,
במאי  ,2013סין הזמינה את ראש ממשלת ישראל,
בנימין נתניהו ,לביקור רשמי ,ביקור ראשון של ראש
ממשלה ישראלי בשש השנים האחרונות .נמסר כי
השיחות בין המנהיגים ,שהתמקדו בעיקר ביחסים
הבילטראליים בין המדינות ,היו מוצלחות( .באותו
זמן שנתניהו ביקר בסין ,מוחמד אבאס ,נשיא הרשות
הפלסטינית ,ביקר גם במדינה .שני המנהיגים המזרח
תיכוניים לא נפגשו ונדמה שלביקורו של אבאס לא
היה השפעה על יחסי סין עם אף אחד מהצדדים).
קודם לכן ב ,2013-לא היה ברור אם אירועים אלו
שיקפו אסטרטגיה סינית מקיפה וארוכת טווח לשיפור
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היחסים עם ישראל .הבטחת התמיכה בהקמת הרכבת
הצביעה על כך שאכן מדובר באסטרטגיה שכזו.
ביקורו של ראש הממשלה נתניהו הוביל לביקורים
נוספים של שרי ממשלה בסין .כמו כן ,באפריל ,2014
ערך נשיא המדינה דאז שמעון פרס ביקור רשמי בסין,
הראשון של נשיא ישראלי מאז .2003
מעורבותה של סין בכלכלה הישראלית גְ ֵד ָלה בקצב
מהיר .בין השנים  2011ו 2014-רכשה סין נכסים
ישראליים ב 7-מיליארד דולר .בנוסף הרחיבה את
נוכחותה האסטרטגית בישראל באמצעות השקעות
בחברות היי-טק ובתעשיה המסורתית ,בפרויקטי
תשתית ובייבוא טכנולוגיות ישראליות רבות ,כולל
בתחום המים .ברשימת המדינות שלישראל יש עימן
פרויקטים משותפים בתחום ההיי-טק ,סין תופסת
את המקום השני ,אחרי ארה"ב .בין השקעותיה
בתעשייה ,בולטת תוכניתה של חברת Bright
 Foodהסינית לרכישת השליטה בקונצרן "תנובה"
השולט בכ 70%-משוק מוצרי החלב בישראל.
(בתחילת  2015ביקשה החברה הסינית דחייה בכדי
לטפל בבעיות פיננסיות שלא ניצפו מראש) .גם
בתחום התשתית נרשמו כמה פרויקטים בולטים.
ישראל פרסמה מכרזים עבור בניית שני נמלים
פרטיים במקביל לנמלים הקיימים בחיפה ואשדוד.
בשלהי שנת  2014הגישה חברת China Harbor
 Engineering Companyהצעת מחיר נמוכה משל
כל מתחריה וזכתה בשני המכרזים .בגין המגבלות
שמטיל החוק בישראל נאלצה ממשלת סין לבחור
בפרויקט אחד מבין השניים ,ובחרה בהקמת נמל
באשדוד .כיוון שמדובר בחברה ממשלתית ,נראה
כי ההחלטה הייתה בעיקרה פוליטית .מספר
שבועות קודם לכן שותק הנמל ע"י רקטות שנורו
מעזה לכיוונו .יתכן שהתעניינותה של סין בשדות
הגז הישראלים בים התיכון נובעת מסיבות דומות.
נראה כי סין סומכת על כוח העמידה של ישראל ,על
יכולותיה הביטחוניות ועל שגשוגה המתמשך.

בנוסף להשקעות של סין בישראל ,הסחר בין המדינות
הגיע במהלך  2014ל 9-מיליארד דולרים ,וגדל בקצב
מהיר יותר מאשר הסחר של ישראל עם האיחוד
האירופי (שהיקפו הסתכם ב 43-מיליארד דולר
ב .)2014-ישראל מקווה להכפיל את הסחר עם סין
3
בשנים הקרובות.
עוד נציין כי ,באסיפה של ה"קונגרס העממי הלאומי"
ב 12-במרץ  ,2015ראש ממשלת סין לי קייג'יאנג הציג
את תוכנית העבודה הממשלתית לשנת  .2015ישראל
הוזכרה בדיונים בפעם הראשונה ,כאשר ממשלת
סין הודיעה כי בכוונתה לפתוח בתהליך משא ומתן
לקראת הסכמי סחר חופשיים עם מספר מדינות,
כולל "מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ"
(ה ,GCC-מפיקי הנפט הערביות) וישראל .אף מדינה
אחרת במזה"ת ,אפריקה ,אירופה ואמריקה אינה
מוזכרת במפורש מלבד ישראל.
החלטתה של סין לשפר את היחסים עם ישראל
התרחבה גם לתחום האקדמי והציבורי .קרנות
ואוניברסיטאות סיניות חתמו על הסכמים עם
אוניברסיטאות ישראליות (עם הטכניון ב 2013-ועם
אוניברסיטת תל אביב ב ,)2014-הכוללים מענקים
סיניים בשווי מאות מיליוני דולרים .בנוסף לכך תורגמו
לסינית ב 2014-שני ספרים בעלי השקפה ציונית
ופרו-ישראלית והופצו לציבור הרחב :ספרו של
השגריר דורי גולד מ,4The Fight for Jerusalem 2007-
שמצדיק את איחודה של ירושלים ,וספרו של שלום
ואלד מהמכון למדיניות העם היהודי מ,2004-
China and the Jewish People – Old Civilizations in
 ,a New Eraהקורא להתקרבות בין סין ,ישראל והעם
היהודי 5.זו הפעם הראשונה מאז הקמת הרפובליקה
העממית של סין ב 1949-שהציבור הסיני חופשי
לקרוא ספרים כה "ציוניים" .בנוסף ,נציגי העמותה
הישראלית SIGNAL (Sino-Israel Global Network
 )and Academic Leadershipמקיימים נוכחות
באוניברסיטאות סיניות ,בתמיכת משרד החינוך

הסיני ( .)2013עד שנת  2014הצליחה  SIGNALלשלב
לימודים ישראליים בעשר אוניברסיטאות סיניות.
אין סיבה אחת ויחידה המסבירה את מדיניותה של
סין במזרח התיכון ,ובייחוד מדיניותה כלפי ישראל.
מדובר בתרכובת סבוכה של גורמים כלכליים,
גיאופוליטיים וביטחוניים ,אך סביר להניח כי הכלכלה
היתה ונשארה הגורם המרכזי .ב 2013-הפכה סין
למעצמת הסחר הגדולה בעולם ,ובכך חזרה למעמד
שהחזיקה במהלך הדורות ,עד שנות ה 80-של המאה
ה .18-על פי נתוני קרן המטבע הבינ"ל ,באוקטובר
 2014עבר התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) הסיני על
6
בסיס שווי כוח קניה ( )PPPאת זה של ארה"ב.
הסינים מודעים היטב
במישור
להצלחותיהם
החלטתה של
זה .יחד עם זאת ,הואיל
סין לשפר
והגיעו לעמדה זו מוקדם
את היחסים
מהצפוי ,הם אינם בטוחים
עם ישראל
לגבי הזכויות והאחראויות
התרחבה גם
הנלוות לכך .בכל מקרה,
לתחום האקדמי
כיום יש רק מעט סוגיות
והציבורי
בינלאומיות שבהן סין אינה
מעורבת ואינה משפיעה.
די בסיבות אלו בלבד כדי
לשאוב את סין יותר ויותר
לאירועים במזרח התיכון .נוסף על כך ,סין שואפת
להחיות את "דרכי המשי" ,שמשחר ההיסטוריה
קישרו את ליבת סין עם שווקים במערב ובדרום ,כולל
נתיבים ימיים .מדיניות "דרך המשי" של סין תעלה
כ 40-מיליארד דולר בטווח הקצר ,ומיליארדים רבים
נוספים בטווח הבינוני והארוך .סין מתכננת לבנות
גשרים ,כבישים ,מסילות רכבת ,נמלים ועוד בשלוש
יבשות .המטרה היא להגביר את הסחר הבינ"ל של
סין ,אך גם להבטיח יציבות גלובאלית שתאפשר
אותו .הואיל וישראל חולשת על צומת דרכים חשוב
בין מזרח אסיה למערב ,היא נמצאת במיקום מובחר.
המכון למדיניות העם היהודי
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דומה שרק מעט ישראלים מבינים את היתרונות
הגיאופוליטיים והתדמיתיים שמיזם "דרך המשי" יכול
7
להעניק לישראל בהקשר זה.
התסיסה המתגברת במזרח התיכון היא גורם נוסף,
ולא פחות חשוב ,בעיצוב הקווים המנחים במדיניותה
של סין שהינם רלוונטיים לישראל ,כיוון שמדובר
באיום פוטנציאלי לייבוא הנפט ,שמבחינתה של
סין אין לו תחליף .הסינים צפו במהפכות במצרים,
בקריסתן של לוב ,עיראק וסוריה ,בעלייתה של
דאע"ש ,וכפי שהם רואים זאת ,בירידה החדה בעוצמה
האמריקנית – ירידה בעיקר ברצונה של ארה"ב להיות
מעורבת ,לא בעוצמה הצבאית כשלעצמה – במזרח
התיכון וגם מחוצה לו .עד
ל 2011-או  2012האמינה
סין מעוניינת
סין כי ארה"ב ממשיכה להגן
לשפר את
על היציבות במזה"ת ,וכי
אמינותה כלפי
לפחות יש ביכולתה לערוב,
איראן ,ולאחרונה
ללא תשלום עלות מצידה
החליטה לשדרג
של סין ,לביטחונם של נתיבי
את שיתוף
הים ממדינות הנפט במפרץ
הפעולה עם
הפרסי אל אסיה .אך
הצי האיראני
בשנת  2013התברר לסין
כי "נסיעת החינם" הגיעה
לקיצה .חלק מן המומחים
הסיניים מאשימים את ארה"ב בחוסר כשירות בנושאי
מדיניות חוץ ,אך אחרים מתקשים להאמין שמנהיגי
ארה"ב הם שלומיאלים ,והם נאזחים בתיאוריות של
קונספירציה אפלה .האם ארה"ב ,שהצורך שלה בנפט
מהמזרח התיכון הולך ופוחת ,מייצרת תסיסה אזורית
כדי לחבל בכלכלה הסינית הצמאה לנפט? חשדות
אלו עולים ביתר קלות בעיקר על רקע העצבנות
והחשדנות של סין כתוצאה ממדיניות "ציר לאסיה"
8
( )Pivot to Asiaשל ארה"ב.
עבור הסינים ,אלה בשורות רעות .סין עדיין מנסה
לגשש את דרכה במבוך המזרח תיכוני ,לבדוק כיצד
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להגן על נתיבי שיט ולהתמודד עם יעדי מדיניות
מנוגדים וסותרים .מחד גיסא ,הסינים רואים בישראל
היציבה יתרון גדול באזור מורכב ומסוכסך .מאידך
גיסא ,סין מעוניינת לשפר את אמינותה כלפי איראן,
ולאחרונה אף החליטה לשדרג את שיתוף הפעולה
עם חיל הים האיראני .בספטמבר  2014ערכו חילות
הים של סין ואיראן סדרת משחקי מלחמה משותפים
במיצרי הורמוז ,אשר שולטים על זרימת הנפט למזרח
אסיה .חודש לאחר מכן ביקר שר ההגנה הסיני
באיראן ודן עם עמיתיו בהמשך שיתוף הפעולה הימי
בין המדינות.
כאמור ,למרות הניסיונות השונים לחזק את הקשרים
עם האיראנים ,סין אינה יכולה ,ואיננה מעוניינת,
להתעלם כליל מדאגותיהן של ערב הסעודית וישראל
באשר לאיראן .במקביל להתנהלות אל מול האיראנים,
סין מוכרת לערב הסעודית טילים מתקדמים לטווח
בינוני שניתן להפעילם נגד איראן .ובמהלך ביקורו של
הנשיא פרס באפריל  ,2014אמר נשיא סין ,שי ג'ינפינג,
לאורחו בפומבי כי סין "מבינה לחלוטין" את הדאגות
הביטחוניות של ישראל בנוגע לאיראן והיא תמשיך
לתמוך במו"מ הבינלאומי כדי למנוע מאיראן לפתח
נשק גרעיני.
ואקום שלטוני אינו שורד לאורך זמן במזרח התיכון.
ארה"ב עשויה להחליט – או להיאלץ – להגביר את
נוכחותה הצבאית במזה"ת לאחר הבחירות לנשיאות
ב .2016-אם לא תעשה זאת ,אין להוציא מכלל
אפשרות נוכחות צבאית מוגברת של סין .סין הפסידה
השקעות של למעלה מ 20-מיליארד דולר (יש
הטוענים שמדובר ב 70-מיליארד) בעקבות קריסתה
של לוב ב ,2011-ו 7-מיליארד דולר נוספים בסוריה
עד כה .לאחר פינוי החירום של עשרות אלפי פועלים
סיניים מלוב ב ,2011-קראו בלוגרים סינים להקים
בסיסים צבאיים במזרח התיכון .למעלה מ1,000-
חיילים סיניים –  350מהם ככוחות שמירת שלום
של האו"ם – מוצבים בדרום סודאן ,תוך העלמת עין

מצד העולם ,ומגינים על השקעות הנפט השל סין
במדינה זו .לא ניתן עדיין להעריך כיצד התפתחויות
אלו תשפענה בעתיד על היחס הידידותי של סין כלפי
ישראל ,או על אופציות צבאייות של ישראל במזה"ת.
גורם שלישי שמסייע לרכז את תשומת הלב הסינית
במזה"ת ועשוי להשפיע על מדיניותה של סין כלפי
ישראל טמון בגידול בפעולות הטרור המוסלמי
בתוך סין ,הכולל גם פיגועי התאבדות .גורם זה בולט
במיוחד כעת בפרובינציית שינג'יאנג שבמערב סין
שם מתגורר מיעוט מוסלמי גדול של אויגורים ,דוברי
שפה ממשפחות השפות הטורקיות .הלאומנות
והטרור של האויגורים אינם נתמכים ע"י גורמים
מוסלמיים חיצוניים ,אך בהחלט מושפעים מהם .ביולי
 2014הכריז ארגון דאע"ש על סין כמדינה הראשונה
מבין  20המהווה שדה קרב למלחמת הקודש (ג'יהאד)
העולמית הקרבה ובאה ,לטענת ארגון זה .מאז
הצטרפו לכוחות דאע"ש בסוריה כ 100-טרוריסטים
אויגורים .נטען כי הם מגיעים דרך טורקיה בשליטתו
של ארדואן ,המגלה אהדה לדאע"ש ומגוננת עליו
– טענה העלולה לחבל באינטרס שהיה לסין לשפר
את קשריה עם מדינה זו .סין מודאגת מה"מזרח
תיכוניזציה" של אוכלוסייתה המוסלמית .לכן ,דיווחי
התקשורת הסינית על הלחימה בעזה במהלך 2014
היו זהירים ומתונים .אך יתכן פעולה זו נעשתה
מאוחר מדי .ברשת האינטרנט הסינית מתקיימים
דיונים סוערים העוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני.
מוסלמים סינים עוינים לישראל .בקרב הרוב האתני
בסין ,החאן ,רבים תומכים בישראל ומשווים את
החמאס לטרוריסטים האויגורים .רבים אחרים
אוחזים בעמדה ניטרלית יותר ,בהתאם למדיניות
החוץ הסינית הרשמית .סין אינה מעוניינת שאזרחיה
יצדדו באופן רגשי בעמדות קוטביות סביב סכסוך זר
ומרוחק ,אך הטרור מקרב אותה לישראל .ההנהגה
הסינית מעריכה מאוד את מומחיותה של ישראל
בלחימה בטרור ומעוניינת ללמוד ממנה .בד בבד ,סין

אינה יכולה להתעלם מהרגישות של המוסלמים בה,
למרות שהם מהווים רק כ 4%-מכלל האוכלוסייה .כך
או כך ,לא נראה כי בעתיד הקרוב צפויה סין לשנות
את דפוס ההצבעה האנטי-ישראלית האוטומטי
שלה באו"ם .מסורת הצבעה זו אינה קשורה דווקא
לרגשות המוסלמים בסין ,כי אם לצורך הנחזה של
סין לתמיכתן המובטחת של  56המדינות המוסלמיות
החברות באו"ם ,בהן כמה משכנותיה .בנוסף ,סין
חוששת להיראות כמי שמצדדת יתר על המידה
בארה"ב ,התומכת העיקרית של ישראל ,ובכך לשבור
רקורד של  60שנות הצבעה.
התחממות היחסים בין סין
לישראל בשנים האחרונות
הטרור
אינה נובעת אך ורק משינויים
האיסלאמי בתוך
במדיניות הסינית .מספר
סין ,הכולל פיגועי
ודיפלומטים
מנהיגים
התאבדות ,הוא
ישראליים פועלים מזה
אחד הגורמים
למעלה מעשור בכדי לקדם
המשפיעים
יחסים אלו .הקהילה היהודית
על המדיניות
בארה"ב אינה ממלאת
הסינית כלפי
תפקיד גלוי חשוב בשיפור זה
ישראל
ביחסים מאז ( 2011בשונה
מהתקופה שקדמה לשנת
 ,2000שאז הראתה סין יותר עניין בפיתוח קשרים עם
קהילה זו) .מתחים קבועים בין ארה"ב וסין ,ונושאים
הנוגעים לזכויות האדם ,גורמים ליהודי ארה"ב לאי-
נוחות בכל הקשור לקידום קשרים ידידותיים עם סין .עם
זאת ,מניעים אלו לא פגעו בהידוק הקשרים המסחריים
בין יהודי אמריקה לבין סין .יהודי אמריקה ,כמו יהודים
מודאגים אחרים ברחבי העולם ,צריכים להיות מרוצים
מכך שתנועת החרם ( )BDSהבינ"ל ,אשר מאיימת על
ישראל במערב ,אינה מוצאת דריסת רגל בסין .סין
מתנגדת נחרצות להחרמות כלשהן נגד כל מדינה ,וללא
ספק תדכא כל יוזמת  BDSבשטחה .באופן זה ,עלייתה
של סין ויחסיה המתהדקים עם ישראל מגבילים את
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יכולת הפעולה הגלובלית של תנועת ה .BDS-יתר על
כן ,יותר ויותר סינים מודעים – לראשונה בהיסטוריה –
לכך שהיהדות היא ציביליזציה עתיקה שתרמה רבות
לקידמת האנושות .כל התלמידים בסין לומדים כי קארל
מארכס ,מייסד הקומוניזם ,היה יהודי ממוצא גרמני ,וכי
אלברט איינשטיין ,אולי הדמות הנערצת ביותר בסין,
היה גם הוא יהודי.
נוסף על כך ,בעוד שמספר היהודים מחוץ לישראל
נשאר לכל היותר יציב ,ואולי אף מצטמק ,ומאז 1939
ועד היום הנוכחות היהודית הולכת ונעלמת במדינות
רבות ,הרי ה"נוכחות" האינטלקטואלית של היהדות
בסין ,רבע מכלל האנושות ,ממשיכה לגדול .מבחינת
ההשפעה הגלובלית ארוכת
הטווח על העם היהודי,
סין מתנגדת
ברור שיש לכך משמעות.

נחרצות
להחרמות
כלכליות של
מדינה כלשהי,
ולכן עלייתה
של סין ויחסיה
המתהדקים
עם ישראל
מגבילים את
יכולת הפעולה
הגלובלית של
תנועת הBDS-
האנטי-ישראלית

יהודית,
פילנתרופיה
וממקורות
אמריקנית
אחרים ,היתה ונשארה
בהתקרבות
חיונית
והאקדמית
התרבותית
של ישראל והעם היהודי
כלפי סין .נראה כי זוהי
אחת התרומות היותר
משמעותיות של יהודים
ואחרים
אמריקניים
לקידום הקשרים בין סין,
ישראל והעם היהודי .אך
ניתן לעשות הרבה יותר.
המאמצים ליצור קשרים
עם סין עדיין מעטים מידי ,ועבור סינים רבים ,היהדות
וישראל נותרו בבחינת "לוח חלק".
ארבע בעיות עיקריות עלולות לעכב או לפגוע
ביחסים המתהדקים בין סין וישראל .אולם אפשר
לטפל בבעיות אלה באמצעות נקיטת צעדי מדיניות
מתאימים:
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האפשרות כי סין תגביר את מעורבותה
•
הדיפלומטית במזרח התיכון ,בייחוד אם סין
תעמוד ביעדה המוצהר להצטרף ל"קווארטט"
(ארה"ב ,רוסיה ,האיחוד האירופי והאו"ם) אשר
מנסה להביא לפתרון בסכסוך האזורי .נכון
שבהשוואה לאירופה ,לדוגמה ,סין מביעה עניין
מועט בנושא הפלסטיני ,אך ההשלכות הבינ"ל של
התפרצויות אלימות בסכסוך הפלסטיני-ישראלי
עלולות לאלץ את סין להגדיל את מעורבותה.
הצטרפות של סין לקווארטט לא צפויה להועיל
לישראל .אין סיכוי שסין תלך בעקבות ארה"ב
ותגלה יותר אהדה לאינטרסים הישראלים מאשר
שלושת השותפים האחרים .לכן ,חשוב לישראל
לדון עם סין על תפקידים שונים ויצירתיים יותר,
שיתמכו בשלום וביציבות באזור .למשל ,ניתן
לקדם תוכנית השקעה סינית גדולה בשטחים
ישראלים ופלסטינים לבניית בתים ,כבישים
ותשתיות נוספות שהשפעתם לא תהיה כלכלית
בלבד .כמובן ,זאת בהתייעצות עם האמריקנים.
התנגדות אמריקנית :בשנת  2004חתמה ישראל
•
על פרוטוקול עם ארה"ב אשר מונע ממנה למכור
טכנולוגיות דו-שימושיות וטכנולוגיות שיש בהן
תשומה אמריקנית וישראלית כאחד .הואיל
וארה"ב וישראל פירשו את ההסכם באופן שונה
זו מזו ,נוצרו קשיים שהגבירו את המתח בין שתי
מדינות אלה בנוגע לסין .לא תמיד אפשר ליישב
בין רצונה של ישראל לחזק את היחסים עם סין
בכל התחומים – מאז שנות ה – '50-לבין היריבות
המתגלה לעיתים קרובות בין ארה"ב לבין סין.
אכזבה בחוגים עסקיים שעלולה לפגוע באווירה
•
העסקית החיובית השוררת כעת בין המדינות:
חלק מהסכמי שיתוף הפעולה שנחתמו לאחרונה
בין אנשי עסקים סיניים וישראליים עלולים
להסתיים בכישלון ובאכזבה .ישנם פערים
תרבותיים עצומים בין סין וישראל ,שתכופות

אינם מובנים ע"י הצדדים .בישראל חסרה גישה
אסטרטגית של "מבט מלמעלה" ,המסוגלת לשלב
בין פוליטיקה ,כלכלה ותרבות .גישה כזו תוכל
לסייע באיתור דרכים ואמצעים לשיפור ההבנה
הישראלית של התרבות ושל השוק הסינים.
•רתיעה פופוליסטית ואקולוגית :כאשר סין רכשה
חלק מ"תנובה" ,כאמור לעיל ,יצרני חלב בישראל
מחו" :ישראלים רוצים חלב ישראלי ".כמו כן,
התנגדות מצד פעילי איכות הסביבה מעכבת
את תכנון תוואי הרכבת המהירה ""med-red
האמורה לקשר בין ים סוף (נמל אילת) לבין נמל
בים התיכון .מדינות רבות מתנסות בהתנגדויות
פופוליסטיות ואקולוגיות מעין אלו להשקעות
זרות .אולם השקעות בהיקף גדול של סינים
בישראל הופכות את סין לשותפה פוטנציאלית
בשרידותה ובשגשוגה של ישראל בטווח הארוך.
מאמץ יחסי-ציבור בישראל יכול לסייע לציבור
הישראלי להבין כי השקעות סיניות ,שיש
כאלה החוששים מהן ,טומנות בחובן השלכות
גיאופוליטיות חיוביות עבור ישראל.

הודו
הדמיון העיקרי בין סין והודו ביחס לישראל ולעם
היהודי מתבטא בכך שבשתי הציביליזציות העתיקות
הללו אין מסורת של עוינות כלפי יהודים והיהדות.
דעת הקהל שם אינה עוינת כלפי ישראל כפי
שהיא באירופה ,למעט בחוגי המוסלמים והשמאל
ההודי .אך מלבד זאת ,היחסים של שתי המדינות
עם ישראל מתקדמים במסלולים שונים מאוד זה
מזה .ההתחממות לאחרונה ביחסי סין-ישראל היא
תוצאה של תהליך מתמשך והדרגתי ,שהחל לאיטו
עוד בשנת  ,2011במהלך ה"אביב הערבי" .זהו תהליך
המונע על ידי מנגנון קבלת ההחלטות המורכב
והחשאי של הממשלה והמפלגה הקומוניסטית

הסינית .לעומת זאת ,השיפור הנוכחי ביחסי הודו-
ישראל ,לפחות במישור הפומבי ,החל ב 16-במאי
 ,2014כאשר נארנדרה מודי ,ראש מפלגת המרכז-
ימין ( BJPבהאראטיה גא'נאטה) זכה בבחירות
לניצחון הנחשב לציון דרך משמעותי .מודי הוא ראש
הממשלה הראשון בהודו שנולד לאחר זכייתה של
הודו בעצמאות ( .)1947מודי הוא גם ראש הממשלה
הראשון מזה  30שנה שזכה ברוב מוחלט בפרלמנט,
כך שאינו זקוק לכינון ברית עם מפלגות קטנות ,בין
מוסלמיות ובין מהשמאל .באוקטובר  2014חיזק מודי
את אחיזתו במוקדי השלטון כאשר ה BJP-ניצחה
בבחירות במספר מדינות הודיות .נוסף לכך ,למזלו של
מודי ,ניצחונו בא בעת של
מפנה כלכלי חיובי – שיתכן
בהודו,
שניצחון זה סייע לקידומו -
כמו בסין,
וה – OECDמנבא להודו קצב
אין מסורת
צמיחה שנתי של  6.5אחוזים
של עוינות
בשנים הקרובות 9.ניצחונו
כלפי יהודים
של מודי מוסבר בחילופי
והיהדות
דורות ותמורות חברתיות
צעירי
משמעותיות.
הודו ,אנשי המקצועות
החופשיים ,ומעמד הביניים
הנמוך הצביעו עבורו .הם
התעלמו מהאזהרות של הקונגרס ,מפלגת השלטון
הקודמת ,האליטות הישנות והאינטלקטואלים הנוטים
שמאלה ,לפיהן בחירה במודי תהווה צעד אנטי-
מוסלמי .לא כל מצביעי ה BJP-הם אנטי-מוסלמים,
אך הם אינם מגלים עניין בעולם השלישי ,במורשת
האנטי-ציונית ,בגנדי ובנהרו ,או בפלסטין ,אשר במשך
עשורים רבים מילאו תפקיד עצום במדיניות החוץ
ובפוליטיקה הפנימית של הודו.
מודי היה ידוע בנטייתו החיובית כלפי ישראל .היו לו
יחסים אישיים חמים עם הקהילה היהודית הזעירה
במדינתו ,גוג'אראט (כ 200-נפש מתוך אוכלוסייה
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של  63מיליון ב .)2013-כראש ממשלת המדינה הוא
ביקר בישראל ב ,2006-צפה בטכנולוגיות ישראליות
בתחום המים ועוד ,והזמין אנשי עסקים ישראליים
לבוא ולפעול במדינתו .הוא אף ביקר בצריפו הקט
של בן גורין בשדה בוקר והופתע לגלות כי על הקיר
בחדר השינה תלויה תמונתו של מהטמה גנדי .חלק
מהמוסלמים המתגוררים בהודו ,כ 180-מיליון איש
המהווים כ 15-אחוזים מכלל האוכלוסייה ,ממשיכים
לחוש טינה כלפי מודי ,בעיקר סביב החלק המיוחס לו
במהומות האנטי-מוסלמיות שפרצו בעיר אחמדאבאד
זאת,
למרות
ב.2002-
הקשר שלו לישראל לא
אם מודי לא
כלשהו
תפקיד
שיחק
יוכרח בעתיד
בבחירות .עד כה ,נראה כי
להתפשר על
בחירתו של מודי מהווה
עקרונותיו
מפנה היסטורי ביחסי
בשל אילוצים
הודו-ישראל .אם מודי לא
פוליטיים ,אזי
יוכרח בעתיד להתפשר על
תקופת שלטונו
עקרונותיו בשל אילוצים
עשויה לחולל
פוליטיים – יצויין בהקשר
שינוי בפרדיגמה
זה כי ה BJP-נחלה מפלה
של יחסי
קשה בבחירות המקומיות
הודו-ישראל
שנערכו בדלהי בפברואר
 – 2015ניצחונו עשוי לחולל
שינוי בפרדיגמה של יחסי הודו-ישראל.
כדי להבין את חשיבותה ההיסטורית של תפנית
זו בפוליטיקה ההודית ,יש לבחון מקרוב את
עמדותיה הפומביות האנטי-ישראליות של הודו
בתקופת השלטון האחרונה של מפלגת הקונגרס,
בין השנים  .2014–2004בעשור זה היתה עלייה
מתמדת בקשרים הכלכליים ,הטכנולוגיים ובעיקר
הביטחוניים בין המדינות ,אך מנהיגי הודו סירבו
להיפגש או אף לשוחח עם מנהיגים ישראליים .נציגי
הודו הונחו לעמוד תמיד לצד המדינות הערביות
נגד ישראל באו"ם .יחד עם זאת ,כפי שדיפלומטים
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ישראליים ומנהיגי הקהילה היהודית בארה"ב יכולים
להעיד ,בשיחות פרטיות ,הודו ומפלגת הקונגרס לא
הביעו עוינות כלפי ישראל ,גם אם חלק מיועציהם
נהגו כך .הם שמרו מרחק מישראל כיוון שהאמינו
שידיד של ישראל לא יוכל להיבחר למנהיגה של
הודו .נטען כי ההתנגדות  -האמיתית או המדומה
 של המוסלמים בהודו מנעה כל התקרבות גלויהבין הודו וישראל .ההנחה הייתה שעל מנת להיבחר,
לשּמר את גושי
ֵ
כל המפלגות ההודיות חייבות
ההצבעה המוסלמיים שלהן .החל משנות ה20-
של המאה הקודמת ואילך ,ראשי מפלגת הקונגרס,
גנדי ונהרו ראו את התמיכה בערביי ארץ ישראל
כהכרחית על מנת להרגיע את רגישויותיהם של
המוסלמים בהודו ולמנוע את חלוקתה של הודו .גם
לאחר החלוקה ב( 1947-לפקיסטן והודו) ,מפלגת
הקונגרס שימרה את תמיכתה חסרת הפשרות
בפלסטינים .בהציגה עצמה כמפלגה חילונית ,היא
הכחישה כי היא מודאגת מההצבעה המוסלמית.
את עוינותה הגלויה כלפי ישראל הצדיקה בטיעונים
של מוסר וצדק ,ובמרוצת התקופה בה הנהיגה הודו
את תנועת המדינות הבלתי-מזדהות וקיימה מעין
ברית עם ברית המועצות ,בטיעון של המאבק נגד
האימפריאליזם והקולוניאליזם.
ניצחונו הסוחף של מודי שחק את כוח ההרתעה
הפוליטי של המוסלמים בהודו בנוגע למדיניות החוץ.
אך מודי לא יישאר בשלטון לנצח ,והוא פועל להשיג
גם את אמונם של המוסלמים בהודו .ובכל זאת ,המסר
שידיד ישראל אכן מסוגל להגיע להנהגתה של הודו
לא יֹאבד בפוליטיקה ההודית ,גם מעבר למפלגתו
של מודי עצמו .למדיניותו של מודי כלפי ישראל יש
תקדים – ניצחונו של מנהיגה הקודם של ה ,BJP-אטאל
ביג'ארי ואג'פאי .כראש הממשלה בשנים 1998-2004
פעל ואג'פאי לשפר את היחסים עם ישראל ,חיזק את
הקשרים הצבאיים עימה ,והזמין את ראש הממשלה
אריאל שרון לביקור רשמי ב ,2003-בו הודה לו על

תמיכתה של ישראל במלחמת קארגיל של הודו נגד
פקיסטן ב.1999-

המדינית של הודו כלפי ישראל .במהלך המלחמה בעזה
בקיץ  ,2014הממשלה ההודית סירבה – לראשונה
אי-פעם – לגנות את המהלכים הצבאיים של ישראל.
ב 15-ביולי  ,2014פרצה סערה ב"לוך סבהא" ,הבית
התחתון בפרלמנט ההודי ,כאשר מפלגות האופוזיציה
דרשו גינוי של ישראל ,ויצאו החוצה במחאה" .אסור
שפוליטיקה פנימית תשפיע על מדיניות החוץ שלנו",
נזף השר לעניינים פרלמנטריים 11.במילים אחרות:
מוסלמים וקומוניסטים לא יכתיבו עוד את מדיניותה
של הודו כלפי ישראל .המהפך הזה הדהים רבים ,ולכן
אין זה מפתיע שימים ספורים לאחר מכן ,ב 23-ביולי,
הודו הצביעה יחד עם רוב המדינות האחרות במועצה
לזכויות האדם באו"ם בעד
חקירת האשמות כי ישראל
קרוב לוודאי
ביצעה פשעי מלחמה
שהודו היא
בזמן הלחימה .נטען כי
הלקוחה הגדולה
הופעל לחץ רב על הודו כדי
ביותר של יצוא
שתצביע יחד עם הרוב .יתכן
ביטחוני מישראל
כי סתירה דיפלומטית זו
(כרבע מסך
היא סימן של לעתיד לבוא.
היצוא הביטחוני,
ב 29-בנובמבר קיימו מודי
לפי אומדן)
ונתניהו פגישה ידידותית
ומתוקשרת במרכז האו"ם
בניו יורק .היה זה המפגש
הראשון בין מנהיגי שתי המדינות מזה  11שנים.
מעבר למשמעות הסמלית הרחבה ,הפגישה כללה
דיון מקיף על שיתוף הפעולה בעתיד .מודי לא נפגש
עם מנהיג הרשות הפלסטינית ,אבו מאזן ,שהיה
באו"ם באותה עת .השינוי במדיניותה של הודו כלפי
ישראל נראה כיסודי ,אך מוקדם עדיין לנבא לאן
בדיוק הוא יוביל .האם מדיניות זו תימשך? האם מודי
יבקר בישראל?

בעוד שאפשר לראות את העלייה בסחר הצבאי
והאזרחי כהאצה במגמות קיימות ,ב 2014-היו כמה
אירועים מכוננים שממחישים את התפנית בגישתה

החל משנות ה '50-של המאה ה ,20-נציגי הקהילה
היהודית בארה"ב וחברי קונגרס יהודיים תבעו מהודו
לכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל ,דבר שקרה רק

מודי ידוע כאיש היודע מה הוא רוצה ,פועל במהירות,
ויודע לאכוף את רצונו .עד כה ,מדיניותו כלפי ישראל
מאשרת תדמית זו .שעות ספורות לאחר בחירתו הוא
קיים שיחת טלפון חמה עם ראש הממשלה נתניהו,
שעליה נמסרה הודעה פומבית .לשרת החוץ הוא
מינה את סושמה סוואראג' ,שבין השנים 2006-2009
כיהנה כיו"ר הקבוצה לידידות הודו-ישראל בפרלמנט
ההודי .בחודשים שלאחר בחירתו התקבלו מספר
החלטות בתחום הביטחון ,קרוב לוודאי ע"י מודי
עצמו .הודו הפסיקה את החרם על תע"ש ,שהוכרז
בשל האשמות על מתן שוחד בעבר ,מהלך שסלל את
הדרך לפרויקט משותף לפיתוח טנק חדש ופרויקטים
נוספים .לאחר מכן הושגה התקדמות – לאחר עיכובים
במשך תקופה ארוכה  -במכירת טילים ימיים מתוצרת
ישראל להודו ,נסגרה עסקה גדולה למכירת טילי נ.ט.
ישראליים (למרות תחרות אמריקנית עזה) ,ונערכו
בהצלחה ניסויים במערכת הגנה אווירית שפותחה
במשותף בין המדינות .שתי המדינות גם הסכימו
לחזק מאוד את שיתוף הפעולה בנוגע לביטחון סייבר
ובלוחמה נגד טרור .בפברואר  2015ערך שר הביטחון
יעלון ביקור בהודו בו נפגש עם ראש הממשלה מודי,
ביקור ראשון מסוג זה ע"י שר ביטחון ישראלי .קרוב
לוודאי שהודו היא הלקוחה הגדולה ביותר של יצוא
ביטחוני מישראל (כרבע מסך היצוא הביטחוני ,לפי
אומדן) .במקביל לחיזוק היחסים הביטחוניים ,גם
הקשרים המדעים-טכנולוגיים ממשיכים להשתפר.
ב 2014-הגיע הסחר הדו-צדדי הלא-צבאי בין הודו
וישראל ל 4.6-מיליארד דולר 10.מומחי סחר אומרים
כי סכום זה יוכפל אם סוף סוף ייחתם הסכם הסחר
החופשי בין שתי המדינות ,שמתעכב זה מספר שנים.
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ב ,1992-ולאחר מכן – להרחיב יחסים אלה .השפעה
יהודית-אמריקנית בקונגרס סייעה להודו לא פעם
לגבור על מכשולים פוליטיים .אפילו תחת שלטונו של
מודי ,תישאר חשיבות למעורבות ותמיכה של יהודים
באמריקה וגם במקומות אחרים ,כגון אוסטרליה .בין
יתר הסיבות ,הם יכולים ליצור קשרים עם קהלים
הודיים שלישראל קשה יותר להגיע אליהם ,כגון
המוסלמים ,והם יכולים גם למצוא את המשאבים
הנחוצים לקידום מדיניות תרבותית יהודית בהודו,
יכולת שאין לישראל.
התקשורת הבינ"ל הקדישה
יותר תשומת-לב לשיפור
ההשפעה
ביחסי ישראל-הודו מאשר
היהודית
לשיפור ביחסי ישראל-סין.
בקונגרס
העוצמה הרכה של הודו,
האמריקני
"הקסם של הודו" כפי שכינו
סייעה לא אחת
זאת הבריטים ,עדיין קיימת
להודו להתגבר
וחזקה .שגריר ארה"ב
על מכשולים
בישראל לשעבר ,דן קרצר,
פוליטיים
התייחס ליחסי הודו-ישראל
כהוכחה לכך שישראל אינה
מבודדת ,כפי שמאמינים רבים.
בעיות ונושאים רבים מחייבים תשומת לב .אם יימצא
להם פתרון ,הם יאפשרו קשרים בין שתי המדינות,
ואם לאו ,הם עלולים לפגוע בהם.
העולם הערבי והסוגיה הפלסטינית לא ייעלמו
•
מסדר היום הדיפלומטי של הודו ,גם אם יהפכו
חשובים פחות מבעבר .אם תהיה החרפה ביחסי
ישראל עם הפלסטינים או עם העולם הערבי ,הודו
לא תוכל להתעלם מהתגובות המקומיות והבינ"ל.
הודו גם אינה יכולה להתעלם מהאינטרסים של
הסחר וההשקעות העצומות במזרח התיכון
המוסלמי ,כולל כ 4-5-מיליון עובדים הודיים
הנמצאים שם .חידוש תהליך השלום יסייע
להבטיח את המשך ההתקרבות בין הודו לישראל.
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•הודו מצפה לתמורות משמעותיות מישראל,
אותה היא רואה כמעצמה של מדע ,טכנולוגיה
וחדשנות .אם ישראל לא תשכיל לענות על
הציפיות ההודיות ,אזי תשתרר אכזבה גדולה
וההתלהבות הנוכחית עלולה לא להימשך.
הפקידות הממשלתית הישראלית עדיין איננה
מעניקה את תשומת-הלב הדרושה לקשר בין
הודו וישראל .אפילו את העיכוב הארוך בכינון
הסכם הסחר החופשי בין המדינות רואים
ישראלים המעורים בנושא בכך כעניין שישראל
אשמה בו לא פחות מהודו .על ישראל לתת להודו
עדיפות אסטרטגית ולפעול להסרת החסמים
הביורוקרטיים.
הודו היא מדינה מגוונת ביותר .הרוב המוחלט
•
שמודי הצליח להשיג הוא החריג ולא הכלל
בפוליטיקה ההודית .חיוני שישראל תקיים מגע
גם עם מפלגת הקונגרס ,שכעת היא באופוזיציה,
ועם ממשלות המדינות בהודו .על ארגונים
יהודיים לחפש קשרים עם מוסלמים מתונים
בהודו .קהלים אלה אמנם הפסידו מכוחם
הפוליטי ב ,2014-אך הם עשויים לזכות בו מחדש
בבוא היום.
רוב ההודים יודעים מעט מאוד אודות יהודים,
•
יהדות ,ישראל והשואה .בכל הודו אין יותר
משניים או שלושה מרצים המלמדים על ישראל
או יהדות באוניברסיטאות המקומיות .ישראל
והעם היהודי צריכים להגביר בדחיפות את
הנוכחות התרבותית והאינטלקטואלית שלהם
בהודו ע"י הקמת מרכזי לימוד על ישראל
והיהדות באוניברסיטאות ,ולייסד מרכז תרבות
והיסטוריה יהודית בדלהי או במומבאי.

11. Minister M. Venkaiah Naidu in The Telegraph,
Calcutta, India, online edition July 15, 2014, front
page.
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הדמוגרפיה של העם היהודי2015 ,

 .1הקדמה
שנת  2015מציינת שבעה עשורים לתום מלחמת
העולם השנייה .חורבן יהדות אירופה והשמדתם של
שישה מיליוני יהודים צמצמו באחת את גודלה של
האוכלוסייה היהודית ,את ההרכב הדמוגרפי שלה,
ואת המפה המרחבית של החיים היהודיים .רק שלוש
שנים מאוחר יותר קמה מדינת ישראל ,שיצרה ריבונות
יהודית שהפכה לחלופה התיישבותית מרכזית
ולמקום התכנסות לחלקים רבים ומגוונים מאוד של
יהדות העולם .מאז התחוללו שינויים דמוגרפיים
אחרים שעיצבו את דמותו של העם היהודי .כל הערכה
של הדפוסים הדמוגרפיים לאחרונה חייבת לעמוד
במסגרת של ראיה היסטורית בגדר של המשכיות
או שינוי ,הן של מגמות ארוכות טווח והן כאלה שהן
קצרות טווח ,הפועלות בעם היהודי.
הדפוסים הדמוגרפיים של יהודים רגישים לגורמים
שונים ומשלימים בשלוש רמות .האחת היא רמת
ה"מאקרו" של החברה הכללית ,ובמיוחד אופיו של
המשטר הפוליטי המקומי בו מתקיימים היהודים,

פיתוח כלכלי ,ותפקידה של זהות קבוצתית .השנייה
היא רמת ה"מצו" של קהילת ההשתייכות האתנו-
דתית הכוללת ,בין השאר ,צפיפות פיזית של חברי
הקהילה ,תשתיות מוסדיות ,ומשאבים כלכליים.
השלישית היא רמת ה"מיקרו" של הפרט היהודי
ובמיוחד רקע אישי ,מעמד חברתי-כלכלי ,והשלב
במחזור החיים בו הוא נמצא .שלושה גורמים
רחבים אלו ,שלושת ה"ממים" ,הם דינמיים ועשויים
להשתנות לאורך זמן .לפיכך ,אין להניח דטרמיניזם
של הדפוסים הדמוגרפיים ,ויש לעקוב אחריהם,
להעריכם באופן שוטף ,ולברר את השפעותיהם על
גודלה ומאפייניה של האוכלוסייה היהודית.
ברור כי השינויים צפויים להיות גדולים יותר ככל
שטווח הזמן הנבדק הוא ארוך יותר .אף-על-פי-
כן ,ייתכנו תמורות משמעותיות גם בזמן קצר ,בין
כתוצאה מאירועים דרמטיים ובין כפרי השפעות של
מדיניּות .כמו כן ,נקודת זמן מסוימת יכולה להנגיש
מקור חדש של ראיות אמפיריות ,שיגלו שינויים
משמעותיים שהתחוללו מאז נאספו נתונים בזמן
כלשהו בעבר.
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 .2התבוננות רחבה
בתום מלחמת העולם השנייה מנה העם היהודי 11
מיליון איש 1.מאז גדל מספרם של היהודים בעולם
בעקביות עד כדי  14.3מיליון בראשית  2,2015כלומר
תוספת של שליש בקירוב .לפיכך ,התנועה הכללית
של הדמוגרפיה היהודית העולמית היא באופן ברור
בכיוון של גידול.
בכל אחד משבעת העשורים האחרונים נרשם גידול
במספרם של היהודים בעולם 3.הגידול היה בולט
במיוחד בשני העשורים שמיד לאחר המלחמה,
ובהמשך הוא נחלש .עם זאת ,בעשר השנים האחרונות,
בין  2005ל ,2015-גדלה
היהודית
האוכלוסייה
מאז תום
העולמית בשיעור של
מלחמת העולם
למעלה משמונה אחוזים
השנייה מספר
– השיעור הגבוה ביותר
היהודים בעולם
בהשוואה לכל עשור
גדל מ 11-מילון
מוקדם יותר מאז תום
ל 14.3-מיליון
מלחמת העולם השנייה.
בשנה החולפת,2014 ,
גדל מספר יהודי העולם
בכמאה אלף איש (או
4
גידול של  0.6אחוזים).
אומדנים אלו של האוכלוסייה היהודית משלבים
הגדרות אובייקטיביות וסובייקטיביות של השתייכות
לעם היהודי .הם מבוססים על קריטריונים הלכתיים
עבור מי שמתגוררים בישראל ,והגדרה עצמית עבור
מי שמתגוררים בארצות אחרות ,בין אם הם תופסים
את היהדות כדת ובין במונחים של אתניות ,תרבות,
לאום ,או משהו אחר .גישה זו מאומצת באופן עקבי
במחקר של הדמוגרפיה של היהודים ומאפשרת
הערכה של תמורות במספרם של היהודים לאורך זמן.
יש לציין כי ישנן עוד שתי תת-קבוצות של אנשים
עם זיקה נוכחית לעם היהודי .האחת היא של עולים
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וצאצאיהם שעמדו בקריטריונים של חוק השבות,
שאינם מגדירים עצמם על-פי דת כלשהי ,אבל הם
אינם יהודים על-פי ההלכה ולפיכך לא מופיעים
בסטטיסטיקה הרשמית של מדינת ישראל כיהודים
אלא כ"חסרי דת" .הם משולבים עמוק בחברה
הישראלית ,חשופים לאורח החיים של הפרהסיה
הישראלית-יהודית לרבות לוח השנה ,בוגרים או
לומדים במערכת החינוך היהודית ,משתייכים
לרשתות חברתיות של יהודים ,ודוברים את השפה
העברית ,כלומר הם עברו גיור "סוציולוגי" 5.סביר
מאוד להניח שהם מרגישים שייכים ללאום הישראלי.
מספרם נאמד כיום בכ 350,000-נפש 6.קבוצה
אחרת ,המתגוררת בארה"ב ,כוללת כמיליון איש
המגדירים עצמם "יהודים באופן חלקי" 7.ברובם
הם צאצאים של זוגות מעורבים .לרבים מהם אמא
יהודייה (כלומר ,יהודים על-פי ההלכה) ומביעים
גאווה ביהדותם; מיעוטם מאמצים פרקטיקות
יהודיות כלשהן .ישנם חוקרים הרואים אותם
כקבוצה נפרדת של אנשים עם "רקע יהודי"; 8אחרים
9
כוללים אותם באוכלוסייה היהודית האמריקאית.
אף כי הדבר לא נבדק ,סביר להניח שישנם "יהודים
חלקיים" גם בארצות תפוצה אחרות .הגדרה נפרדת
או ,לחילופין ,צירוף של תת-הקבוצות של "חסרי
דת" ו"יהודים חלקיים" לאוכלוסייה היהודית ,היא
החלטה סובייקטיבית לחלוטין .אבל יש לה שתי
משמעויות מרכזיות :האחת היא של היחס בין מספר
היהודים בישראל לבין מספר היהודים בארה"ב
כאשר מתקבל מספר גדול יותר בישראל על-ידי
מי שלא מצרפים תת-קבוצות אלה לאוכלוסייה
היהודית ומספר גדול יותר בארה"ב על-ידי מי שכן
מצרפים אותן; והשנייה של הגודל הכולל של יהודים
בעולם אשר מי שמצרף תת-קבוצות אלה מגדיל
אותו כך שהוא מאוד קרוב ( )15.5-16לאוכלוסייה
היהודית העולמית ערב מלחמת העולם השנייה
(.)16.5

תוך כדי הגידול במספרם של היהודים בעולם
השתנתה ללא היכר מפת הפיזור הגיאוגרפי שלהם.
בעוד שבשנת  1945התגוררו בשטח המנדט של
פלשתינה-א"י רק חמישה אחוזים מיהודי העולם,
הרי שכיום משמשת מדינת ישראל בית ל43%-
10
מהאוכלוסייה היהודית העולמית (של  14.3מיליון).
גם כאן ,השינוי בשיווי המשקל לכיוון ישראל הוא
עקבי ,וחרף תנודות בשיעורי הגידול בחלקה היחסי
של ישראל ,הוא לא הופרע במשך השנים .בה בעת
התרוקנו ,או לפחות הצטמצמו מאוד ,הקהילות
היהודיות במדינות צפון-אפריקה ואסיה הנמצאות
בשלבים מוקדמים של מודרניזציה או פיתוח חברתי
וכלכלי 11.ביחד עם ההגירה לאחרונה יותר מברה"מ
לשעבר ,יהודי העולם התכנסו למספר מצומצם של
מדינות דמוקרטיות ,מתקדמות כלכלית וטכנולוגית,
ופלורליסטיות מבחינה תרבותית .פיזור גיאוגרפי
כזה מעיד על נוכחות יהודית בולטת במדינות חזקות
ומשפיעות ובמיוחד ארה"ב ,קנדה ,צרפת ,אנגליה,
גרמניה ,ורוסיה 12.בחלקן ,מספר היהודים גדל
לאחרונה; ברוסיה ,חרף ההגירה הגדולה החוצה של
יהודים מאז  ,1989הרוב בקרב מי שנשארו מיסדו
עצמם בארגונים ופעילויות יהודיות והם משמרים
קשרים עם ההנהגה הפוליטית הרוסית ופועלים
למען אינטרסים יהודיים וישראליים באופן יעיל
יותר מכפי שהתאפשר טרם הפרסטרויקה .הנוכחות
היהודית במדינות גדולות אלה עוד יותר בולטת בגלל
13
התרכזותם בכמה ערים ראשיות.
בין  2010ל ,2014-מבין חמש הקהילות היהודיות
הגדולות בעולם בהן מתגוררים יחדיו  90%מהיהדות
העולמית ,בשלוש נרשם גידול במספר היהודים:
ישראל ,ארה"ב ,וקנדה .עוד קהילה יהודית מרכזית בה
גדל במקצת מספר היהודים היא אוסטרליה .לעומת
זאת חל צמצום של כמה אלפי יהודים בכל אחת
מהקהילות הגדולות של רוסיה ,צרפת ,ואנגליה .ביתר
14
הארצות ,השינויים במספר היהודים היו זניחים.

במדינות מגוריהם הגיעו יהודים להישגים חברתיים
וכלכליים יוצאים מגדר הרגיל .הסביבה המפותחת
בה הם חיים מעודדת את היהודים לרכוש השכלה
גבוהה ,לעבוד במקצועות חופשיים ,ולהתרכז בקרב
בעלי שכר גבוה .יהודים רבים תופסים עמדות בכירות
בפוליטיקה ,בתקשורת ,בכלכלה ,ובתרבות בארצות
מגוריהם .יותר מבעבר ,הם אינם מסתירים את
יהדותם .תהליכים אלו אינם פוסחים על ישראל ,היכן
שקבוצות שהיו פעם בשולי החברה ,בעיקר מרקע
אסיה-אפריקה ,מהמגזר החרדי ,ונשים ,חודרות
15
ומשתלבות בתחומי עשייה והשפעה מגוונים.
לפיכך ,מבט כולל של שבעים שנה של דמוגרפיה
יהודית מעיד על גידול
עקבי במספרם של היהודים
בין 2010
בעולם ,התרכזותם במדינות
ל 2014-נרשם
מפותחות ומרכזיות לרבות
גידול במספר
ישראל ,וריבוד חברתי-
היהודים בישראל,
כלכלי גבוה .על רקע זה יש
ארה"ב וקנדה,
לנתח היבטים ספציפיים
ולעומת זאת ירד
נבחרים הקשורים למקום
במקצת מספר
או לתחום דמוגרפי מסוים.
היהודים ברוסיה,
כל אחד מהם יצטרך גם הוא
צרפת ואנגליה
לעמוד בקונטקסט היסטורי
מתאים; כי רק השילוב בין
העבר וההווה יכול להעלות
קווים למדיניות מושכלת.

 .3הגירה יהודית
מאז תום מלחמת העולם השנייה ועד היום עברו
למעלה מחמישה מיליון יהודים מיבשת מגורים
אחת ליבשת אחרת .מתוך סך כל אוכלוסייה
יהודית שנעה בין  11ל 14-מיליון יהודים ,הרי שזהו
שיעור גבוה ביותר .ההגירה לא התפזרה באופן
אחיד על פני השנים :היא הייתה גבוהה בשלהי
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שנות ה 1940-ושנות ה ,1950-נמוכה בשלושת
העשורים לאחר מכן (אגב תנודתיות מסוימת),
ושוב פעם צמחה בראשית העשור האחרון של
המאה העשרים .ההגירה הבינלאומית הייתה
לגורם מכריע בהתכנסותם של יהודים במספר
מצומצם של מדינות מפותחות .בולטת במיוחד
הייתה העדפתם של המהגרים היהודים לישראל:
קרוב לשני-שלישים מהמהגרים היהודים התיישבו
בישראל ,והשליש האחר  -בארצות אחרות של
16
העולם המערבי.
הראיות שלפיהן רוב המהגרים התיישבו בישראל
חורגות מעבר לתוספת הכמותית המיידית שלהם
היהודית
לאוכלוסייה
התיישבותם
בישראל;
למעלה משליש
יהודית
רוב
בסביבת
( )36%הילדים
אפשרויות
מצמצמת
של זוגות
מעורבים
לנישואים
מעורבים
ולהתבוללות .זאת ועוד,
בארה"ב גדלים
עבור מי שהגיעו עם דפוסי
כיום כיהודים
פריון ותוחלת חיים נמוכים,
(לעומת רבע
כמו למשל העולים בעשורים
בלבד לפני
מבריה"מ
האחרונים
שני עשורים)
לשעבר ,הם התנסו בגידול
במרכיבים דמוגרפיים אלו
בכיוון הרמות הנהוגות בחברה הקולטת ,והתוצאה
17
הייתה גידול במאזן הריבוי הטבעי שלהם.
מערך ההגירה היהודית הבינלאומית כולל גם
את מי שעזבו את ישראל .אף כי מספרם המדויק
אינו ידוע (בעיקר בגלל דרכי מעקב אחר העוזבים
בגבולות המדינה ,הרישום שלהם בארצות הכניסה,
ואי-בהירות הקיימת אצל חלקם לגבי קביעותה
או זמניותה של ההגירה החוצה) הרי שבאופן גס
אנו מעריכים קבוצה זו בכחצי מיליון נפש 18.מספר
המהגרים החוצה הוא נמוך בהשוואה למדינות
מערביות אחרות ,במיוחד אם לוקחים בחשבון
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שבאופן טיפוסי חלק ממהגרים פנימה (עולים)
עוזבים לאחר שהות מסוימת ,בין אם בחזרה לארץ
המוצא או למדינה שלישית .בסה"כ ,שיעור היהודים
העוזבים ,כלומר מספרם ביחס לאוכלוסייה
היהודית בישראל ,נמצא בשנים האחרונות במגמת
19
צמצום.
השנה האחרונה ,2014 ,התאפיינה בגידול במספרם
של העולים .לאחר שבכל אחת מן השנים  2010עד
 2013הגיעו לישראל כ 16.5-אלף עולים ,ב2014-
הגיע מספרם ל 24-אלף (גידול של  43%בהשוואה
לשנה הקודמת) .עיקר הגידול נובע מהתחזקות
הנטייה של יהודים וקרובי משפחה לא יהודים
מהרפובליקות האירופאיות של בריה"מ לשעבר
(בעיקר אוקראינה) וכן של יהודים מצרפת ,לעלות
לישראל .מן הצד השני ,הצטמצמה מאוד העלייה
מאתיופיה (מ 1,355-עולים ב 2013-ל 211-בלבד
20
ב.)2014-

 .4יהדות ארה"ב
הריכוז היהודי הגדול ביותר בתפוצה נמצא ,כבר מאז
תום מלחמת העולם הראשונה ,בארה"ב 21.בעשורים
האחרונים ,מספרם של היהודים היה יציב ,ואף
גדל במקצת .בעוד שבשנת  1957התגוררו בארה"ב
כחמישה מיליון יהודים ,מספרם גדל ל 5.5-מיליון עד
שנת  1990ול 5.7-מיליון ב 22.2013-הראיות לפיהן
מצליחה לאחרונה היהדות האמריקאית לשמר את
מספרה ואף לגדול מעט נזקפות לאיזון בין כמה
תהליכים מנוגדים של ילודה נמוכה מחד ,ומאזן הגירה
חיובי ,מאידך .שיעור הפריון היהודי למעשה ,הלוקח
בחשבון את המספר הממוצע של ילדים שנולד לכל
אישה ושגם מוגדרים על-ידי הוריהם כיהודים ,גדל
במקצת לנוכח הראיות מסקר  PEWמשנת 2013
לפיהן קצת למעלה משליש ( )36%מהילדים של
זוגות מעורבים גדלים כיהודים (לעומת כרבע לפני

שני עשורים) .עדיין ,שיעור זה איננו מגיע לסף של
מחצית הילדים לפיכך נישואי תערובת גורמים הפסד
דמוגרפי לצד היהודי.
בה בעת מתברר כי בקרב צאצאים בוגרים של זוגות
מעורבים ישנו גידול בחלקם של מי שמגדירים עצמם
יהודים ,במעבר מקבוצת גיל מבוגרת יותר לקבוצת
גיל צעירה יותר :בעוד שרק רבע מכלל בני  65שנה
ומעלה עם הורה יהודי אחד מגדירים עצמם יהודים,
 39%מעמיתיהם בני  30עד  49מגדירים עצמם
כיהודים ,והשיעור גדל ל 59%-בקרב צעירים בוגרים
מתחת לגיל  23.30אם כך ,נישואים מעורבים מעבירים
זהות יהודית למספר הולך וגדל של אמריקאים.
נטייתם של צאצאים בוגרים של זוגות מעורבים
להזדהות כיהודים בולטת במיוחד בקרב צעירים
וממתנת תהליכים של הזדקנות האוכלוסייה היהודית
האמריקאית.
המספר לעיל של יהודים בארה"ב לאחרונה כולל את
מי שהגדירו עצמם יהודים ,בין אם לפי דת או רק
מחשיבים עצמם יהודים .מלבדם ישנם עוד מיליון
איש המוגדרים "יהודים חלקיים" ( 600,000מבוגרים
ו 400,000-ילדים) 24.קבוצה זו לא יכלה להיות מזוהה
בסקרים קודמים ,משום שלא ניתנה למרואיינים
האפשרות לציין שהם יהודים חלקיים .לא ברורים
החלקים האחרים של הזהות הקבוצתית שלהם ,אם
כי ניתן לומר בוודאות כי הם אינם מזדהים עם דת
אחרת.
היהודים החלקיים באים כולם מרקע יהודי .יש להם
לפחות הורה אחד יהודי; לרובם (כ )60%-יש אם
יהודייה .ארבעה מכל עשרה גדלו כיהודים לפי דת ,ועוד
שניים מכל עשרה גדלו כיהודים באופן חלקי .היהודים
החלקיים תופסים ברובם את יהדותם כחלק משושלת
יהודית ,או במונחים של שייכות לקבוצה תרבותית,
אבל ללא משמעות דתית כלשהי .כשמונים אחוזים
מהיהודים החלקיים גאים כיום ביהדותם .מהצד השני,
רק כשליש מהם מרגישים שייכות חזקה ליהדות,

וכשיעור הזה הצהירו שחשוב להם "מאוד" או "במידה
מסוימת" להיות יהודי (לעומת שיעור הגבוה פי שניים
לערך בקרב יהודים ללא דת ופי שלושה בקרב יהודים
לפי דת) .באינדיקטורים שונים של התנהגויות יהודיות
כמו חברות במוסדות יהודיים ,צום ביום הכיפורים,
השתתפות בסדר פסח ,או השתייכות לרשתות חברתיות
יהודיות בלתי פורמליות ,היהודים החלקיים מפגינים
רמות נמוכות מיהודים ללא דת ובוודאי מהיהודים
לפי דת .יש לציין כי לקבוצה של היהודים החלקיים
מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים דומים ליהודים לפי דת
וליהודים חסרי הדת ,מבחינת ההרכב לפי גיל ,מגדר,
ורמת השכלה.
אם כן ,הזהות "יהודי חלקי"
משתקפת גם באינטנסיביות
היהודים
של עמדות והתנהגויות
החלקיים תופסים
יהודיות .אנשים אלו הם
את יהדותם
יהודים באופן חלקי ,כאשר
כחלק משושלת
החלק האחר של זהותם,
יהודית ,או
כפי שכבר צוין ,אינו נקשר
כשייכות לקבוצה
לדת אחרת .החלק האחר
תרבותית,
של זהותם יכול אולי לבטא
אך ללא שום
זהות אמריקאית ,זהות
משמעות דתית
אתנית או גזעית (לבנים
מעמד
לא-היספאנים),
חברתי ,העדפות תרבותיות ,או זיקה פוליטית .בעבר,
בחברה אמריקאית שהדגישה את רעיון כור ההיתוך
ויהודים היו מיעוט חסר ביטחון ביחס להתקבלותם
בסביבת הכללית ,רוב גדול מביניהם עם רקע מעורב
או שגדלו מרוחקים מהיהדות ,כאשר הציבו בפניהם
את האפשרות הדיכוטומית של זהות יהודית או אי-
הזדהות יהודית ,בחרו בשנייה .היום ,לעומת זאת,
בחברה אמריקאית המדגישה עקרונות של פלורליזם,
רב-תרבותיות ובחירה עצמית ,ויחד עם התועלת
החברתית שטמונה בזהות יהודית ,אנשים פתוחים
וחשים ביטחון לציין מרכיב יהודי בסך-כל זהותם
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העצמית .התפתחויות חברתיות ותרבותיות כלליות
בחברה האמריקאית פותחות היום אפשרויות מגוונות
להגדרה של השתייכות קבוצתית ,בין כבלעדית ובין
כמרכיב אחד בזהות עצמית כפולה או מרובה.
מימד משלים של מספר היהודים הוא חלקם בתוך
האוכלוסייה האמריקאית הכללית .אם ב 1957-היוו
היהודים  2.8%מכלל האמריקאים ,עד  1990הצטמצם
חלקם ל 2.2%-והלאה ל 1.8%-ב.2013-

 .5ישראל

25

מעט לאחר קום המדינה,
בעת מפקד האוכלוסין
כ350,000-
הראשון של  ,1948מנתה
נפש – 4%
אוכלוסיית ישראל 873,000
מכלל
תושבים .במידה רבה בגלל
האוכלוסייה
העלייה הגדולה בשנים מיד
הישראלית -
לאחר מכן ,הרי שעד תום
מוגדרים כ"חסרי
העשור הראשון למדינה
דת" ,אך
גדלה האוכלוסייה לקצת
ברובם מזדהים
יותר משני מיליון תושבים.
עם חברת
קצב גידול האוכלוסייה
הרוב היהודית
התמתן מעט ,אך נותר
גבוה גם בעשורים הבאים:
מספר תושבי המדינה הגיע
ל 2.8-מיליון בתום העשור
השני ,ל 3.7-מיליון בתום העשור השלישי ,ול4.5-
מיליון בתום העשור הרביעי ב .1988-הזרם הגדול של
מהגרים מבריה"מ לשעבר תרם לגידול מואץ בעשור
שלאחר מכן ,ובשנת  1998כבר חיו בישראל כשישה
מיליון תושבים .מספרם המשיך לטפס ל 7.4-מיליון
בשנת  2008ול 8.3-בראשית .2015
בראשית התקופה ( )1948היוו היהודים  82%מכלל
האוכלוסייה הישראלית ,ושיעורם גדל ל 89%-בשנת
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 .1958מאז חל צמצום הדרגתי בחלקם של היהודים,
גם אם בשיעורים משתנים מעשור אחד למשנהו:
 86%ב 82% ,1968-ב ,1988-ועד ל 75%-בראשית
 .2015יש לציין כי באוכלוסיית ישראל נמנים לאחרונה
גם מי שאין להם סיווג דתי במשרד הפנים .אלו הם
על-פי-רוב בני משפחה של עולים יהודים ,או זכאי
חוק השבות אחרים ,שהגיעו מאזורי ברית המועצות
לשעבר .קבוצה זו כוללת כ 350,000-נפש ,כלומר
כארבעה אחוזים מכלל האוכלוסייה בישראל .כפי
שהוצע לעיל ,אנשים אלו עברו "גיור סוציולוגי" והם
מזדהים ברובם עם חברת הרוב היהודית .באופן זה,
יהודים ואנשים עם רקע יהודי ("חסרי דת") מהווים
כיום יחדיו כ 80%-מכלל אוכלוסיית ישראל .במילים
אחרות ,בשבעת העשורים מאז קום המדינה וחרף
תנודתיות מסוימת ,שיעור ה"יהודים" בישראל על
הגדרותיהם השונות נותר במידה רבה יציב.
הגידול במספר היהודים נזקף לשני גורמים עיקריים
 ריבוי טבעי ומאזן הגירה .הגורם הראשון תרם 60%מכלל הגידול ואילו הגורם השני תרם את 40%
הנותרים .שיווי המשקל בין שני גורמים אלו השתנה
לאורך הזמן :מאזן ההגירה תרם חלק עיקרי של גידול
האוכלוסייה היהודית בעיקר מאז קום המדינה ועד
ראשית שנות ה 1960-וכן במחצית הראשונה של שנות
ה ;1990-בתקופות האחרות היה לריבוי הטבעי תפקיד
מוביל בשינויים בגודל האוכלוסייה .הגידול באוכלוסייה
הלא-יהודית מוסבר ברובו על-ידי ריבוי טבעי.
קצב גידול האוכלוסייה היהודית איטי יותר מזה
של האוכלוסייה הלא-יהודית .בין  2010ל2015-
גדלה האוכלוסייה היהודית בשבעה אחוזים בעוד
שהאוכלוסייה הלא-יהודית גדלה בתשעה אחוזים.
לפיכך ,שיעור היהודים בקרב כלל האוכלוסייה
הישראלית הצטמצם במקצת .זהו צמצום קטן
מאוד (של כחצי אחוז בחומש  .)2015-2010גורם
מרכזי היכול להסביר הבדלים קטנים אלו בין שתי
האוכלוסיות הוא ההתכנסות ,בתקופה האחרונה ,של

רמות הפריון שלהן סביב שלושה ילדים לאישה .דמיון
זה הוא תוצאה של תהליכים מנוגדים בקרב שתי
האוכלוסיות :גידול במספר הילדים לאישה יהודייה
(בעיקר הודות לגידול חלקם של החרדים באוכלוסייה
היהודית) מ 2.8-ילדים לאישה ב 2007-ל3.05-
ב 2013-וצמצום מספר הילדים של נשים לא-יהודיות
לרבות בקרב מוסלמיות (מ 3.9-ל 3.35-בהתאמה)
או דרוזיות (מ 2.5-ל .)2.2-אך הואיל והאוכלוסייה
הלא-יהודית היא צעירה מאוד ,הרי שגם ברמות פריון
דומות היא תגדל בקצב מהיר יותר מהאוכלוסייה
היהודית.
בסך-הכל ,לאחרונה חל גידול ברמת הפריון של נשים
יהודיות; וכפי שצויין קודם לכן  -גם במספר העולים
לישראל.

 .6משמעויות והשלכות למדיניות
בחוברת " :2030עתידים חלופיים לעם היהודי" פרסם
המכון למדיניות עם יהודי תחזית של האוכלוסייה
היהודית לשנת  .2020תחזית זו ,שהתבססה על
עבודתם של דלה-פרגולה ,רבהון ,וטולץ 26,צפתה
כי בהינתן המשך הרמות הנוכחיות של פריון הרי
שהאוכלוסייה היהודית העולמית תגדל מ13.3-
מיליון בשנת  2009ל 13.8-מיליון ב .2020-בפועל ,כבר
בשנת  ,2015עוד טרם תום תקופת התחזית ,עברה
האוכלוסייה היהודית העולמית מספר זה בקרוב לחצי
מיליון איש ( 14.3מיליון) .בכך היא השיגה את מספר
היהודים שהיה צפוי רק בשנת ( 2030או זה שהיה
צפוי סביב שנת  2015לפי הנחות של גידול בפריון).
זוהי בעיקר תוצאה של הגידול במספרם של היהודים
בארה"ב ובישראל .יש לציין עוד שגם בקנדה מספר
היהודים כבר עבר את תחזית הגידול; ובאוסטרליה,
היכן שהתחזית צפתה צמצום במספרם של היהודים,
חל לאחרונה גידול דמוגרפי.

יש לראות את הגידול במספרם של היהודים בעולם,
ואת נטייתם להתרכז במספר מצומצם של מדינות
מפותחות ,כגורמים המחזקים מצידם את הדמוגרפיה
של היהודים ואת הצפיפות המרחבית שלהם ,ומכאן
השלכות חשובות וחיוביות על הזדהות יהודית.
לצד האוכלוסייה המזדהה באופן חד-משמעי וברור
כיהודית ,ישנם מי שעבורם היהדות היא חלק אחד
בזהות רבת-מימדים ,מורכבת ונזילה .החלק היהודי
איננו יחיד בזהות זו; עם זאת ,הוא איננו מתנגש
עם זיקות דתיות אחרות אלא כנראה עם מרכיבים
חברתיים ,תרבותיים ,או פוליטיים ,ומעיד על תפקיד
חלש של החלק היהודי בזהות כזו .למרות זאת ,העובדה
שאנשים אלו ,שבארה"ב
בלבד מונים כיום כמיליון
התגברות
נפש ,הם מרקע יהודי ואין
האנטישמיות
להם זהות דתית אחרת,
במערב אירופה
וברובם הם גאים ביהדותם,
וחוסר היציבות
צריכה להיות יעד ראשון
הפוליטית
במעלה למדיניות .היות וזו
באוקראינה
קבוצה חדשה שלא הייתה
יוצרים תנאים
ידועה עד כה יש ללכת אל
נוחים לעידוד
מעבר לסקר  PEWולערוך
עלייה לישראל
מחקר עומק של ראיונות
פנים-אל-פנים עם היהודים
החלקיים במטרה להבין טוב
יותר את משמעותה של היהדות עבורם ואת תפיסתם
אותה והאם ומהם המסלולים באמצעותם הם היו אולי
רוצים לחזק את זיקותיהן היהודיות.
מתקבל הרושם ,לפחות על-פי המקרה האמריקאי,
שהסחף לעבר נישואים מעורבים נמשך .עם זאת,
המשמעויות הדמוגרפיות של תופעה זו השתנו.
באופן מיוחד גדל מאוד שיעור הילדים של זוגות
מעורבים הגדלים ומתחנכים כיהודים ,או במידה שהם
כבר בוגרים לזהות עצמם יהודים .יש להבין לעומק
את הגורמים לשינוי זה ולהבטיח את המשכיותם.
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לבסוף ,חל גידול בעלייה לישראל .אף כי במונחים
יחסיים (של אחוז הגידול לעומת שנים קודמות) זהו
שינוי משמעותי ,המספרים אינם דרמטיים .במידה
ומצב היהודים באירופה בכלל ,ובצרפת בפרט ,יחמיר,
אזי יש להבטיח כי יהיו תשתיות ותקציבים מתאימים
למשוך יהודים ממקומות אלו למדינת ישראל .העולים
מבריה"מ לשעבר ,שמספרם גם כן גדל במקצת בשנה
החולפת ,רבים מהם מאוקראינה ,הם בעלי יכולות
כלכליות מצומצמות ,אבל גם כאן המספרים נראים
ככאלו שאינם צריכים לזעזע או לשנות באופן מובהק
תשתיות קיימות של טיפול ותמיכה בהם .חרף האמור
לעיל ,התגברות האנטישמיות במערב אירופה וחוסר
היציבות הפוליטית באוקראינה יוצרים תנאים נוחים
לעידוד עלייה לישראל.
נוסיף עוד כי בהקשר של הגירה יהודית אחרת,
זו של ישראלים לחו"ל ,נעשים באחרונה מאמצים
להתארגנות של הישראלים (בעיקר בארה"ב).
מסגרות אלה הן נפרדות מהמוסדות הקהילתיים
והכלל-ארציים היהודיים .מסגרות כאלה יכולות
לשמש מקום לפעילויות משותפות של ישראלים,
לחזק לכידות חברתית ותרבותית ,ולתרום לקשר עם
ישראל .יצוין ,עם זאת ,כי תהליכים אלו יכולים לבסס
את השתקעותם של היהודים בחו"ל ולפיכך להפחית
את סיכויי חזרתם לישראל.
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10

קשרי קהילות וישראל

הקשרים בין קהילות יהודיות בעולם ,ובעיקר בין
שתי הקהילות הגדולות ביותר ,של ארה"ב ושל
ישראל ,עמדו השנה בצילם של מאורעות פוליטיים
וגיאופוליטיים ,שסיבכו את מערכת היחסים בין
יהודים לא-ישראלים לבין ישראל .מעמדה של ישראל
בעולם ,ותגובתה לאירועים מדיניים שונים ,מחייבים
את הקהילות היהודיות להעריך את האופן שבו הקשר
עם ישראל משפיע עליהן ,יותר מכפי שנדרשו לעשות
זאת בעבר .הערכה זו מציבה רבים מן היהודים מול
קושי בעיצוב הקשר לישראל .קושי זה בולט במיוחד
בקרב צעירים יהודים בני דור חדש ,שמסגרותיהם
החברתיות והדרכים שבהן מתעצבות עמדותיהם
הפוליטיות שונות באורח ניכר מאלה של דור ההורים.
בקיץ שעבר יצאה ישראל למבצע "צוק איתן" ברצועת
עזה ,שגרר ,לצד הודעות תמיכה של ארגונים ואישים
יהודים ,גם לא מעט ביקורת על ישראל מצד בעלי דעה
ומשפיעים יהודים .בהמשך השנה נקלעה ממשלת
ישראל לעימותים חריפים עם הממשל האמריקאי,
הן בשאלות הנוגעות למשא ומתן בין ישראל לבין
הרשות הפלשתינית שנכשל ,ועוד יותר מזה בשאלת
ההסדר המתרקם ביחס לתוכנית הגרעין של איראן.
עימות זה העמיד חלק מחברי הקהילה היהודית
באמריקה במבוכה .אירועים אנטישמיים ברחבי
העולם ,ובעיקר בצרפת ,סימנו נקודת ציון נוספת
ביחסי ישראל והתפוצות ,ועוררו ויכוח סביב השאלה

האם ראוי לישראל לקרוא ליהודים הנחשפים לגילויי
אנטישמיות במקומות מושבם לעלות לישראל.
גם אירועים פנימיים בישראל השפיעו על קשריה
עם יהודי התפוצות .באביב נערכו בישראל בחירות
ולקראת הקיץ הוקמה ממשלה חדשה ,החותרת
ליעדים שרבים מיהודי העולם (ובעיקר בארה"ב)
אינם מסכימים איתם  -הן בזירה המדינית והן בנושאי
פנים ,בעיקר בשאלות של דת ומדינה 1.ראיה למבט
הביקורתי של רבים מהיהודים על מדיניות ישראל
ניתן למצוא בסקר שערך "המכון למדיניות העם
היהודי" בקרב משתתפי הדיאלוג היהודי השנתי- 2
דיאלוג שנושאו השנה היה "ערכים יהודים והשימוש
של ישראל בכוח במאבק מזוין“ .בסקר זה אמרו
כמחצית מן המשיבים כי אינם מאמינים שישראל
3
חותרת בכנות להשגת הסדר עם הפלשתינים.
כבר במסגרת מסקנות הביניים של פרויקט הדיאלוג
שהובאו לדיון עם מנהיגים יהודים באביב 4התברר
כי רבים מהיהודים אמנם מרגישים "גאים" באופן
שבו ישראל נלחמת באויביה ,אולם כשליש מהם
חשים "מודאגים" ביחס למצבה ,ויש מתוכם גם לא
מעטים המבחינים בכך ,שבקהילותיהם ישנם יהודים
ה"מנוכרים" לישראל ואפילו כאלה ה"מתביישים"
בישראל (שתי הקטגוריות יחדיו :כחמישית מכלל
המשיבים לשאלון) 5.ההתלבטות בנוגע לקשר עם
ישראל בולטת במיוחד בקרב צעירים יהודים ,שהפער
המכון למדיניות העם היהודי

117

בעמדותיהם לעומת אלה של יהודים מבוגרים יותר
בולט במחקרים רבים.
בקרב קבוצות הדיאלוג ,רק מעטים מהיהודים כפרו
בצורך של ישראל להגן על עצמה ,ורק מעטים הביעו
ביקורת חריפה על האופן שבו ישראל נלחמת .אולם
רבים מהמשתתפים תיארו כיצד למלחמותיה של
ישראל ישנה השפעה ישירה על חייהם ,ובעיקר
על יחסיהם עם העולם
מחקר קובע:
הלא יהודי שבקרבו הם
"מדיניות
במקרים
מתגוררים.
הביטחון של
מסויימים ,לא מעטים,
ישראל מקשה
תוצאתה של השפעה זו
באופן גובר
היא ניסיון להורדת פרופיל
והולך על יהודי
המזדהים
יהודים
של
התפוצות
עם ישראל ,מתוך חוסר
להשמיע
רצון להיכנס לעימות עם
קול אחיד
הסביבה בעת שישראל
ביחס למדינה
נוקטת פעולות שנויות
היהודית"
במחלוקת.

ישראל כנושא מפלג
בקהילות יהודיות בעולם ,ובעיקר זו של ארצות
הברית ,מורגש בעשורים האחרונים קיטוב גובר בין
"מחנות" שונים ,והתכווצות של "המרכז" 6.גם בעולם
היהודי מורגשת מגמה זאת בתחומים רבים ,ובהם
שאלת הקירבה לישראל והיחס לישראל .מגמה זו
מוחרפת כאשר שאלות הנוגעות לישראל נמצאות
בלב הוויכוח הפוליטי הבינלאומי ,וביתר שאת
כאשר ישראל נמצאת בעימות מזוין פעיל עם אחת
משכנותיה" .מדיניות הביטחון של ישראל מקשה
באופן גובר והולך על יהודי התפוצות להשמיע קול
אחיד ביחס למדינה היהודית" ,טען מחברו של מחקר
7
מקיף על יהדות התפוצות וישראל.
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בעת מבצע "צוק איתן" בעזה בקיץ שעבר ניכרו
פערים ביחס לישראל ביתר שאת ,כאשר בקהילות
יהודיות נשמעו ,מצד אחד ,קולות של תמיכה
ברורה בפעולותיה של ישראל ,ומצד שני גם לא
מעט קולות של ביקורת ,ואפילו ביקורת חריפה.
"בשיחות פרטיות ,אנשים מודים שעייפו מלהגן
על הפעולות הצבאיות של ישראל כאשר הן גובות
מחיר כבד כל כך בחיי אזרחים ,וחוסר התוחלת
שבהן מתברר לנוכח התכיפות שבהן הן צריכות
8
לחזור על עצמן".
נסיבות אלה הובילו את "המכון למדיניות העם
היהודי" להקדיש את הדיאלוג היהודי של 2015
לשאלות של מוסר וערכים יהודים ושימוש בכוח
הנשק ,ובאמצעותו לניסיון לברר היכן עומדים
יהודי העולם ביחסם לאופן שבו ישראל מנהלת
את מלחמותיה בשנים האחרונות .הדיאלוג נערך
באמצעות סמינרים ביותר מעשרים קהילות
ברחבי העולם 9.מאות המשתתפים עסקו בבירור
של שאלות בשלושה תחומים :כיצד הם מבינים
את האופן שבו ישראל פועלת ומה הם יודעים על
פעולותיה; כיצד מתקשר האופן שבו ישראל פועלת,
להבנתם ,עם המכלול של "ערכים יהודים" ובהתאם
לכך  -לאיזה רף ערכי-מוסרי הם מצפים מישראל;
כיצד משפיעות פעולות ישראל על יחסם אליה ,ועל
חייהם.

צה"ל כצבא מוסרי
בשונה ממה שנראה בכמה ממאמרי הביקורת
שנכתבו במהלך "צוק איתן" על ישראל ,נדמה
שבקהילות היהודיות ישנה הבנה נרחבת שישראל
משקיעה מאמץ כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע
בפעולותיה הצבאיות .אמנם ,צריך לקחת בחשבון
כי הרכב המשתתפים בדיוני הדיאלוג אינו זהה
להרכב הקהילות המלא ,ונוטה לכלול בעיקר יהודים

שיש להם עניין בישראל ותחושת מחוייבות לקשר
עימה ,אך היה ביניהם ייצוג נכבד גם לקבוצות שיש
להן ביקורת ,לעיתים חריפה ,על מדיניות ישראל
בתחומים רבים.
ביקורת זו ,ברוב המקרים ,אינה מגיעה לכדי הטלת
ספק בעצם ניסיונה של ישראל להימנע בפגיעה
בחפים מפשע ,ולהשקיע מאמץ בשמירה על
ערכי מוסר בלחימה .ברוב הקבוצות הסכימו רוב
המשתתפים שישראל מנהלת מדיניות לחימה
מוסרית 10.רבים מהמשתתפים גרסו כי צה"ל מוסרי
"יותר מצבאות אחרים בעולם" 11,והסכימו לקביעה

כי ישראל עשתה מאמץ למנוע פגיעה בחפים מפשע
12
במהלך המלחמה בעזה.
עם זאת ,בנושא זה ניכר פער משמעותי בין
משתתפים בדיאלוג שגילם מעל  ,30לבין משתתפים
צעירים יותר .בפילוח תוצאות הסקר לפי גיל התברר
שנטייתם של הצעירים היהודים שהשתתפו בו לחשוב
שצה"ל "עשה כל מאמץ להימנע מנפגעים אזרחים
במלחמה בעזה בקיץ שעבר" נמוכה בהרבה מזו של
המשתתפים המבוגרים .כמעט חמישית מהצעירים
שהשיבו לסקר אינם מסכימים כי צה"ל "עשה כל
מאמץ" ,לעומת אחוזים בודדים מהמבוגרים.
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מעבר לכך – גם בקרב מי שהסכימו שישראל שומרת
על רמה גבוהה של מוסריות בעת מלחמה ניכרו
בקבוצות הדיון פערים משמעותיים ביחס לשאלה
האם המדיניות של ישראל ,שבעטיה היא נאלצת
לצאת למלחמות ,ראויה לאותה מידה של תמיכה.
סקר המשתתפים מצא שרבים מן היהודים אינם
מקבלים את ההנחה שעל פיה "ממשלת ישראל
הנוכחית עושה מאמץ כן להביא להסדר שלום עם
הפלשתינים" .כמו כן ,משתתפים רבים בדיונים סברו
ש"השאלה האם ישראל מוסרית תלויה בתהליך עם
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הפלשתינים 13",ויש בכך איתות אזהרה שחלקם לא
יקבלו את פעולותיה של ישראל בשעת מלחמה
כלגיטימיות אם ימשיכו לחשוד שישראל אינה עושה
מאמץ ראוי להביא להסדר של שלום .ושוב ,בשאלה זו
ניכר פער גדול בין עמדותיהם של מבוגרים לבין אלה
של יהודים צעירים .אפשר לראות דוגמה לכך בקושי
של צעירים רבים להסתייג בנחרצות מהקביעה שעל
פיה "הכיבוש הישראלי בגדה המערבית הופך את כל
העימותים המזויינים שלה עם קבוצות פלשתיניות
ללא מוסרי" (ראו עמודה ימנית בגרף).

השפעת המלחמה
על יהודים בתפוצות

השפעת המלחמות
על הקשר לישראל

בפרק על קשרי הקהילות של השנה שעברה דיווחנו כי
"רוב יהודי העולם – לפחות כפי שעמדתם השתקפה
בדיוני העומק שערכנו  -מעוניינים בקשר עם ישראל
ורואים בו ערך ומשמעות" 14.יש יהודים המבקשים
רק "הקשבה" ישראלית ,ולעומתם יש מי שסבורים
שבעניינים מסויימים יש ליהודי העולם הזכות לנסות
ולהשפיע באופן פעיל על מדיניותה של ישראל .עם
זאת ,לא כולם מרגישים שזכות זו נוגעת גם למדיניות
הביטחון של ישראל .בדו"ח המכון על הדיאלוג על
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית הזכרנו כי הרצון
של יהודי העולם להיות מעורבים בענייני חוץ וביטחון
של ישראל "מורכב יותר" מרצונם להיות מעורבים
בהחלטות הנוגעות לנושאי זהות ,תרבות ודת.

השפעת מדיניותה של ישראל על נטייתם של יהודים
ברחבי העולם לחוש קירבה לישראל ולראות בהן
מרכיב חיוני בזהותם היהודית אינה ברורה לגמרי.
ישנם מאפיינים המשפיעים על הקשר לישראל יותר
מאשר עמדה פוליטית :ברור כי יהודים הנוטים לקשר
חזק לישראל הם בעיקר יהודים שרמת המחויבות
הכללית שלהם לזהות היהודית גבוהה יותר .כמו כן
נמצא קשר מובהק בין
התופעה המתרחבת של
נמצא קשר
נישואים מעורבים לבין
מובהק בין
היחלשות הקשר לישראל
התופעה
(בקרב מי שקשורים בקשר
המתרחבת
נישואים מעורב).

למרות זאת ,בדיאלוג השנה ,שעסק בנושא הנוגע
במובהק בשאלות של ביטחון ,רבים מהמשתתפים
אמרו שישראל צריכה להתחשב גם בעמדתם .אמנם
בסקר המשתתפים היתה קבוצה גדולה שגרסה כי
"ישראל צריכה לנהל את המלחמות שלה בלי להתחשב
15
בעמדותיהם של יהודים המתגוררים מחוץ לישראל".
אך בדיונים עצמם נשמעה עמדה מורכבת יותר ,שעלו
בה נימוקים לצורך בהתחשבות ישראלית בעמדות
יהודי העולם ,בעיקר בשל ההשפעה שיש לפעולות
ישראל על יהודי התפוצות – השפעה שהייתה
בתודעתם השנה יותר מאשר בעבר בשל התגברות
מעשי האנטישמיות באירופה ,וגם בשל האווירה
הקשה בחלק מהקמפוסים באמריקה ביחס לישראל.

מצד שני ,ישנם גם מחקרים
המצביעים על קשר בין
עמדותיהם הפוליטיות של
יהודים לבין מידת הקירבה
שלהם לישראל .בין השאר,
מהמחקר המדובר של מכון
הסקרים "פיו" של קהילת
יהודי אמריקה עלה כי
יהודים בעלי עמדות ליברליות קשורים לישראל פחות
מאשר יהודים בעלי עמדות שמרניות יותר – כך שישנו
קשר בין עמדה פוליטית לבין עוצמת הקשר לישראל.
נתונים שנאספו מוכיחים כי יהודים (בעיקר צעירים
ולא-אורתודוקסים) ביקורתיים יותר כיום כלפי
מדיניות ישראל בענייני שלום וביטחון 16,וכי קיים
חוסר שביעות רצון בקרב היהודים ,בעיקר בצפון
17
אמריקה אבל לא רק בה ,מיחסי דת ומדינה בישראל.

השפעה זו חולקה בדיונים לשני שדות עיקריים:
1.1האופן שבו פעולותיה של ישראל משפיעות על
הקשר של יהודים בתפוצות אליה.
2.2האופן שבו פעולותיה של ישראל משפיעות על
הקשר בין יהודי התפוצות לבין סביבתם.

של נישואים
מעורבים לבין
היחלשות הקשר
לישראל (בקרב
מי שקשורים
בנישואים כאלה)

בשאלות הנוגעות באופן ישיר להתנהלותה של ישראל
בזירה הביטחונית בשעת מלחמה ,הדעות היו חיוביות
יחסית .רוב היהודים אמרו כי פעולותיה של ישראל
המכון למדיניות העם היהודי
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בקרבות גורמות להם להיות "גאים יותר" בישראל.
עם זאת ,כאשר נשאלו אותה שאלה ביחס ל"יהודים
אחרים בקהילה" עלה השיעור מתוכם שזיהה גם
תחושות של "ניכור" ואפילו "בושה" .נטייה זו ניכרה
גם בדיוני הסמינרים.

השפעת המלחמות
על חיי היהודים
כאשר ישראל נלחמת ,יש לזה "אפקט דומינו" ,אמרה
משתתפת בסמינר בקליבלנד .בדיונים רבים הודגש
כי האופן שבו מלחמותיה של ישראל מוצגות בכלי
התקשורת ,תשומת הלב
שהן מרכזות ,והנטייה
יש ראיות
האוטומטית של הסביבה
ברורות לכך
לראות
יהודית
הלא
שתקופות של
ביהודים כמייצגים עמדה
מתח בין ישראל
התומכת בישראל  -כל
לשכנותיה
אלה מסתכמים בהשפעה
מגבירות את
ישירה של הלחימה על יחסי
תכיפותן
היהודים עם סביבתם.
וחומרתן

של הצקות
כפי שהדגשנו גם בדו"ח על
והתקפות
דיוני הדיאלוג של השנה
נגד יהודים
שעברה "ישנן ראיות ברורות
במקומות שונים
לכך שתקופות מתח בין
בעולם
ישראל לשכנותיה מגבירות
את התכיפות והחומרה של
הצקות ליהודים והתקפות
עליהם במקומות שונים בעולם" .השנה הייתה תובנה זו
מודגשת במיוחד לנוכח אירועי הדמים בקהילה היהודית
בצרפת ,שאחד ממשתתפי הדיון בה הזכיר ש"לאחר כל
[שימוש ישראלי בכוח] בתי כנסת נשרפים" 18.בהתאם,
טבעי לגמרי שיהודים מסביב לעולם יהיו מודאגים
ממדיניות ישראל כלפי שכנותיה ומתדמיתה של ישראל
בחו"ל .יהודים בכל העולם ,בין אם הם רוצים בקשר עם
122
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ישראל ובין אם לא ,נאלצים לשאת בחלק מהתוצאות
לאופן שבו ישראל נתפסת בעולם.
מסקנה זו נוגעת לא רק ליהודים היושבים בקהילות
שאלימות ישירה ובוטה מאיימת עליהם ,אלא גם
בקהילות בטוחות יחסית ,כמו אלה של ארצות הברית.
משתתפים בדיאלוג חלקו במהלך הדיונים סיפורים
רבים השופכים אור על האופן שבו פעילותו של
צה"ל משפיעה על חייהם .בסנט לואיס אמר משתתף
ש"בין אם אני רוצה בזה ובין אם לאו אני נאלץ לשמש
כשגריר של ישראל" .בדיונים רבים הוזכרו אירועים
שבהם משתתפים העדיפו לשתוק ,ולעיתים אף לא
הזדהו כיהודים ,כדי לא להיגרר לעימות ולויכוח עם
מבקרים חריפים של ישראל .ושוב ,הקושי של צעירים
במקרים כאלה גדול מזה של המבוגרים ,בין השאר
משום שהאופן שבו הם מבינים את מצבה של ישראל
ואת אחריותה-שלה למלחמות הנמשכות שונה מזה
של המבוגרים .לדוגמה ,שיעור הצעירים שהשתתפו
בדיאלוג השנה הסבורים כי אויבי ישראל מהווים
"סכנה קיומית" נמוך בהרבה לעומת שיעור הסבורים
כך מקרב המבוגרים.

סיכום :המלצות ביחס לדיאלוג
יהודים המתגוררים בתפוצות מבינים כי ישראל נמצאת
בסביבה מסוכנת ועויינת ,וכי מצב זה מחייב אותה
להשתמש לעיתים בכוח צבאי נגד אוייביה .הם אינם
משוכנעים מספיק כי ישראל עושה כל שביכולתה כדי
להימנע מעימות ,אך באשר לדפוסי הלחימה עצמה,
לשמירה על ערכי מוסר ולניסיון להימנע מפגיעה
בחפים מפשע ,נראה שמרבית היהודים מקבלים
את גירסת ישראל הטוענת למאמץ ניכר בתחום זה.
(משתתפים בסמינרים הירבו מאוד להתלונן על כך
שישראל אינה מצליחה להעביר את המסר הזה היטב
בעולם ,ותקפו בחריפות את ה"הסברה" הישראלית
כלא מקצועית ובלתי מספקת).

מלחמותיה של ישראל בעשורים האחרונים ,במסגרות
א-סימטריות ומול ארגונים וקבוצות ולא צבאות
ומדינות ,מעוררות שאלות נוקבות יותר בקרב
היהודים ,ומסתכמות בקושי גדול יותר להזדהות עם
ישראל ,בעיקר בקרב צעירים ליברלים.
מצב דברים זה מביא לכך שבקרב היהודים יש קושי
גובר הן בהסברת מעשיה של ישראל (בשל מורכבות
הגורמים המביאים למלחמה) ,והן בנטייתם להבליט
את עצמם בסביבתם כמזוהים עם ישראל (בשל
תדמיתה של ישראל והביקורת החריפה המוטחת
בה) .זהו מצב המחייב השקעה מתמדת בהסברת
עמדותיה של ישראל ,מטרותיה במלחמה והעילה
שבעטיה נאלצה לצאת למלחמה .רוב היהודים לא
מעוניינים שישראל תאפשר להם להשתתף בקביעה
פרטנית של מדיניותה בנושאי ביטחון מובהקים ,אך
יש להם ציפיות גבוהות שתמשיך לנהוג בלחימה על
פי ערכים .
בשנה שעברה הגדשנו את חשיבות הדיאלוג ישראל-
תפוצות בפרק על קשרי הקהילות .תהליך הדיאלוג
שערכנו השנה ,ושהתמקד בשאלה בוערת וממוקדת
חידד את החשיבות הזאת ,והדגיש את הצורך בדיאלוג
גם לנוכח אתגרים מדיניים וביטחוניים העומדים
לפתחה של ישראל ,וגם לנוכח הקשיים שיש לישראל
בזירה הפוליטית הבינלאומית .המשכו של דיאלוג
מעמיק ,המתמקד דווקא בתחומים שבהם עשוי
להיווצר קושי בתקשורת בין קהילות ,הוא המלצה
מרכזית הממשיכה לעלות מתהליך זה .דיאלוג זה
צריך להיערך על פי העקרונות הבאים:
1.1על הדיאלוג להיות הליך דו-צדדי ,שבמסגרתו
ישראל מקשיבה לרחשי ליבו של העולם היהודי
גם מתוך מטרה להתחשב בהם .אסור שהדיאלוג
ייראה כהליך שמטרתו גיוס יהודי העולם לטובת
מטרות ישראליות בלבד (אם כי גיוס כזה הוא
בהחלט מרכיב לגיטימי בדיאלוג).

2.2על הדיאלוג להתנהל מול גורמי תפוצות יציגים.
ירידת כוחם של האירגונים המרכזיים בתפוצות
מחייבת ביסוס של הליך שאיננו מתמקד אך ורק
בשיח מול ראשיהם ,אלא גם בשילוב מנהיגות
צעירה הפועלת מחוץ למוסדות המרכזיים
המסורתיים ,והמייצגת דור חדש של יהודים
שמבטא עמדות ביקורתיות וספקניות כלפי
ישראל הרבה יותר מאלה של דור ההורים .שגם
להם ,כיהודים תומכי ישראל ,יש יכולת להזדהות
איתם.
3.3על הדיאלוג להיות רציף וקבוע וחשוב לוודא
שלא יוגבל למצבי משבר.

סיכום :המלצות ביחס לדיאלוג
בנושא השימוש בכוח
ישראל נהנית מתדמית חיובית בקרב היהודים
•
בכל הנוגע לשימוש בכוח במלחמה א-סימטרית.
חשוב מאוד שתדמית זו תישמר ,הן באמצעות
המשך הקפדה על התנהלות נאותה בקרב (בלי
קשר לעמדת יהודי התפוצות) והן באמצעות
הסברה משוכללת לקהילות יהודיות ,הכוללת
חשיפה לדילמות של הפעלת כוח ודיון מתמשך
בהן במסגרות של חשיבה יהודית.
ליהודים רבים בעולם ישנו קושי בחיבור שבין
•
"ערכים יהודיים" לבין דילמות של שימוש בכוח,
בין היתר בגלל חסר מהותי במסורת היהודית
שלא עסקה בנושא זה במהלך דורות רבים שבהם
היהודים היו נעדרי כוח .ישראל צריכה לשקול
האם ראוי לנהל מהלך מסודר של פיתוח שפה
ערכית הנוגעת לשימוש בכוח ,שמחד נשענת על
המסורת היהודית ומאידך עונה הן על ערכי הדור
והן על צרכי השעה .אם כך יוחלט ,יש לשתף
בתהליך כזה הוגים יהודיים מרחבי העולם.
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יש להקדיש חשיבה נפרדת וממוקדת לשאלת
•
של השפעת הפעלת הכוח הישראלי על יחסי
היהודים בתפוצות עם העולם הלא יהודי דווקא
בקהילות שבהן היהודים מעורים באופן עמוק
בסביבתם (בדגש על ארה"ב) .בקהילות כאלה
נוצרות בעיות ייחודיות  -לדוגמה ,מספר הולך
וגדל של יהודים הנדרשים לדבר על ישראל עם
בני משפחה קרובים שאינם יהודים .בעיות אלה
מובילות לעיתים לבחירה ב"הורדת הפרופיל
היהודי" כדי להימנע מעימות ,והן מחייבות
חשיבה מחודשת על האופן שבו מוצגת ישראל
למעגלים הרחבים שהם כיום חלק אינטגרלי מחיי
הקהילה היהודית.
ראוי שישראל תאזין לביקורת בקהילות יהודיות
•
על ההסברה הישראלית וחולשותיה .כמי
שמתבקשים  -ולפעמים נאלצים  -להשתתף
בהסברת עמדותיה של ישראל ,יהודי העולם
ראויים לפחות לשימוע הנוגע להשגותיהם
הרבות בתחום זה .בהקשר זה ,ראוי שדוברים
רשמיים בישראל ייקחו בחשבון את הרושם
שדבריהם עושים על מאזינים יהודים.
תדמיתו של צה"ל כצבא מוסרי היא נכס חשוב
•
לישראל בקהילה היהודית ,שאותו יש לטפח
ולשמר; יש הכרח להימנע מהתבטאויות ,או
משיגור מסרים הפוגעים בתדמית זו.
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הערות
1.1ראו דו"ח המכון על הדיאלוג של שנת " :2014ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית :עמדות יהודי העולם".
2.2במסגרת הדיאלוג עורך המכון עשרות סמינרים
בקהילות יהודיות ברחבי העולם סביב נושא דיון
משותף .כל משתתפי הסמינרים מילאו גם שאלון
מפורט על עמדותיהם .נושא הדיון השנה נבחר
בעקבות אירועי מבצע "צוק איתן" ,ונושאו היה
"ערכים יהודיים ושימוש בכוח" .בשנה שעברה סוכמו
ממצאיו בדו"ח המקיף" :ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית :עמדות יהודי העולם" .השנה יוגש הדו"ח
הסופי במהלך קיץ  .2015בראש פרוייקט הדיאלוג
עמדו השנה שמואל רוזנר ומייק הרצוג.

Jonathan Freedland, "Liberal Zionism After8.8
Gaza," New York Review of Books, July 2014

ניתן למצוא דוגמאות נוספות בדו"ח המלא על דיאלוג
" :2015ערכים יהודים ושימוש של ישראל בכוח
בעימות מזוין :עמדות יהודי העולם"
 9.9אטלנטה; בוגוטה ,קולומביה; בודפשט ,הונגריה;
ברנגט ,ניו ג'רסי; גלנסייד ,אוסטרליה ; דאלאס ;
וושינגטון; טורונטו ,קנדה; טנפלי ,ניו ג'רסי; יוהנסבורג,
דרום אפריקה; לונדון ,בריטניה; לוס אנג'לס
(פדרציית לוס אנג'לס ,ההלל ב ,UCLA-האוניברסיטה
האמריקאית היהודית); מלבורן ,אוסטרליה; ניו-יורק;
סאו פאולו ,ברזיל; סטמפורד; סיינט לואיס; פאריס,
צרפת; פיטסבורג; פורטה אלגרו ,ברזיל; ריו דה ז'נרו,
ברזיל; קליבלנד; שיקגו; ומספר קבוצות נוספות
בישראל של צעירים המשתתפים בתכניות מסע.
פרטים מלאים על המשתתפים ניתן למצוא בדו"ח
המלא של המכון על דיאלוג .2015

 3.3סקר מכון "פיו" בקרב יהודי ארה"ב מלפני כשנה
וחצי זיהה ממצא דומה ,בשאלה שנוסחה זהה48% :
מהמשיבים מאמינים שישראל אינה חותרת בכנות
להשגת הסדר עם הפלשתינים ואילו  38%מהמשיבים
מאמינים שישראל אכן חותרת בכנות להשגת הסדר
עם הפלשתינים.

1010בסמינר שאורגן באמצעות המועצה הציונית של
אדלייד ,אוסטרליה ב 15-במרץ 17 ,מתוך 19
משתתפים חשבו כך.

4.4מסקנות הביניים הוצגו בכנס מנהיגות יהודית בלונג
איילנד ,ארה"ב ,ב 18-19-במאי  2015ושימשו כמצע
לדיון נוסף.

1111לאמירה כי צה"ל מראה יותר איפוק מצבאות אחרים,
 85%מהמשיבים הסכימו ,רובם במידה רבה ,ואילו רק
 5%הביעו התנגדות אליה.

5.5לשאלה כיצד לדעתכם יהודים בקהילה שלכם מרגישים
כלפי ישראל בעקבות המבצע האחרון ,כ 14%-השיבו
כי יהודים בקהילתם מרגישים "מנותקים" מישראל
ועוד כ 6%-השיבו כי חברי קהילתם "מתביישים"
בישראל.

1212נוסח הקביעה היהIsrael's military did as much as" :
possible to avoid civilian casualties in last summer's
 ."armed conflict in Gazaהתשובות התפלגו כך:

 6.6ראוSteven M. Cohen and Jack Wertheimer, :
The shrinking Jewish Middle and how to expand it,
.JTA, November 2014
 7.7ראוIlan Zvi Baron, "Obligation in Exile :
"The Jewish Diaspora, Israel and Critique
).(Edinburgh, Edinburgh university press: 2015
וכן ""Israel is tearing Jewish communities apart,
.Haaretz, February 2015

 59%הסכימו במידה רבה ,ועוד  9%הסכימו במידה
מסויימת 30% ,התנגדו לאמירה במידה מסויימת ורק
 2%התנגדו לאמירה במידה רבה.
1313הסמינר בוושינגטון 19 ,באפריל ,2015 ,מסיכומי
שמואל רוזנר ואלקסיס בוקס רובינס.
1414קשרי קהילות וישראל ,הערכה שנתית2013-2014,
המכון למדיניות העם היהודי.2014 ,
 32%1515מהמשיבים מאמינים כי ישראל צריכה לנהל את
מלחמותיה מבלי להתחשב בעמדות יהדות התפוצות.
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Workmen's Circle / Arbeter Ring 20121616
"יהודים צעירים יותר– גם בני פחות מ 35וגם בני 35-
 44מביעים הרבה פחות התלהבות מעמדת ישראל
בסכסוך .בסולם "אמון במנהיגים ישראלים" מ 0-עד
 100המשיבים הצעירים יותר מדורגים בכעשרים
נקודות פחות מקבוצת הגיל של הוריהם".

17. Debating religion and state, debating distancing,
Shmuel Rosner, JPPI, 2011

1818סמינר המכון ב  ,CRIFבפאריס 3 ,במרץ2015 ,
מרשימות דב מימון.
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זהות יהודית והזדהות כיהודים
באמריקה כיום

חלק א' – האמצע היהודי המתכווץ
אחד מאתגרי המדיניות הקשים ביותר שבפניהם
ניצבת הקהילה היהודית האמריקאית הוא העובדה
שה"אמצע" שלה מתכווץ" .האמצע היהודי" מורכב
מיהודים החשים מחויבות עמוקה לעם היהודי
ולקהילה היהודית ,אך אינם בהכרח מחויבים לקיום
מצוות או פרקטיקה דתית (אם כי הם משתייכים
לבתי כנסת מהזרם הקונסרבטיבי או הרפורמי) .בצד
מחויבותם החזקה לעם היהודי ,הם מעורבים באופן
משמעותי גם בחיים האמריקאים בכללותם ,ובממוצע,
הם בעלי הכנסות גבוהות והישגים השכלתיים
ומקצועיים גבוהים .התנועה הקונסרבטיבית קשורה
בקשר הדוק עם האמצע היהודי ,ומספר חבריה יורד
החברּות בתנועה הקונסרבטיבית
ֵ
בהתמדה – היקף
התכווץ מכ 40-אחוזים מכלל היהודים האמריקאים
ב 1990-ל 18-אחוזים ב .2013-במקביל נראה כי
שני הקצוות – האורתודוקסים והמתבוללים –
הולכים וגדלים .שיעורי הילודה בקרב היהודים
האורתודוקסים ,ובמיוחד החרדים ,גבוהים בהרבה
מאשר בקרב הזרמים הלא-אורתודוקסים ,והתוצאה
הולכת וניכרת .לפי נתוני הסקר הארצי של האוכלוסיה
היהודית בארצות הברית לשנת  ,1990היהודים
האורתודוקסים היוו  6.6אחוזים מכלל האוכלוסיה;
במחקר מכון ּפיּו משנת  2013היה שיעורם 10
אחוזים .הנתונים על גודל המשפחה היהודית ברורים

עוד יותר .ילדים אורתודוקסים מהווים  27אחוזים
1
מכלל אוכלוסיית הילדים היהודים בארצות הברית.
גם בקצה השני נראה שמסתמנת מגמת גידול .כפי
שכתבנו בפרק על הדמוגרפיה ,לראשונה נראה כי
המגמה המתחזקת בקרב ילדים לזוגות מעורבים היא
להזדהות כיהודים .וכך ,בקבוצת הגיל של הבוגרים
הצעירים ביותר ,בני  59 ,18-30אחוזים מהילדים
שנולדו למשפחות מעורבות מזדהים כיהודים .לדעת
החוקר טד ששון ,זה מסביר את השיעור הגבוה יחסית
של יהודים חסרי דת בקרב דור המילניום היהודי,
2
וגם חלק מהגידול באוכלוסיה היהודית בכללותה.
המגמות המנוגדות בין קוטבי האוכלוסיה ,מצד
אחד ,לבין ה"אמצע" המורכב מיהודים המשתייכים
לזרם הקונסרבטיבי והרפורמי ,מצד שני ,מוצאות
ביטוי בגיל החציוני של הקבוצות .הגיל החציוני של
האורתודוקסים הוא  ,40והגיל החציוני של היהודים
שאינם משתייכים לשום זרם (החופפים ליהודים
חסרי דת ובנישואים מעורבים) הוא  .43לעומת
זאת ,הגיל החציוני של הקונסרבטיבים הוא  ,55ושל
הרפורמים .54

המבנה של תוכן הזהות היהודית באמריקה
להרחבת ההבנה שלנו מהו אותו "אמצע" ,נבחן את
המיפוי הממוחשב של תשובות המשיבים לשאלות
הסקר שעמדו במרכז דו"ח מכון ּפיּו  .2013מפת הנתונים
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של מכון ּפיּו מראה כי קיים ספקטרום רחב של ביטויים
לזהות יהודית .אלה נעים בין ביטויים המבודלים באופן
חד ,המתבדלים ומתרחקים מן העמדות וההתנהגויות
האופייניות לחברה הכללית האמריקאית ,לבין ביטויים
המשולבים היטב בתרבות ובחברה האמריקאית,
שכמעט לא ניתן לזהות בהם משהו יהודי במיוחד.
בהקשר האמריקאי ,האינטראקציות הנבדלות מן
החברה הכללית האמריקאית ,ואשר ניתן לזהותן בקלות
כיהודיות הן בעיקרן דתיות (שבת ,כשרּות); אבל לא כולן
כאלו .דפוסים חשובים נוספים של אינטראקציה חברתית
שהיא יהודית בלעדית או שניתן לזהותה כיהודית
החברּות של המשיבים (אם הם רק עם
ֵ
קשורים במעגלי

יהודים או בעיקר עם יהודים); ישראל (ביקורים חוזרים);
והשתייכות ופעילות בארגונים חברתיים וקהילתיים
יהודיים (לא רק בתי כנסת) .בקצה השני של הספקטרום
של ביטויי ההזדהות כיהודים אנו מוצאים משיבים
שהזדהו כיהודים אך מבטאים ערכים אמריקאים כלליים
או ערכים מודרניים כגון צדק ושוויון ,סובלנות ,ואפילו
"סקרנות אינטלקטואלית".
מפת התשובות לשאלון מכון ּפיּו (איור  )1ממחישה את
מבנה הספקטרום .בפינה הימנית התחתונה של המפה
אנו מוצאים את ביטויי ההזדהות היהודית המזוהים
ביותר כיהודיים ,והם מובחנים ונבדלים מן הזרם המרכזי
של החיים האמריקאים או החיים המודרניים בכללותם.
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הסבר למיפוי החזותי של התשובות הסקר של מכון ּפיּו
המפה הממוחשבת הופקה באמצעות טכניקה סטטיסטית (ניתוח המרחב הקטן ביותר –  ,)SSAהמספקת ייצוג
"מתאמיָ ם בין תשובות המשיבים"
חזותי של ִמתאמיָ ם בין תשובות המשיבים לשאלות הסקר של מכון ּפיּו .במונח ִ
כוונתנו ,לדוגמה ,לשאלה כמה מבין המשיבים שהשיבו "כן" לשאלה א' השיבו "כן" גם לשאלה ב' .בסקר מכון
ּפיּו הוצגו גם שאלות רקע בנוגע למשיב (גיל ,מין ,מצב משפחתי ,זרם דתי) וגם שאלות תוכן ("האם אתה חבר
בארגון יהודי?" "האם ביקרת פעם בישראל?" "האם את מדליקה נרות שבת?") .התוכנה הסטטיסטית שהרצנו
המתאם בתוך המרחב הממוחשב :השאלות שבין התשובות להן נמצא קשר
הפיקה ייצוג חזותי של מידת ִ
הדוק ,או ִמתאם "גבוה" ,מיוצגות במרחב בצמידות זו לזו ,ואילו שאלות שבין התשובות להן (או בשפת מדעי
שּתנים) נמצא ִמתאם נמוך או שלא נמצא ִמתאם כלשהו מיוצגות במפה במרחק זו מזו .התוכנה
המ ַ
החברה – ִ
אז יוצרת "אזורים" הבנויים מתשובות או משתנים שהם קרובים זה לזה ומרוחקים יחסית ממשתנים אחרים
(במפה ,התוכנה בנתה את האזורים של הירוק ,הכחול והאדום) .באופן זה ,התוכנה הסטטיסטית מייצרת למעשה
שּתנים שונים – מי
"מפה" חזותית של הנתונים .מבט במפה מעניק תחושה אינטואיטיבית לגבי איכות הקשר בין ִמ ַ
מביניהם קשורים אלה לאלה בקשר הדוק ,ואילו משתנים מציגים ִמתאם נמוך יותר.

מפתח לתשובות (משתני) תוכן של סקר פיו
ספר/י לי בבקשה איזו חשיבות יש בעיניך לכל אחד מן המרכיבים הבאים ב"להיות יהודי/ה":
 :22זכרון השואה
 :23ניהול חיים אתיים ומוסריים
 :24שמירת ההלכה
 :25חוש הומור מוצלח
 :26פעילות למען צדק ושוויון בחברה
 :27סקרנות אינטלקטואלית
 :28אכילת מאכלים יהודיים מסורתיים
 :29דאגה לישראל
 :30להיות חלק מקהילה יהודית
 :31האם לדעתך אדם יכול להיות יהודי אם אינו מאמין באלוהים ,או שלא?
 :32ידיעת האלפבית העברי ומלים בעברית
 :33האם את/ה מסכים/מה או מתנגד/ת למשפט :אני גאה להיות יהודי/ה?
 :34האם את/ה מסכים/מה או מתנגד/ת למשפט :יש לי תחושה חזקה של שייכות לעם היהודי?
 :35האם את/ה מסכים/מה או מתנגד/ת למשפט :יש לי אחרויות מיוחדת לדאוג ליהודים נזקקים בכל רחבי
העולם?
 :36האם במהלך  2012תרמת כסף לארגון צדקה יהודי או למטרה יהודית כלשהי ,כגון בית כנסת ,בית ספר
יהודי ,או קבוצה התומכת בישראל?
 :37כמה מחבריך הקרובים הם יהודים? האם היית אומר/ת שכולם ,רובם ,חלקם ,או כמעט אף אחד?
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מפתח לתשובות (משתני) תוכן של סקר פיו (המשך)
 :38באיזו מידה את/ה קשור/ה רגשית לישראל?
 :39האם ביקרת פעם בישראל?
 :40פרט לאירועים מיוחדים כמו חתונות ,לוויות ובר-מצוות ,באיזו תדירות את/ה משתתף/פת בתפילה
בציבור בבית כנסת ,טמפל ,מניין ,או חבורה?
 :41פרט לאירועים מיוחדים כמו חתונות ולוויות ,באיזו תדירות את/ה משתתף/פת בטקסים דתיים לא
יהודיים?
 :42איזו חשיבות יש לדת בחייך – חשובה מאוד ,די חשובה ,לא מאוד חשובה ,לא חשובה בכלל?
 :43איזו חשיבות יש להיותך יהודי/ה בחייך – חשובה מאוד ,די חשובה ,לא מאוד חשובה ,לא חשובה בכלל?
 :44האם את/ה מאמין/נה באלוהים או בישות רוחנית אוניברסלית ,או לא?
 :45האם מישהו במשק הבית שלך חבר כרגע בבית כנסת או לא?
 :46האם מישהו במשק הבית שלך חבר כרגע בארגונים יהודיים אחרים פרט לבית כנסת או לא?
 :47באיזו תדירות ,אם בכלל ,מישהו במשק הבית שלך מדליק נרות שבת בערב יום שישי?
 :48האם אתה שומר כשרות בביתך או לא?
 :49האם אתה נמנע/ת באופן אישי מלגעת בכסף או להוציא כסף בשבת או לא?
 :50בפסח שעבר ,האם ערכת או השתתפת בסדר ,או לא?
 :51האם צמת ביום כיפור האחרון?
 :52האם בחג המולד האחרון הצבת בביתך עץ אשוח ,או לא?
 :53פרט לדת ,האם היית אומר/ת שקיבלת חינוך יהודי או יהודי באופן חלקי ,או לא?
 :54לגבי הוריך ,מי מהם או האם מישהו מהם היה יהודי?
 :55גם האם וגם האב היו יהודים.
 :56לא האם ולא האב היו יהודים.
 :57האב היה יהודי.
 :58האם היתה יהודיה.
 :59האם עברת גיור רשמי ליהדות ,או לא?
 :60בילדותך ,האם הלכת פעם לבית ספר יהודי כליומי ?
 :61בילדותך ,האם השתתפת פעם בסוג אחר של תוכנית חינוך יהודי רשמית ,כמו בית ספר של אחר צהריים
או בית ספר של יום ראשון ,או לא?
 :62בילדותך ,האם השתתפת פעם במחנה קיץ עם לינה שהיה בו תוכן יהודי ,או לא?
 :63האם השתתפת פעם בטיול תגלית לישראל ,או לא?
 :64האם את/ה הורה או אפוטרופוס/ה של ילד/ה זה/ו ,או לא? ילד/ה 1
 :65במהלך השנה החולפת ,האם ילד/ה זה/ו/ילדים אחרים במשק הבית שלך למדו בישיבה או בבית ספר
יהודי יומי ,או לא?
 :66האם חגגת בר/בת מצווה בילדותך ,או לא?
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איור מס'  :2מפת התשובות לשאלון מכון ּפיּו עם משתני רקע מסויימים
לא משתייכים לשום זרם

בנישואין מעורבים

יהודים על –
פי דתם

אורתודוכסים

קונסרבטיבים

נשואים ליהודים

יהודים חלקית
רפורמים

אלה כוללים ,בראש ובראשונה ,קיום מצוות כגון כשרּות
( ;)v.48הימנעות משימוש בכסף בשבת ( ;)v.49צום ביום
כיפור ( ;)v.51והדלקת נרות שבת ( .)v.47אבל חלק גדול
מן הפרקטיקות של ההזדהות כיהודים אינן בהכרח
דתיות ,והן כוללות ביקורים בישראל ( ;)v.39מעגלי
חברּות בעיקר עם יהודים ( ;)v.37והשתייכות לארגונים
ֵ
יהודיים לא-דתיים ( .)v.46האזור האמצעי של המפה
מציג את החטיבה השניה ,המנסה לאזן ולחבר בין
אינטראקציות חברתיות הניתנות לזיהוי כיהודיות לבין
אינטראקציות אמריקאיות כלליות .לכן היא נוטה לכלול
ׂשיחים ופרקטיקות ש"מתאימים" ,או שלפחות אינם
עומדים בסתירה מוחלטת ,לאלה של החברה הכללית.

יהודים שלא על פי דתם

אלה כוללים דגש על קהילה ,בעיקר במונחי רגשות
ועמדות .בחלק זה של המפה אנו מוצאים תחושה
של אחריות מיוחדת כלפי יהודים בכל העולם (;)v.35
תחושת שייכות חזקה לעם היהודי ( ;)v.34קרבה רגשית
לישראל ,ואמונה שההשתייכות לקהילה היהודית מהווה
חלק מהותי בלהיות יהודים ( .)v.30המשיבים המיוצגים
בחתך האמצעי של המפה (ביחד עם הנשיא אובמה)
חוגגים את ליל הסדר ( .)v.50עם זאת ,הפרקטיקה
הדתית אינה מהווה מרכיב משמעותי ביהודיּות שלהם.
על החטיבה האמצעית הזו ,המקיימת את מצוות "הדת
האזרחית היהודית" ,כתבנו בהערכה השנתית של המכון
למדיניות העם היהודי לשנת .2014-2013
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החטיבה האחרונה ,בצד שמאל של המפה ,מורכבת מאותן
פרקטיקות ומאינטראקציות יהודיות שניתן לראותן
כמקבילות לאלו הנהוגות בחברה הכללית באמריקה.
כלומר ,הן מתיישבות היטב עם החיים האמריקאים ואין
בהן שום דבר יהודי בולט או ניתן לזיהוי מיידי כיהודי.
הן כוללות פעולה למען הצדק והשוויון בחברה (;)v.26
ניהול חיים אתיים ומוסריים ( ;)v.23חוש הומור (;)v.25
וסקרנות אינטלקטואלית ( .)v.27כמו כן הן כוללות את
הּובנְ ָתה
זכרון השואה ( .)v.22השואה בחיים האמריקאים ְ
כאירוע בעל משמעות אוניברסלית ,שהמסר העיקרי שלו
מכּוון נגד חוסר סובלנות וגזענות .נציין שוב כי משתני
התוכן הללו יוצרים ספקטרום רחב ורצוף; יחד עם זאת,
תוכנית המחשב שרטטה את
קווי ההפרדה המחלקים את
יהודים
מרחב הספקטרום לאזורים
קונסרבטיבים
שתוארו לעיל.

ויהודים על

איזה קשר יש בין סוגים אלה
פי דתם אינם
של ביטויי זהות יהודית לבין
דתיים מאוד
יהודי אמריקה הממשיים?
בתחום הפרקיטה
האם סוגים מסוימים של
הדתית ,אך הם
יהודים מעדיפים סוגים
מחוייבים מאוד
ספציפיים של ביטויי זהות
ל"אתניּות יהודית
יהודית? שלא במפתיע,
מקודשת"
קשרים כאלה אכן קיימים.
ולקהילה
איור  2מייצג את המפה
היהודית
רקע
מאפייני
בצירוף
מסוימים של האוכלוסיה
היהודית האמריקאית .כך ,בפינה הימנית התחתונה
של המפה אנו מוצאים את הזרם האורתודוקסי .כלומר,
קיים מתאם גבוה (ולא מפתיע) בין יהודים שהזדהו
כאורתודוקסים לבין חוג חברים יהודי ברובו ,ביקורים
בישראל ,צום ביום כיפור ,קיום מצוות השבת ,וכדומה.
לפי מפה זו ,יהודים אורתודוקסים הם לא רק דתיים
יותר; הם גם "יהודיים" יותר באופן כללי .באמצע
המפה ,שם היתה הזדהות חזקה עם העם היהודי ועם
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הקהילה היהודית ,אנו מוצאים את הזרם הקונסרבטיבי,
ואת מי שמכון ּפיּו מכנה "יהודים על פי דתם" .יהודים
קונסרבטיבים ויהודים על פי דתם אינם דתיים מאוד
במונחי קיום הפרקטיקה הדתית ,אך הם מחויבים מאוד
ל"אתניּות יהודית מקודשת" ולקהילה היהודית( .ממצאים
אלה עולים בקנה אחד עם הניתוח שלנו משנה שעברה).
בצד השמאלי של המפה ,יחד עם האינטראקציות
היהודיות הפחות מזוהות כיהודיות והמזוהות ביותר
כמודרניות או אמריקאיות ,אנו מוצאים יהודים בנישואים
מעורבים (יהודים שנישאו ליהודים ממוקמים בצד הימני
של המפה ,ליד האורתודוקסים) ,את הזרם הרפורמי,
"יהודים חלקית" ,ו"יהודים שלא על פי דתם".
יתרונה של צורת ארגון זו של החיים היהודיים
באמריקה בשלוש חטיבות ,על פי הקשרים בין
הפרקטיקות והאינטראקציות החברתיות היהודיות
לבין אלה של הזרם המרכזי של החיים באמריקה,
טמון בכך שהיא חלוקה אינטואיטיבית .חלוקה כזו גם
משקפת את התפיסות הרווחות ביחס לאורתודוקסים,
שהם לא רק "דתיים יותר" ,אלא גם "יהודיים יותר".
"יהודיים יותר" פירושו שהפרקטיקות והאינטראקציות
החברתיות שלהם (הכוללות ,כפי שצוין ,גם פרקטיקות
יהודיות שאינן דתיות) מובחנות ונפרדות יותר מאלו
של הזרם המרכזי באמריקה ,ושהן תופסות חלק
גדול ,אם לא את החלק העיקרי ,בחייהם החברתיים
של בני קבוצה זו .ההקבצה האמצעית ,הכוללת
בעיקר יהודים קונסרבטיבים ו"יהודים על פי דתם",
היא אפוא "יהודית פחות" ,במובן שהפרקטיקות
והאינטראקציות החברתיות של יהודים אלה מאוזנות
יותר בחלוקה בין פרקטיקות ואינטראקציות יהודיות
מובחנות לבין פרקטיקות ואינטראקציות אמריקאיות
כלליות .לסיום ,ההקבצה השלישית (רפורמים ,נישואי
תערובת" ,יהודים חלקית") היא "הכי פחות יהודית".
הפרקטיקות היהודיות שלה כמעט שאינן מובחנות,
והן משולבות היטב בפרקטיקות ובאינטראקציות של
לר ֵּמז
הזרם המרכזי באמריקה .ברור שאין בכך כדי ַ

שבתי הכנסת ,חוגי הנוער ,מחנות הקיץ ,וארגונים
נוספים של הזרם הרפורמי אינם מגלמים בתוכם
ביטויים יהודיים פרטיקולריסטיים ומאמצי קירוב
עמוקים ומשמעותיים.
היהודים הקונסרבטיבים מצויים גם מבחינה תכנית
"באמצע" .הם משתתפים באופן שווה ובמידה גבוהה
מתונה בכל האינטראקציות והביטויים החברתיים של
זהות יהודית .וכך ,היהודים האורתודוקסים משיגים
את הציון הגבוה ביותר במבחן האינטראקציות
והביטויים החברתיים של זהות יהודית בלעדית .והם
עומדים במקום הראשון גם בביטויים קהילתיים
של זהות יהודית (המשתנים הכחולים) .אבל
למרות העובדה שהם מזהים גם את הביטויים
האוניברסליסטיים של זהות יהודית (חוש הומור,
פעולה למען הצדק והשוויון) כערכים יהודיים ,הם
רחוקים מאוד מן הציון הגבוה ביותר במשתנים אלה.
בחוש הומור הם מדורגים אחרונים ,וביחס למאבק
לצדק ולשוויון הם משיגים את המקום הרביעי בלבד.
הקבוצות הליברליות-אוניברסליסטיות יותר משיגות
ציונים גבוהים ביחס לביטויים האוניברסליסטיים
של הזהות היהודית ,וציון נמוך ביחס לביטויים
בלעדיים לזהות היהודית ולביטויים קהילתיים.
בניגוד לשתי הקבוצות הללו ,היהודים קונסרבטיבים
משיגים בעקביות את הציון השני בגובהו ,כמעט בכל
המשתנים שנבדקו.
חשוב להוסיף כי אפיונים אלה של התכנים השונים של
הזהות היהודית באמריקה הם תיאורים חיצוניים .אין
בהם כל שיפוט ,והם גם לא נועדו לתאר איך המשיבים
עצמם חושבים על קטגוריות כמו "יהודי" או "אמריקאי".
ברור גם כי לא משתמע מהם שהמשיבים עצמם מבינים
שבין הקטגוריות הללו יש מתח או קונפליקט כלשהו.
וגם לא משתמע מהן (בניגוד למה שסברו מדעני החברה
לפני כארבעים או חמישים שנה) שרק הביטויים היותר
"יהודיים" של הזהות היהודית יכולים להמשיך לשרוד.
למעשה ,כפי שנראה בהמשך ,נתוני מכון ּפיּו ונתונים

עדכניים נוספים מעידים דווקא על ִמתאם גבוה בין
ביטויי הזהות המתיישבים היטב עם התרבות והחיים
האמריקאים המודרניים לבין גאווה יהודית ,ומלמדים כי
בני קבוצות האוכלוסיה המזוהות עם ביטויים אלה נוטים
יותר ויותר להזדהות כיהודים (אם כי בלי ברמה גבוהה
של מחויבויות והשתייכויות יהודיות).

מחשבות על מדיניות
מנקודת מבט מדיניותית ,שימור האמצע היהודי הוא
דבר רצוי ביותר ,והתכווצותו היא התפתחות מזיקה
מאוד .האמצע היהודי מהווה את ה"דבק" המחבר
בין שני הקטבים של הקהילה היהודית – קוטב
המחויבות החזקה (בעיקר
שחייהם
אורתודוקסים),
מנקודת מבט
והתרבותיים
החברתיים
של מדיניות,
מתרחשים במובהק בחוגים
שימור ה"אמצע"
יהודיים בלעדיים ,וקוטב
היהודי –
ונישואי
ההתבוללות
"הדבק" המחבר
התערובת ,שבו לא ניתן
בין הקצוות
להבחין בין ערכים יהודיים
 הוא דברלבין ערכים אמריקאים
רצוי ביותר,
כלליים.
והתכווצותו

היא התפתחות
מזיקה מאוד

המפה מבליטה נקודה
זו .חשיבותה של המפה
אינה בחלוקת המרחב
לשלושה אזורים ,אלא
דווקא ברוחב הספקטרום שהיא מייצגת .מה שיש
לנו כאן הוא ספקטרום גדוש ורצוף ,או רצף שנע
מפרקטיקות יהודיות מבודלות ומובחנות היטב,
המהוות חלק נכבד מאוד מהחיים החברתיים ,אל
פרקטיקות יהודיות שכמעט לא ניתן להבחין בהן,
התופסות מקום שולי בלבד בחיים החברתיים .אחד
המאפיינים המרכזיים בחיים היהודיים באמריקה
הוא דווקא המרקם ה"עבה" הזה של הרצף .בין
היהודים האורתודוקסים לבין היהודים שאינם
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משתייכים לשום זרם ,ישנם יהודים שונים הממוקמים
על פני כל הרצף .בהתקדמות לאורך הספקטרום,
ההבדלים קטנים למדי ,ולפעמים קשה להבחין בהם
(חרדים – אורתודוקסים – אורתודוקסים-מודרניים –
אורתודוקסים-ליברלים – קונסרבטיבים-מסורתיים
– קונסרבטיבים מהזרם המרכזי – קונסרבטיבים-
פרוגרסיביים – רפורמים שומרי מסורת ,וכך הלאה).
זה תורם לתחושה שעל אף המגוון הרחב של יהדות
ארצות הברית ,זוהי קהילה יהודית אחת .אפילו
האנשים שבקצוות (יהודים מאוד/אורתודוקסים ,או
לא-מאוד יהודים/לא משתייכים לשום זרם) בדרך כלל
מכירים אנשים ממקומות אחרים על פני הספקטרום,
שמכירים אנשים מהקצה
האחר.

המדיניות

אחת הסכנות שבהתכווצות
וההשפעה
היהודי
ה"אמצע"
היהודית כיום
האמריקאי היא שבין שני
תלויות בשני
הקצוות של הספקטרום
גורמים :הזדהות
יהיו פחות חלקי אמצע
יהודית ,ובעלות
שיקשרו ביניהם ,פחות דבק
על המשאבים
שיחבר בין שני הקטבים.
הכספיים,
שהאמצע
ככל
וכך,
המעמדיים
גדל הסיכון
מתכווץ ,כך ֵ
והכספיים
שיהדות אמריקה תיקרע
הנחוצים
ותתפלג לשני מחנות:
להשגת השפעה
מגזר המשולב היטב בחיים
ותוצאות בשטח
ו"מתבולל",
האמריקאים
שלו
שהאוריינטציה
מעדיפה את הפרקטיקות והאינטראקציות של
החברה האמריקאית הכללית והוא מקיים רק את
האינטראקציות והשיחים היהודיים שמתיישבים עמן
היטב ,ומגזר אורתודוקסי המקיים אינטראקציות
ופרקטיקות יהודיות מובחנות ומבודלות היטב כחלק
משמעותי מהחיים החברתיים .ללא מגזר אמצעי
שיתווך בין שני הקצוות הללו ,הם לא ייפגשו לעולם.
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גם במונחים מדיניותיים ,ה"אמצע" הוא דבר רצוי.
המדיניות וההשפעה היהודית כיום תלויות בשני
גורמים :הזדהות יהודית ,ובעלות על המשאבים
הכספיים ,המעמדיים והמקצועיים הנחוצים להשיג
השפעה ותוצאות בשטח .משאבים כספיים ,מעמדיים
ומקצועיים אלה תלויים בהשתלבות מוצלחת בחברה
הכללית .לאורתודוקסים יש מחויבות והשתייכות,
אבל לחרדים ,המהווים שני שלישים מהאוכלוסיה
האורתודוקסית ,יש הכנסה נמוכה ,השכלה נמוכה,
והישגים מקצועיים נמוכים יותר באופן יחסי .לאגף
נישואי התערובת והמתבוללים יש הכנסה גבוהה,
השכלה גבוהה ,והישגים מקצועיים גבוהים יותר,
אבל המחויבות וההשתייכות שלהם ליהדות נמוכות.
עד היום היה זה האמצע היהודי שהציג גם מחויבות
גבוהה והשתייכות גבוהה ליהדות ,וגם את משאבים
הכספיים ,המעמדיים והמקצועיים .התכווצות
האמצע היא תופעה בלתי-רצויה ביותר ,המחייבת
מדיניות התערבותית כדי לבלום אותה ו/או להפוך
את כיוונה.

חלק ב' – שני מענים למצב הזהות
היהודית באמריקה כיום
בחלק זה נבחן שני מענים שונים מאוד למצב
הזהות היהודית באמריקה כיום .שניהם מזהים את
לב הבעיה כהתחזקות של אוריינטציות וערכים
אינדיבידואליסטיים ,בעיקר בקרב קבוצות הגיל
הצעירות יותר .המענה הראשון ,שאותו ניסחו חוקרי
מדעי החברה סילביה ברק פישמן וסטיבן מ .כהן,
מושתת על התנגדות למגמות הדומיננטיות בתרבות
האמריקאית .גישה זו דוגלת בהבטחת התנאים לכך
שצעירים יהודים יזכו בחוויות חיים ובאינטראקציות
חברתיות אשר יעודדו אותם להינשא ולהקים
משפחה בגיל צעיר .המענה השני ,זה של מפעל
הקירוב של חב"ד" ,זורם" יותר עם כיוון התפיסה
האינדיבידואליסטית האמריקאית.

מענה  :1לייצר עוד יהודים :טיפול במשבר
המשפחה היהודית באמריקה והחייאת
החיים היהודיים
המשפחה והעברת הזהות היהודית מדור לדור
יהודים החיים בקרבה פיסית ליהודים רבים אחרים,
החיים עם יהודים אחרים בתוך בתיהם ,שהחוג
החברתי שלהם הוא יהודי בעיקרו ,הם יהודים
המעורבים ביהודיותם בכל המובנים .אבל במשך
לפחות שישים שנה ,הלך ופחת מספר היהודים החיים
בשכונות יהודיות צפופות .הניידות הגיאוגרפית
הוציאה יהודים רבים מהמרכזים ההיסטוריים
של אוכלוסיות יהודיות גדולות 3.החופש שיהודי
אמריקה חשים שיש להם לחיות בקרבה גיאוגרפית
וחברתית לאמריקאים אחרים – לא-יהודים ויהודים
גם יחד – הוא בוודאי התפתחות חיובית במונחים
של אפשרויות והזדמנויות חיים ליהודים כיחידים.
אבל שקיעת הקהילות המלוכדות שבהן היהודים
חיו בקירבה זה לזה מקשה על העברת ההון החברתי

היהודי בצורה טבעית וחסרת מאמץ .מספר ניכר של
יהודים אמריקאים שוכנים ב"ארצות הגבול" ,כפי
שהיטיב לנסח זאת סטיבן מ' כהן ,הן במונחי החיבור
4
שלהם ליהדות והן מבחינת מיקומם הגיאוגרפי.
היעדר הקירבה בין יהודים הוא היעדר פיסי וסמלי גם
יחד – כפי שעולה מן הנורמות והערכים של צעירים
יהודים .לפניכם עדות
שקיעת
אנקדוטית מתוך מפגש
הקהילות
מצומצם של הוגים יהודיים
המלוכדות
ובוגרי קרן וקסנר (תוכנית
שבהן חיו
היוקרתית
המצטיינים
יהודים בקירבה
למנהיגות יהודית) שנערך
זה לזה מקשה
לאחרונה בניו יורק 5.כמה
על העברת ההון
מתלמידי התוכנית ביטאו
החברתי בצורה
בלהט דעות שרבים מיהודי
טבעית וחסרת
אמריקה מחזיקים בהן כיום
מאמץ
– רובם ,כמו המשתתפים,
בשנות העשרים ,השלושים,
המוקדמות
והארבעים
לחייהם:
"מדוע הישרדות
מדאיגה אותך?"

[הקבוצה

היהודית]

"הישרדות היא עגל הזהב של היהדות .אנחנו
עוסקים בהישרדות בצורה כה כפייתית עד
שאנחנו שוכחים מה בדיוק אנחנו רוצים
שישרוד".
"האם לא נכון ששבטיות היא השורש ְלמה
שהוא ביסודו הנדסה חברתית ,והאם אין זה
השורש לאלימות אתנוצנטרית?"
הביקורת שלהם על השבטיות – מושג שיש לו
קונוטציות כמעט-זדוניות – מצאה הד בלבם של רוב
המנהיגים הצעירים בפורום בין-דורי חריג למדי זה .אף
שאנו ,החוקרים המבוגרים יותר ,נסערנו לא פעם בגלל
רבות מהתפיסות שביטאו ,האמת היא שלא הופתענו.
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כבר ידענו שרבים מבני דור המילניום ביהדות אמריקה
(יהודים שנולדו בין שנות השמונים המוקדמות לשנת
 )2000מתייחסים בחשדנות לרעיונות של עמיּות
יהודית וגורל משותף כערכים אישיים משכנעים.
היה
אותנו
הפתיע
שבאמת
מה
אבל
שהאינדיבידואליזם שלהם התבטא לא רק בדחייתם
את הזהות הקולקטיבית היהודית ,אלא גם באופן
שבו האינדיבידואליזם גבר על המשפחה כעניין דחוף
בהחלטות האישיות שלהם לגבי נישואין וילדים .צורת
החשיבה של רּבה צעירה העומדת להתארס ממחישה
זאת" :אני בת  31וכנראה בקרוב אתארס .ואז כנראה
נחכה קצת לפני שנביא ילדים
[ ...במקום להביא ילדים זמן
המשפחה היא
קצר אחרי החתונה] ".הסיבה
כיום הקבוצה
להקמת
להמתנה
שלה
החברתית
משפחה היתה שהיא חוששת
העיקרית
שהמעבר לשלב חדש זה
שבה מתחולל
במעגל החיים יקטע את
תהליך
הפריחה האישית שלה" :לא
יברּות
הח ְ
ִ
הייתי מוכנה להחליף את
של צעירים
העשור שהיה לי – או אולי
יהודיים
העשור וחצי שיהיה לי –
להתפתחות אישית וגילוי".
אינדיבידואליזם בולט זה ביחס לקהילה ולמשפחה
מציין שינוי דרמטי לעומת האוריינטציות הקולקטיביות
בהרבה של הדורות הקודמים .בניגוד לרבים מהוריהם
בני דור ה'בייבי בומרס' שיצאו למסעות יהודיים
בחיפוש אחר "היהודי שבפנים" 6,ויצרו חיבור בין ערכים
אמריקאים ויהודיים 7,הדור הצעיר כיום – הכולל גם
רבים מהמנהיגים המשכילים שבהם – עסוק הרבה
פחות ,בכל המובנים ,בגורל הקולקטיבי וביעדים
קהילתיים ,ונוטה יותר לראות ביהודיותו רק משאב –
אמנם עשיר ומגוון – ליצירת משמעות אישית ופרטית.
"הישרדות" הקבוצה היהודית ,שמירת הקיום הדינמי
של הקהילה היהודית ,ומסירת התרבות היהודית לדור
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הבא היו פעם יעדים ברורים מאליהם ,שהכתיבו את
ערכי היסוד של חברות יהודיות לאורך ההיסטוריה; הם
עדיין כאלה בעיני פלחים נכבדים באוכלוסיה היהודית
בעולם כיום .במשך מאות שנים שמרו המשפחות
היהודיות על יהודיּות תוססת בחיי היומיום ושימשו
כאתר העיקרי למסירת התרבות היהודית לדור הבא.
כיום לעומת זאת ,ישנו קשר הדוק בין התפיסה
המתחזקת בקרב יהודים בשנות העשרים והשלושים
לחייהם ,שלפיה זהות יהודית היא עניין אינדיבידואלי
ולא משפחתי ,לבין שקיעת המרכזיות של המשפחה,
דחיית הקמת משפחה ,והיחלשות הדגש על אנדוגמיה
(נישואין בתוך הקבוצה).
להפגיש בין יהודים
מעגלים חברתיים – ובכך כוונתנו לקהילה יהודית
חברּות ,וחשוב
קרובה גיאוגרפית 8,רשתות של קשרי ֵ
מכל ,קבוצת המשפחה – משפיעים מאוד על הזהות
היהודית ,בכל שלבי התפתחותה .בשביל יהודים
אמריקאים רבים ,מעט החוויות האתנו-דתיות
המלכדות שחוו התרחשו במסגרת משפחת המוצא,
וגם במעגלי החברים ובמשפחות הגרעיניות שלהם
כבוגרים ובמשפחתם המורחבת .למעשה ,עם שקיעת
השכונות היהודיות ,המשפחה היא כיום הקבוצה
החברּות
החברתית העיקרית שבה מתחולל תהליך ִ
של צעירים יהודים .לפיכך החשיבות של משפחות
יהודיות שלמות וחזקות היא כיום מכרעת להעברת
הזהות היהודית לדורות הבאים עוד יותר משהיתה
בעבר .ולהפך ,יש קשר הדוק ומורכב בין השיבושים
שגרמו לשינוי דפוסי הקמת המשפחה של אמריקאים
רבים ושל יהודים אמריקאים רבים לבין השיבוש
בהעברת התרבות היהודית לדורות הבאים.
כנגד הדגש האמריקאי על אינדיבידואליזם ,אותם
צעירים יהודים אמריקאים שמייחסים ערך גדול
יותר לרשתות חברתיות יהודיות – משפחה ,קהילה,
והקולקטיב היהודי הבינלאומי – מהווים תרבות-
נגד ,במובנים עמוקים ורבים .הם מתנגדים לתרבות

הכללית שמתייחסת בחשדנות לזהויות חברתיות
המובנות סביב
ְ
שנמסרו בירושה ,כגון הזהויות
השתייכות דתית או מוצא אתני.
מי הם אותם בני תרבות הנגד – אנשים צעירים
המייחסים חשיבות עליונה לחיי הקולקטיב היהודי
ולמעורבות דתית ,ומציגים נטיה מסורתית יותר
להקמת משפחה? מה ידוע לנו על יהודים בוגרים
צעירים (לא חרדים) שנישאים ,נישאים בגיל צעיר
יותר ,נישאים ליהודים ,מולידים ילדים ,ומחנכים
אותם במסגרת הדת היהודית?
כפי שמלמדים הנתונים מסקר מכון ּפיּו על יהודי
אמריקה מ 9,2013-ידוע לנו שהם מוקפים במעגלים
חברתיים יהודיים משמעותיים וגדולים ,במשפחה
ובחברים יהודים .לרובם המכריע יש שני הורים יהודים,
ורוב חבריהם הנוכחיים הם יהודים 10.מחקרים קודמים
חברּות עם יהודים בעיקר בבית הספר
הוכיחו שמעגלי ֵ
11
התיכון ָשבּו ונוצרו גם באוניברסיטה ,ושגם מעגלי
החברּות הנוכחיים שלהם מכילים רוב של חברים
ֵ
12
יהודים.
באשר לקהילה היהודית המאורגנת ,ההשלכות
המדיניותיות של ממצאים אלה ברורות :הם מצביעים
על הצורך בהרחבת ההזדמנויות שיש לבני נוער,
סטודנטים ,וצעירים יהודים בוגרים רווקים להיפגש
וליצור מעגלים חברתיים יהודיים – שיכללו לא רק,
אבל כמובן גם קשרים רומנטיים.
דפוסי משפחה ,נישואין וילודה בימינו
עמדותיהם האינדיבידואליסטיות של צעירים יהודים
אמריקאים עוצבו הן בידי הרשתות החברתיות של
בני דור המילניום האמריקאי וגם על פי הנורמות
והערכים של תרבות מערבית רחבה יותר ,הפועלים
במקרים רבים להחלשת הקשרים המשפחתיים
המקובלים.
תופעה זו אינה מוגבלת כמובן ליהודים בלבד .במארס
 ,2015יום אחרי יום ,נרשמה הסכמה נדירה בין שני

בעלי טורים נחשבים בעיתון  – New York Timesהאחד
שמרן מתון והשני ליברל אדוק – על הנזק הנורא
שגרמה דעיכת הנורמות המשפחתיות לפלחים
משמעותיים באוכלוסיה האמריקאית .הטור של
דייויד ברוקס ב 10-במארס ,תחת הכותרת "מחיר
הרלטיביזם" 13,דן בספרו החדש של רוברט פטנאם,
"הילדים שלנו" ) 14.(Robert Putnam, Our Kidsהטור
של ניקולס קריסטוף" ,כשהליברלים פישלו" ,ב11-
במארס ,ציין את יום השנה להופעת הדו"ח של
דניאל פטריק מויניהאן ,שייחס חלק מהעוני בקרב
אפריקאים-אמריקאים להיחלשות דפוסי המשפחה.
שני הטורים העלו נקודות חופפות משכנעות .לדעת
ברוקס ,לחברה האמריקאית
חסרות נורמות" .בריאות
הנורמות
החברה נקבעת בעיקר
והערכים
על פי ההרגלים והמידות
של התרבות
הטובות של אזרחיה".
המערבית,
בניגוד לדגש שהליברלים
המשפיעים
שמים על אוטונומיה או
על עיצוב
ל"עצמי היהודי הריבוני"
עמדותיהם של
של כהן ואייזן 15,ברוקס
צעירים יהודיים,
טוען שחברות זקוקות
פועלים במקרים
שהופנמו,
לכללים
רבים להחלשת
התנהגויות שלא חושבים
קשרים
עליהן .אבל כיום" ,אין שום
משפחתיים
קודים או כללים בסיסיים
מקובלים
הארוגים בתוך רקמת חיי
היומיום ,שאנשים יכולים
לספוג באופן תת-מודע
ולנהוג על פיהם באופן
אוטומטי ".למרות זיהויו עם המחנה הליברלי,
קריסטוף האשים את חבריו הליברלים בהוצאת הדיון
בנורמות משפחתיות אל מחוץ לתחום לאמריקאים
פרוגרסיביים ,באופן שמערער את החשיבות שיוחסה
תמיד להקמת משפחה ולהמשכיות משפחתית ,ויש
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לכך השלכות שליליות ביותר ,כפי שמויניהאן הבחין
במקרה של האפריקאים-אמריקאים.

לגבי חייהן ,אבל הכפשתה הפומבית בוודאי הרתיעה
אחרים מלבטא תמיכה גלויה בעמדותיה.

כשבוחנים את השינויים בדפוסי הקמת משפחה ,ניתן
לאמץ שתי נקודות השקפה .אחת התופעות שמדאיגות
את החברות הגדולות ברחבי העולם המפותח היא
התמעטות הילדים .אנליסטים שמתמקדים בצרכים
של הקבוצה החברתית ,הקהילה ,או המדינה ,עסקו
גם בהשלכות הכלכליות ,הפוליטיות והבטחוניות של
הירידה בשיעורי הילודה ,אשר לפי נתונים עדכניים
הגיעה ל 1.4-ילדים באיטליה 1.34 ,ביוון ,ו 1.39-ביפן.
הדאגות החברתיות העמוקות העולות מנתונים אלה
נדונות במאמרו של המבקר גארט קייזר ,המתייחס
ל"כשלונו של הדור להוליד
16
דור המשך".

חשוב שהיהודים האמריקאים יבחנו ויחשבו על דפוסי
הקמת משפחה משתי נקודות ראות – זו של חברה
יהודית גדולה ,וזו של יהודים כאינדיבידואלים.

בקרב צעירים
יהודיים
אמריקאיים
כיום ,מספר
הילדים הנולדים
נמוך מרמת
התחלופה
הדורית

נקודת השקפה שניה –
ואחרת לגמרי – מתמקדת
בהשפעה האישית שיש
להחלטות על הקמת משפחה
על היחידים הנוגעים בדבר.
בארצות הברית ,סוג זה של
דיון מתקיים לעתים נדירות
יחסית ,שּכן אמריקאים רבים
חשים אי-נוחות לשוחח על
כך .לדוגמה ,ב ,2002-פרסמה
סילביה אן היולט את ספרה
"ליצור חיים :מה שכל אשה
צריכה לדעת על לידה וקריירה" 17,שקרא לנשים לתכנן
את הורותן מתוך אותה גישה מציאותית ומודעת
שבה תכננו את הקריירה שלהן .בתוך ימים מפרסום
הספר דיווחה אליזבת כהן מדסק הבריאות של CNN
(ב 17-באפריל  18)2002על התגובה השלילית המהירה
והגורפת לספר של היולט ,שראתה בה שמרנית ונגד
נשים ,שמטרתה העיקרית היתה לדחוף נשים להורּות
באמצעות "הפחדה" .למעשה ,כוונתה המוצהרת של
היולט היתה לעודד נשים לקבל החלטות ריאליסטיות
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בקרב צעירים יהודים אמריקאים כיום ,מספר הילדים
הנולדים נמוך מרמת התחלופה הדורית .כפי שמצאו
סטיבן כהן ,ג'ק יוקלס ורון מילר ,בסקר האוכלוסיה
היהודית בניו יורק ב ,2011-לפלג החסידים היו
בממוצע כ 6-ילדים ,לחרדים "ישיבתיים" (מקביל
ל"ליטאים" בארץ) היו בממוצע כ 5-ילדים; ויהודים ניו
יורקים בני הזרם האורתודוקסי-מודרני כ 2.5ילדים
בממוצע .ללא-אורתודוכסים נולדו רק  1.5למשפח ה
שאינו רחוק מ ,1.7-המספר שחישבו חוקרי מכון ּפיּו
19
לאוכלוסיה הארצית של יהודים שאינם אורתודוקסים.
בניגוד אליהם ,כפי שמזכיר לנו הדמוגרף הישראלי סרג'יו
דלה פרגולה ,בדומה לחברה הישראלית שבתוכה הם
חיים ,זוגות המגדירים עצמם כחילונים נוטים לילודה
גבוהה בהרבה ממקביליהם באמריקה או באירופה.
גם זוגות ישראלים חילונים שואפים לגדל בין שלושה
לארבעה ילדים ,ובפועל מולידים כמעט שלושה ילדים
למשפחה ( 20.)2.7-2.8שיעורי הילודה הגבוהים בקרב
זוגות ישראלים חילונים מוכיחים את ההשפעה החזקה
שיש לנורמות חברתיות ולהדבקה חברתית – השפעתם
21
של האנשים שאנחנו מכירים ושל החברה הרחבה.
בכל התחומים הנוגעים להקמת משפחה – הולדה,
מגורים משותפים לפני החתונה ,תזמון הנישואין,
השתתפות נשים בכוח העבודה – הנורמות והעמדות
של המעגל החברתי משפיעות מאוד על החלטות
22
היחיד.
אבל רוב האמריקאים המשכילים – ובכללם היהודים
האמריקאים ,ברובם הגדול – נרתעים מלדון בהולדה.
אחד התסמינים הבולטים של אי-נוחות זו הוא הביקורת
הקולנית שהוטחה בהיולט ובאחרים תומכי הולדה ,בעוד

שרק בעלי טורים שמרנים קוראים לעידוד הילודה ,כמו
24
רוס דות'ט 23בטור שכותרתו "עוד תינוקות בבקשה".
חוסר הדחיפות של אנשים להוליד ילדים זוכה לתהודה
רבה ומזין שיחות במגזינים ובתקשורת האלקטרונית.
בעשר השנים האחרונות פרסמו כתבי העת הפופולריים
וכלי תקשורת נוספים שלל סיפורי הצלחה שסיסמתם
אחידה :אל תאמינו לסיפורים המפחידים – אפשר ללדת
בגיל הרבה יותר מאוחר משחשבתם .אלא שהספרות
הרפואית המעודכנת מספרת סיפור אחר :שרה רוזנטל
מבהירה את שיעורי העקרות על פי מחקרים חדשים:
על פי נתונים עדכניים ,בין  3ל 5-אחוזים מהנשים בשנות
העשרים לחייהן סובלות מעקרות; שיעור זה מטפס
ל 8-אחוזים בין הגילים  ;30-34מגיע ל 15-אחוזים בין
הגילים  32 ;35-39אחוזים בין הגילים  ;44-40ו69-
25
אחוזים בגיל .49-45
מנהיגי הקהילה היהודית באמריקה ומנהיגים דתיים
הגדל של יהודים הנישאים
מודאגים ובצדק מן השיעור ֵ
מחוץ לגבולות הדת והתרבות .אבל בעוד שנושא נישואי
התערובת מעורר ויכוחים (סוערים לעתים) 26,הרבה
פחות תשומת לב מוקדשת לעובדה שיהודים רבים
מתחתנים בגיל כה מאוחר עד שאין להם גישה קלה לבני
זוג יהודים מתאימים ,ובמקרים רבים אינם מסוגלים
פיסית להוליד את הילדים שקיוו להביא לעולם .לאחרונה
חלה נסיגה של נורמות הנישואין וגידול ילדים יהודים מול
הגידול בשיעור הרווקּות ,ההימנעות מנישואין ,והיעדר
ילדים – מתוכנן או לא 27.לאור ההשלכות שיש להם על
יהדות אמריקה ועל יהודים אמריקאים כיחידים ,דפוסי
החיזור ,הנישואין והילודה הם היבטים בחיים היהודיים
באמריקה שיכולים לצאת נשכרים מניתוח מעמיק.
עלייתם של "נישואי שותפּות"
רק מעט יותר מרבע מכלל משקי הבית היהודיים
באמריקה –  27אחוזים – מורכבים משני הורים עם
ילדים מתחת לגיל  .18אבל משפחות אלו ,על אף שהן
מהוות מיעוט בקרב משקי הבית היהודיים ,מייצגות
מודל מלהיב וחיובי – שאינו זוכה להכרה מספקת –

לצמיחה ולפיתוח של הקהילה היהודית האמריקאית
בעתיד .במאמרה "מגדר בחיים היהודיים באמריקה",
סילביה ברק פישמן קוראת למשפחות אלו
"נישואי שותפּות" ,ומראה איך רובן משלבות יעדים
אינדיבידואליסטיים ושאיפות אישיות עם מה שניתן
28
לכנות "ערכי משפחה יהודיים מסורתיים".
ברוב המשפחות היהודיות האמריקאיות עם ילדים
המתגוררים בבית ההורים יש שני הורים העובדים מחוץ
לבית תמורת שכר – כשלושה רבעים מכלל הזוגות גילאי
 .25-64מספרים אלה דומים גם בחלוקה לפי עשורים.
גם הרוב המכריע של הנשים היהודיות באמריקה שיש
להן בבית ילדים מתחת לגיל שש משתתפות בכוח
העבודה .בעלים ונשים
נוטים להיות בעלי אותה
רוב "נישואי
רמת השכלה והישגים
השותפות"
תעסוקתיים דומים .אפילו
מצליחים לשלב
רמות השכר שלהם דומות
הגשמת יעדים
למדי .שיעורי הגירושין
אינדיבידואליסטיים
משמעותית
נמוכים
ושאיפות אישיות
מאלה שבקרב האוכלוסיה
עם ערכי
הכללית .ניתן היה להניח
משפחה יהודיים
שמשפחות כאלו יהיו
מסורתיים
עסוקות מדי לקיום
קשרים יהודיים .אבל ,כפי
שהוכיחו בהרחבה הארייט
ומשה הרטמן 29,דווקא
אותן משפחות שיש בהן שוויון בין בני הזוג הן גם בין
המשפחות עם החיבור החזק ביותר ליהדותן בארצות
הברית – ולא משנה באיזו צורה מודדים את המונח
"מחובר ליהדות" .ואכן רוב היהודים האורתודוקסים-
מודרניים באמריקה משתייכים לפלח דמוגרפי זה
ומקיימים סגנון חיים דומה.
מכיוון שמשפחות "שותפּות" כאלו מהוות מודל
למשפחה "שיש לה הכל" ,אם להשתמש בביטוי
ובמושג מוגזם אך עכשווי ,יש לחקור אותן על מנת
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להבין איך אפשר להרחיב ולהפיץ את ההיסטוריה
שלהן ואת האסטרטגיות שהן נוקטות אל פלחים
נרחבים יותר של האוכלוסיה היהודית באמריקה.

נמצא כי בקרב צעירים בעלי רקע של חינוך יהודי והורים
יהודים הדומה ל"ילדי התוכנית של לפין" ,רק  50אחוזים
מהם התחתנו עם יהודים.

חינוך יהודים להקמת משפחה יהודית

מתפקד כהתערבות גם מכיוון שהוא
לסיכום ,חינוך יהודי ַ
מטפח קבוצות שווים ומעגלים חברתיים המורכבים
מיהודים .החשיבות של התערבויות מסוג זה גברה מאוד
עקב העובדה שכיום ההזדמנות של יהודים לחוות קשרים
חברתיים עם יהודים (ולמצוא בני זוג יהודים) איננה
חוויה שכיחה בקרב מספר גדול של יהודים אמריקאים.
חברּות ונישואין בתוך
זאת ועוד ,דפוסים אלה של קשרי ֵ
הקבוצה עומדים בניגוד לחגיגת המגוון האתני וקשרים
חוצי-תרבויות המקובלת בחברה האמריקאית ,עד כדי כך
שיהודים המקדמים אנדוגמיה (נישואין בתוך הקבוצה)
חברּות עם יהודים
מואשמים לעתים ב"גזענות" 32.קשרי ֵ
עוזרים לצעירים יהודים לחוות רגשות חמים כלפי
33
קבוצות יהודיות ולטפח זכרונות נעימים.

תחום נוסף שיש בו חדשות מלהיבות ומעוררות תקווה
הוא ההתערבויות – בעיקר התערבויות של מתן חינוך
יהודי בבתי הספר היומיים והמשלימים ,שהוכח כי בכוחן
לחולל שינוי משמעותי שניתן למדידה :חינוך ילדים
במשך יותר משבע שנים בבית ספר יהודי או במסגרת
מסלולים משלימים ,הכולל את גיל הנעורים ,משפיע
באופן חיובי על תוצאות הנוגעות להקמת משפחה ,וגם
על חיבור ליהדות כבוגרים .הניתוח שלנו למערך הנתונים
העדכני של מחקר מכון ּפיּו
התערבות
גילה כי ליהודים שלמדו
קהילתית
בבית ספר יהודי או אפילו
בתחום החינוך
בתוכניות משלימות (בעיקר
עשויה לחולל
מטעם הקהילה) במשך יותר
שינוי חיובי ניכר
משבע שנים יש יותר סיכוי
בהעברת הזהות
להינשא ליהודים ויותר סיכוי
היהודית אל
לגדל ילדים שהם "יהודים על
הדור הבא של
פי דתם" .גם למחנות הקיץ
יהודי אמריקה
היהודיים יש השפעה חיובית
30
משמעותית.
כמו כן חשוב לציין שכל
המחקרים הזמינים העוסקים בהשפעת הנסיעה
לישראל מצביעים על אותו כיוון :ביקורים בישראל
מייצרים רמות גבוהות יותר של חיבור ליהדות ועיסוק
ביהדות .ההשפעה של מסעות "תגלית" תועדה בהרחבה.
גם לטיולים של בני נוער יש השפעה מתמשכת ,אף
שנחקרה פחות .לדוגמה ,במחקר שנערך לאחרונה על
תוכנית "נוער לישראל" של קרן רוברט לפין (Robert I
 31,)Lappin Foundations’ Youth to Israelובדק את בוגרי
התוכנית הנשואים – שכולם הגיעו מכעשרים עיירות
מצפון לבוסטון –  72אחוזים מתוכם התחתנו עם יהודים.
אם נתייחס לנתוני סקר מכון ּפיּו  2013כקבוצת השוואה,
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מבחינת המדיניות ,ההשלכה הברורה של הנתונים
החדשים על החינוך היהודי ,העולים בקנה אחד עם שלל
הספרות המחקרית לאורך השנים ,היא שיש חשיבות
לחינוך יהודי .הקמה ,הרחבה ,ושיווק יעיל של מסלולי
לימודים מצוינים ,מושכים ,ובמחיר שווה לכל נפש בחינוך
היהודי ,במסגרת בתי ספר יומיים לא-אורתודוקסים
ותוכניות משלימות לבני הנוער ,מהווים תחום שבו
התערבות קהילתית עשויה לחולל שינוי ניכר וניתן
למדידה באיכות הזהות היהודית באמריקה ובהעברת
הזהות היהודית אל הדור הבא של יהודי אמריקה.

מענה  – 2חב"ד :מתכונת חדשה של זהות
ואינטראקציה יהודית?
המענה השני שברצוננו לבחון הוא המענה של תנועת
חב"ד .אם כי המענה שעיקרו עידוד הקמת משפחה
יהודית והולדת ילדים יהודים יכול להיחשב כביטוי
של "תרבות-נגד" ,נראה כי באופן פרדוקסלי ,דווקא
התשובה של תנועת חב"ד – כת חסידית מסורתית
מאוד בת יותר ממאתיים שנה ,מתאימה לאתוס
האינדיבידואליסטי בימינו.

מכון ּפיּו וחב"ד :מדוע חב"ד לא מופיעה
בסקר?
בין שפע התגובות לדו"ח מכון ּפיּו  2013על יהודי
אמריקה ,ראויות לציון התגובות של חב"ד ושל
רבנים חרדים נוספים העוסקים בקירוב אורתודוקסי
של יהודים אחרים .בניגוד לתגובת הזרם המרכזי
האורתודוקסי לנתוני מכון ּפיּו ,שהיתה מודאגת
מאוד – שּכן הדו"ח הבליט את השיעור הגבוה מאוד
של נישואי חוץ ואת הגידול במגזר ה"יהודים חסרי
דת" ,שהקשר שלהם לפרקטיקות יהודיות ,תחושת
ההשתייכּות ליהדות ,והמחויבות שלהם ליהדותם
רופפים ביותר ,תגובת הרבנים הללו היתה אחרת
לגמרי .חלקם ערערו על אמינות המחקר; אחרים ראו
בו אפילו סיבה לאופטימיות מסוימת.
הערעורים על אמינות המחקר התבססו על הפער
הנתפס בין מה שדיווח המחקר על החיים היהודיים
באמריקה לבין החוויה בפועל של אותם רבנים.
הרב דוד אליעזרי ,חסיד חב"ד המכהן כנשיא מועצת
הרבנות של מחוז אורנג' בקליפורניה ,והרב צבי
נייטינגייל ,האחראי לקירוב ברשת החינוך "אש
התורה" ,הרגישו שמחקר מכון ּפיּו החמיץ לחלוטין
את סיפור ההתחדשות האורתודוקסית ,שתנועת
חב"ד ,על  959מרכזיה הפזורים בכל רחבי אמריקה,
מסמלת אותו יותר מכל ,כפי שכותב אליעזרי:

ַטיילו ברחובות פיקו/רוברטסון ,צפון מיאמי
ביץ' ,או פלטבוש בברוקלין .לפני שלושים
או ארבעים שנה היה קשה למצוא שם
קומץ יהודים דתיים ,והיום השכונות הללו
34
מתפקעות מרוב משפחות דתיות צעירות.
נייטינגייל מצדו כותב כך:
לדעתי המחקר מוטה וכמעט חסר ערך.
מדוע השאירו את חב"ד בחוץ? ..מכיוון
ש[שאלון הסקר של מכון] ּפיּו לא כלל את
האפשרות לסמן "חב"ד" ,ברור שהסקר
התעלם לחלוטין מהתנועה הדינמית ביותר
35
ביהדות בשנים האחרונות.
מחברי הסקר של מכון ּפיּו,
אלן קופרמן וגרג סמית,
מיהרו להשיב .הם כתבו כי
הסקר לא טען כי "מספר
היהודים האורתודוקסים
השנים".
לאורך
ירד
"למעשה ",הם כותבים,
מוכיח
שלנו
"הדו"ח
שבהשוואה ליהודים אחרים,
הרבה
האורתודוקסים
יותר צעירים ,בממוצע,
ונוטים להקים משפחות
גדולות יותר ,מה שמצביע
על כך שהנתח שלהם
באוכלוסיה היהודית ילך ויגדל ".טענה חשובה נוספת
היא שלמשיבים כן ניתנה אפשרות לסמן את חב"ד
כאופציה .בנוסף לשאלה "האם אתה אורתודוקסי,
קונסרבטיבי ,או רפורמי" ניתנה האפשרות
להזדהות כ"אחר" .ואכן ,מספר גדול של יהודים
בחרו להזדהות כ"אגנוסטיים" או כ"אתאיסטים",
"רקונסטרוקציוניסטים" או "התחדשות יהודית".
בנוסף ,אלה שהזדהו כאורתודוקסים נשאלו האם הם
רואים את עצמם כחסידים ,אורתודוקסים-מודרניים,

אנשי חב"ד:
"המחקר
של מכון פיו
החמיץ לחלוטין
את סיפור
ההתחדשות
האורתודוקסית
שתנועת חב"ד
היא המובילה
העיקרית שלו"
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"ישיבתיים" ,או סוג אחר של אורתודוקסים .יותר
מ 150-משיבים הזדהו כחסידים ,ובכללם קומץ
(מספר קטן מדי לניתוח בנפרד) שהזדהו באופן
ספציפי כחב"ד או לוּבביץ' .במלים אחרות ,לטענת
קופרמן וסמית' ,למשיבים כן ניתנה אפשרות לזהות
36
את עצמם כחב"ד ,אך הם פשוט לא בחרו בה.
על אף התשובה ההגיונית בהחלט ,הביקורת של
אליעזרי ונייטינגייל מעמיקה יותר .הם מודעים לכך
שבמונחים המקובלים והמוסכמים של הזדהות
יהודית והשתייכות לזרמים ביהדות ,מעט מאוד
אנשים יזהו את עצמם כחב"ד .הטענה היסודית שלהם
היא שהמונחים המשמשים להגדרת זהות ,פרקטיקה
והשתייכות יהודית עוברים
בעצמם שינויים ,ושדו"ח
"יהודים רבים
מכון ּפיּו לא השכיל לתפוס
המשתתפים
את השינויים הללו .וכך ,כפי
בפעילויות חב"ד
שכותב נייטינגייל[" :נתוני
אינם הופכים
מכון ּפיּו] מבוססים על מודל
לשומרי מצוות
ועל מנטליות שאבד עליהם
מלאים ,אך
הכלח ",ואילו אליעזרי
הם מאפשרים
טוען כי "מכון ּפיּו השתמש
למסורת
מיושנת
במתודולוגיה
היהודית
למדידה של קהילה יהודית
להשמיע קול
מורכבת ומגוונת הרבה יותר
חזק יותר
בעידן שאחרי ההשתייכות
בחייהם"
לזרמים ["בתר -זרמי" post-
 ".denominationalבמלים
אחרות ,הרבנים האלה טוענים כי מתחת לפני השטח
מתחוללת תמורה עמוקה בעצם טבען של הזהות
היהודית ,הפרקטיקה היהודית וההשתייכות ליהדות,
וכי אחת התופעות (ואולי בעיניהם ה-תופעה בה"א
הידיעה) המעידות על כך היא תנועת חב"ד ,על מאות
המרכזים והתוכניות שלה ,המושכים אליהם מספר
גדל של יהודים.
ֵ
אליעזרי מודע לכך שרוב היהודים המגיעים למרכזי
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חב"ד אינם אורתודוקסים מבחינת קיום המצוות וכי
רק מעטים מהם יבחרו להזדהות כאורתודוקסים .הוא
יודע שיהודים רבים המשתתפים בפעילויות של חב"ד
הם חברים בבתי כנסת רפורמיים וקונסרבטיביים.
למרות זאת" ,אף על פי שיהודים אלה אינם הופכים
לשומרי מצוות מלאים ,הם מאפשרים למסורת
היהודית להשמיע קול חזק יותר בחייהם ".תלונתו
היא שמחקר מכון ּפיּו לא פיתח שום כלים לתיעוד
המגמה המשמעותית הזו בחיים היהודיים באמריקה.
אליעזרי ונייטינגייל כותבים מעמדה מוטה ,בהיותם
רבנים המחויבים למפעל הקירוב האורתודוקסי ,אך
גם כותבים מגויסים פחות ,באקדמיה ובעיתונות,
מתחילים להבחין בחשיבות חב"ד בחיים היהודיים
באמריקה .על פי סקר אוכלוסיה בעריכת פרופ' איירה
שסקין 37 26,אחוז ממשקי הבית היהודיים באזור
מיאמי היו מעורבים בתוכניות חב"ד בשנה האחרונה,
ובכללם  42אחוזים היו משפחות יהודיות עם ילדים
המתגוררים בבית ההורים .אמנם חלק מהקהילות
דיווחו על מספר משתתפים קטן יותר בתוכניות
אלה ,אבל המספרים במחקר של מיאמי דומים מאוד
למספרים שדוד אליעזרי חישב להיקף ההשתתפות
בתוכניות חב"ד במחוז אורנג' ,קליפורניה .גם כותבים
אחרים ,כמו סּו פישקוף 38,הבחינו בנוכחות הנרחבת
של חב"ד בחיים היהודיים באמריקה ובהשתתפות
הגבוהה יחסית של יהודי אמריקה בפעילות חב"ד ,אף
שהתייחסו לכך יותר בצורה אנקדוטלית ועיתונאית.
נראה אפוא כי חשוב לבחון את הרעיון שכיום
מתחולל שינוי בעצם טבען של הזהות ,השייכות
והפרקטיקה היהודית באמריקה ,ושאין די בכלים
המקובלים למדידת פרמטרים אלה .כלומר ,ייתכן
שכלי מדידה המסתמכים רק על נתוני החברות בבתי
הכנסת וההשתייכות לזרם ביהדות אינם לוכדים את
סיפור ההזדהות והקשר עם היהדות במלואו ,וצריך
להשלימם באמצעות גישות חדשות לבחינת הקשר
ליהדות ,הנשענות פחות על הפרמטרים הללו .האם

הזהות היהודית בארצות הברית עוברת מן הפרדיגמה
של קהילה עם גורל משותף לפרדיגמה של בחירה
אישית? בהערכות שנתיות קודמות העלינו הצעה זו
וחקרנו אותה מנקודת הראות של התרבות היהודית
בימינו ויצירת משמעות יהודית .בהערכה השנתית
הנוכחית אנו בוחנים את השינוי הזה מנקודת מבט
אחרת – זו של הפעילות בחסות החרדים .במפתיע,
נראה כי התיאולוגיה והפרקטיקה של חב"ד העכשווית
תואמות פרדיגמה חדשה זו של זהות יהודית.

מקהילת גורל לבחירה אישית
הרב יוסף דב סולובייצ'יק טען כידוע שאפשר
לאפיין את העם היהודי בשתי דרכים שונות ,ואולי
אף סותרות – כ"קהילת גורל" (,community of fate
שאין לבלבל בינה לבין  ,community of faithקהילה
דתית) ,וכ"קהילת ייעוד" .הטיעון של סולובייצ'יק
היה כמובן פילוסופי ותיאולוגי .אנחנו רוצים לקחת
את המושג "קהילת גורל" ולעשות בו שימוש בתוך
מסגרת סוציולוגית יותר .על פי הבנה זו ,להיות
יהודי הוא "נתון" – משהו שנכפה עליך או שאין לך
ברירה בקשר אליו – כמו צבע עור .אדם מקבל את
העובדה שהוא יהודי כחלק מן "הסדר הטבעי" וכמצב
עניינים מובן מאליו .החלק המרכזי בהמׂשגה זו הוא
שכיהודי ,האדם משתייך באופן טבעי לקהילה של
בני אדם דומים לו ,ושהקהילות הללו חשובות להגנה
עצמית ולקידום האינטרסים של הקבוצה (שהם גם
האינטרסים של היחיד) .מודל זה של זהות יהודית
הוא כמובן המתכונת ההיסטורית המסורתית של
זהות יהודית .עד לעת החדשה ,בארצות נוצריות
ומוסלמיות גם יחד ,היהודים היו מאוגדים בגופים
קהילתיים רשמיים בעלי זכויות וחובות מוגדרות מול
המדינה והחברה הלא-יהודיות .החברות בקהילה
יהודית לא היתה מרצון; אנשים נולדו לתוכה .עד
לעת החדשה ,הדרך היחידה לצאת מהקהילה היתה
בהמרת הדת ,לנצרות או לאסלאם.

מנקודת מבט פורמלית ,הקהילות המאוגדות
הנפרדות בוטלו עם עלייתה של מדינת הלאום
המודרנית ,האמנציפציה (בצרפת ב ,)1791-שינוי
מעמד היהודים לאזרחות לאומית מודרנית ,והעברת
הדת אל המרחב הפרטי ,אבל הרגלי החשיבה והרגשות
שהתלוו למתכונת המסורתית המשיכו להתקיים
במקרים רבים גם אחרי עשרות ואפילו מאות שנים.
וכך ,באמריקה ,בעיקר עם גל ההגירה ממזרח אירופה
שהחל ב ,1880-היהודים (כמו גם קבוצות אתניות
נוספות של מהגרים לבנים מאירופה) המשיכו
להתכנס בשכונות נפרדות ולהתחתן בתוך הקהילה
ברוב המכריע של המקרים ,וזאת על אף הירידה
התלולה בקיום אורח חיים
דתי ,בעיקר בקרב בני
עם גל ההגירה
הדור השני להגירה .הם גם
ממזרח אירופה
הצטרפו לבתי כנסת .למרות
שהחל ב1880-
שבאמריקה,
העובדה
היהודים
הפירוש הלגיטימי היחיד
המשיכו להתכנס
של "להיות יהודי" הוא
בשכונות
החברּות
ֵ
זהות דתית בלבד,
נפרדות
בבית כנסת היתה אז ,וברוב
ולהתחתן בתוך
המקרים היא גם כיום
הקהילה
ביטוי להשתייכות אתנית.
וכך ,למרות שמבחינה
פורמלית יהודי אמריקה
נהנים מאמנציפציה מלאה
והם אזרחים לכל דבר ,הם נטו לחשוב על עצמם כעל
קבוצה נתונה ,קדומה ,שהקיום החברתי שלה עד
אמצע המאה העשרים התאפיין במבנה של קהילה
מאוגדת.
לדעתנו ,חשיבה זו מצאה ביטוי בשיטת המימון של
בתי הכנסת .במקור ,בתי הכנסת באמריקה נהגו
סדר
למכור מושבים על מנת לממן את עצמםֶ ,ה ֵ
שהעתיקו מהכנסיות הפרוטסטנטיות באמריקה.
אבל עם התעוררות ביקורת על השיטה – הן בכנסיה
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והן בחוגים יהודיים – פנו בתי הכנסת לגביית דמי
חבר .נראה כי שיטה זו התקבלה מפני שבעיני יהודי
מזרח אירופה ,תשלום דמי החבר לבית הכנסת
היה זהה לתשלום מסי הקהילה שהם או אבותיהם
החברּות בבית הכנסת
ֵ
וסבותיהם שילמו באירופה.
הפכה לכלי העיקרי לגיבוש וביטוי הזהות היהודית
וההשתייכות לקהילה היהודית באמריקה .כפי שטענו
סטיבן מ' כהן ולורן בליצר במאמרם "להשתייך בלי
להאמין" 39,יהודים משתייכים לארגונים דתיים (בתי
כנסת) במידה דומה לנוצרים האוונגליסטים ,אך הם
דבקים באמונה דתית במידה פחותה מאתאיסטים
לא-יהודים .לסיכום ,המשמעות של להיות יהודי
היתה בעיקרה עניין של
השתייכות לקהילה יהודית,
משנות ה'70-
הכרוכה בתחושת ערבּות
ואילך החל
היהודים
לכל
הדדית
זינוק בשיעור
באשר הם ובנישואין בתוך
הנישואין
הקבוצה .מאחר שבתי
המעורבים
הכנסת התפלגו על פי
אצל יהודים,
קווי החלוקה לזרמים
ובמקביל החלה
השונים ביהדות (בדומה
להיחלש הזהות
למה שקרה בכנסיות הזרם
היהודית במובן
הפרוטסטנטי בנצרות) ,היה
של השתייכות
לזהותו היהודית של כל
לקהילה קדומה,
אדם "טעם" משלה ,שהיה
נתונה מראש
או רפורמי או קונסרבטיבי
או אורתודוקסי.
מתכונת זו של זהות יהודית החלה להשתנות
במחצית המאה העשרים ,ובמיוחד בשליש האחרון
של המאה .כתוצאה ממלחמת העולם השניה והחוק
להעדפת יוצאי הצבא האמריקאי (Servicemen’s
 ,)Readjustment Act of 1944התחילו הזהויות
האתניות הלבנות הנפרדות להישחק ולהיעלם.
אמריקאים ממוצא פולני ,איטלקי ,יהודי ,ואחרים,
הפכו להיות חלק מהרוב הלבן .בד בבד החלו
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הנישואין בין בני דתות ומוצאים אתניים שונים
להפוך לנורמה מקובלת ,ואפילו לאידיאל של
התרבות האמריקאית .וכך ,החל משנות השבעים
חל זינוק בשיעורי הנישואין המעורבים בקרב
יהודים .ובמקביל לכל אלה החלה להיחלש הזהות
היהודית במובן של השתייכות לקהילה קדומה,
נתונה מראש ,בעלת גורל משותף .תחת זאת הפכה
היהדות לאחת מבין הדרכים הרבות שבהן היהודים
האמריקאים כיחידים בחרו להכניס לחייהם כדי
להעניק להם משמעות וסיפוק .התפילה ,לימודי
יהדות ,הגות יהודית ,אקטיביזם בקהילה ועוד הפכו
לחלק מאינספור הפעילויות המעניקות משמעות
שהאמריקאים משתתפים בהן וצורכים אותן מרצונם.
במלים אחרות ,הזהות היהודית באמריקה התחילה
להשתנות ,מזהות קהילתית קמאית ומוכתבת
מראש ,לזהות צרכנית אינדיבידואליסטית 40.הרברט
גנס סיכם את התהליך הזה ביחס לזהות האתנית
(הלבנה) בכללותה במאמרו החשוב על "אתניות
סימבולית" ,שאותה תיאר כדרך לביטוי הזהות
האתנית ,באופן שהוא "קל ומקוטע"" ,רצוני"" ,מגּוון
ואינדיבידואליסטי" ,ואשר אינו דורש "מחויבות
חברּות
מייגעת או הגוזלת זמן רב" ,ואינו "תובע ֵ
41
פעילה" בארגון או בקהילה.

חב"ד והיהדות הצרכנית-אינדיבידואליסטית
אנו טוענים כי שינוי זה הוא הרקע לפריחתה של
תנועת הקירוב מבית חב"ד .אנו מעוניינים לבחון
את חב"ד לא רק בגלל העניין האתנוגרפי שהתנועה
מעוררת מטבע הדברים ,אלא גם מפני שברצוננו
לבדוק אם חב"ד יכולה לספק מודל לקידום ולחיזוק
זהות יהודית בתרבות האינדיבידואליסטית של המאה
העשרים-ואחת ,אשר יוכל לשמש גם מחנכים יהודים
ומנהיגי קהילות יהודיות שאינם שותפים להשקפת
העולם ולתיאולוגיה של חב"ד (ואולי אף אינם דתיים
כלל) .אבל כדי להשיג זאת ,עלינו לנסות ולהבין את

מפעל הקירוב של חב"ד על פי מונחיו – מהן הנחות
היסוד שלו ומהם יעדיו?
מפעל הקירוב של חב"ד נובע מתוך תורת חב"ד ,כפי
שהתגבשה לראשונה בשלהי המאה השמונה-עשרה
והתפתחה בדורות המאוחרים תחת הנהגתם של שני
האדמו"רים האחרונים :הרב יוסף יצחק שניאורסון,
וחתנו הרב מנחם מנדל שניאורסון .על פי תיאולוגיה
זאת " ,תכלית בריאת העולם הזה שנתאווה הקב"ה
42
להיות לו דירה בתחתונים".
תורת חב"ד מלמדת כי העולם הזה – כלומר העולם
החומרי שבו אנו חיים – הוא אלוהות נסתרת .כלומר,
העולם הזה בא מאלוהים או יותר נכון ,הוא אלוהות
ממש ,אלא שאנו כנבראים לא רואים זאת *.הפירוש
המעשי של "להיות לו דירה" הוא לחשוף את טבעו
האלוהי היסודי של העולם .אחת הדרכים המרכזייות
שהמאמין משיג זאת היא באמצעות עשיית מצוות
בחפצים גשמיים ארציים (תיבות ורצועות עור
לתפילין ,חוטי צמר לציצית ,קמח חיטה ומים למצות,
וכדומה) .באמצעות השימוש בחפצים גשמיים
ארציים לקיום מצוות האל ,האדם מבליט את טבעם
ותכליתם האלוהיים האמיתיים .כלומר ,הוא "מטעין"
אותם במשמעות רוחנית ואלוהית .ייחוס זה של
משמעות ותכלית אלוהית אינו חל רק על החפצים
החומריים הגשמיים הכרוכים בקיום המצווה עצמה
(כגון רצועות ותיבות התפילין) ,אלא גם על כל
שרשרת הייצור והקיום שלהם .וכך ,אם ניקח שוב את
הדוגמה של רצועות התפילין ,הנחת התפילין מעניקה

תכלית אלוהית ומשמעות אלוהית לא רק לרצועות
ולתיבות ,אלא גם לפרות שסיפקו את העור לייצורן,
את המים ששתו ואת העשב שאכלו .כך שבעשיית
המצוות החומריות ,היהודים מעניקים לכל העולם
הטבע והחומר משמעות ותכלית אלוהית פנימית.
אבל המשמעות האלוהית והתכלית האלוהית הללו
אינן ניתנות לתפיסה במצבו הנוכחי של העולם שטרם
נגאל .הפירוש של ביאת המשיח היא שהתכלית,
המשמעות והמהות האלוהית האמיתית של עולם
התחתונים החומרי תהיה ניתנת לתפיסה וברורה
לכל 43.בהקשר של ביאת
חב"ד
חסידי
המשיח,
פעילות חב"ד
אוהבים לצטט את הפסוק
מבוססת על
מישעיהו י"א ,ט" :כי מלאה
עקרונות שונים
הארץ דעה את ה' כמים לים
לגמרי מאלה
מכסים".
של הקהילה

היהודית
המאורגנת
הקונבנציונאלית

פעילות חב"ד מבוססת
על עקרונות שונים לגמרי
מאלה של הקהילה היהודית
המאורגנת הקונבנציונלית.
הם עסוקים הרבה פחות
החברים",
ב"מספר
ובגבולות המפרידים בין
קבוצות וזרמים .מה שחשוב
בעיניהם יותר הוא שהיהודים כיחידים (והקולקטיב
היהודי ,במיוחד בישראל) יקיימו מצוות ויעניקו
לעולם את התכלית והמשמעות האלוהית באמצעות
מעשי צדקה אינדיבידואליים ,הנחת תפילין ,נענוע

* למעשה ,תורת חב"ד מלמדת כי בעצם אין עולם נברא כישות אונטולוגית עצמאית .מעשה הבריאה הוא בעצם יצירת
פרספקטיבה מצד הברואים ,שמתוכה העולם נראה כישות עצמאית .אבל האמת היא שאין עולם כישות עצמאית .אלוהים הוא
הקיום היחיד והעולם "נמצא" בתוכו .רק בגלל הפרספקטיבה שלנו כברואים ,העולם נראה לנו כישות עצמאית וטבעו האלוהי
נסתר לחלוטין (תניא ,שער הייחוד והאמונה) .למעשה ,העולם נראה כאילו הוא יכול להתקיים ולשגשג ללא כל צורך באל ובכוחו
המזין .המשימה של העם היהודי היא לגלות – באמצעות קיום המצוות מצד אחד ותפילה מיסטית מצד שני – את טבעו
האלוהי האמיתי של העולם .טבעו האלוהי האמיתי של העולם עתיד להתגלות במלואו לעיני בני האדם עם בוא עידן הגאולה
המשיחית( .תורת חב"ד היא מקיפה ומרתקת .הבאנו כאן רק אפס קצה על קצה המזלג).
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על רעיון השליחים
"שלּוח") הוא מרכיב יסודי במחשבה החב"דית בימינו .כפי שהסביר הרבי
רעיון השליח (או בשפת הדיבור ְ
האחרון ,ר' מנחם מנדל שניאורסון ,הוא נשען על המבנה הרעיוני של הענקת משמעות ותכלית נתונה
לאובייקט מסוים ,המוקנית לו כאילו מבחוץ ,שהוא אותו מבנה רעיוני המתגלם בעשיית מצווה ובהקניית
משמעות ותכלית אלוהית לחפץ גשמי .שליח חב"ד הוא ישות פסיכו-פיזית שתכליתה ומהותה הפנימית
הוענקה לה מידי הסמכות השולחת אותו ,שהיא הרבי .תפקיד השליח הוא לגרום ליהודים אחרים להעניק
לחיים החומריים והחברתיים תכלית אלוהית נעלה יותר ,באותו מובן שחיי השליח עצמו מקבלים מן הרבי
תכלית ומשמעות אלוהית נעלה יותר .אבל גם הרבי עצמו היה שליח ,כפי שאמר פעמים רבות .הוא היה
שליחו של חמיו המנוח" ,הרבי הקודם" (דער פריערדיקער רבי) ,ר' יוסף יצחק שניאורסון ,שאותו הקפיד
תמיד לכנות "נשיא דורנו" .באופן זה ,הקוסמולוגיה של חב"ד מבינה את העולם כמורכב משרשרות של
אובייקטים גשמיים שקיבלו משמעות ותכלית נעלה יותר ,והם עצמם מעניקים לאובייקטים אחרים
*
משמעות ותכלית אלוהית משל עצמם.
* מנחם מנדל שניאורסון ,קונטרס שלח נא ביד תשלח .שיחת שבת פרשת חיי שרה ה'תשנ"ב .1992
.http://www.moshiach.net/blind/hebrew/dm31.htm, accessed July 13, 2015

הלולב והאתרוג ,חסד ואהבת הזולת ,וקיום מצוות
השבת .הם מזמינים את היחיד היהודי לעשות משהו
בעל משמעות אמיתית – להקנות לעולם תכלית
חברּות או
ֵ
חברּות ודמי
ֵ
אלוהית – מבלי לדרוש
מחויבות לטווח ארוך .המטאפיזיקה והפעילות של
חב"ד אכן מתאימות מאוד לעידן אינדיבידואליסטי
ונזיל ,ולעידן של "אתניות סימבולית" .הם מציעים
מעין "כמוסות משמעות עילאית" שאפשר "לבלוע"
אותן ביחד עם כמוסות משמעות אחרות (זן ,קולנוע,
ספרות ,פיסול ,קניות) וברמות שונות של עוצמה.
אך למרות התבנית האינדיבידואליסטית ,מרכזי חב"ד
מציעים חוויה קהילתית חשובה .גם כאן ,החוויה הבין-
אישית שחב"ד מציעים שונה מן החוויה המקובלת
שמציעה הקהילה היהודית המאורגנת .הפילוסופיה
והפרקטיקה הדתית של חב"ד יוצרים הפשטה של בני
אדם ושל מצבים וחושפים אותם במהותם המטאפיזית
היסודית .בעיניים חב"דיות ,היהודים כיחידים אינם
"חברי הקהילה היהודית" בעלי תפקידים חברתיים,
מעמד ומשאבים .כל אחד מהם הוא נשמה יהודית
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אלוהית שירדה לעולם התחתון הגשמי כדי להקים
בו דירה לאלוהים .לכן ברמת האידיאל ,הפרקטיקות
והמוסכמות החברתיות של חב"ד נוטות להתעלם
מה"מלבושים" החיצוניים של כסף ,מעמד ,ומשיכה
מינית .תחת זאת הם נוטים להתייחס לאנשים על
בסיס המהות האנושית המשותפת שלהם ,ליצירת
מרחב שוויוני ,פתוח ,ומקבל (ליהודים) המתעלם
מהבדלים חברתיים ביניהם .בכך מזכירה תורת חב"ד
שט ַבע האנתרופולוג הנודע
את מושג ה"קומוניטאס" ָ
ויקטור טרנר 44.כמובן שבפועל ,השליחים של חב"ד
מטבעם אל קסמי
הם בני אדם ,וככאלה הם נמשכים ִ
הכסף ,המעמד והמין לא פחות מכל אדם אחר ,רק
שהפרקטיקה הממוסדת הדתית והחברתית שלהם
מכילים תחושת "קומוניטאס" חזקה מספיק כדי להפוך
את חוויית הקהילה בחב"ד לחוויה "מיוחדת" עבור רוב
האנשים .חב"ד מתייחדת בכך שאינה תובעת מחויבות
אישית כוללת כתנאי להשתתפות בפעילויות חווייתיות
המהוות מעין כמוסות מחוללות-משמעות יהודית ,ובכל
זאת מצליחה לספק חוויית קהילה פתוחה ומקבלת.

שורשיה של "הגישה האינדיבידואליסטית" של חב"ד
נעוצים ב"קולקטיביזם מטאפיזי" .כל אחת מהנשמות
היהודיות היא חלק אורגני מ"כנסת ישראל" – ישות
רוחנית אחת שמקורה באל עצמו 45.לכן חב"ד דוחה
את העקרונות המארגנים את הקהילה היהודית כיום
בזרמים נפרדים .למעשה ,היא אף רואה ב"זרמים"
כמו האורתודוקסים והרפורמים חלוקה מלאכותית,
פיקטיבית ומזיקה ,הגורמת לפילוג מיותר בין יהודים.
במונחים אידיאליים ,נראה שחב"ד מתאימה
לשמש כנתיב להזדהות כיהודים בתרבות
האינדיבידואליסטית הנזילה של אמריקה במאה
העשרים-ואחת .איך זה עובד בפועל? בעניין זה יש
יותר שאלות מתשובות .אין ספק שיש מגוון רחב של
אנשים הלוקחים מדי פעם חלק בחוויית חב"ד ,אבל
אין נתונים רבים להערכת ההשפעה שיש לחוויות
הללו על החלטות ,ערכים והתנהגויות יהודיות.
נראה כי חב"ד מצליחה להציע מסגרת שבה פעילות
יהודית וזהות יהודית יכולות לשכון בנחת לצד
זהויות והזדהויות רבות אחרות .זוהי מסגרת שיכולה
להיות נעימה במיוחד ליהודים חסרי דת וליהודים
חלקית (בתנאי שנולדו לאם יהודיה) .אך האם היא
יכולה לשמש כקרס להשגת מחויבות גדולה יותר
והשתייכות ליהדות? חסידי חב"ד ושלוחיה מחויבים
כמובן עמוקות לעם היהודי ולמה שהם תופסים
עבר לאספקת כמוסות
כשלומו ורווחתו .אבל ֵמ ֶ
של משמעות יהודית ,האם הם יכולים להעביר את
המחויבות הזאת ל"יהודי ארצות הגבול" ,שהחיבור
שלהם ליהדות רופף והזדהותם כיהודים קלושה?
בעיה נוספת היא שהנתונים שיש בידינו מתייחסים
לאזורים גיאוגרפיים שבהם התגוררו במשך עשרות
שנים יהודים רבים בעלי רקע יהודי דתי או אתני –
מיאמי-דייד ,פלטבוש ,וכדומה .כך שלמרות שרבים
ממרכזי חב"ד ממוקמים באזורים שהיו עד כה משוללי
כל זהות יהודית ,איננו יודעים איזו השפעה היתה להם
שם .יחד עם זאת ,יש לציין כי מחקר הנערך עתה עשוי

להצביע על קשר בין שיעורים גבוהים של מעורבות
בפעילות חב"ד בקמפוסים לבין רמה גבוהה יותר
של חיבור ליהדות בקרב בוגרי אוניברסיטאות בשנות
העשרים לחייהם.
מעבר לשאלת התועלת של חב"ד והדרכים למדידתה,
עולות השאלות הנוגעות לעלות של חב"ד לקהילה.
לדוגמה ,כאשר חב"ד נכנסים לאזור ,האם הם מסיטים
אליהם כספים ואנשים מן המסגרות והארגונים
היהודיים הקיימים ,כך שבפועל אינם מביאים שום
תועלת לקהילה?
לסיום ,עולה גם שאלת היכולת של מסגרות וארגונים
מחוץ לחב"ד לאמץ את שיטות הפעולה והגישות
האם
חב"ד.
של
אפשר להפשיט את
יש בסיס להשערה
והגישות
הטכניקות
שהתיאולוגיה של
התורה
מן
הללו
חב"ד יכולה לספק
והמנהגים הדתיים של
מודל לקידום
תנועת חב"ד? האם
ולחיזוק זהות
אפשר להרכיב כמוסות
יהודית בתרבות
משמעות שיהיו יעילות
האינדיבידואליסטית
באותה המידה ,אם לא
של המאה ה21-
מקבלים את השקפת
המיסטית
העולם
הספציפית של חב"ד?
הצגנו בקצרה את
מפעל הקירוב של חב"ד במאמר זה משום שנראה כי
הוא מהווה תופעה יהודית תוססת ,שנראה כי היא
מתנהלת על פי כללים והנחות יסוד שונים לגמרי
מאלה של הזרם המרכזי של מוסדות הדת ,החינוך
והקהילה היהודית המאורגנת באמריקה .מחקר
מתמשך ושיטתי על חב"ד עשוי להשיב על השאלות
שהועלו לעיל ,ולהביא להכללת חב"ד והשפעתה
הפוטנציאלית על הזהות היהודית באמריקה בתוך
התמונה הכוללת של הקהילה היהודית האמריקאית
ההולכת ומשתנה.
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סיכום
בפרק זה המשכנו לבחון את מצב הזהות היהודית
באמריקה כיום .ראינו כי למרות הגידול הדמוגרפי של
יהודי אמריקה – התקדמות כמותית – ראיה איכותנית
של מצב הדברים מעלה תמונה ורודה פחות .חלק
מההתקדמות בשיעור המזדהים כיהודים התחוללה
בקרב אוכלוסיות שלמרות מוכנותן להזדהות כיהודים
ולהיות גאים ביהדותם ,המחויבות וההשתייכות שלהם
ליהדות רופפות למדי .אוכלוסיות אחרות בצמיחה,
כגון החרדים ,אמנם מציגות מחויבות עמוקה ליהדות,
אך הן חסרות את המשאבים להשפעה של ממש על
החברה הכללית .מה שמדאיג עוד יותר הוא שנראה
כי דווקא אוכלוסיות כמו היהודים הקונסרבטיבים,
שהצליחו לשמור על הזדהות יהודית חזקה תוך
כדי מעורבות פעילה ומצליחה בחיים האמריקאיים
הכלליים ,הולכות ומתכווצות .התכווצות זו של עמוד
השדרה המרכזי של החיים היהודיים באמריקה ,או
ה"אמצע" היהודי – בין האורתודוקסים למתבוללים –
מחמירה את הסיכון להגברת הקיטוב ,ואף לצמצום
התקשורת והסולידריות בין הקוטב האורתודוקסי
לקוטב המתבולל.
כיום קיימות שתי אסטרטגיות לבלימת המגמות
הללו .הראשונה מתבססת על הוכחות מוצקות
ממדעי החברה לכך שחינוך יהודי והשתתפות
ברשתות חברתיות יהודיות מקדמים ומחזקים זהות
יהודית ,הקמת משפחה יהודית ,וגידול ילדים יהודים.
גישה זו קוראת לקהילה היהודית המאורגנת להרחיב
את החינוך היהודי ואת ההקמה של רשתות חברתיות
יהודיות במטרה להגדיל את שיעור הנישואין בגיל
צעיר ליהודים ואת שיעור ההולדה והגידול של ילדים
יהודים .גישה זו אמנם דוגלת בהשקפות של עידוד
ילודה ועידוד הקמת משפחה ,המנוגדות ל[תפיסות
הרווחות ב]תרבות השלטת ,אבל היא גם מקדמת
את המודל של "נישואי שותפּות" ,שאינם נכנעים
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לסטריאוטיפים מגדריים ומשלבים בהצלחה את
ההעדפה להקמת משפחה עם העדפות הנוגעות
למימוש אישי .כדי שגישה זו תפעל ,יש לצלוח את
מחסומי המימון בדרך להנגשת תוכניות חינוך יהודי
ויוזמות להעשרת הזהות היהודית לפלחים רחבים
יותר של האוכלוסיה היהודית באמריקה( .ראו הפרק
על משאבים חומריים).
האסטרטגיה השניה היא מפעל הקירוב של חב"ד.
נראה שרוחו תואמת את הלך הרוח האינדיבידואליסטי
השליט כיום ואת מגמת האתניות הסימבולית
הנלווית אליו .חוויות חב"ד מספקות מעת לעת
ליהודים רבים ,ובהם יהודי "ארצות הגבול"" ,כמוסות
משמעות יהודית" מבלי לדרוש מהם מחויבות
חברּות פעילה בארגון יהודי .יחד עם זאת
מייגעת או ֵ
דרוש מחקר נוסף כדי להעמיק את הבנת היעילות
והתועלת שבמפעל הקירוב של חב"ד ליצירת חיבור
חזק ליהדות בטווח הארוך יותר (אם כי ישנן ראיות
לכך שההשתתפות בחוויות חב"ד אכן מעודדת קשר
כזה) ,ובמיוחד ,כדי לבחון האם וכיצד ארגונים יהודים
מחוץ לתנועת חב"ד יכולים לעשות שימוש בגישות
ובאסטרטגיות שלה.
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העם היהודי – אמצעים ומשאבים,
2015-2014

מצב המשאבים של העם היהודי השתפר במהלך
השנה האחרונה .התפקוד הכלכלי של ישראל בעשור
האחרון היה חיובי בהשוואה לרוב מדינות אירופה.
התל"ג של ישראל גדל .גידול זה כולל את פיתוח
המשאבים הטבעיים בחופי ישראל וברמת הגולן.
תחזית הצמיחה האחרונה ב 2014-עמדה על ,2.9%
קטנה יותר מהצפוי אך יש לזכור שהיא נרשמה
בשנה שבה הייתה מלחמה אשר נמשכה  50יום.
שיעור הצמיחה הממוצע במדינות  OECDעמד על
 .1.9%גם ההכנסה החציונית מצויה בעלייה .כמו כן,
על פי דיווחים בעיתונות הכלכלית ,ישנה עלייה גם
במשאבים החומריים של יהודי התפוצות.
עם זאת ,עולים מספר עניינים מדאיגים .הראשון ,כפי
שבא לידי ביטוי בבחירות האחרונות לכנסת ,קשור
ביוקר המחייה ובפערי ההכנסה בישראל .עניין שני
הוא נושא ההשקעה המתאימה עבור העתיד ,הן
בישראל והן בתפוצות.
לפיכך ,אומדן המקורות והשימושים של העושר
היהודי השנה יביא בחשבון ארבעה נושאים שיש
להם חשיבות לרווחתו הנוכחית והעתידית של העם
היהודי .ראשית ,נדון בצמיחה הכלכלית הן בישראל
והן בתפוצות .לאחר מכן נדון בסוגיית יוקר המחיה
בישראל ובפערי ההכנסה באוכלוסייה הישראלית.
אחרי כן נדון ברווחת המגזר החרדי בישראל לאור
הביטול הצפוי ,בעקבות תוצאות הבחירות האחרונות,

של צעדים שננקטו לשילוב כלכלי .ולבסוף ,נדון ביחסי
הגומלין בין היצע לביקוש ביחס לחוויות חיים יהודיים
כהשקעת-ח ֶסר בעתיד היהודי.
ֶ
בארה"ב ומה שנראה

גידול במשאבים היהודיים
בישראל ובתפוצות
שנת  2014הייתה שנת פריצה במונחי תרומות וצדקה
בארה"ב .שיפור המצב הכלכלי הביא למעבר ממצב
של התאוששות לקראת תקופה של צמיחה כלכלית
נורמלית .הצניחה הכוללת בתרומות בעת המיתון
התחלפה בהתאוששות ניכרת שהתאפיינה ברמות
חסרות תקדים של נתינה .הצלחת קמפיין  ALSבקיץ
( 2014עלייה של קרוב ל 100-מיליון דולר בתרומות)
מיצבה את מתן התרומות כעניין אופנתי ,וסביר
להניח שהייתה זליגה לארגוני צדקה אחרים ,לרבות
ארגונים יהודיים.
על פי הערכות מסוימות ,בשנת  2015תהיה ככל
הנראה עלייה נוספת בהשקעות בפרויקטים בהיקף
גדול – בעיקר בניית רכוש קבוע  -מצד מוסדות
יהודיים ,שכן פרויקטים רבים הוקפאו במהלך
המיתון 1.ואכן ,פדרציות יהודיות רבות מדווחות על
עלייה בתרומות במהלך השנה האחרונה.
בנוגע לעושר היהודי באופן כללי ,אין כל אינדיקציה
לירידה בעושר היחסי או המוחלט של יהודי העולם.
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תורמים יהודים ממשיכים להימנות על האנשים
העשירים ביותר בעולם .העושר היהודי מתפזר על
פני מגוון ענפים ומגזרים ,כך שהמשאבים היהודיים
מוגנים מפני שבריריות פיננסית במגזר מסוים
אחד .מחירי נכסים ,לרבות מניות ומחירי נדל"ן ,עלו
באורח ניכר מאז שנת  ,2009והעשירונים העליונים
באוכלוסיית ארה"ב הרוויחו מכך 2.עושרה של
האוכלוסייה היהודית ,כאחד המגזרים האמידים
ביותר באוכלוסייה האמריקנית ,יצא נשכר בהתאם.

כלכלה ותוצאות הבחירות בישראל
את תוצאות בחירות 2015
בישראל אפשר לראות כמאבק
במדדים
על שליטה במסרים .מצד
מצרפיים
אחד היו מפלגות שביקשו
כגון אבטלה
להדגיש את סוגיית הביטחון
ותל"ג ,הישגיה
ואילו
הבוחרים,
בקרב
הכלכליים של
מפלגות אחרות התמקדו
ישראל בעשור
יותר בכלכלה ,באיכות החיים
האחרון עולים
ובסוגיות של שוויון בנטל.
על אלה של רוב
לאור זאת ,המאבק נראה לא
מדינות אירופה
שוויוני .ישראל מתמודדת
עם איומים קיומיים על
ביטחונה הפיזי ועל קיומה
הלאומי מיום הקמתה; דווקא המהומות ואי-היציבות
למול ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות באיזור מדגישים
זאת אף יותר .מצד שני ,הישגיה הכלכליים מאז תום
האינתיפאדה השנייה ,במדדים מצרפיים כגון אבטלה
ותל"ג ,טובים יותר משל כמעט כל אומה אחרת באירופה
בעשור האחרון.
עם זאת ,בשל רמת אי שביעות הרצון לגבי סוגיות
כלכליות בישראל ,ההתמקדות של קמפיין הבחירות
בסוגיות אלה לא נראתה תלושה מן המציאות .הפגנות
המחאה בקיץ  2011בהשתתפות אזרחים ממעמד
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הביניים על סוגיות חברתיות וכלכליות (בעיקר על
שוויון בנטל ויוקר המחייה ,המזון והדיור) חשפו
רמה גבוהה של אי נחת .אמנם בכל מדינה יש תמיד
עיסוק בעניינים כלכליים פנימיים ,אך בפוליטיקה
הישראלית איש לא צפה ביטוי כה קולני ומגובש
של מצוקה .אחת התוצאות הייתה שבחירות 2013
היו יוצאות דופן מבחינת המקום שתפסו סוגיות
כלכליות ,הן במצעי המפלגות והן ברטוריקה .עלייתה
של מפלגת "יש עתיד" של יאיר לפיד על  19המנדטים
שלה העידה על הפוטנציאל – שלא תמיד בולט לעין
 של דאגות אלה .ובבחירות של מארס  ,2015הן "ישעתיד" והן "כולנו" ,המפלגה שהקים השר יוצא הליכוד
משה כחלון ,הדגישו את הבעיות הכלכליות של מעמד
הביניים בישראל ,וחלקו ביניהן  21מנדטים.
אם כן ,איזו תפיסה היא הנכונה? זו הרואה בישראל
אי של חוסן כלכלי שהתמודד היטב גרוע מכול בעת
המשבר הכלכלי העולמי ,או זו הרואה במדינה אומה
שבה חברי מעמד הביניים נאבקים כנגד זרמים כלכליים
ששוחקים את היסודות שעליהם מושתתים חייהם?
התשובה הנכונה היא שבשתי התפיסות ישנם גרעיני
אמת ,ולכן יש פרשנויות אלטרנטיביות על רווחתה
הכלכלית של ישראל.
הנתונים הכלכליים ברמה הלאומית נראים משכנעים.
אומדן שיעור צמיחת התל"ג האחרון של בנק ישראל
לשנת  2014עמד על  3.2.9%הייתה זו ירידה מהרמות
של השנים שקדמו לה ,אשר סימנו כשלעצמן מגמה
כוללת של ירידה ,אולם בשנה זו הייתה בעזה מלחמה
שנמשכה  50יום והיו לה השלכות שליליות על
הייצור ,המסחר ובעיקר על ענף התיירות בישראל.
חרף החשש שהמלחמה תביא למיתון בישראל,
שכבר נראו לו סימנים ,האומדן האחרון של התל"ג
במחצית השנייה של  2014עמד על שיעור שנתי של
 ,2.3%בחלקו בשל התאוששות משמעותית ברבעון
האחרון 4.לשם השוואה ,שיעור צמיחת התל"ג
5
במדינות ה OECD-בשנת  2014עמד על .1.9%

נתונים שנלקחו מימדדים מצרפיים חשובים אחרים
מראים תפקוד חיובי יחסית באופן דומה .בחלק
האחרון של שנת  ,2014שיעור האבטלה בישראל
היה נמוך ב 15%-מהממוצע של מדינות ה.OECD-
בתחילת  ,2015בעוד שיעור האינפלציה נע מתחת
ל 1%-בקרב מדינות ה ,OECD-המדד בישראל היה
שלילי .6והיחס בין המסים המשולמים על ידי עובד
ממוצע יחיד לבין עלות ההעסקה הכוללת של אותו
עובד היה רק  20%בישראל ,בהשוואה לממוצע של
7
קרוב ל 40%-במדינות ה.OECD-
לפיכך יש סימוכין לטיעון שהחשש לגבי הכלכלה
הישראלית אינו במקומו ,כאשר מתבוננים על המדינה
כמכלול .בולט במיוחד הוא נתון עליית ההכנסה
החציונית ,ההכנסה של משקי הבית באחוזון ה.50-
אולם נקודת התבוננות זו היא רק דרך אחת לבסס
טיעון ,שיעמוד בבוא העת למשפט הבוחר .על פי
רוב ,מצעים פוליטיים אינם מתבססים על מדדים
מצרפיים .מיצובם של משקי בית כפי שיחידים
אומדים אותם מתברר כבולט יותר ,במיוחד כאשר
מתייחסים לכך כאל דרך לגיוס אנשים בעלי בעיות
משותפות לכלל גוש ,יתר על כן ,פעמים רבות נאמר
בעבר שהמצב שמביא לתסיסה פוליטית חריפה
ביותר אינו מצב של דעיכה כלכלית כללית ,אלא
דווקא כאשר הסיכויים הכלכליים טובים באופן כללי,
אך אינם עומדים בציפיות ואינם תואמים לניסיון של
אנשים שונים וקבוצות מסוימות בתוך האוכלוסייה.
בשנת  ,2011בעת המחאה החברתית הגדולה על
יוקר המחייה ,רמת המחירים בישראל הייתה גבוהה
ב 5%-מהממוצע במדינות ה .OECD-ב ,2014-הפער
גדל ל ,12%-כפי שחושב על ידי ה ,OECD-למרות
המאמצים המתוקשרים להתמודד עם הגורמים
המערכתיים למחירים הגבוהים ,כגון מספר מוגבל
של מתחרים בשרשרת ההפצה של מוצרי צריכה או
הפשרת יותר קרקעות לדיור .אכן ,אחד הגורמים
המשמעותיים לעלייה זו הוא מחירי הדיור המאמירים.

ממש לפני בחירות  ,2015מבקר המדינה יוסף שפירא
פרסם דו"ח על משבר הדיור בישראל 8.בין השנים
 2008ל 2013-מחיר קניית דירה עלה ב 55%-במונחים
יחסיים ,ומחירי השכירות עלו בכ 30%-באותה
תקופה.
מחירי הדיור ,שעלו בממוצע של  2%לשנה משנת
 1967עד  ,2008עלו בממוצע שנתי של  9%מ2008-
עד  .2013בפועל ,כדי לקנות דירה ישראלי נדרש
לשלם  148משכורות חודשיות (בממוצע) ,לעומת
 76משכורות בצרפת 66 ,משכורות בארה"ב ו64-
9
משכורות בבריטניה.
מבקר המדינה התריע על ההשלכות ההרסניות
למעמד הביניים ולמעמד
הנמוך" :לנטל הוצאות הדיור
לקניית דירה
יש השלכות מרחיקות לכת
בישראל נדרשות
על חייו ורווחתו של הפרט
בממוצע 148
ועל חוסנו הכלכלי .אם
משכורות
מגמות אלה יימשכו ,עלולה
חודשיות,
להיות לכך השפעה שלילית
לעומת 76
על המשק כולו 10".דו"ח זה
בצרפת,
קבע שמשרדי הממשלה
 66בארה"ב
פעלו בלי תכנית אסטרטגית
ו 48-בבריטניה
רב-שנתית ומבלי להציב
יעדי מדיניות.
באופן דומה ,הנתונים
המצרפיים של צמיחת התל"ג ושיעור האבטלה הנמוך
מסתירים פערים הולכים וגדלים בישראל .ב,2011-
השנה האחרונה שיש לגביה נתונים בני השוואה ,רק
לצ'ילה ,מקסיקו ,טורקיה וארה"ב היה דירוג גבוה
יותר מישראל במדדי אי שוויון בהכנסה .במונחי אי
שוויון בהכנסה ,אחרי מסים ממשלתיים והעברות,
ישראל מדורגת שנייה אחרי ארה"ב מבין  34מדינות
ה .OECD-יחס ההכנסה הפנויה בין פרט באחוזון ה90-
לבין פרט באחוזון ה( 50-כלומר ,החציון) בישראל הוא
 ,2.32הגבוה מבין כל  34מדינות ה .OECD-כמו כן,
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היחס בין ישראלי באחוזון ה 50-לבין ישראלי באחוזון
ה 10-הוא  .2.75גם כאן ,ישראל ניצבת בראש הרשימה
11
מבחינת הפער הגדול ביותר בין השניים.
מהדו"חות ומהממצאים עולה כי אחת הדרכים
לפתור את התוצאה הפרדוקסלית של שני נראטיבים
שונים וסותרים הנובעים מאותם נתונים סטטיסטיים
כלכליים היא להתבונן לעומק בהגדרות .ההתייחסות
לערכים מצרפיים וחציוניים מספקת קיצור דרך קל
לכלכלנים שנוח להם לקבץ את הקבוצות שבין אחוזוני
ההכנסה ה 25-וה 75-לקטגוריית מעמד הביניים .אבל
מבנה מלאכותי זה שונה מהאופן שבו סוציולוגים
או דמוגרפים משייכים משקי בית לקבוצות לצורך
השוואת רווחתם.
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במונחים של כלכלה ,תרבות ,השכלה ושוני חברתי הם
עצומים .אם יש כאלה שחשים שבשל גילם (צעירים
תמיד בעלי הכנסה נמוכה ומצויים בעמדת נחיתות
בשוק הדיור של ישראל כיום) ,השכלתם ,עיסוקם
המקצועי או מוצאם האתני הם נדחקים על ידי תנאים
כלכליים שפוגעים ביכולתם להצליח ,הרי שהאפקט
עשוי להיות גם מוחשי וגם גורם הראוי לתשומת לב
נוספת ,חרף השגשוג הכלכלי שישראל חווה כמכלול.
מהנתונים על פער ההכנסה הגדל והולך בישראל עולה
כי מספר גדול יותר של משקי בית עשויים למצוא
את עצמם כשהקרקע נשמטת מתחת לרגליהם,
בעוד מעטים יחסית יוצאים נשכרים .ככל שיהיו
יותר ישראלים שחשים שיתרונות השגשוג חסומים
בפניהם ,כן יגדלו הלחצים הפוליטיים בשנים הבאות
להגדיל את התחרות על חשבון הקרטלים ,להוריד
חסמים בענפי הבנקאות והבנייה ,לשפר עוד את
תשתית התחבורה ולשפר גישה להזדמנויות השכלה
והזדמנויות כלכליות.

במקום לקבץ על פי
מהנתונים על
תוצאות כלכליות לאחר
פער ההכנסה
מעשה ,אנשי מדעי החברה
הגדל והולך
רוצים להבין כיצד תוצאות
בישראל עולה כי
לנבוע
עשויות
אלה
הקרקע עלולה
מגורמים סמוכים ,עמוקים
להישמט מתחת
יותר .באופן ספציפי,
רגלי מספר רב
אפשר לחלק משקי בית
של משקי בית,
לקבוצות על פי נתונים
ורק מעטים
רלוונטיים
סטטיסטיים
ייצאו נשכרים מן
אמפיריים
שמחקרים
השגשוג הכלכלי
מראים כי יש להם השפעה
על השתכרות .ביניהם
אפשר למנות גיל ,רמת השכלה ,מקצוע ומוצא אתני
של ראשי משק הבית .מחקר שעשה באחרונה על פי
גישה זו ה"פדרל ריזרב בנק" בסנט לואיס לגבי נתונים
אמריקניים הראה שמשקי הבית בעלי הכנסה בינונית
צפויים להיות נתונים ללחץ כלכלי משמעותי יותר
מאשר החזוי על פי המדדים הרגילים של הון והכנסה.

ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין "כולנו",
בראשות משה כחלון ,ממחיש את ההתמקדות של
שר האוצר הנכנס בשלוש סוגיות עיקריות :הדיור,
מערכת הבנקאות ויוקר המזון .כחלון מבקש לשבור
את הכמעט-המונופול הממשלתי ולחלק מחדש
קרקעות לדיור ציבורי ולקרן הקיימת לישראל .יתרה
מזאת ,על פי ההסכם ,כל המכרזים הציבוריים של
קרקעות מדינה חייבים להיעשות במסגרת תכנית
"מחיר למשתכן" לדיור בר השגה (בתחילת יולי
 ,2015קבינט השרים המיוחד לענייני דיור אישר צעד
זה) 12.כמו כן 80% ,מהדירות יישמרו לרוכשים בפעם
הראשונה .ההסכם מתווה גם דרכים להפחית חסמים
בפרויקטים של התחדשות עירונית ולצמצם עלויות
13
בנייה.

ייתכן שגם בישראל ,כאחת החברות ההטרוגניות
ביותר בעולם ,פועל אפקט דומה .אפילו רק בקרב
האוכלוסייה היהודית ,המהווה רוב ,מימדי ההבדלים

כחלון לחץ גם להפריד את הבנקים מחברות
האשראי .חברות האשראי בישראל מציעות עתה
רק הלוואות בריבית גבוהה ,שאינן מציבות תחרות
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אמיתית להלוואות בנקאיות .כחלון טוען שנותני
האשראי צריכים להתחרות עם הבנקים על הלוואות
לאנשים פרטיים .כמו כן הוא בוחן דרכים לקידום
תחרות במתן אשראי ,כמו הקמת מערכת דירוג
אשראי עצמאית או "תעודת זהות בנקאית" והשקת
14
שימוש בכרטיסי חיוב בישראל.
מאז  1966ישנן תכניות להקמת רשות מזון מרכזית
שתחליף  15גופים ממשלתיים העוסקים כיום
בפיקוח על ייצור ומכירה של מזון .המטרה היא
להוזיל את המחירים ולשפר את האיכות על ידי
ביטול הגופים שלעתים קרובות מתחרים זה בזה
וסמכויותיהם חופפות .רשות המזון המוצעת ,רעיון
שהועלה בעקבות המחאה החברתית של ,2011
תציב אמות מידה לגידול ,מכירה ,שינוע ואחסון של
15
מזון.

עוני במגזר החרדי
הממשלה שנבחרה ב 2013-התאפיינה בהיעדרן
של המפלגות החרדיות מהקואליציה .לראשונה זה
שנים ,המפלגות הללו מצאו עצמן מחוץ לממשלה,
באופוזיציה .מפלגת הימין "הבית היהודי" קיבלה
תיקים בממשלה ,אך המצע הכלכלי שלה שונה
בתכלית מהמצע של המפלגות המייצגות את ציבור
הבוחרים החרדי – יהדות התורה וש"ס .עובדה זו
אפשרה לממשלה ולכנסת ה 19-להעביר חוקים
שבעיני החרדים פוגעים באינטרסים שלהם ,לרבות
צמצום הפטורים מגיוס לצה"ל וקיצוץ בקצבאות
למשפחות גדולות.
השינויים שנעשו בפועל בידי הממשלה שנבחרה
ב 2013-לגבי תכניות הפטור מגיוס או קצבאות
הילדים היו קטנים יותר מכפי שקיוו תומכיהם אבל
יותר ממה שהמפלגות החרדיות יכלו לעכל .הבחירות
ב 2015-התאפיינו באמירות קיצוניות מצד המנהיגים

החרדים נגד שר האוצר דאז ,יאיר לפיד .שתי המטרות
שלהם בבחירות  2015היו לשוב מן הגלות הפוליטית
שנגזרה עליהם ולבטל את הגזרות שנכפו עליהם בידי
המדינה .מעניין לציין שנושא השוויון בנטל ,שמילא
תפקיד בולט בעלייתה של "יש עתיד" ובכהונתו של
מנהיגה ,יאיר לפיד ,כשר אוצר ,לא היה בולט כמקודם
ברטוריקה של מפלגתו.
הוויכוח ימשיך להתקיים בשנים הבאות .הרכב
הקואליציה השלטת עשוי לקבוע האם המדיניות
תמשיך לנוע במסלול שלה בקצב מהיר יותר או איטי
יותר ,או שהיא תחזור לאחור באופן משמעותי .ההסכם
הקואליציוני שנחתם בין בנימין נתניהו לבין יהדות
התורה בתחילת מאי 2015
ההסכם
מדבר על ביטול מוחלט של
הקואליציוני,
ההתניות שנועדו להגביר את
המחזיר את
השילוב הכלכלי של הציבור
קיצבאות הילדים
החרדי .ההסכם כולל החזרת
לרמתן הקודמת,
קצבאות הילדים לרמתן
מבטל את כל
הקודמת ,דבר שישפיע
ההתניות שנועדו
על כל הישראלים מעוטי
לחזק את תהליך
היכולת ,וכן ביטול הלחץ
שילובו של
על הציבור החרדי לשרת
הציבור החרדי
בצה"ל.

במשק

במונחים ישירים ,השבת
קצבאות הילדים לרמתן
הקודמת עשויה לעלות
לאוצר כ 2.6-3.0-מיליארד  ₪בשנה .מדאיגות יותר
ההשפעות העקיפות של שני צעדים אלה ,במיוחד
בנוגע לתעסוקה ולעוני .המוסד לביטוח לאומי
מדווח שכתוצאה מקיצוץ קצבאות הילדים ב2002--
 2003חלה עלייה ניכרת ברמת התעסוקה וירידה
בהיקף העוני בקרב המשפחות שבראשן עמדו
16
מבוגרים כשירים לעבודה בעשור שלאחר מכן.
באופן דומה ,הממשלה ביטלה לאחרונה את התנאי
לפיו סיבסוד מעונות יום יינתן רק למשפחות בהן
המכון למדיניות העם היהודי
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שני ההורים מועסקים .תנאי זה הוביל בשנתיים
האחרונות לגידול של כ 70%-בשיעור ההשתתפות
של גברים חרדים (מקרב משפחות שקיבלו סבסוד
17
זה) בכוח העבודה.

ההסכם הקואליציוני מבטיח לקדם חקיקה
שתעקוף את פסיקת בית המשפט העליון האוסרת
על תלמידי ישיבה (שאינם עובדים) לקבל תשלומי
רווחה כך שהם מורחקים עוד יותר משוק העבודה.

אין בכך כדי לומר שקיצוץ קצבאות הילדים הוא
תרופה לעוני .אותו דו"ח של המוסד לביטוח לאומי
מבהיר גם שמשקי בית שבראשם מבוגרים שאינם
כשירים לעבודה חוו הרעה בתנאים; ושיעורי העוני
בקרב משפחות שבהן שני מפרנסים החמירו אף
הם .מגמה זו מכניסה את עניין הכישורים למשוואה.
באופן טיפוסי ,משקי בית עניים מצויים בעיקר
במגזר החרדי ובמגזר הערבי .לעתים קרובות,
המפרנסים המשניים נכנסים לשוק העבודה בפעם
הראשונה ,ולהם כישורי עבודה מינימליים .הורדת
הדרישה לשירות צבאי של חרדים מצמצמת את
מה שעשוי להיראות כאחת הדרכים הטובות
ביותר לעבור מעבודה לא-מיומנת או אבטלה אל
השתתפות מועילה יותר בשוק העבודה .בנוסף,

הדבר מציב בעיה חוזרת ונשנית .הצירוף של
תשלומי רווחה גבוהים יותר עם השתתפות נמוכה
בשוק העבודה יגדיל גם את ההוצאות התקציביות
ויקטין את ההכנסות ממס ,כך שהתשלומים הללו
בסכנה בעצמם.
ישנם נתונים שתומכים בהשערת השינוי בשילוב
החינוכי ,אפילו בטווח הקצר .כשמשווים את שנת
הלימודים  ,2012-13שבמהלכה הממשלה הקודמת
הגבירה לחץ על החרדים להשתלב בחברה הכללית,
עם הנתונים המשוערים של השנה האחרונה,
מגלים שמספר התלמידים בתכניות אקדמיות
חרדיות עלה באורח ניכר .מדהימה במיוחד העלייה
במספר המשתתפים הגברים ,עלייה של יותר
מ 80%-בשנתיים.

טבלה  :1שיעור השתתפות בתכניות אקדמיות חרדיות להשכלה גבוהה ,על פי מגדר ושנה
2012-2013

2013-2014

( 2014-2015אומדן)

גברים

1,218

2,059

2,223

נשים

2,360

3,274

3,950

סך הכל

3,578

5,333

6,173

מקור :ועדת תכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה

סביר להניח שהגדלת התמריצים השליליים להישאר
מחוץ למעגל העבודה הלאומי כתוצאה מפעולות
הממשלה האחרונות (והנוספות הפוטנציאליות)
איננה הסיבה היחידה לתוצאות המוצגות בטבלה.
ככל הנראה הן מייצגות תוצאה של מאמצים חיוביים
יותר להרחיב את דרכי הגישה ולשפר הזדמנויות תוך
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התמקדות בקהילה .יחד עם זאת ,בהתעקשות על
צמצום הלחצים הכלכליים והאזרחיים שמעוררים
התנגדות כה עזה בקרב החרדים ,ייתכן שההנהגה
הפוליטית של מגזר זה גוזרת על ציבור בוחריה לחזור
18
אל העוני.

עלות החוויה היהודית בארה"ב
ההתמקדות של המכון למדיניות העם היהודי במימד
המשאבים החומריים היא כלי להעלאת שאלות אודות
מקורות ושימושים בעושר היהודי לגבי מה שמעסיק
את העם היהודי כמכלול .החינוך חייב בהכרח להיות
נושא מרכזי בכל דיון שכזה ,אם לא הראשון במעלה;
מאז ומתמיד הנושא שימש אחת הדרכים המרכזיות
שבאמצעותן היהודים שגשגו בחברות שגילו אדישות
או אף עוינות לקידום כלכלי של יהודים ,ובה בעת
החינוך כשלעצמו היה תמיד מאבני היסוד שכל
הקהילות היהודיות נבנו סביבן לאורך מאות שנים.
וריאציה של נושא החינוך היא ההכרה הגוברת

בחשיבות החינוך בגיל הרך ובחוויות יהודיות ליצירת
זהות יהודית 19.להכרה זו התלווה ביקוש גובר לחוויות
העשרה ,כאשר משפחות יהודיות אמריקניות רבות
מבקשות חוויות מחוללות שינוי כאלה בעבור ילדיהן .מה
שככל הנראה נוצר הוא צוואר בקבוק; הדבר גורם לעלייה
גואה בעלויות של חוויות כאלה ,וגם נגרם כתוצאה מכך.
נתונים מפרופיל היהודים האמריקנים של מרכז
המחקר  Pewעשויים לספק כמה תובנות .הסקר
שאל" ,מלבד חינוך פורמלי ,האם הילדים במשפחתך
השתתפו במהלך השנה האחרונה בתכניות מאורגנות
נוספות לנוער יהודי ,כגון בית ספר יהודי או גן ,תנועות
נוער ,קייטנה יהודית או מחנה קיץ ,או פעילויות
אחרות?" טבלה  2מציגה את הממצאים.

טבלה  :2השתתפות בתכניות לנוער על פי מיון מגזרי וקטגוריות הכנסה
קבוצה

לא אורתודוקסים

אורתודוקסים

סך הכל

קטגוריית הכנסה

אחוז המשיבים "כן"

$150,000+

34

$100-$150,000

32

$50-$100,000

17

פחות מ$50,000 -

18

סה"כ

27

$150,000+

89

$100-$150,000

94

$50-$100,000

80

פחות מ$50,000 -

52

סה"כ

72

$150,000+

39

$100-$150,000

42

$50-$100,000

26

פחות מ$50,000 -

34

סה"כ

36

נתונים :מכון  | Pewמקור :ד"ר סטיבן מ' כהן ,פרופסור חוקר של מדיניות חברתית יהודית בהיברו יוניו קולג' –
המכון היהודי לדתות ,שיחה פרטית.
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יש לנקוט זהירות כשמסיקים מסקנות מנתונים אלה.
לדוגמא ,טעות המדגם המשוקללת הופכת את הירידה
הניכרת בקרב בעלי הכנסה גבוהה אצל הנשאלים
האורתודוקסים לדומה מאוד למצב שבו שתי קבוצות
ההכנסה הגבוהה מקבילות ביניהן למעשה בשיעור
ההשתתפות בפעילויות יהודיות משלימות .יחד
עם זאת ,אפשר ללמוד מן הנתונים .משפחות שלהן
הכנסה של  100,000דולר או יותר מפגינות שיעור
השתתפות גבוה יותר בפעילויות העשרה יהודיות,
הן במשפחות לא-אורתודוקסיות והן במשפחות
אורתודוקסיות .זה בא לידי ביטוי בירידה בשיעור
ההשתתפות אצל שתי הקטגוריות של ההכנסה
הנמוכה בקרב האורתודוקסים ,קטנה בקטגוריה של
 50-100,000דולר אבל גדולה במשפחות שמשתכרות
פחות .לאור אופיין של קהילות אורתודוקסיות רבות,
אפשר היה לצפות למערכת ערכים יותר עקבית
ולנטייה לדמיון בדפוסי חיים יותר מאשר בקטגוריה
ההטרוגנית יותר של ה"לא אורתודוקסים" .אם
הכנסה אינה מהווה מחסום ,אפשר היה לצפות
לשיעורי השתתפות דומים בתכניות מסוג זה .כאשר
מתבוננים בקבוצת המשיבים הלא-אורתודוקסים,
בשתי קטגוריות ההכנסה הנמוכות ביותר היה שיעור
השתתפות בפעילויות העשרה יהודיות בהיקף של
20
כמעט חצי משתי קטגוריות ההכנסה הגבוהות.
ההשפעה של העלות הגבוהה של תכניות החינוך
והזהות היהודית גדולה יותר בנוגע לתכניות
ה"העשרה" .ההשתתפות בבתי ספר יהודיים מושפעת
פחות .רק מיעוט קטן מקרב הלא-אורתודוקסים שולח
את ילדיו לבתי ספר יהודיים ( 10-12אחוזים) ,לעומת
 90%מהאורתודוקסים שעושים זאת (למעט משפחות
שמרוויחות פחות מ 50,000-דולר בשנה) .ככל הנראה
לימודים בבתי ספר יהודיים (או היעדרם) מרכזיים
הרבה יותר למהות הזהות היהודית ולאורח החיים,
ולכן יש פחות גמישות מבחינת שיקולים כלכליים .עם
זאת ,כפי שראינו בפרק על זהות והזדהות ,לתכניות
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משלימות כגון מחנות קיץ עשויה להיות השפעה
מרובה על הזדהות והמשכיות יהודית בקרב מבוגרים.
לכן ,נתונים אלה מכוונים להמלצה לנסות להתגבר על
חסמי המימון לתכניות העשרה כאלה ,במיוחד לאור
עליית העושר בקהילה היהודית כך שמספר רב יותר
של יהודים אמריקנים יוכלו להרשות זאת לעצמם.
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שהיא מצביעה על סימנים אפשריים של החלשות שוק
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במחירי הדלקים ממאובנים ממלאת תפקיד מרכזי.
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7.

8.8דו"ח ביקורת על משבר הדיור –  ,2015מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור ,עמ'  .2-3עיתוי פרסום הדוח
בפברואר  2015נתפס על ידי חלק מהכותבים
בתקשורת הישראל כניסיון של מבקר המדינה יוסף
שפירא להשפיע על תוצאות הבחירות.
 9.9כמובן ,שרוב רכישות הבתים הן ממומנות על ידי
משכנתאות; ההשוואה נועדה רק להציג את המעמסה
הכספית בין המדינות השונות .דו"ח ביקורת על משבר הדיור
–  ,2015מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,עמ' .2-3

In June 2015 a special committee of the Finance
Ministry and the Bank of Israel was established in
order to implement increased competition in the
credit card market.

 1414הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה 34-למדינת
ישראל בין סיעת הליכוד בכנסת ה 20-ובין סיעת כולנו
בראשות משה כחלון בכנסת ה ,29.04.15 ,20-עמ' .8-9
ביוני  2015הוקמה ועדה מיוחדת של משרד האוצר
ובנק ישראל על מנת לבדוק את הדרכים ליישום
הגברת התחרות בשוק כרטיסי האשראי.
 1515הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה 34-למדינת
ישראל בין סיעת הליכוד בכנסת ה 20-ובין סיעת כולנו
בראשות משה כחלון בכנסת ה ,29.04.15 ,20-עמ' .8
 1616מרב ארלוזורוב וטלי חרותי-סופר" ,נתניהו ודרעי מבטלים
יוזמה שהוציא אלפי חרדים לעבודה" ,דה מרקר 19 ,במאי
http://www.themarker.com/career/1.2639632015 2
( See The Marker, 5 April 20151717אריאב" :מערכת
הביטחון חייבת לעמוד כיום בפני אילוץ תקציבי כדי
שתתייעל ותתאים את עצמה לאותם איומים ,כדי
שיהיה יותר ביטחון") .ראו השקפות דומות שהוצגו
בהרחבה על ידי מקבלי החלטות ישראליים בכירים
מתחום הכלכלה ,בדה מרקר 5 ,באפריל 2015
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1818ראה פרק על זהות והזדהות
 1919סה"כ בתי אב בסקר מצביע על מגמה פחות מובחנת
בשל סטייה של בת אב אורטודוקסים הנוטים לכיוון
של טווחי הכנסה נמוכים יותר .האורטודוקסים
מייצגים במדגם רק כ 15% -מכלל בתי האב היהודים
אבל רק כמעט מחצית ממשקי הבית משתכרים פחות
מ 50,000$-בשנה.
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שער שלישי
מאמרים מיוחדים
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13

תופעות של גזענות ואלימות בין
קבוצות שונות באוכלוסייה בישראל

במאמר זה נתאר את המקרים הקשים של אלימות
ואפלייה של קבוצות שונות בחברה הישראלית
בשנה החולפת ונבחן האם מקרים אלו מסמנים
עלייה בשכיחות תופעת הגזענות ,והאם מדובר
במגמה ארוכת טווח או לחילופין בעלייה נקודתית או
מחזורית של אלימות שנגרמה בשל המצב הביטחוני
הנוכחי .כמו כן ,המאמר יבחן האם ניתן להכניס את
כלל התופעות הללו לקטגוריה אחת ,והאם המונח
הרווח שבו משתמשים לתאר תופעות אלו "גזענות"
הוא המונח המתאים? תיקון  24לחוק העונשין
הישראלי ,והחלטות שניתנו על ידי בית המשפט
העליון ,מספקים הגדרה ברורה למונח "גזענות",
אולם אנו נטען כי ההגדרה והפרשנות של החוק
משטחות את הדיון ,יוצרות בלבול ,ואינן מאפשרות
התייחסות עניינית לתופעות השונות.
הדיון יתמקד בשלוש התבטאויות שונות של
התופעה .1 :הבעיה הפנים יהודית -בין קבוצות
שונות של יהודים (בסוגיה זו נכלל הדיון בקבלתם
של עולים חדשים ע"י האוכלוסיות הותיקות ,תוך
הדגשת הפערים התרבותיים ,ובגילוי אי -סובלנות בין
קבוצות בעלות אורח חיים שונה מאוד ,למשל חרדים
וחילוניים);  .2הבעיה היהודית -ערבית (בדגש על
הסכסוך והמאבק הלאומי);  .3פעולות טרור.

אפליה ,אלימות וגזענות
אלימות פיזית ותוקפנות מילולית ,שלילה או פגיעה
בזכויותיהם של אזרחים או אוכלוסיות מסויימות,
הדרה של קבוצות חברתיות ואי הענקת שירותים על
רקע מוצא ,מראה חיצוני ,דת ותרבות הן כולן פעולות
פסולות ,המסכנות את חוסנה ושרידותה של החברה
הישראלית בפרט ,והחברה האנושית ככלל .פעולות
שכאלו ראויות לגינוי חריף ,הוקעה וענישה .אבל
האם בכל המקרים ניתן לסווג את התופעה כגזענות?
ומה ההשלכות של השימוש הגורף במונח זה לתיאור
תופעות אחרות הרווחות בחברה הישראלית ,כדוגמת
לאומנות?
הדיון בשאלה זו ונגזרותיה נובע מהשימוש הרווח
לאחרונה במונח "גזענות" ,הן בכלי התקשורת והן
בשיח הציבורי בישראל ,כדי לתאר מגוון רחב של
תופעות ,שהמשותף לכולן היא התוצאה הסופית -
אפליה .אין מחלוקת על הצורך לטפל בכלל התופעות
הללו ולמגר אותן ,אך יש להבין כי השימוש הבלתי-
זהיר במונח "גזענות" עלול לפגוע במדינת ישראל
בשני מישורים:
 .1במישור הבינ"ל  -מול מדינות העולם ומול
התפוצה היהודית .האשמתה הגורפת של
המכון למדיניות העם היהודי
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ישראל בגזענות ,והצגת מקרים רבים ושונים
תחת אותה כותרת ,מסייעת ותורמת לתופעת
הדה-לגיטימציה של ישראל ,כמו גם לפוטנציאל
ההתרחקות של צעירים יהודים ליברליים ,אשר
מביעים מיאוס וסלידה ממדיניותה של ישראל.
2.2במישור הפנימי -חוסר האבחנה וחוסר הזהירות
ְמ ַש ְט ִחים תופעה מורכבת ומקשים מאוד על
הבנת הבעיות שעומדות בליבן של תופעות שונות
ועל גיבוש מדיניות רלוונטית .הדבר פוגע ביכולת
להציע צעדי מדיניות אופרטיבים רלוונטיים,
ועלול לגרום ,בטווח הארוך ,להתפשטותן של
אותן התופעות ,במקום לצמצומן.

רעידת אדמה בחברה הישראלית -
האומנם?
מאי
חודש
במהלך
רצח שלושת
האחרון הפגינו ברחובות
הנערים מגוש
תל אביב ,ירושלים,
עציון ושרשרת
אשקלון וחיפה מאות
האירועים
עולים מאתיופיה אשר
שבעקבותיו
האפלייה
על
מחו
נתפסו בעיני רבים
המתמשכת ועל גילויי
כקו שבר בחברה
הגזענות הרבים המופנים
הישראלית
לטענתם.
כלפיהם,
גל ההפגנות הנוכחי
פרץ בעקבות תקרית
מתועדת שהתרחשה ב 27-באפריל במהלכה היכו
שוטר יס"מ ומתנדב במשטרה חייל ממוצא אתיופי
שלהתרשמותם סירב להישמע להוראותיהם .הסרטון

שתיעד את המקרה העלה לראש סדר היום את
הטענות לגבי יחסה של המשטרה בפרט ,והחברה
הישראלית ככלל ,ליוצאי אתיופיה .הטענות הרבות
שהושמעו באותם הימים ,והאירועים שתוארו בכלי
התקשורת הציגו תמונת מצב עגומה של חוסר
סבלנות ,אפלייה לרעה ,ולעיתים אף אלימות פיזית
קשה כלפי רבים מיוצאי העדה*.
גל הפגנות זה ,והכותרות בכלי התקשורת שזעקו
"גזענות" ,היו המשך ישיר למגוון רחב של תקריות
אלימּות  -פיזית ומילולית  -שזכו לכותרת דומה,
ושפגעו במרקם העדין של החברה הישראלית
במהלך השנה האחרונה .בסוף יוני  2014מחבלים
ערבים חטפו ורצחו שלושה נערים ישראלים בגוש
עציון .אירוע החטיפה והרצח של הנערים ,ושרשרת
האירועים שבעקבותיו ,נתפסו בעיני רבים כרעידת
אדמה ,או קו שבר בחברה הישראלית .בתחילת יולי,
עם מציאת הגופות ,ההסתה והאלימות (הן מצד
יהודים והן מצד הערבים) הלכו והתפשטו בקרב
חלקים נרחבים בציבור .החל מאתרי האינטרנט
והרשתות החברתיות ,דרך התפרעויות של קיצונים
 בעיקר ברחבי ירושלים ,התבטאויות של אנשיציבור ,ועד למתקפות פיזיות .גל זה הגיע לשיאו (אך
לא לקיצו) ב 2 -ביולי ,כאשר שלושה צעירים יהודים
חטפו ורצחו את מוחמד אבו ח'דיר ,נער בן  16מהכפר
שועפט 1.אירועי הקיץ ,ובהם המערכה הצבאית "צוק
איתן" שניהלה ישראל בעזה ,המשיכו להלהיט את
הרוחות והביאו לנפגעים נוספים( .מנתוני המשטרה
עולה כי בחודש יולי  2014לבדו נפתחו  150תיקים
בגין עבירות של הפרות סדר ופשיעה לאומנית
יהודית ,לעומת  50תיקים ביוני  2014ו 44 -תיקים
ביולי  .2013גם הנתונים לגבי הפרות סדר ופשיעה

* יש לציין שהפגנות ומתחים שכאלו ליוו את קליטתן של קבוצות רבות בחברה הישראלית  -לדוגמא ,מהומות ואדי סליב
בשנת  .1958הניסיון ההיסטורי הוכיח עד כה שלמרות המתחים בין עולים לותיקים בחברה הישראלית ,גם קבוצות אלו
מצליחות בטווח הארוך להשתלב בזרם המרכזי הפוליטי ,הכלכלי והחברתי של החברה הישראלית.
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לאומנית ערבית זינקו באותה תקופה :ביולי 2014
נפתחו  1,186תיקים בגין עבירות הפרות סדר ופשיעה
לאומנית ערבית ,לעומת  682תיקים ביוני  2014ו-
 531ביולי  .)2013התחושה הכללית שפשטה בציבור,
וקיבלה את ביטוייה (יש שיטענו כי אף לובתה)
באמצעי התקשורת המסורתיים והדיגיטליים ,הייתה
שהגזענות ,שהתקיימה כאן מאז קום המדינה ,הגיעה
לשיאים חסרי תקדים .בהמשך ,וגם לאחר שהמלחמה
בדרום שככה ,נרשמו מספר אירועים חמורים נוספים
(רבים מהם – אבל לא כולם  -הובלו ע"י חברי הארגון
הימני-קיצוני להב"ה – ר"ת של 'למניעת התבוללות
בארץ הקודש') ,ובהם הפרות סדר אלימות בעקבות
חתונתם המתוקשרת והסוערת של מורל מלכה
היהודיה ומחמוד מנסור הערבי באוגוסט ;2014
הצתת בית הספר הדו-לשוני בירושלים בנובמבר
 ,2014ההסלמה באלימות כלפי נהגי התחבורה
הציבורית (יהודים ומוסלמים) שהגיעה עד לוועדת
הכנסת בדצמבר  ;2014פרשת המוניות (דרישה
שהנהג שהוזמן לא יהיה ערבי) בינואר  2015ועוד.
בסוף השבוע האחרון של חודש יולי ,לאחר כתיבת
הפרק והעברתו לעריכה ,אירעו בישראל שני אירועי
שנאה חמורים ומזעזעים שגבו את חייהם של התינוק
עלי דוואבשה ואביו מהכפר דומא שנהרגו לאחר שביתם
הוצת (כנראה ע"י מפגעים יהודים) ,והנערה שירה בנקי
מירושלים ,שנפצעה קשה במצעד הגאווה ומאוחר יותר
מתה מפצעיה .בהתייחס לתקרית בכפר דומא ,מאחר
שטרם נתפסו מבצעי הפיגוע ,קשה לקבוע בוודאות את
הסיבות שהובילו למעשה הנתעב ,אולם אין לבטל את
האפשרות כי מדובר בתקרית על רקע גזעני ,או לאומני.
בהתייחס לרצח במצעד הגאווה ,לדבריו של הרוצח,
הוא פעל מתוך שנאת האחר ועל רקע הומופובי.
הרוצח של בנקי ,ישי שליסל ,שוחרר שלושה שבועות
ממאסר על תקיפה דומה שביצע בשנת .2005
בעקבות האירוע ,מינה מ"מ המפכ"ל ועדת חקירה
לבחינת תפקוד המשטרה .דו"ח הועדה שהוגש לשר

גלעד ארדן המליץ ,כנראה ,על מסקנות אישיות נגד
2
בכירים במשטרה.
אירועים אלו ואחרים ,הובילו מגוון רחב של ארגונים
ומוסדות  -מדינתיים ופרטיים  -לנסות למצוא
מענה שיביא לפחות לצמצום תופעות אלו ,אם לא
לפתרונן המלא .בין היתר ,תוכניות ייעודיות ביוזמת
משרד החינוך (למשל" ,האחר הוא אני" ,מפתח הלב
 "התמודדות עם סובלנות ,מניעת גזענות וחייםמשותפים במערכת החינוך"); 3מוקד תלונות מיוחד של
משרד המשפטים וקמפיין דיגיטלי המשותף למשרד
המשפטים ונשיא המדינה
היוצא בשם "תסתכלו לי התקריות
התבטאויות השונות הובילו
בעיניים";
פומביות של נשיא המדינה מגוון ארגונים
הנכנס ,ונשיא המדינה היוצא ומוסדות -
במגוון אירועים; יוזמות מדינתיים
פרטיות של חברי כנסת ופרטיים -
ומפלגות; 4דיונים מיוחדים לנסות למצוא
מענה
בוועדות הכנסת 5ועוד.

מגמת הקצנה או מחזוריות של
עליות וירידות?
בחינת אירועי האלימות על רקע גזעני מתייחסת
למתחים בין קבוצות שונות באוכלוסיה ,שהבולט
שבהם ,בעיקר על רקע אירועי הקיץ האחרון ,הוא
המתח שבין יהודים לערבים .משטרת ישראל,
שינתה בתחילת שנת  2013את שיטת הסיווג של
אירועי האלימות בין יהודים לערבים ,ולכן לא ניתן
בשלב זה לבחון מגמות ארוכות טווח ,אלא נתונים
נקודתיים לגבי השנתיים האחרונות בלבד .יש להדגיש
כי משטרת ישראל איננה מסווגת עבירות על רקע
גזעני ,אלא על רקע לאומני .נקודה זו חשובה מאחר
שמרבית העבירות שעלו לדיון בכלי התקשורת ובשיח
הישראלי תוארו כעבירות על בסיס גזעני.
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תיקים שנפתחו במשטרה בגין עבירות שהמניע להן הוא הפרת סדר ו/או פשיעה
5
על רקע לאומני (יהודי ופלסטיני) .בחלוקה למחוזות :2013/14
מחוזות

פשיעה לאומנית
פלסטינית 2013

פשיעה לאומנית
יהודית 2013

פשיעה לאומנית
פלסטינית 2014

פשיעה לאומנית
יהודית 2014

מחוז דרומי

107

6

201

9

מחוז ירושלים

187

56

546

71

מחוז מרכז

8

4

127

33

מחוז צפון

1

8

164

103

מחוז שי

5081

497

5754

421

מחוז תא

2

3

29

14

משמר הגבול

17

15

4

מחוז חוף

4

128

31

סה"כ

5407

574

6964

686

סה"כ ללא מחוז ש"י

326

77

1210

265

ניתן לראות כי במהלך שנת  ,2014גדל פי שלושה
מספר אירועי האלימות על רקע לאומני בקרב שני
הצדדים ,יהודים וערבים כאחד (וללא שטחי מחוז
יהודה ושומרון ,המטים מאוד את התמונה) ,וקפץ
מ 77-ל 265 -בקרב היהודים ,ומ 326 -ל 1,210 -בקרב
ערביי ישראל.
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בחודשים יוני -אוגוסט (כולל)  2014בלבד ,עמד
מספר התיקים שנפתחו בגין פשיעה לאומנית
יהודית על  ,137ומספר התיקים שנפתחו בגין
פשיעה לאומנית פלסטינית על  ,617בשני המקרים
גבוה באופן משמעותי ממספר התיקים הכולל
בשנת .2013

תיקים שנפתחו בגין עבירות שהמניעים מאחוריהן הם הפרות סדר פלסטיני/ישראלי ,פעולות
6
איבה ופשיעה לאומנית ערבית .לפי מחוזות יוני -אוגוסט (כולל) 2014
מחוזות

פשיעה לאומנית
פלסטינית

פשיעה לאומנית
יהודית

אחמ

1

2

מחוז דרומי

111

6

מחוז חוף

88

23

מחוז ירושלים

195

18

מחוז מרכז

104

27

מחוז צפון

89

54

מחוז שי

1962

97

מחוז תא

18

4

משמר הגבול

11

3

סה"כ

2579

234

סה"כ ללא מחוז ש"י

617

137

משטרת ישראל היא הגוף היחיד המרכז את נתוני
האלימות של שני הצדדים ,קרי פשיעה לאומנית
יהודית ופשיעה לאומנית ערבית .שאר הנתונים
הנאספים בנוגע לתקריות על רקע לאומני או גזעני,
ע"י מספר גופים שונים החוקרים את הנושא ,אינם
מבחינים בדרך כלל באיסוף הנתונים בין אוכלוסיות
שונות המבצעות את הפשיעה ,אלא מציגים נתונים
על החברה הישראלית ,שבה יש רוב יהודי ,ככלל.

המטה למאבק בגזענות בישראל *,אשר עוקב אחר
הנתונים באופן עצמאי .מתייחס לאירועים ,ולא
לתיקים שנפתחו במשטרה .דו"ח הגזענות ,2015
שחלקים ממנו נחשפו לציבור ב 14-ביולי ,2015
מציג ,בין היתר השוואה בין מספר התקריות ואירועי
הגזענות בין השנים  .2008-2015להלן הנתונים
הרלוונטיים לתקריות גזענות בין אזרחים:

* המטה למאבק בגזענות בישראל הוא גוף ללא מטרות רווח שקם ביוזמת מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל.
נכון לכתיבת שורות אלו חברים במטה למעלה מ 40 -ארגונים  -רובם ארגוני זכויות אדם.
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פירוט אירועי הגזענות בחלוקה לנושאים בשנים :2008-2015

7

גילוי הגזענות

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

חקיקה גזענית

11

12

21

24

35

20

16

9
31

גזענות של נבחרי
ציבור ומוביל דעת
קהל

60

107

22

( 24בתקופת
הבחירות)

פגיעה בחופש
הפעולה של
מנהיגות הציבור
הערבי

27

23

19

73

37

22

4

לא נכלל בדו"ח

פגיעה ברגשות דת

8

9

9

26

13

24

10

לא נכלל בדו"ח

גזענות של מוסדות
מדינה ,בתי עסק
וארגונים פרטיים
וציבוריים

160

213

139

גזענות בין אזרחים

53

114

82

גזענות ואלימות של
כוחות הביטחון

59

24

55

גזענות של מוסדות
חינוך ואקדמיה

37

34

19

לא נכלל בדו"ח

55

78

59

יפורסם במועד
מאוחר יותר

14

17

יפורסם במועד
מאוחר יותר

לא נכלל בדו"ח
 65אירועים במהלך
צוק איתן
 62בשאר חודשי
השנה
--------כ 127 -מקרים
66

גזענות בספורט
גזענות כלפי
אוכלוסיה דוברת
רוסית
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39

65

21

( -55נגד אזרחים
ערבים;  -11נגד
אזרחים ממוצא
אתיופי

אנו מביאים את הנתונים מעלה בהסתייגות מסויימת.
המטה למאבק בגזענות בישראל הוא הגוף היחיד
כיום שאוסף נתונים על מספר התקריות ומסווג אותם
בצורה מסודרת .עם זאת ,המתודולוגיה שבה נאספים
הנתונים ומעובדים ,היא בעייתית כתוצאה מן הסיבות
הבאות:
1.1כפי שמציינים מחברי הדו"ח עצמם ,קיים קושי
לשרטט בעזרת הנתונים המובאים תמונה מקיפה
ומלאה .זאת משום שמחברי הדו"ח נסמכים
בצורה רחבה על הפרסומים בכלי התקשורת
ועל מקרים אליהם נחשפו באופן אישי .אין
מתודולוגיה סדורה ומפורטת שניתן לבקר או
להתייחס אליה.
2.2מחברי הדו"ח אינם מציעים הגדרות אופרטיביות
למדידת התופעה ,אלא הגדרות רחבות מאוד
המתייחסות למגוון רחב של נושאים .הגדרות אלו
מייצרות מצב שבו חלק מהמקרים עומדים בסימן
שאלה  -האם בכלל מדובר בגזענות או בתופעה
אחרת ,מגּונָ ה ככל שתהיה .כך למשל ,בדו"ח לשנת
 2013הוצגו תחת הכותרת "גזענות" מגוון מקרים
השונים מאוד זה מזה מבחינת סיבות ,קהל היעד
ואופי התקרית :א .גזענות קשה בתכתובות בין
יח"צנים לקראת מסיבה במועדון בקיבוץ יגור:
"אין מצב שאנחנו רושמים לכניסה אבוטבולים
וחודדות"; ב .המאבק על הכותל נמשך ,והיום הוא
הגיע לפתח ביתה של אחת הפעילות בארגון []...
על קירות חדר המדרגות רוססו כתובות נאצה
ובהן "תג תורה"" ,הכותל לא הפקר" ,ו"ירושלים
קדושה"; ג .תלמידת כיתה א' ,שחבריה ליגלגו על
מוצאה והקניטו אותה ,ניסתה לשלוח יד בנפשה.
"כבר בראשית שנת הלימודים נחשפה הבת שלי
לאלימות מילולית קשה" ,מספרת אמה" .הילדים
מקניטים אותה ואומרים לה 'כושית'' ,סודאנית',
'תמותי אינשאללה את והמשפחה שלך'' ,תלכי
מהארץ הזאת' ועוד .דיברתי עם המורה שלה,

ערבנו אנשי מקצוע אבל זה לא עזר ;".....ד .נסים
בדראן ,מומחה ערבי ,טוען כי נאסר עליו להיכנס
לבית ספר יהודי בלי בדיקה ביטחונית משום
שהוא ערבי" .בחיים לא ראיתי גזענות כזו .היא
אמרה לי בכל החוצפה  -אתה לא תיכנס מבלי
בדיקה ,הרי אתה ערבי [ ]....האמת היא שלא
ראיתי גזענות כזו מעולם אך אין אני מופתע ,שכן
הגזענות בישראל מתרבה וכבר התרגלנו".
כאמור ,חלק מהאירועים שמובאים בדוגמאות כאן
ובדו"ח עצמו מעוררים סימני שאלה לגבי הכותרת
"גזענות" .בנוסף ,היעדרה של הגדרה אופרציונאלית
מקשה גם על מחברי הדו"ח להשאר עקביים מבחינת
המובאות,
הדוגמאות
ומשאיר מרחב תמרון
הגוף היחיד
רחב ִמ ַדי ,התלוי באנשים
בישראל שאוסף
האוספים ומקודדים את
נתונים על
התצפיות ובשיקול דעתם.

התקריות ומסווג
אותם באופן
מסודר הוא
המטה למלחמה
בגזענות ,אך
המתודולוגיה
שלו בעייתית

מדד שלישי ,המשמש
חוקרים רבים ,ומתמקד
גם הוא ,כמו הנתונים
שנידלו מהמשטרה ,במתח
בין יהודים לערבים ולא
בקבוצות שונות בתוך
היהודית,
האוכלוסיה
הוא שאלוני עמדות .אחד
הבולטים והוותיקים שבהם הוא הפרוייקט של
פרופ' סמי סמוחה "לא שוברים את הכלים :מדד
יחסי ערבים -יהודים בישראל" .המדד בוחן עמדות
של יהודים וערבים אלה כלפי אלה ,וכלפי המדינה,
על פני  16סוגיות מפתח ,החל משנת  .2003הדו"ח
האחרון ,נכון לכתיבת שורות אלו ,התפרסם ביוני
 ,2014והתייחס לשנת  .2013הדו"ח מציע מגוון
שאלות הבוחנות בין היתר את הדימוי של כל אחת
מהאוכלוסיות בעיני האחרת ,את תחושת האיום,
את הקשרים הבין-אישיים בין הקבוצות ואת מידת
המכון למדיניות העם היהודי
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ההשתתפות וההשתלבות של המיעוט הערבי בחברה
הישראלית.

כי ישראל היא מדינה גזענית ,ואלו של שנת 2003
8
הצביעו על  66.8אחוז הסבורים כך.

נושא הגזענות מוזכר במפורש בשאלת הדימוי של
קבוצת האחר .שיעור המשיבים שסברו ,עפ"י נתוני
המדד האחרון ,שרוב היהודים בישראל הם גזענים,
היה גבוה ( ,)51.4%אולם מדובר בירידה משמעותית
מהשנה שקדמה לה ( ,)69.5%ומשנת .)55.7%( 2003
גם בשאלות הנוגעות לדו-קיום ,והבוחנות את היחס
למדינה ולא לאזרחיה היהודים ,יותר ממחצית
מהערבים ( )56.1%רואים בישראל מדינה גזענית .גם
כאן ,המדד של שנת  2013חושף ירידה ,אם כי צנועה:
הנתונים לשנת  2012הצביעו על  67.2אחוז שסבורים

מדד אחרון ,חדש יחסית ,המשמש כמדד עקיף
לבחינת התופעה ,ניתן להפיק באמצעות שירות
גוגל מגמות ( .)Google trendsשירות זה ,שמעניקה
חברת גוגל ,מאפשר לבחון ולהציג באופן גראפי את
מספר הפעמים בהם בוצע חיפוש לביטוי או למחרוזת
מסויימת באמצעות מנוע החיפוש של גוגל( .קיימת
הסתייגות מסויימת לגבי יכולתו של מדד זה להציג
את כלל ההיבטים המורכבים של התופעה ,אבל הוא
בהחלט יכול לייצר אומדן ראשוני).

תוצאות החיפוש עבור הביטוי "גזענות" במנוע החיפוש של גוגל

הנתונים המוצגים בארבעת מקורות המידע הנ"ל
מציגים תמונה מעורבת .מחד ,נתוני המשטרה אכן
מראים עלייה תלולה במספר מקרי האלימות בין
האוכלוסיה היהודית לאוכלוסיה הערבית בין השנים
 2013ל ,2014-ובעיקר בתקופת הקיץ .מאידך ,שלושת
מקורות המידע האחרים ,מציגים מגמת מחזוריות,
שיש בה עליות וירידות ,אבל הם לא הולכים מספיק
רחוק אחורה ,והם אינם עקביים מספיק  -הן מבחינת
מתודולוגיה ,והן מבחינת הגדרות אופרציונאליות,
כדי שניתן יהיה להכריע בעזרתם האם מדובר במגמת
עלייה הדרגתית ,או שמא בתופעה מחזורית שיש בה
רגעי שיא ורגעי שפל?
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תופעות של גזענות ,לאומנות
ואלימות פוליטית
ניתוח מעמיק של הסיבות והמניעים שהובילו לגל
האלימות ,הכעס והשנאה בכל אחד מהמקרים
המתוארים בדוגמאות מעלה יכול להצביע על מספר
נקודות דמיון ,אבל ,ואולי חשוב יותר ,על הבדלים
חשובים בנסיבות ובגורמים לכל אחד מהאירועים.
אף על פי כן ,במרחב הציבורי ,בישראל כמו גם בזירה
הבינ"ל ,הפך הביטוי "גזענות" לאחד הרווחים ביותר
עבור תיאור של מגוון רחב של תופעות שונות של
אפליה ואלימות כלפי קבוצות שונות בחברה .כך

למשל ,באופן שאולי עשוי להפתיע חלק מהקוראים,
בדיון הציבורי שהתנהל בכלי התקשורת וברשתות
החברתיות סביב הרצח של שירה בנקי במצעד
הגאווה האחרון בירושלים ,היו שחיברו בין האירוע
10
לבין תופעת הגזענות.
פוליטיקאים ,עיתונאים ,אנשי ציבור ואקדמאים,
השתמשו ומשתמשים במושג כדי לתאר את
האירועים הללו ואירועים נוספים לעיתים מזומנות,
אולם מעטים מהם מבהירים למה כוונתם .דומה
שרובם הגדול יוצאים מנקודת הנחה שקהל היעד
אליו הם פונים מבין זאת בדרך ובמשמעות בה
הם מבינים אותו .במקביל ,קיימים מקרים שבהם
הדוברים שומרים על עירפול מכוון במטרה לקדם
מטרות פוליטיות ,ממסדיות או אחרות.
הדיון בנושא גזענות בחברה הישראלית איננו חדש.
בעשורים הראשונים לאחר הקמת המדינה הייתה
הגזענות ,במובנה החברתי ,תופעה שולית באופן
יחסי ,והמונח "גזענות" כמעט ולא נשמע בשיח
הציבורי .הסכסוך היהודי-ערבי תואר במונחים
של סכסוך לאומי ,והמחלוקות הפנים-תרבותיות,
בעיקר בין מזרחים ואשכנזים ,תוארו כ"סכסוך בתוך
המשפחה" .השיח כולו נשען על הבדלים חברתיים-
סוציולוגיים ולא על בסיס ביולוגי 11.יחד עם זאת,
מעניין לציין שבשנת  1971התארגנה קבוצת צעירים
ממוצא מזרחי ,שכינתה עצמה "הפנתרים השחורים".
הקבוצה פעלה למחות כנגד הקיפוח והאפלייה
של יוצאי עדות המזרח בישראל .שמה של התנועה,
שהתקבל בהשראת תנועה אפרו -אמריקאית שפעלה
בארה"ב ,עשוי לרמז על השקפתם של חברי הקבוצה
כי האפלייה כלפיהם נתפסה כגזענות.
מרבית החוקרים מזהים את נקודת המפנה בדיון
בגזענות בחברה הישראלית בסוף שנות השבעים,
שבהן פרץ ויכוח ציבורי סוער בעקבות התמודדותה,
בבחירות לכנסת ה )1974( 11-של תנועת "כך"
בראשות הרב מאיר כהנא ,שקראה בין היתר

לטרנספר של התושבים הערביים משטחי מדינת
ישראל .לקראת הבחירות החליטה ועדת הבחירות
המרכזית לפסול את רשימת כך ,אך התנועה ערערה
12
ובית המשפט הגבוה לצדק קיבל את טענותיה.
במהלך המשפט התייחס בית המשפט לתפיסותיה
הגזעניות של התנועה 13.בעקבות אותו דיון ציבורי
הוחלט ביולי  1985כי יש לנקוט מהלכים מיוחדים על
מנת להגן על אופיה של המדינה וערכי היסוד שלה.
בסמיכות זמנים הונחו על שולחן הכנסת שתי הצעות
חוק שמטרתן למגר את הגזענות :תיקון בחוק יסוד
הכנסת ,סעיף 7א' ,לפיו רשימת מועמדים לא תשתתף
בבחירות לכנסת ולא יהיה
אדם מועמד בבחירות
פוליטיקאים,
לכנסת" ,אם יש במטרותיה
עיתונאים,
או במעשיה של הרשימה
אנשי ציבור
או במעשיו של האדם,
ואקדמאים
לפי הענין ,במפורש או
השתמשו
במשתמע הסתה לגזענות".
ומשתמשים
ותיקון  24לחוק העונשין,
במושג "גזענות"
ההגדרה
את
שהציג
כדי לתאר מגוון
לגזענות" :רדיפה ,השפלה,
אירועים ,אולם
ביזוי ,גילוי איבה ,עוינות או
מעטים מהם
אלימות ,או גרימת מדנים
מבהירים למה
כלפי ציבור או חלקים של
כוונתם
האוכלוסיה ,והכל בשל
צבע או השתייכות לגזע או
14
למוצא לאומי-אתני".
הגדרה זו שמציע חוק העונשין היא בעצם ההגדרה
הרשמית היחידה שיש במדינת ישראל .ראוי לציין
בהקשר זה שבשנת  1965הצטרפה ישראל וחתמה
על האמנה הבינלאומית לביעור כל צורות האפלייה
הגזעית 15.אמנה זו מגדירה אפלייה גזעית כ"-כל
אבחנה ,הדרה ,הגבלות או העדפות המבוססות על
גזע ,צבע ,ייחוס משפחתי ,מוצא אתני או לאומי
שמטרתה או שיש בה כדי להשפיע על ביטול או
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פגיעה בהכרה ,הנאה ושימוש על בסיס שווה ,של
זכויות אדם וחירויות יסוד פוליטיות ,כלכליות,
חברתיות ,תרבותיות או בכל תחום אחר בחיים
הציבוריים".
בשנת  '86התעורר מחדש הדיון הציבורי סביב
הביטוי "גזענות" .הדיונים בכלי התקשורת הדגישו
את המשמעות שהעניק הציבור הישראלי למושג
גזענות  -צורה קיצונית של לאומנות ,בוז ,ושנאת
מיעוטים .המושג בדיון הציבורי משמש בחפיפה
לתיאור פעולות או עמדות שהוגדרו או נחשבו עד
אותה נקודת זמן כ"לאומנות".
בשנת  1988בעת מתן פסק הדין בפרשת ניימן
השנייה 16,דחה נשיא
בית המשפט העליון
טענת "כך",
דאז ,מאיר שמגר ,את
לפיה המונח
טענת "כך" ,לפיה גזענות
"גזענות" מתייחס
ורק
אך
מתייחסת
רק לאפליה
להבחנות ולהבדלים על
על יסוד
יסוד ביולוגי .בהתבססו
ביולוגי ,נדחתה
על החוק הישראלי
בפסיקות
והבינלאומי כתב שמגר:
של בג"צ
"טענה זו היא בלתי
ב 1988-וב1996-
מבוססת .כפי שראינו,
ההגדרה
מתייחסת
שבחוק העונשין גם
למעשים פסולים ,כמוגדר שם כלפי מוצא אתני
שונה .כך גם ההגדרה שבאמנה בינלאומית בדבר
ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית הנ"ל וכך
גם בחוקיהן של מדינות רבות ....הרדיפה לצורותיה,
שטעמיה הם לאומיים ,כלולה בימינו במסגרת
17
המשמעות המקובלת של תופעת הגזענות".
בתחילת שנות ה 90-חוותה ישראל גלי הגירה
גדולים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה .באותן
השנים גבר הוויכוח הציבורי סביב שאלת הגזענות
בישראל ,תוך הצגה של שתי מסגרות מתחרות
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להגדרת הגזענות .1 :גזענות ללא גזע ,המדגישה את
המימד החברתי-פוליטי (כפי שהציע ח"כ אברהם
בורג בדצמבר  .1992ההגדרה המוצעת על ידי בורג
מרחיבה את המושג כך שיכלול גם תבניות שונות
של אי-שוויון חברתי);  .2ניסיון לחזור להגדרה הצרה
18
יותר ,המסתמכת על בסיס ביולוגי.
בשנת  ,1996בפס"ד אלבה שעסק בהסתה לגזענות,
ביקש השופט מצא ללכת בדרכו של שמגר וכתב
"בקביעת היקפו של המושג 'גזענות' חלילה לנו
מלדבוק בהגדרות טכניות ,מדעיות ,או פסוודו-
מדעיות ,בדבר מוצאיו השונים של המין האנושי.
'גזענות' שוב אינה רק הדבקות בתורת הגזע
( )racialismהידועה לשמצה' .גזענות' היא כל שנאת
חינם של הזר בשל היותו זר ,על רקע שונּות גזעית
או לאומית-אתנית 19".באותן השנים הפך הדיון
בגזענות לנרחב ,ונעשה בו שימוש כדי לתאר מגוון
תופעות ובהן שנאת זר ,דמוניזציה ,והחלשה של
קבוצות מיעוט .שימוש זה מקבל הצדקה בעזרת
מנגנונים שונים במערכת המשפטית ,ובאמצעות
20
מו"מ פוליטי.
בשנות האלפיים ,עם פרוץ האינתיפאדה ותחילת
המהומות בהר הבית ,מקבל הביטוי היבט נוסף
שמשתלב גם הוא בשיח הציבורי – העלאה לסדר
היום של התופעה המכונה "גזענות מוסדית" -
חקיקה המבחינה בין אזרחים .גם בתקופה זו ,וחרף
היעלמותה ההדרגתית של המשמעות הביולוגית
מהשיח העולמי ,בישראל עדיין מתייחסים
גם להיבטים ביולוגיים ,כמו גם להתבטאויות
לאומניות.

השפה ככלי לשינוי
למרות שרבים מהמקרים המתוארים היום בכלי
התקשורת כגזענות נופלים תחת ההגדרה המוצעת
בחוק העונשין ,ההגדרה הנוכחית אינה משרטטת
גבולות ברורים ,ולא רק שיש בה כדי להוביל פעמים
רבות לבלבול ,חוסר עקביות והיעדרן של אמות
מידה מוסכמות ומקובלות בעת הניסיונות לכמת את
התופעה ולעמוד על מימדיה ,אלא שהיא אף עלולה
לגרום לנזק ממשי למדינת ישראל ולאזרחיה בשני
מישורים עיקריים  -האחד ,בינלאומי ,והשני פנימי:
1.1המישור הבינ"ל  -הכפשת שמה של ישראל
בזירה הבינ"ל ,אל מול עמי העולם ואל מול
התפוצה היהודית.
רבים מהעוסקים בחקר הגזענות מסכימים כי
"גזענות" אינו מונח אובייקטיבי שיש לו גבולות גזרה
ברורים ,אלא מונח מעורפל ,טעון רגשית ופוליטית,
המשמש פעמים רבות ככלי שנועד לנגח ,להשפיע
ולה ְבנות יחסים
על מהלכי מדיניות ותפיסות עולםַ ,
חברתיים .עוצמתו של המונח בשיח הפוליטי איננה
קשורה רק לזיכרון ההיסטורי ,אלא גם להיבטים
21
שונים בשיח ,בהם זכויות הפרט ואי-שוויון חברתי.
גזענות מבטאת תופעה פסולה ,הנוגדת את ערכי
הדמוקרטיה והליברליזם ,ואינה ניתנת להצדקה.
הטענה המרכזית היא ששיח הגזענות ְמ ַש ֵּט ַח את
הבעיות המורכבות הקיימות במציאות הישראלית,
ומשמש ככלי רב עוצמה בידי גופים שונים להכפיש
את שמה של ישראל בזירה הבינ"ל.
השינוי בשיח הגזענות בישראל הושפע הן ממגמות
פנימיות  -הדיון הפנים-ישראלי לגבי תופעת הגזענות
בישראל ,והן ממגמות חיצוניות  -הדיון הבינ"ל על
הגזענות המיוחסת לישראלים  -הציבור והממסד -
22
כלפי קבוצות אוכלוסיה שונות.
שינוי זה בשיח הפנים-ישראלי הושפע עמוקות

מהשיח הכלל-עולמי ,אשר באותן השנים התרחב
גם הוא .אולם בעוד שבמדינות רבות אחרות שימש
השיח בעיקר במישור הפנימי ,באותם מונחים עליהם
חשבו אותם אירגונים שאימצו את השיח בישראל –
כלומר במטרה לקדם ערכים דמוקרטים וליברליים,
הרי שבמדינת ישראל ,הנמצאת בסכסוך קיומי
במשך שנים רבות ,שימש השיח הזה גם כאסטרטגיה
מתוכננת וככלי נוסף לערעור ופגיעה בצדקתה,
בערכיה ובעצם קיומה.
גורמים שונים בעולם ,העוינים את ישראל ,פעלו
ופועלים להשתמש בעמימות האינהרנטית של מושג
הגזענות ובכוח הפוליטי הרב המובנה בו ,כדי להעצים
את התופעה מעבר למימדיה ,זאת כחלק ממדיניות
בדימוי
לפגוע
רחבה
המוסרי של ישראל.
"שיח הגזענות

משמש ככלי
רב-עוצמה בידי
גופים שונים
להכפיש את
שמה של
ישראל בזירה
הבינלאומית"

ההשערה על פיה מדובר
מתוכננת,
באסטרטגיה
מקבלת אישוש בדבריו
של נציג "פתח'" בלבנון,
בספטמבר
שפורסמו
 2010בעיתון "אל חייאת
אל ג'דידה"" :ישראל לא
תובס במכה אחת ,אלא
בהצטברות של הישגים
פלסטיניים
ומאבקים
 בדומה למה שאירעבדרום-אפריקה  -לבודד את ישראל ,להדק את החבל
סביב צווארה ,לאיים על הלגיטימיות שלה ,ולהציג
אותה בתור מדינה מרדנית וגזענית" [ההדגשה שלנו].
המישור הבינלאומי ותופעת ההתרחקות של צעירים
יהודים
המונח "גזענות" איננו מושג ניטראלי אלא כזה המכיל
מטען פוליטי רב עוצמה ,המרמז על אידאולוגיה
והשקפת עולם ,ומתחבר עם קולוניאליזם ודיכוי של
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קבוצות מיעוט .עבור אוזניים אמריקאיות ,גזענות
היא כינוי טעון במיוחד בשל מרכזיותם של נרטיבים
גזעניים בהיסטוריה של ארה"ב (הן כלפי אמריקאים
והן כלפי אינדיאנים) .יהודי ארה"ב גאים מאוד
בקשרים ההיסטוריים שלהם עם התנועה לזכויות
אזרח ובנטיותיהם הליברליות באופן כללי .דיונים
רבים עסקו בתופעת התרחקותם של יהודי ארה"ב
מישראל (בעיקר הצעירים שביניהם) .בעוד שטבעו
של הקשר בין ישראל ליהדות התפוצות עדיין משוער
ונחקר ,הסברה היא שהדיון הבינ"ל הנרחב על גזענות
בישראל והצגתה של ישראל כמדינה גזענית עשויים
לחזק את תופעת ההתרחקות מישראל .בהקשר זה,
כדאי לשים לב כי הדיונים
בתקשורת,
האחרונים
ההתייחסות
האמריקאית,
בעיקר
למגוון רחב
על האירועים על רקע
של תופעות
גזעני בפרגוסון ,ניו-יורק
באמצעות כותרת
התייחסו,
ובולטימור,
הגג "גזענות"
גם למצוקת
בחלקם,
מונעת ,במקרים
בישראל
הפלסטינים
רבים ,מלהגיע
(לדיון מורחב בנושא
לשורש התופעה
מומלץ לקרוא את הפרק
ולהבין את
"קמפוסי אוניברסיטאות
מורכבותה
בארה"ב ודה לגיטימציה
לישראל בפרספקטיבה"
בהערכה שנתית זו).
לעומת המושג "גזענות",
המונח "דעה קדומה" ,אשר לפי ההגדרה הקלאסית
שהציע הפסיכולוג האמריקאי גורדון אולפורט מתאר
תופעות דומות מאוד ,לעיתים אף זהות 23,הוא מונח
מרוכך יותר ,המניח שמדובר בתופעות בנות תיקון,
ושלנסיבות ,בהקשר הישראלי למשל  -המאבק
המתמשך עם העולם הערבי ,יש השפעה רבה עליו.
ההשוואה והזיהוי של הציונות וישראל עם חטאי
המאה העשרים ,ביניהם קולוניאליזם וגזענות ,יכולה
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להיראות כמתאימה מאוד לערכים המקובלים בכלל
העולם המערבי ,כולל בישראל שגם בה נשמעים
קולות גינוי ,וגם בה נמצא ציבור רחב שמוכן לקבל
את השיח המוצע מבחוץ ,גם במקרים בהם לא מדובר
בגזענות.
2.2המישור הפנים-מדינתי ,הדיון הפנים-ישראלי
הדיון בזירה הבינ"ל אינו היחיד שבו ,בשל שימוש
בלתי זהיר במונח גזענות ,הנזק עולה על התועלת.
גם בזירה הפנימית  -בדיון הפנים-ישראלי ,לדיון
זה יש השלכות חשובות .התייחסות למגוון רחב של
תופעות באמצעות כותרת הגג "גזענות" מרדדת את
השיח ומונעת מאיתנו ,במקרים רבים ,להגיע לשורש
התופעה ולהבין את מורכבותו של אירוע ספציפי,
כמו גם את הגורמים והמניעים המובילים אליו.
קיבוצם של מקרים שונים ,המגוונים מבחינת הסיבות
המובילות להם ואוכלוסיית היעד כלפיה הם מכוונים,
תחת כותרת אחת "גזענות" ,למעשה מוביל ליצירת
"סל פיתרונות" גנריים .פעמים רבות ,פיתרונות אלו
מעניקים רק מענה חלקי ,אם בכלל ,לתופעה שלה
אנו מנסים לתת מענה ,ומונעים מענה ממוקד ,מבוסס
ואפקטיבי.

הסיבות שהביאו רבים להאמין כי
הגזענות בישראל נמצאת במגמת
עלייה
התחושה ,שיתכן שיש בה גרעין של אמת ,אבל קשה
לאמוד אותה ,שאירועי הקיץ האחרון הביאו את החברה
הישראלית לשיאים חדשים של גזענות ,עשויה לנבוע
ממספר רב של סיבות .בתוך מגוון זה ניתן להצביע על
שתי סיבות מרכזיות וייחודיות לעת הנוכחית:
1.1הרחבת השימוש באינטרנט ובמדיה החברתית-
רשת האינטרנט שינתה במובנים רבים את "כללי
המשחק" בתחומים שונים ומגוונים ,בין היתר בכל
הקשור להפצת רעיונות הנוגעים לגזענות ושנאת
זרים ,זאת בשל מאפיינים ייחודיים ושונים מאוד
מהעולם הפיזי שבו פעלנו ואנו ממשיכים לפעול .כמה
מהמאפיינים הבולטים הרלוונטיים לדיון הנוכחי:
צמצום עלויות ומשאבים  -הן לצד המפיץ ,והן
•
לצד הצורך את המידע;
חציית גבולות זמן ומרחב (דיפוזיה של מידע) –
•
מהירות ,היקף ורוחב התפוצה;
האפשרות להישאר אנונימי ,או להחליף זהויות;
•
היכולת לעקוף מנגנוני פיקוח ואכיפה.
•
בשנים הראשונות לשימוש באינטרנט סברו החוקרים
שניתן יהיה להעלים את ה"גזע" וההשתייכות לקבוצה
מובחנת בעזרת אלמנט האנונימיות והיכולת להיות
מישהו אחר מאחורי המקלדת .בפועל ,האנונימיות
לא רק שלא העלימה את התופעה אלא חיזקה אותה,
והיא זו המאפשרת לאמירות וחיכוכים מהעולם
האמיתי להתחזק בעולם הווירטואלי ,מבלי שהלוקח
חלק בהם יידרש לקחת אחריות (למשל תגובות
אנונימיות ,או פרופיל עמום או בדוי בפייסבוק).
ניתוח שיטתי של גזענות כלפי קבוצות מיעוט
ברשתות החברתיות הוא קשה עד בלתי אפשרי ,הן

בשל הדינמיות הרבה המאפשרת העלאה והורדה
של חומרים בלחיצת כפתור ,והן בשל ההיקפים
העצומים של מידע קיים שאותו יש לסרוק .מרבית
הדו"חות והניתוחים הבוחנים את נושא הגזענות
ברשת ,בארץ ובעולם ,אינם מציגים ניתוחים
סטטיסטיים כמותניים ,אלא נתונים איכותניים ,קרי,
דוגמאות ספציפיות שמטרתן להצביע על קיומה
של התופעה .אולם יותר ויותר מחקרים ומאמרים
מצביעים על התרחבות התופעה ועל השלכותיה.
החל משנת  2013מפרסם המטה למאבק בגזענות
בישראל בדו"ח השנתי דוגמאות לפרסומים גזעניים
ברשת האינטרנט ,כדי להצביע על התופעה .כאמור,
הדוגמאות מציגות אנקדוטות ואינן חושפות את
תמונת המצב האמיתית.
בדו"ח לשנת ( 2014שאינו
האנונימיות
מתייחס ,למבצע "צוק
ברשת לא
10
התפרסמו
איתן")
רק שלא
דוגמאות בולטות.

העלימה
את תופעת
הגזענות,
אלא חיזקה
אותה

לביטחון-פנים
המשרד
עבירות
אומנם מכליל
שנאה
ופשעי
גזענות
כחלק מרשימת הדוגמאות
פופולאריות
לעבירות
ברשת 24,אולם נכון לכתיבת
שורות אלו ,אין במשרד
תוכנית ייעודית לגילוי או
טיפול בבעיית הגזענות
ברשת ,והוא איננו מספק נתונים הנוגעים להיקף
התופעה.
אומדן אפשרי נוסף הוא בחינת מספר כתבי האישום
המוגשים לבתי המשפט על בסיס התבטאויות
ופרסומים באינטרנט ,בעיקר ברשתות החברתיות .כך
למשל ,לגבי אירועי השנה האחרונה ,פרסומים בעמודי
הפייסבוק שימשו את משטרת ישראל לצורך חיזוק
העדויות נגד החשודים בהצתת בית הספר הדו-לשוני
המכון למדיניות העם היהודי
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בירושלים בנובמבר  25.2014בינואר  2015הוגש בבית
משפט השלום בירושלים נגד תושב הכפר עכב כתב
אישום בגין הסתה ותמיכה באלימות וטרור ,שנשען
ברובו על טקסטים ותמונות שהעלה הנאשם לעמוד
הפייסבוק שלו 26.כתבי אישום נוספים ,הנשענים על
התבטאויות ברשתות החברתיות הוגשו ונדונו בבתי
המשפט בשנה האחרונה.
משיח
2.2המעבר
אוניברסלי-ליברלי

לאומי-רפובליקני

לשיח

יואב פלד וגרשון שפיר ,מציעים בספרם "מיהו
ישראלי :הדינמיקה של אזרחות מורכבת" משנת ,2005
אבחנה בין שלושה עקרונות חוקתיים :רפובליקניזם,
ליברליזם ואתנו-לאומיות .העיקרון הרפובליקני
מעניק עדיפות מוסרית לקבוצה או לחברה על פני
הפרט ,בעוד שעל פי התפיסה הליברלית ,הפרט עומד
בראש סדר העדיפויות ,ויש להגן על האינטרסים
שלו ,בעיקר מפני פגיעה מצד פרטים אחרים או מצד
המדינה .עפ"י הניתוח שמציגים השניים ,שורשי
התרבות הפוליטית וההסדרים החוקתיים בישראל
היו רפובליקנים  -ההשתייכות לקבוצה האתנית-
לאומית היהודית היוותה תנאי הכרחי לחברות
בקהילה הפוליטית ,והקולקטיב עמד במרכז (אם כי
במידה כזו או אחרת ,הוכרה גם החברות בקבוצות
לא יהודיות שתרמו לקולקטיב -למשל הדרוזים).
בעשורים האחרונים חלה מגמת שינוי משמעותית,
בישראל בפרט ובעולם המערבי בכלל ,לעבר כלכלה
ומדיניות ניאו ליברלית ,השתלבות בשוק העולמי
וקידוש זכויות הפרט 27.תנודות חשובות אלו בשיח
ובאידיאולוגיה מאתגרות את האמונות ותפיסת
העולם הקיימות ,ומציבות סימני שאלה בפני רעיונות
ואתוסים שעד כה היו ברורים מאליהם למשקיף
מהצד .במקרה כזה ,אמונות ,אירועים והתנהגויות,
שלא נחשבו בעבר כאפליה ו/או גזענות ,נתפסים
בשיח הישראלי והעולמי הנוכחי כבעייתים ,או למצער
מעלים סימני שאלה לגבי הדרך הנכונה .בנוסף ,ניתן
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לטעון כי במידה מסויימת גם קבוצות עם אג'נדות
פוסט-ציוניות "תופסות טרמפ" על השיח הליברלי-
אוניברסלי כדי לגנות את אופיים הלאומי-יהודי של
מדינת ישראל ומוסדותיה ,להציג את ישראל כמפלה
וגזענית ,ולקדם סדר יום של "מדינת כל אזרחיה" ו/או
מדינה דו-לאומית.

הערות

9.9התוצאות המוצגות נכונות נכון לחודש יולי ,2015
עבור מילת החיפוש "גזענות".

1.1רשימה מורחבת של פעולות אלימות שבוצעו ע"י
יהודים נגד הציבור הערבי במהלך חודש יולי 2014
ניתן למצוא בבלוג "שיחה מקומית" :בראון ,ג'ון,
(" ,)31.07.2014כרוניקת יולי :חודש של תקיפות
גזעניות ואלימות ",שיחה מקומית.

1010ראו למשל" ,)3/8/2015( :הוארך מעצרו של החשוד
בהפצת הודעות המשבחות את רצח הנערה שירה
בנקי ",מעריב אונליין .או דברי השר בנט כי "לא אתן
שבמדינת ישראל בני נוער יחששו לצאת לרחוב בגלל
אורח חייהם ,לפיגוע הזה אנו מגיבים בפעולות ולא
רק בדיבורים ,על מנת לחזק ולתת כלים לבני נוער
הסובלים מגזענות והומופוביה בבית הספר" .ינובסקי,
רועי ,עמית קוטלר ,עומרי אפרים ,מורן אזולאי ,איתמר
אייכנר ,קובי נחשוני ושחר חי" ,פיגוע שנאה :הדוקר
במצעד הגאווה לפני עשור דקר שוב הערב ופצע קשה
משתתפים.ynet ",

2.2שטייף ,הדס" ,)16/8/2015( ,דוח חקירת מצעד
הגאווה :כשל מודיעיני ואי ציות להנחיות ",גלי צה"ל.
3.3באוגוסט  2013השיק משרד החינוך את תוכנית "האחר
הוא אני" שנועדה לקדם את ישראל ולהפוך אותה
למדינת מופת ,בין היתר ע"י מתן מענה ל"גילויים
של פירוד ,הפרדה ,גזענות או שנאת האחר".מתוך
אתר משרד החינוך"http://cms.education.gov.il/ .
EducationCMS/Units/ui/atochnit/

4.4לפי ההסכם הקואליציוני בין "יש עתיד" לבין "הליכוד
ביתנו" אמורה הייתה לקום ועדה בין-משרדית למאבק
בגזענות  30יום מכינונה של הממשלה ה .33 -הוועדה
לא הוקמה מעולם .קשתי ,אור 27( ,באוגוסט ,)2014
"הפרוייקט הראשון של הנשיא ריבלין :תוכנית למאבק
בהסתה ובאלימות ",הארץ.
5.5למשל ,הדיון בנושא הסדרי ביטחון לנהגי תחבורה
ציבורית הפועלים באיזורי עימות במסגרת ועדת
העבודה ,הרווחה והבריאות בתאריך ה 2-בדצמבר
.2014
6.6המקור :נתוני משטרה על תיקים שנפתחו בגין עבירות
על מניע הפס"ד ישראלי ופשיעה לאומנית יהודית/
פלסטינית .לפי עבירות ומחוזות שנת .2013/14
הנתונים הועברו מכוח חוק חופש המידע .להרחבה
לגבי החלוקה למחוזות וגבולות כל מחוז ,אתר
משטרת ישראל ,מחוזות ואגפים http://www.police.
gov.il/mechuzot.aspx

7.7דו"ח הגזענות ( ,2015יולי  ,)2015המטה למאבק
בגזענות בישראל.
8.8סמוחה ,סמי " ,)2015( ,לא שוברים את הכלים
 :2013מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל ",הספרייה
לדמוקרטיה

11. Uri Ben Elizer, 247; Herzog et al. 1096, 1098
1212ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.11-
1313אלבה נ' מדינת ישראל ,ע' .224
1414חוק העונשין ,סעיף 144א' ,הגדרות (תיקון תשמ"ו).
International Convention on the Elimination of All1515
Forms of Racial Discrimination: http://www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

(בעת החתימה ישראל הסתייגה מסעיף  22באמנה
שמאפשר לתבוע כל מדינה שאיננה עומדת באמנה
בבית המשפט הבינ"ל ,אלא אם המדינות השותפות
למחלוקת מסכימות על פשרה שונה).
1616פרשות ניימן  -הראשונה והשנייה ,מתייחסות לפסקי
הדין סביב התמודדותה של תנועת כ"ך בבחירות
לכנסת .מעט לפני הבחירות לכנסת ה ,11-נעשה
ניסיון לפסול את השתתפותה של רשימת כ"ך על רקע
מצעה הגזעני והאנטי דמוקרטי .חברי התנועה קבלו
על ההחלטה בבית המשפט ,אשר קבע שאין בסיס
לפסילתה -פס"ד זה מכונה פרשת ניימן הראשונה.
בעקבות הערתו של ביהמ"ש ,התקבלו ,כאמור שני
תיקוני חקיקה ,הראשון בחוק יסוד הכנסת ,והשני
בחוק העונשין .ערב הבחירות לכנסת ה)1988( 12-
החליטה ועדת הבחירות המרכזית לפעול את רשימת
כ"ך ,גם הפעם על רקע מצע גזעני ואנטי דמוקרטי.
בפס"ד זה ,המכונה פרשת ניימן השנייה ,אישר בית
המשפט העליון את החלטה של הוועדה והכריע כי
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מטרותיה של הרשימה ומעשיה שוללים את אופיה
הדמוקרטי של ישראל ,ומסיתים לגזענות.
1717עב  1/88משה ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת השתיים עשרה פ"ד מב(.177 )4
18. Uri Ben Elizer, 249; Herzog et al, pp. 1102-03.
1919הרב עידו אלבה נ' מדינת ישראל ,ע' .227
20. Herzog et al, ibid.
21. Herzog et al., (2008), "Racism and the Politics of
Signification: Israeli Public Discourse on Racism
Towards Palestinian Citizens," Ethnic and Racial
Studies, 31:6, p. 1092.

2222יש הרואים את תחילתו של דיון זה בהחלטה 3379
של העצרת הכללית של האו"מ שנתקבלה בנובמבר
 1975וקבעה כי ציונות היא צורה של גזענות ואפלייה
גזעית .בשנת  ,1991הודיעה העצרת כי היא חוזרת בה
מהשוואה זו ,אולם השיח   והאווירה המיוחסת לו,
כבר הוטמעו בפעולת הארגון.
23. Allport, Gordon, Michael Ross, (1967), "Personal
Religious Orientation and Prejudice," Journal of
Personality and Social Psychology, Vol.5, No.4,
432-443.

2424אתר המשרד לביטחון פנים ,מניעת פשיעה ואלימות,
גולשים בטוח :התנהגויות וסכנות ברשתות החברתיות:
http://mops.gov.il/crimeandviolenceprevention/
safesurfing/pages/networkdangersnbehavior.aspx

2525חסון ,ניר 13( ,בינואר " ,)2015הוחמר כתב האישום
בהצתת בית הספר הדו-לשוני בירושלים ",הארץ.
דוגמאות נוספות :באוגוסט  2014הוגש כתב אישום
נגד תושב ערד שהעלה דברי הסתה נגד ערבים לעמוד
הפייסבוק שלו :בן פורת ,עידו 5( ,באוגוסט ,)2014
"הסתה לגזענות בפייסבוק' :כנופיית אל יהוד' ",ערוץ
 .7באותו חודש הוגש כתב אישום נגד צעיר מבאר שבע
שלאחר חטיפת שלושת הנערים פתח דף פייסבוק
שכותרתו "ערבי גבר זה ערבי בקבר" וקרא בו לאלימות
נגד ערבים :עמיקם ,איתי 28( ,באוגוסט " ,)2014כתב
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אישום נגד מייסד דף הפייסבוק 'ערבי גבר זה ערבי
בקבר' ",אתר חדשות http://www.mako.co.il/ :2
news-law/legal/Article-669053e641c1841004.htm

2626אורן ,אפרת( ,ינואר " ,)2015הודעה מטעם פרקליטות
מחוז ירושלים (פלילי)" .ב 22-בדצמבר הוגשו
כתבי אישום נגד שמונה תושבי מזרח ירושלים בגין
הסתה לאלימות ברשתות החברתיות .גם במקרה
זה התבססה התביעה בעיקר על פרסומים שהעלו
החשודים ,כל אחד בנפרד ,לעמודי הפייסבוק שלהם.
הלפרין ,אשר( ,ל' בכסלו תשע"ה)" ,כתב אישום :הסיתו
לאלימות ברשת החברתית ",לדעת ,האתר של החרדים
http://ladaat.info/article.aspx?artid=16872

2727פלד ,יואב" ,)1993( ,זרים באוטופיה :מעמדם האזרחי
של הפלסטינים בישראל ",תיאוריה וביקורת ,3 ,עמ'
Fischer , Shlomo , (2014), " The Crises of .21-35
"Liberal Citizenship: Religion and Education in Israel,
Religious Education and the Challenge of Pluralism,
Adam B. Seligman (ed.), Oxford Scholarship Online

14

יהדות אוסטרליה

סקירה היסטורית קצרה:
מבנים קהילתיים והיחסים
עם הקהילה הרחבה
הקהילה היהודית באוסטרליה מונה כיום 112,000
נפש ,והיא הקהילה היהודית התשיעית בגודלה
בעולם .זוהי קהילה משגשגת ,והזדהותה עם מדינת
ישראל היא אחד ממאפייניה הבולטים .בעקבות
ההגירה שלאחר מלחמת-העולם השנייה ושינויים
במדיניות הממשלה ,הקהילה נתנה ,מאז המחצית
השנייה של המאה ה ,20-ביטוי ליהדותה באופן
גלוי ובוטח יותר .עם זאת ,בשנים האחרונות היא
נאלצת להתמודד עם אתגרים משמעותיים ,לרבות
אנטישמיות והתבוללות.
היהודים הראשונים הגיעו כבר במשט האסירים
הראשון בשנת  ,1788כך שיהודים נכחו באוסטרליה
מאז תחילת התיישבות האירופים בה .כקהילה קטנה,
היא נאבקה לשמר את הזהות היהודית שלה לאורך רוב
תולדותיה 1.עד שנות ה '30-של המאה ה 20-שלטה
בקהילה היהודית-אוסטרלית ההנהגה השמרנית
האליטיסטית ,בעלת הזיקה ליהדות אנגליה ,ששאפה
להיות יותר בריטית מבריטית .שיתוף הפעולה בין
הקהילות בערים השונות היה מועט מאוד ,אם כי
בשנת  1927הוקמה פדרציה ציונית באוסטרליה,
וב 1929-נוסדה מועצה כלל-ארצית של נשים יהודיות.

האופי והמבנה של הקהילה השתנו באורח דרמטי
כתוצאה מההגירה של פליטים וניצולים לפני מלחמת-
העולם השנייה ולאחריה .אלה הביאו לתחיית החיים
היהודיים באוסטרליה יחד עם מחויבות עזה לציונות,
ומבחינות רבות חל שינוי מהותי במבנה הקהילתי .אך
החשש מפני נהירת פליטים במספרים גבוהים ,שישנו
את פניה של אוסטרליה ,חשש שהגיע למימדים של
היסטריה ,הביא לנהלים אדמיניסטרטיביים ,בחלקם
2
חשאיים ,אשר הגבילו את הגירת הפליטים והניצולים.
עד שנות ה '30-של המאה ה ,20-צורת ההתארגנות
היחידה של יהודי אוסטרליה הייתה גרסה מדוללת
של האורתודוקסיה האנגלו-יהודית .היהדות
המתקדמת (רפורמית) הוקמה לראשונה ב1931-
במלבורן ,בבית הכנסת "בית ישראל" ,ב 1938-הגיעה
לבית הכנסת "עמנואל" בסידני ,והתפתחה במהירות
לאחר  .1945קהילות יהדות מתקדמת קיימות עתה
בכל הערים בהן קיימת קהילה יהודית .במקביל ,חלק
מן המהגרים שהגיעו לאחר המלחמה הביאו עימם
גם גרסאות מחמירות יותר של אורתודוקסיה .תנועת
חב"ד הקימה את ישיבתה הראשונה באוסטרליה
בעיירה הכפרית שפרטון שבמדינת ויקטוריה.
בשנת  1953עברו אנשי חב"ד לעיר הגדולה ביותר
בוויקטוריה ,מלבורן ,ופתחו שם מרכז בפרבר סנט
קילדה .מהתחלות צנועות אלה ,חב"ד הפכה להיות
כיום כוח דתי בולט ביהדות אוסטרליה.
המכון למדיניות העם היהודי
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באוסטרליה
הגדולות
היהודיות
הקהילות
ממוקמות בשתי הערים הגדולות ,מלבורן וסידני.
מרכזים יהודיים גדולים אלה פיתחו מאפיינים
שונים ,כאשר בקהילת מלבורן מושם דגש חזק
יותר על היהדות ,אך הקהילה של סידני יותר
מלוכדת .יתכן שההבדלים בין קהילות שתי
הערים נובעים בחלקם משוני בדפוסי הגירה:
בסידני התיישבו יותר יהודים ממוצא הונגרי,
ואילו במלבורן – יותר יהודים ממזרח אירופה .גם
גורמים פנימיים משפיעים על ההבדל :סידני היא
עיר קוסמופוליטית וחילונית יותר באופייה ,בעוד
שבמלבורן היה מאז ומתמיד מקום בולט יותר לדת
ולמוסדותיה.
בפרת' ,העיר הרביעית
אוסטרליה היא
באוסטרליה
בגודלה
אחת הקהילות
מערב
מדינת
ובירת
היחידות
אוסטרליה ,נמצאת אחת
בתפוצות
היהודיות
הקהילות
הנמצאת בתהליך
המבודדות ביותר מבחינה
גידול ,בעקבות
המרחק
גיאוגרפית.
הגירת יהודים
היהודית
מהקהילה
מדרום-אפריקה,
הקרובה ביותר ,אדלאייד,
מבריה"מ לשעבר
הוא  2,832ק"מ .קהילת
ומישראל
פרת' צמחה במהירות
בשל "הבהלה לזהב"
בשנות ה '90-של המאה
ה ,19-ועד שנת 1911
פרת' הייתה המרכז היהודי היחיד באוסטרליה
מלבד סידני ומלבורן שמנה יותר מ 1,000-נפש.
הקהילה התרחקה ממרכז העיר ,תחילה לשכונת
מאונט לואולי ואז לפרבר הצפוני דיאנלה .פרת'
הפכה לקהילה יהודית חזקה יותר מאשר יתר
ערי הבירה הקטנות יותר בשל מספר סיבות.
האוכלוסייה היהודית שבה מפוזרת פחות ,שכן היא
התרכזה סביב מאונט לואולי .היא זכתה להנהגה
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דתית יציבה ,ומאמצע שנות ה '80-של המאה
העשרים משכה אליה מספר לא-מבוטל של יהודים
מדרום-אפריקה.
לנוכח אתגרי ההגירה במהלך מלחמת-העולם
ולאחריה ,הוקמה בשנת  1944המועצה העליונה
של יהדות אוסטרליה כדי לשמש כארגון-גג.
מדינות שלא היה בהן ועד שליחי קהילות לפני
המלחמה הקימו ועד כזה ,והתפתחו מבנים
דמוקרטיים יותר ,במיוחד במלבורן ובסידני.
בוויקטוריה ובמערב אוסטרליה הם נקראו מאוחר
יותר "מועצות קהילה" .בשנת  1997התאחדו
פרסומי ישראל-אוסטרליה עם המכון האוסטרלי
לעניינים יהודיים והקימו את מועצת אוסטרליה-
ישראל לעניינים יהודיים ( )AIJACכארגון הבולט
הפועל למען יהדות אוסטרליה .מטה הארגון
ממוקם במלבורן ובראשו עומד מארק לייבלר.
הארגון מקיים קשרים בדרג גבוה עם הממשלה
ועם התקשורת באוסטרליה ,וגם מוציא לאור את
הירחון .Australia/Israel Review
בעבר היו בין שתי הקהילות הגדולות ,מלבורן
וסידני תקופות של מתיחות ,ששיקפה את
המציאות האוסטרלית הרחבה יותר .קנברה נבחרה
לעיר הבירה של אוסטרליה בשל מיקומה באמצע
הדרך בין סידני למלבורן ,לאחר שאף אחת משתי
הערים הגדולות לא הסכימה שהאחרת תשמש
כבירה .כיום ישנה בקנברה קהילה יהודית קטנה,
אך חרף גודלה הצנוע היא מתפקדת ביעילות.
מאז  1960זכתה הקהילה היהודית-אוסטרלית
לחיזוק בשל הגירת יהודים מדרום-אפריקה,
מבריה"מ לשעבר ומישראל ,וזו אחת הקהילות
היחידות בתפוצות שמצויה בתהליך גידול.

רב-תרבותיות
החל משנות ה '70-של המאה ה ,20-אוסטרליה הפכה
לחברה רב-תרבותית המעודדת תרבויות אתניות של
יותר מ 150-לאומים שונים אשר היגרו לאוסטרליה
מאז שנת  3.1945אף כי כל גל מהגרים נתקל בחשדנות
ראשונית ובעוינות ,הרי שבתוך דור אחד הם התערו
בחברה האוסטרלית .יהדות אוסטרליה ,שמורכבת
משיעור גבוה של ניצולי שואה שהגיעו לאוסטרליה לאחר
המלחמה ,יצאה נשכרת מהתפתחות הרב-תרבותיות,
4
שאיפשרה לקהילה לטפח זהות אתנית ודתית חזקה.
עד שנות ה '70-של המאה ה ,20-ממשלות אוסטרליה
תמכו במדיניות של אחידות אנגלו-סקסית וניסו
למנוע מאנשים 'צבעוניים' להגר לאוסטרליה –
מדיניות שזכתה לכינוי העממי "אוסטרליה הלבנה".
עד  1945כלל לא הייתה באוסטרליה מחלקת הגירה,
וכל המהגרים הלא-בריטים ,שכונו "זרים" ,היו
צריכים לפנות ל"בית אוסטרליה" בלונדון .מדיניות זו
השתנתה לחלוטין בעקבות האיום שנוצר לאחר כניסת
יפאן למלחמת-העולם השנייה ,בסוף  ,1941כאשר
ממשלת הלייבור הבינה שאוסטרליה צריכה "לאכלס
או להיכחד" .בשנת  1947פתחה ממשלת אוסטרליה
בהנהגת מפלגת הלייבור את שעריה בפני לא-בריטים,
תחילה למהגרים אירופיים באמצעות ארגון הפליטים
הבינלאומי ( ,)IROשסיבסד את הגירתם של 170,000
עקורים מאירופה ,ולאחר מכן עוד  30,000עקורים
במימון אישי; לאחר מכן סובסדו תוכניות הגירה
המונית על ידי ממשלות הולנד ,איטליה וגרמניה.
שינוי דרסטי חל בשנת  ,1972עם בחירת ממשלת
הלייבור בראשות גוף וויטלאם תחת הסיסמא
"הגיע הזמן" ,שהובילה לקיצה של מדיניות
"אוסטרליה הלבנה" .בעידן וויטלאם נשבו רוחות
שעודדו פלורליזם" ,אשר סימלו את ההשלמה עם
העובדה שרב-תרבותיות החליפה את ההיטמעות
או אפילו את ההשתלבות כבסיס למדיניות ההגירה

הלאומית" 5.בשנת  1974הקים שר ההגירה מטעם
הלייבור ,אל גראסבי ,יליד איטליה ,ועדה בנושא יחסי
קהילה ומינה את וולטר ליפמן ,פליט יהודי ממוצא
גרמני שהגיע לאוסטרליה לפני המלחמה ,לעמוד
בראש הוועדה 6.בהמלצותיה של הוועדה הודגש כי
יש לראות בקבוצות אתניות חלק חיוני ואינטגרלי
מהמבנה הקהילתי הכולל .מוטל עליהן לשמר את
המורשת התרבותית שלהן ועליהן לדאוג לשילוב
7
חבריהן בקהילה הכוללת.
הממשלה הפדרלית אימצה תפיסה זו ,והוקם המשרד
לעניינים רב-תרבותיים .ממשלות המדינות הקימו
גופים שונים כדי לקדם את הגישה לחינוך אתני,
שידורי רדיו וטלוויזיה
שימלאו את צרכי הקהילות
התמיכה
האתניות ,ועיתונים אתניים.
במדיניות
הליברלית
הממשלה
"אוסטרליה
בראשות מלקולם פרייזר
רב-תרבותית:
קידמה עוד את הרב-
אחדות מתוך
תרבותיות מ 1975-עד 1981
מגוון" ,מאשרת
ומאוחר יותר ,הממשלה
את זכותו של כל
בראשות ג'ון הווארד עדכנה
אזרח אוסטרלי
את המדיניות עם "סדר-
"לשמור את
היום החדש לאוסטרליה רב-
שפתו ,תרבותו
תרבותית" בשנת  1999ועם
או דתו"
"אוסטרליה רב-תרבותית:
אחדות מתוך מגוון" בשנת
 .2003אלה אישרו וחיזקו
את קידום המגוון התרבותי ותמכו ב"זכות של כל
אוסטרלי לשמור ולקיים את תרבותו ,שפתו או דתו
במסגרת החוק" 8.התמיכה במדיניות רב-תרבותית
עודנה מהווה ערך יסוד בחברה האוסטרלית.
קבוצות אתניות כמו יוונים או איטלקים אימצו את
הרב-תרבותיות ,אבל לפחות בתחילה ,ההנהגה
היהודית-אוסטרלית לא קיבלה בברכה את הגישה
החדשה הזאת .במיוחד בסידני ,הקהילה בעלת הזיקה
המכון למדיניות העם היהודי

183

האנגלו-סקסית המבוססת יותר ,תפסה את הזהות
של חבריה במונחים דתיים יותר מאשר אתניים.
בנוסף לכך ,הם חשו שהם לא ייצאו נשכרים מן הגישה
הרב-תרבותית ,שכן היהודים התערו היטב בחברה
האוסטרלית מאז המאה ה ,19-ורבים מהם השתלבו
בעמדות מפתח בחברה הכללית .עם זאת ,בשנת 1977
קיבל ועד השליחים של ניו סאות' וולס ,המדינה בה
ממוקמת סידני ,החלטה המאפשרת לארגונים יחידים
לאמץ את הגישה החדשה .מעניין לציין שהראשונים
לעשות זאת היו מרכז פולקלור יהודי המבוסס על
שפת היידיש ,ובית כנסת ספרדי 9.רק עשר שנים
לאחר מכן ,ב ,1987-הצטרף לכך הוועד עצמו באופן
רשמי .יהדות מלבורן,
שמשכה אליה שיעור גבוה
שיעור הנישואים
יותר של ניצולים ממזרח
המעורבים
אירופה לאחר  1945והפכה
בקהילה
לקהילה היהודית הגדולה
היהודית
באוסטרליה ,הביעה נכונות
האוסטרלית הוא
רבה לאמץ את הגישה
הנמוך ביותר
החדשה ,לאור תמיכתו של
בעולם המערבי,
ליפמן ברב-תרבותיות.

אם כי חל גידול

בהדרגה ,הקהילה היהודית
בו בדור הנוכחי
הכירה ביתרונות הרב-
תרבותיות .הדבר תרם
לגידול המהיר בבתי הספר
היהודיים ,שכן הגישה אפשרה לשמור על מוסדות
חינוך נפרדים כדי לפתח תרבויות דתיות או אתניות
ספציפיות .אימוצה איפשר לספק מימון ממשלתי
לרדיו ולטלוויזיה קהילתיים .עד סוף שנות ה '80-של
המאה ה ,20-הזרם המרכזי של הקהילה היהודית
כבר תמך בגישת הפלורליזם התרבותי ומיקסם את
יתרונותיה כדי למנף חקיקה למניעת אפליה והשמצה
גזענית; להבטיח כיבוד מצוות ומנהגים יהודיים כגון
שחיטה כשרה; ולדאוג להקמת תחום עירוב (הקמת
גבול מוגדר המאפשר ליהודים לטלטל חפצים בעת
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הליכה בשבת) במלבורן ,סידני ופרת' ,תוך קבלה
מקבילה של התרבות הנוצרית של הרוב .במחקרו
"יהודים ורב-תרבותיות אוסטרלית" משנת ,2004
קבע ג'פרי ברהאם לוי" :אף כי דימוי זה של 'קערת
סלט' של הרב-תרבותיות האוסטרלית נותר עדיין שנוי
במחלוקת הן בקרב תומכי הקונפורמיות האנגלית
והן מצד כור ההיתוך האוסטרלי ,הרי שאין כל ספק
10
למי נתונה אהדתם של רוב יהודי אוסטרליה".
ואולם ,בשנות ה '90-של המאה ה 20-התערערה
התמיכה של החברה הכללית ברב-תרבותיות,
בעקבות צמיחת מפלגת "אומה אחת" של פאולין
הנסון ,אשר "הביאה למרכז הבמה ביטויים גלויים
של גזענות ,המבוססים על בורות ופחד" 11.הקהילה
היהודית גינתה בתוקף את המסר הגזעני של הנסון.
עם אימוץ הרב-תרבותיות ,היהדות האוסטרלית
הצליחה להתערות בחברה האוסטרלית תוך שמירה
על זהות יהודית חזקה ,שפע של ארגונים יהודיים
ושיעור נמוך של נישואים מעורבים (הנמוך ביותר
בעולם המערבי) ,אף כי חל גידול בדור הנוכחי.

דמוגרפיה בשנים האחרונות
מאז הקמת הפדרציה של אוסטרליה ב ,1901-נוהלו
מיפקדי אוכלוסין ,כאשר הראשון שבהם נערך ב1911-
ולאחר מכן בכל חמש שנים ,למעט בשנות השפל
הגדול ובמלחמות העולם .המיפקד האחרון נערך
באוסטרליה בשנת  .2011במיפקד נכללת שאלה על
דת ,וכך יכולה הקהילה היהודית באוסטרליה לשרטט
תמונה מדויקת למדי של הפרופיל הדמוגרפי שלה.
אחת הבעיות עם נתוני המיפקד היא שבאופן ברור יש
ספירת ֶח ֶסר; רוב הדמוגרפים סבורים ששיעור החסר
הוא כ ,20%-זאת לאחר השוואה של נתוני מיפקד עם
נתונים סטטיסטיים קהילתיים רלוונטיים .עד 2011
נוהל המיפקד על בסיס מדינה-מדינה ,אך הפעם
הוא נערך על בסיס כלל-ארצי .שיתוף פעולה זה היה

תוצאה של  ,GEN08סקר חשוב של יהדות אוסטרליה
שנערך על ידי המרכז האוסטרלי לתרבות יהודית
באוניברסיטת מונאש ,מלבורן ,בראשות פרופ' אנדרו
מרקוס ,בשיתוף עם המגבית היהודית הקהילתית
( )JCAבניו סאות' וולס .הדיון שלהלן מבוסס על
12
הדו"ח במפקד  ,2011שנערך בידי ד"ר דיוויד גרהאם.
נתון האוכלוסייה המותאם לשנת  2011הוא ,112,000
גידול של  6%משנת  .)105,000( 2006אף כי אוסטרליה
מהווה רק  0.8%מכלל האוכלוסייה היהודית בעולם,
היא מדורגת כקהילה היהודית התשיעית בגודלה ,מיד
אחרי גרמניה .למרות העובדה שהאוכלוסייה היהודית
המשיכה לגדול מאז הקמת אוסטרליה ,חלקה בכלל
אוכלוסיית אוסטרליה נותר קבוע למדי –  - 0.5%מאז
ימיה הראשונים כמושבת עונשין .עם זאת ,הפיזור
הגיאוגרפי אינו אחיד ,עם  0.9%בוויקטוריה 0.6% ,בניו
סאות' וולס 0.3% ,במערב אוסטרליה ורק  0.1%בשאר
המדינות.
רובם המכריע של היהודים הם תושבי ערים ,כאשר
 95%מהיהודים מתגוררים בערי בירה של המדינות
השונות ,ו 85%-במלבורן ובסידני ,לעומת 38.9%
מהאוכלוסייה הכללית בשתי ערים אלה .במלבורן,
היהודים מתגוררים ברצועה של פרברים בדרום-
מזרח העיר .בסידני ,רוב היהודים מתגוררים בפרברים
המזרחיים.
האוכלוסייה היהודית מבוגרת יותר מכלל
האוכלוסייה ,עם גיל חציוני העומד על  ,42לעומת
 37בכלל האוכלוסייה .באופן כללי ,יש קצת יותר
נשים יהודיות מאשר גברים ,אף כי נתון זה משתנה
ממדינה למדינה .שיעור הפוריות הכללי דומה לזה
של כלל האוכלוסייה ,אך הוא ירד בין  2006ל.2011-
רוב היהודים חיים במשקי בית ,ולא בגפם ,כאשר 61%
מהיהודים חיים במשפחות של זוג ו 28%-חיים בגפם.
שני הנתונים האלה גדולים יותר מכלל האוכלוסייה
( 56%ו 23%-בהתאמה).

הגורם העיקרי בגידול יהדות אוסטרליה הוא הגירה.
רק  51%מהיהודים נולדו באוסטרליה ,לעומת 77%
מכלל האוכלוסייה .קבוצת המהגרים הגדולה ביותר
היא מדרום-אפריקה ,והיא מהווה  13.5%מהקהילה
היהודית .אחריהם – מהגרים מבריה"מ לשעבר
( )11.2%וישראלים ( 6.2% .)6.2%נוספים הם מצפון
אמריקה ,וכ 4%-מוצאם מאירופה .מספר המהגרים
היהודים מצרפת צפוי לגדול בשנים הקרובות ,אם כי
לאוסטרליה יש חוקי הגירה נוקשים .ההגירה מדרום-
אפריקה ומישראל נמשכת ,ואילו ההגירה מבריה"מ
לשעבר פסקה לחלוטין שכן החל משנת  1997הם
אינם יכולים ליהנות עוד ממעמד של פליט.
קבוצות מהגרים שונות
נמשכו לערים מסוימות.
 85%מיהודי
הדרום-אפריקאים
אוסטרליה
השתקעו ברובם בסידני
מתגוריים במלבורן
ובפרת' .לעומתם ,יהודי
ובסידני ,לעומת
בריה"מ לשעבר העדיפו את
 38.9%בלבד
מלבורן ,ביתם של יהודים
של האוכלוסייה
שהיגרו
רבים
פולנים
הכללית
לשם אחרי השואה .גם
המתגוררת
הישראלים מעדיפים לקבוע
בערים אלה
את מושבם במלבורן .אף כי
הרוסים הם עדיין הקבוצה
הגדולה ביותר של מהגרים שאינם דוברי אנגלית מבית,
גרהאם טוען שבקרוב תתפוס העברית מקום נרחב
יותר .שיעור דוברי הפולנית וההונגרית הולך ופוחת עם
התמעטות הדור שלאחר השואה.
כמו קהילות יהודיות בחלקים אחרים של העולם,
גם יהודי אוסטרליה משכילים מאוד ועולים מבחינה
זו על כלל האוכלוסייה 60% .מהילדים בגיל בי"ס
יסודי לומדים בבתי ספר לא-ממשלתיים ,רובם
יהודיים ,והשיעור עולה ל 76%-בגיל בי"ס תיכון.
 77.3%מסיימים לימודי תיכון ,לעומת  47.4%בכלל
האוכלוסייה .יש לכך גם השפעה המשכית .שיעור
המכון למדיניות העם היהודי
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היהודים הלומדים באוניברסיטה הוא  6.2%לעומת
 4.3%בכלל האוכלוסייה 67% .מגילאי ה 30-עד  39הם
בעלי תואר ראשון ,לעומת  33%בכלל האוכלוסייה.
רמות ההשכלה הגבוהות ,בשילוב היזָ מּות היהודית,
באות לידי ביטוי גם בכושר ההשתכרות של הקהילה
היהודית .לשליש מהאוכלוסייה היהודית יש יכולת
השתכרות של כ 3,000-דולר אוסטרלי בשבוע,
בהשוואה ל 14%-בלבד בכלל האוכלוסייה .ההכנסה
השבועית הממוצעת של יהודים עומדת על 1,000
דולר ,לעומת  760דולר בכלל האוכלוסייה .אולם יש
גם עוני בקרב הקהילה היהודית 14.6% :הן משפחות
מעוטות הכנסה ,ובהן בולטות משפחות חד-הוריות,
יוצאי רוסיה וניצולי שואה
קשישים – בעיקר נשים.

האנטישמיות
באוסטרליה ,כמו
בחלקי עולם
אחרים ,נובעת
מ 3-מקורות
עיקריים:
אנטישמיות
קלאסית,
מוסלמים
שמתנגדים
ליהדות,
ואנטישמיות
שמאלנית

ישנה גם חלוקה מגדרית
מבחינת
הן
ברורה,
השכלה והן מבחינת יכולת
השתכרות .ליותר גברים
מאשר נשים בשנות ה60-
לחייהם יש תואר אקדמי
( 31%לעומת  ,)24%אף כי
ליותר נשים מאשר גברים
בשנות ה 20-וה 30-לחייהן
יש תואר אוניברסיטאי.
ואולם ,גברים מובילים
בהרבה מבחינת יכולת
ההשתכרות שלהם ,כאשר
גבר יהודי משתכר 90,000
דולר בשנה במשרה מלאה ,לעומת ממוצע של 72,000
דולר אצל נשים .מצד שני ,נשים עדיין נושאות בעול
העיקרי של עבודה לא-מתוגמלת בבית.
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אנטישמיות
נראה שהאנטישמיות באוסטרליה נמצאת במגמת
עלייה .בין  11בספטמבר  2001ועד סוף  2003מספר
התקריות כמעט הוכפל ,כאשר  63%מהן התרחשו
בניו סאות' וולס 13.מאז ,מספר התקריות מוסיף
לטפס ,ובשנת  2014הן עלו ב 35%-בהשוואה לשנה
שקדמה לה 14.התקריות כוללות מכתבי נאצה בדואר
האלקטרוני ,הטרדות מילוליות ,לרבות הצקות לילדים
יהודים בבית הספר מצד ילדים נוצרים ומוסלמים ,וכן
אלימות פיסית כנגד אנשים ומוסדות.
ואולם ,לדברי דו"ח  GEN08על אנטישמיות עלייה זו
אינה מובהקת ,שכן רובה נובעת מעלייה במכתבי נאצה
בדוא"ל ,שנשלחים כנראה על ידי קומץ אנשים 15.עם
זאת ,הדו"ח מצא ש 71%-מבני קבוצת הגיל של -18
 24מבין יהודי אוסטרליה דיווחו שהם חוו אנטישמיות
באופן אישי ,לעומת  58%מכלל משתתפי הסקר .כמו
כן ,כמעט מחצית מבני  24-18דיווחו שהם חוו תקרית
16
בשנה האחרונה ,בהשוואה לכ 30%-בלבד מבני .64-25
כמו בחלקים אחרים בעולם ,האנטישמיות הגוברת
באוסטרליה נובעת משלושה מקורות עיקריים:
אנטישמיות קלאסית ,מוסלמים שמתנגדים ליהדות,
ואנטישמיות שמאלנית .האנטישמיות הקלאסית
נשענת על הסטריאוטיפים האנטי-יהודיים הקלאסיים
של יהודים תאבי בצע וקמצנים שזוממים לשלוט
בעולם .תפיסות אלה עודן קיימות ,ומפלגות קטנות
מהימין הקיצוני מטפחות אותן .בראש השנה 2014
הוכנסו עלונים ניאו-נאצים לתיבות הדואר של
תושבי הפרברים המזרחיים של סידני ,שם מתגוררים
תושבים יהודים רבים.
מדאיגים יותר הם הממצאים של מחקר עדכני של
גרוס וראטלנד ,שמראים כי הסטריאוטיפים האנטי-
יהודיים הקלאסיים משתמרים ונמשכים בחצר בית
הספר ,ומועברים על ידי הילדים מדור לדור .המחקר
מצא שיש נתק ברור בין המדיניות הרשמית של בית

הספר בנוגע לגזענות לבין מה שקורה בפועל בחצר
בתי הספר 17.התלמידים היהודים לא ששים לדווח
על תקריות אלה .רבים העדיפו להתכחש לזהותם
היהודית ואפילו לומדים בשיעורי חינוך דתי מיוחד
( )SRI/SREללא-יהודים ,כדי שתלמידים אחרים לא
יידעו שהם יהודים .מצד שני ,המחקר מצא שגם
ההורים וגם המורים נטו להתכחש או להמעיט בהיקף
התקריות .באופן רשמי ,הממשלה נוקטת מדיניות
אנטי-גזענית ,אבל הממצאים מראים שהמדיניות
אינה מיושמת ברצינות בבתי הספר.
תקרית שאירעה באחרונה הדגישה בעיות אלה.
במהלך מבצע "צוק איתן" ,קבוצה בת שישה תלמידים
עלתה על אוטובוס הסעה ממשלתי שהסיע 25
תלמידים יהודים .הם איימו על הילדים ,צעקו "הייל
היטלר"" ,מוות ליהודים" ואמרו להם שהם ישספו את
גרונם 18.כמה מהנערים הללו נעצרו ,ואחד מהם הובא
אחר כך לפני בית משפט לנוער עם הוריו ,שם נתקל
באחת מקורבנות התקיפה ובהוריה .גזר הדין היה -
לסייר במוזיאון היהודי של סידני ולהירשם לפרויקט
הרמוניה בית ספרית שמופעל מטעם ועד הקהילות
היהודי של ניו סאות' וולס 19.נהג האוטובוס לא עשה
דבר כדי לרסן את הילדים הלא-יהודים ,והממשלה
החליטה שמשרד התחבורה הוא זה שיטפל בתקרית
ולא משרד החינוך ,למרות שהתוקפים היו תלמידי
בית-ספר ממשלתי מקומי ולבשו תלבושת אחידה.
גם היחס המוסלמי האנטי-יהודי ,שמובע לעתים
קרובות מפי מטיפים רדיקליים במסגדים ובאתרי
אינטרנט מוסלמים ,בא לידי ביטוי בהתייחסות
התלמידים המוסלמים בבתי ספר ממשלתיים .הגידול
באוכלוסייה המוסלמית באוסטרליה הוא תופעה של
העשורים האחרונים ,שראשיתה בשנות ה '70-של
המאה ה 20-עם ביטול מדיניות "אוסטרליה הלבנה".
לאחר השינוי הקיצוני במדיניות ההגירה ,הקהילה
המוסלמית גדלה במהירות החל משנת  ,1971שאז
מנתה רק  20,000איש 0.2% ,מכלל האוכלוסייה .בתוך

רבע מאה ,ב 1996-האוכלוסייה המוסלמית הכפילה
את עצמה פי  10ומנתה  200,000איש ,או 1.1%
מכלל האוכלוסייה .לפי מיפקד האוכלוסין האוסטרלי
האחרון ( ,)2011הם המשיכו לגדול ומנו  476,300איש,
או  2.2%מהאוכלוסייה בשנת  .2011כמו הקהילה
היהודית ,רוב המוסלמים מתגוררים במלבורן וסידני,
אבל שתי קבוצות האוכלוסייה כמעט ולא מתערבבות
זו בזו .מחקר איכותני שמסתמך על נתונים ממורים –
בעיקר לא-יהודים – שמלמדים בבתי ספר ממשלתיים
שבהם שיעור גבוה של תלמידים מוסלמים ,גילה
דפוס של עמדות ותפיסות אנטישמיות 20.הממשלה
אינה מצליחה להתמודד עם הבעיה .יש עיסוק ניכר
באיסלמופוביה בחברה
הכללית,
האוסטרלית
מחקר מגלה כי יש
והמדיניות נותרה בעינה,
נתק בין המדיניות
אבל ישנה התכחשות או
האנטי-גזענית
התעלמות לגבי העמדות
המוצהרת של
האנטי-
המוסלמיות
הממשלה לבין
יהודיות.

מה שקורה בפועל
בחצר בית-הספר,
ולכן יש תלמידים
המסתירים את
יהדותם

בנוסף ,הנרטיב האנטי-
שהשמאל
ישראלי
הרדיקלי מקדם נוטה
לעודד גם אנטישמיות,
אשר לעתים באה לידי
ביטוי באלימות פיסית
בתקופות של מתיחות
עם ישראל (למשל בעת המבצעים בעזה ב,2008/9-
 2012ו .)2014-תנועת  ,BDSשגם אותה מקדמים
אנשי אקדמיה ומפלגות השמאל ,כגון הירוקים
ואלטרנטיבה סוציאליסטית ,הובילה גם לאלימות
פיסית נגד יהודים ,במיוחד במהלך ההפגנות
נגד הקמת רשת חנויות השוקולד "מקס ברנר"
באוסטרליה בשנת .2011
האנטישמיות הגוברת הטילה עול כבד של אבטחה על
הקהילה היהודית ,כאשר מרבית העבודה מתבצעת
המכון למדיניות העם היהודי
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בהתנדבות ע"י קבוצות אבטחה קהילתיות בכל
מדינה .בשנת  ,2004במהלך דיון בפרלמנט בנושא
אנטישמיות ,אמר ג'ון ברוגדן ,שהיה אז מנהיג ליברלי
באופוזיציה בניו סאות' וולס:
בשבת ,עשרות אלפי יהודים מכל רחבי ניו
סאות' וולס ואוסטרליה יילכו לבית הכנסת.
אולם שלא כמו מאמינים אחרים ,הם יצטרכו
לעבור מאבטחים כשייכנסו למבנה .אלפי
ילדים יהודים שלומדים בבתי ספר יהודיים
במדינה יצטרכו גם הם לעבור מאבטחים
כשייכנסו בשערי בתי הספר שלהם .מעט
מאוד קבוצות דתיות אחרות או מאמינים
אחרים – אם בכלל – "זוכים" למאבטחים
21
במקומות התפילה שלהם.
אבטחת בתי הכנסת ,בתי
הספר היהודיים והמוסדות
בזכות הדגש
הקהילתיים הטילה נטל
שהושם על
כספי ניכר על כתפי הקהילה
החינוך ,קהילת
האוסטרלית,
היהודית
יהודי אוסטרליה
אבל הדבר היה הכרחי,
מדורגת
שכן משטרת אוסטרליה
במקום גבוה
טוענת שהקהילה היהודית
מבחינת זיקתה
היא יעד מרכזי לטרור.
ומחוייבותה
כדי לתת מענה לעלויות
לציונות
ההולכות וגדלות בסידני,
שבה מתגוררת האוכלוסייה
המוסלמית הגדולה ביותר ,ערכה בשנת  2008המגבית
הקהילתית היהודית בניו סאות' וולס מבצע התרמה
קהילתית מאורגנת לשם גיוס כספים לאבטחה.
בעזרת מימון זה תוגברה האבטחה ברוב מוסדות
הציבור של הקהילה ,כגון המוזיאון היהודי בסידני,
ליד מרכז העיר.
בדו"ח  ECAJלשנת  2014טענה ג'ולי נתן שבשל השילוב
בין שלושת הגורמים הללו ,האנטישמיות באוסטרליה
הפכה להיות מקובלת (" ,)"mainstreamבמיוחד
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בתקשורת .היא הדגישה במיוחד בעיות עם ,ABC
רשת השידור הציבורי האוסטרלי ,ואת הקריקטורות
האנטישמיות  Le Lievreשהתפרסמו בעיתון "סידני
מורנינג הראלד" במהלך מבצע "צוק איתן" כדי למתוח
ביקורת חריפה ביותר על ישראל ,תוך שימוש בסמלים
יהודיים להמחשת הדעות הביקורתיות הללו.

ישראל ,הממשלה והחברה
באוסטרליה
עד שנות ה '40-של המאה ה ,20-הציונות הייתה
תנועה שולית .אולם הדבר השתנה עם הגעתם
של הפליטים היהודים והניצולים ,אשר הבינו את
חשיבותה של מולדת יהודית .למלחמת ששת הימים
ומלחמת יום כיפור הייתה השפעה משמעותית ,והן
הסירו כל זכר לאנטי-ציונות .אף על פי שהציונות
נקשרה תחילה לעלייה לישראל ,הרי שכיום
באוסטרליה יש למונח קונוטציה רחבה יותר הקשורה
בתמיכה בישראל ובדאגה לה .הדבר בא לידי ביטוי
בתרומות ,ביקורים בישראל ,חברּות בארגון ציוני או
מעורבות גוברת בעתות מתיחות בישראל.
ביהדות אוסטרליה יש שפע של ארגונים ציונים,
המתמקדים בגיוס כספים ,חינוך ציוני לרבות תוכניות
רבות של היכרות עם ישראל ,תנועות נוער ציוניות,
קידום עלייה ומגוון מוסדות תרבות .גופים שונים
אלה קשורים כולם למועצות הציוניות הפועלות
כגופים מתאמים ,ואלה מיוצגות בפדרציה הציונית
של אוסטרליה 22,יחד עם נציגי ארגונים פדרליים
גדולים כגון המגבית המאוחדת לישראל ( )UIAוקרן
קיימת לישראל .מבנה מוסדי זה משקף את טיבה
הציוני החזק של הקהילה .בה בעת ,הוא משמש
לחיזוק הקשרים עם ישראל.
בשנים האחרונות ,הפדרציה הציונית באוסטרליה
משכה מנהיגות חזקה ופיתחה תשתית יעילה ברחבי

אוסטרליה .זאת בזכות הדגשת הפעילות החינוכית,
אשר התמקדה בשנים האחרונות לא רק בתנועות
הנוער הציוניות אלא גם בבתי הספר היהודיים.
התוצאה מכל אלה היא שמכל הבחינות ,אוסטרליה
מדורגת גבוה במחויבותה ובזיקתה לציונות.
ממשלת אוסטרליה ,משני צדי הקשת הפוליטית,
מפגינה תמיכה בישראל ,החל מהתפקיד שמילא
שר החוץ האוסטרלי ,ד"ר הרברט וור אוואט ,בשנים
המכוננות של ישראל .אוואט היה יו"ר ועדת ה"אד-
הוק" בנושא גורל המנדט הבריטי על פלשתינה-
א"י ,והוא תמך בכל מאודו בחלוקת שטח המנדט
למדינה יהודית ומדינה ערבית .בשנת  1949הוא
כיהן כנשיא העצרת הכללית ,כאשר ישראל התקבלה
כחברה באו"ם .החריגה העיקרית מדפוס זה הייתה
בתקופת ממשלת הלייבור של גוף וויטלאם ,בשנים
 .1975-1972ג'ון הווארד ,ראש הממשלה מטעם
המפלגה הליברלית בשנים  ,2006-1995הוביל קו פרו-
ישראלי ברור ,התומך ביותר מכל ממשלות אוסטרליה.
אחריו קמה ממשלת לייבור ,בראשות ג'וליה גילארד,
שהמשיכה אף היא בקו של תמיכה ברורה בישראל.
ואולם ,בשנת  2012נבחר ראש ממשלת ניו סאות'
וולס לשעבר ,בוב קאר ,למלא מושב פנוי בממשלה
הפדרלית וג'וליה גילארד מינתה אותו לתפקיד
שר החוץ .בעבר היה קאר תומך של ישראל ובשנת
 1977הקים את "ידידי ישראל במפלגת הלייבור",
אולם לאחר מינויו לתפקיד שר החוץ הוא התגלה
כמבקר חריף של ישראל ,בטענה שההתנחלויות
אינן חוקיות והן מהוות מכשול עיקרי לשלום.
בדצמבר  2012הוא השפיע על ועידת מפלגת
הלייבור לתמוך בהימנעותה של אוסטרליה בהחלטת
העצרת הכללית של האו"ם על הכרה בפלסטין
כמדינה ,מה שאילץ את גילארד לשנות את עמדתה
המקורית שהיתה להתנגד למהלך .לאחר תבוסת
הלייבור בספטמבר  ,2013קאר פרש מהפוליטיקה
וכתב את האוטוביוגרפיה שלו" ,יומנו של שר חוץ",

שבה האשים את  AIJACבהפעלת "לחץ חריג" על
ג'וליה גילארד ומתח ביקורת חריפה על "השדולה
היהודית" .חבר הפרלמנט היהודי מטעם הלייבור,
מייקל דנבי ,תומך נלהב של ישראל ,דחה את הטענה
של קאר ,לפיה לשדולה הפרו-ישראלית הייתה
השפעה רבה מדי על כהונתה של ג'וליה גילארד,
והוא ממשיך למתוח ביקורת על בוב קאר.
בנובמבר  2014הסכים קאר להעניק את חסותו
ל"ידידי פלסטין במפלגת הלייבור" .הוא טען שישראל
"הפכה מחילונית לדתית" ושהקיצונים בממשלת
מקדמים
ישראל
"אפרטהייד".
משטר
עם תבוסת מפלגת
עורך העיתון הארצי
הלייבור בבחירות
 The Australianטען כי
הכלליות של ,2013
"הניתוח של [קאר] פגום
חזרה ממשלת
ביותר ויש לחשוף אותו.
המפלגה הליברלית
במובנים מסוימים ,מר
בראשות טוני אבוט
קאר נופל למלכודת
לעמדות התמיכה
עמדת השמאל שגרמה
המסורתיות של
הפרלמנט
לחברת
אוסטרליה בישראל
מטעם הלייבור ,מליסה
פארק ,לצעוד יד ביד יחד
עם השוטים העלובים
של  ,BDSשמאשימים את ישראל לבדה בכל תחלואי
המזרח התיכון" ( 11בנובמבר .)2014
עם תבוסת הלייבור בבחירות  ,2013ממשלת המפלגה
הליברלית בראשות טוני אבוט חזרה לעמדת התמיכה
המסורתית של אוסטרליה בישראל .כאשר שרת החוץ,
ג'ולי בישופ ,ביקרה בישראל בהלווייתו של אריאל
שרון בינואר  ,2014היא אמרה שהחוק הבינלאומי
אינו מתייחס להתנחלויות כאל בלתי-חוקיות .ביוני
 2014התובע הכללי ,ג'ורג' ברנדיס ,הצהיר בשמה
של בישופ שהממשלה לא תעשה עוד שימוש במונח
"שטח כבוש" בהתייחס למזרח ירושלים ,מכיוון שזהו
מונח "שיפוטי"" ,לא הולם" ו"לא מועיל" למשא ומתן
המכון למדיניות העם היהודי
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לשלום .שתי ההערות הציתו דיון סוער בתקשורת,
תוך התנגדות עזה מצד מפלגת הירוקים.
אף אחת מהמפלגות העיקריות ,הלייבור או
הליברלית ,אינה תומכת ב .BDS-אולם מליסה פארקס
ממפלגת הירוקים והסנאטור לי ריינון הם תומכים
נלהבים של  ,BDSכמו גם אנשי אקדמיה ואנשי
תקשורת רבים מן האגף השמאלי .ביניהם נמנים גם
כמה קולות יהודיים ,כמו העיתונאי אנתוני לוונסטיין
ופרופ' פיטר סלזאק ,שמותחים ביקורת גלויה על
ישראל ודעותיהם זוכות לפרסום נרחב.
למרות זאת ,הגישה הפרו-ישראלית ממשיכה להיות
חזקה הן בקהילה הכללית והן בקהילה היהודית.
אולם מחקרים מראים כי ישנה ביקורת גוברת בקרב
23
יהודי הדור הצעיר ,תוך התרחקות מישראל.

חינוך יהודי
שיעורי
ההרשמה לבתי-
ספר יהודיים
באוסטרליה הם
בין הגבוהים
בעולם ,אך בשנים
האחרונות חלה
בו ירידה ,בעיקר
בשל עליית שכר
הלימוד

במהלך המאה ה 19-היו
בתי ספר יהודיים ייעודיים
במלבורן ובסידני ,אבל עם
מתן חינוך חילוני חינם
בשנות ה '70-וה '80-של
המאה ה ,19-בתי הספר
הללו נסגרו.

רק עם הגעת הפליטים
היהודים בסוף שנות
ה '30-של המאה ה20-
וניצולי השואה מיד לאחר
מלחמת-העולם השנייה
הוקמו מחדש בתי ספר
יהודיים" .מוריה קולג'" בסידני ,בית הספר היהודי
היומי הראשון ,הוקם בשנת  ,1942בעיצומה של
השואה .כיום לומדים ב"מוריה"  1,800תלמידים ,והוא
הגדול מבין  17בתי הספר היהודיים באוסטרליה.
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כיום ישנם  8בתי ספר יהודיים במלבורן 6 ,בסידני
וכן בפרת' ,בבריסביין ובגולד קוסט .בית הספר
היהודי באדלאייד נסגר באחרונה בשל הידלדלות
האוכלוסייה היהודית שם .אף כי שיעורי ההרשמה
לבתי ספר יהודיים הם בין הגבוהים בעולם ,שיעור
ההשתתפות הוא במגמת ירידה ,בעיקר בגלל עליית
שכר הלימוד 24.בשנת  ,2011שיעור ההרשמה עמד על
 64.4%בוויקטוריה 52.3% ,בניו סאות' וולס ו30.6%-
במקומות אחרים.
שיעורים גבוהים אלה נובעים מההגירה שלאחר
המלחמה ,בעיקר מפולין ,ולאחריה ההגירה מדרום-
אפריקה .גם הסיבסוד הממשלתי של הרב-תרבותיות
מילא תפקיד; 25אולם הגורם המכריע הוא ככל הנראה
ההישגים האקדמיים הגבוהים של בתי הספר היהודיים.
כיום ,כפי שאפשר לראות בנתונים הדמוגרפיים ,חלק
מההורים בוחרים לשלוח את ילדיהם רק לתיכון יהודי,
משום שהם אינם מסוגלים לעמוד בנטל הכספי הכרוך
ב 13-שנות לימוד מלאות בבתי ספר יסודיים.
מטרה מוצהרת של יהדות אוסטרליה היא שלא יימנע
חינוך יהודי מאף ילד בשל שיקולים כספיים .עם זאת,
בתי הספר היהודיים הם מחוץ להישג ידן של משפחות
מסוימות 26.הממשלה מספקת סיוע כספי מסוים
לבתי ספר פרטיים ,ומועצת בתי הספר היהודיים של
אוסטרליה הוקמה כדי לבוא במגע עם הממשלה.
הדבר הוביל לייצוג יהודי יעיל יותר בממשל ,אבל לא
הצליח לפתור את האתגרים הפיננסיים .בנוסף ,בתי
הספר מעניקים סיבסוד למשפחות יהודיות משכבות
סוציו-אקונומיות נמוכות.
מלבד סוגיות כספיות ,בתי הספר היהודיים
מתמודדים גם עם אתגר בין-דורי .עד לעת האחרונה,
השואה היוותה מרכיב עיקרי בשימור הזהות
היהודית 27.בעיני יהודים רבים ,הקמתם של בתי
ספר יהודיים והפעלתם בתקופה שלאחר המלחמה
הייתה קשורה במישרין ובמודע לזכר השואה :בניית
דור יהודי חדש ומשגשג באוסטרליה נחשבה לפיצוי

על אובדן בני משפחה כה רבים באירופה 60 28.שנה
לאחר מכן ,יהדות אוסטרליה ניצבת בפני נקודת
מפנה .דור השואה הולך לעולמו בהדרגה ,וילדי בית
הספר הם בני דור שלישי ואפילו רביעי .התפיסה של
שימור זהות יהודית כתגובה לשואה אינה עוד תנאי
בל יעבור .הקהילה היהודית האוסטרלית מתמודדת
עתה עם אתגר של מעבר בין-דורי ,עלייה בהתבוללות
עם הקהילה הכללית וירידה בשיעור ההרשמה של
ילדים לבתי הספר היהודיים במלבורן ובסידני.
מחקר שנערך באחרונה ע"י גרוס וראטלנד מצא שיש
אי-התאמה בין מה שהקהילה המבוגרת מגדירה
כמרכיבים מרכזיים בזהות יהודית ודתית ,שהם יותר
פרטיקולריסטיים ,לבין התפיסות של הצעירים היהודים,
שהן יותר אוניברסליות .בשל השינויים הבין-דוריים הללו,
ההוראה והלמידה של השפה העברית הן בעייתיות,
ואף כי התלמידים מבטאים אהבה כלפי ישראל ,הם
ביקורתיים יותר ורואים את הביקורתיות כדבר חיובי.
גרוס וראטלנד טוענים שנדרשת גישה קונסטרוקטיבית
יותר לחינוך היהודי ,בשילוב עם תוכניות חינוך מקומיות
29
והכשרה מקצועית יעילה יותר למורים.
בנוסף לבתי הספר ,גם תנועות הנוער הציוניות עדיין
פעילות באוסטרליה .תנועת הנוער הציונית הרפורמית
"נצר" ותנועת הנוער הציונית-אורתודוקסית
המודרנית "הנני" צמחו שתיהן באוסטרליה .יש
כמה תוכניות חוויה ישראלית שמוצעות לתלמידי
תיכון ,כמו גם תכניות "תגלית" לצעירים שסיימו
את לימודיהם ,וכתוצאה מכך יש שיעור גבוה מאוד
של צעירים יהודים-אוסטרלים שמבקרים בישראל,
לעתים יותר מפעם אחת.
מחקר  GEN08מצא שאין די בבתי הספר היהודיים
כדי להחדיר זהות יהודית חזקה בקרב מבוגרים.
השילוב בין רקע משפחתי חזק ,חינוך בבתי ספר
יהודיים ,מעורבות בתנועת נוער וביקורים בישראל
הם הגורמים המנבאים הטובים ביותר למחויבות
30
יהודית בגיל מבוגר.

מימון הקהילה
ההבדלים בין הקהילות היהודיות של סידני ומלבורן,
שפורטו קודם לכן ,בולטים אף יותר מנגנוני גיוס
הכספים הנהוגים בכל עיר .בסידני ,גיוס הכספים
הקהילתי מתבצע דרך המגבית היהודית הקהילתי.
ה ,JCA-שהוקמה ב 1967-לאחר מלחמת ששת הימים,
הפכה בשנים האחרונות לגוף רב השפעה .הארגון הבין
שלשם גיוס כספים יעיל נחוצים שקיפות ,אחריותיות
ותכנון לטווח ארוך .כיום ,ה JCA-שותף ל 22-ארגונים
יהודיים בסידני ,המייצגים את מלוא מגוון החיים
היהודיים ,החל מבתי ספר ,רווחה – לרבות טיפול
בקשישים – ועד לגופים העוסקים בחברה ,תרבות
וספורט ,וכוללים גם את הקהילה היהודית בקנברה
(הטריטוריה של הבירה האוסטרלית) .מאמץ שיתופי
זה מבטיח שכל הארגונים מקבלים סיוע כספי על
סמך הצרכים שלהם,
ולא על סמך יכולות גיוס
הדור הצעיר,
הכספים שלהם .ישנם
שתפיסותיו יותר
מהלכים להקמת  JCAגם
אוניברסליות,
בפרת'.
אמנם מבטא

אהבה לישראל,
אך נוטה להיות
ביקורתי כלפיה
יותר מן המבוגרים

במלבורן המצב שונה
בתכלית .אין מנגנון מרכזי
לגיוס כספים .כל ארגון
קהילתי נדרש לגייס
כספים בכוחות עצמו,
והארגונים החלשים יותר
נאלצים להיאבק על הישרדותם הפיננסית .במלבורן
הוקמה "קבוצת המממנים היהודים" (Jewish Funders
) ,Groupעל סמך תפיסה שבעזרת שיתוף פעולה
אפשר להשיג השפעה גדולה הרבה יותר .קבוצה
זו הקימה את "המממנים היהודים האוסטרלים"
))(Australian Jewish Funders (AJFעל בסיס ערכים
יהודיים ,מתוך אמונה ש"המסורת היהודית ,האתיקה
31
והערכים הם בלב כל מה שאנו משתדלים להשיג".
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התפתחות מעניינת שאירעה באחרונה היא הקמתו
של הארגון "קּומּו :מחויבות יהודית לעולם טוב יותר"
32
).(Stand Up: Jewish commitment to a better world
הארגון הוקם במקור כ"סיוע יהודי אוסטרליה" (Jewish
 )Aid Australiaעל ידי גרי סמוביץ ,מנהיג יהודי צעיר
בשנות ה 20-לחייו ,בתמיכת המממנים היהודים
במלבורן ,צמח במהירות ופתח סניף גם בסידני.
הארגון ,המבוסס על האידיאלים היהודיים של "תיקון
עולם" ו"צדקה" ,שואף לבנות עולם טוב יותר .הוא
מפעיל תוכניות לצעירים
כדי לסייע לאוסטרלים
"חוזקה של
ילידים ולפליטים סודנים,
הזהות היהודית
ומנסה להגיע לאנשים
תלוי בשילוב
לרבות
העולם,
ברחבי
בין  5גורמי
תכניות בנפאל .צמיחתו,
מפתח :הבית,
יחד עם שינוי שמו ל"קומו"
בית הספר,
מעידים על שינוי הדגש
זהות דתית
יהודים
צעירים
בקרב
והשתייכות
אוסטרלים – מהתמקדות
לבית כנסת,
'בתוך השבט' ,כלומר ישראל
מעורבות
וארגונים יהודיים מקומיים
בתנועת נוער,
– אל סוגיות רחבות יותר
וביקורים
באוסטרליה וברחבי העולם
בישראל"
כולו.

התבוללות ונישואים מעורבים
השיעור הכולל של נישואים מעורבים באוסטרליה
נמוך יותר מאשר בתפוצות אחרות ,אך דו"ח GEN08
הראה עלייה בשיעורי נישואי התערובת בקהילה
היהודית באוסטרליה .בוויקטוריה ,הקהילה היהודית
הגדולה והחזקה ביותר באוסטרליה ,שיעור נישואי
התערובת בשנת  1961עמד על  .12%הנתון עלה
ל 30%-בשנת  ,2006פי  .2.5בניו סאות' וולס השיעור
הוא  ,35%ובמערב אוסטרליה השיעור דומה.
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בקהילות יהודיות קטנות יותר בדרום אוסטרליה
ובקווינסלנד ,השיעורים הם  54%ו 57%-בהתאמה.
עם זאת ,השיעורים אינם זהים בכל קבוצות הגיל;
בקבוצת הגיל  18-34שיעור נישואי התערובת גבוה
הרבה יותר .לדוגמא ,בניו סאות' וולס שיעור נישואי
התערובת עומד על  45%בקבוצת גיל זו ,לעומת 25%
33
לקבוצת הגיל שמעל גיל .40
ישנן מספר סיבות לעלייה בשיעור נישואי התערובת.
הדגש של אוסטרליה על רב-תרבותיות הנמיך את
המחסומים בין קבוצות אתנו-דתיות ,במיוחד בעבור
יהודים חילוניים .כך ,הרב-תרבותיות מאפשרת
ומעודדת פיתוח מוסדות יהודיים ייעודיים ,אבל בה
בעת גם מעודדת התערות ואפילו התבוללות בחברה
האוסטרלית הכללית .כתוצאה מכך ,הדור הצעיר
מעורה יותר בחברה הכללית ,גם אם הם בוגרי בתי
ספר יהודיים .שנית ,רוב היהודים הצעירים מתחתנים
בגיל מבוגר יותר ,כך שהם עשויים למצוא את בני הזוג
שלהם בקבוצות מקצועיות ,בקשרים באוניברסיטה
ובסביבה חברתית לאחר סיום שנות הלימודים.
מבחינת המשכיות יהודית ,מחקר  GEN08הדגיש את
חשיבות קשרי הגומלין בין חמישה מרכיבי מפתח:
הבית ,בית הספר ,זהות דתית והשתייכות לבית
כנסת ,מעורבות בתנועת נוער ,וביקורים בישראל.
ממצאי המחקר מעידים כי "ככל שהגורמים הללו
עקביים ושלובים יותר זה בזה ,כך הזהות היהודית
חזקה יותר" 34.מעל לכול ,הדו"ח העוסק בהמשכיות
יהודית הדגיש את חשיבותה של הסביבה הביתית.
ביחס לשאלה עד כמה היותך יהודי מהווה גורם
מרכזי בחיי המרואיין 73% ,מהחרדים השיבו בחיוב,
וכמוהם  53%מהאורתודוקסים המודרניים ,אך רק
 19%מאלה שמזוהים עם יהדות מתקדמת (רפורמים)
או קונסרבטיבית ו 11%-מהיהודים החילונים .כמו
כן ,אלה שלמדו בבתי ספר אורתודוקסיים של הזרם
המרכזי חששו פחות מנישואים מעורבים ,בהשוואה
לאלה שלמדו בבתי ספר יהודיים חרדיים.

לעמדות אלה יש מיתאם עם שיעורי נישואי התערובת
בפועל .המחקר מצא כי לאלה המזוהים עם היהדות
המתקדמת או הקונסרבטיבית יש סיכוי גדול פי 4
להינשא לבן/ת זוג לא-יהודי לעומת האורתודוקסים,
וליהודים חילוניים יש סיכוי גדול פי  8להינשא לבן/ת
זוג לא-יהודי .העובדה שהיהודים החרדים מהווים
רק אחוז קטן מהקהילה פירושה שיהדות אוסטרליה
ניצבת בפני בעיית המשכיות רצינית בדור הבא,
וזו תשפיע על היקף הלומדים בבתי ספר יהודיים,
על מספר הילדים שיגדלו כיהודים ועל עמדות
הקהילה כלפי גיור .כמו כן ,כיום התנועה המתקדמת
באוסטרליה אינה מכירה רשמית ביהדות על פי האב,
בניגוד לתנועה הרפורמית בארה"ב .הגידול בשיעורי
נישואי התערובת מעלה את התהייה  -האם עמדה זו
תשתנה בדור הבא.

אל התמקדות גלובלית ועל-לאומית של הדור הנוכחי.
ממצאי הדו"ח מעידים כי יהדות אוסטרליה אמנם
נמצאת מאחורי היהדות האמריקנית ,אך היא מצויה
על מסלול דומה .בזירה הבינלאומית ,נראה כי ליהדות
אוסטרליה יש יחסית יותר השפעה מאשר משקלה
בכלל האוכלוסייה היהודית העולמית .עובדה זו באה
לידי ביטוי בכך שהנשיא הנוכחי של  ,EJACרוברט גוט,
נכלל ברשימת  100היהודים המשפיעים בעולם שערך
העיתון הגרמני "  ."Allgemeineבאופן כללי ,יהדות
אוסטרליה היא קהילה שוקקת ,אבל כמו קהילות
אחרות בתפוצות ,ניצבים בפניה אתגרים משמעותיים.

פרופ' מרקוס טוען שיתכן כי הפתרון לאתגר
נישואי התערובת ושאלת ההמשכיות טמון בהגדלת
שיעור היהודים האורתודוקסים .אולם הנתונים
הסטטיסטיים הנוכחיים אינם תומכים בסבירותה של
אפשרות זו .מחקר  GEN08הראה כי  60%מהיהודים
המסורתיים שימרו את מידת המחויבות היהודית
גם בדור הבא 20% ,הפכו יותר אורתודוקסים אבל
 20%הפכו להיות פחות דתיים 35.ליהודים הלא-
אורתודוקסים בקהילה אין היכרות עם המסורות,
הערכים והמנהגים היהודיים ,ולכן אינם רואים מדוע
חשוב להישאר יהודי .גורם זה ,יחד עם ההתרחקות
מישראל בקרב מספר חברים בני הדור הצעיר ,מציב
אתגרים משמעותיים בפני הנהגת הקהילה.

סיכום
לסיכום הניתוח של הדינמיקות והמגמותGEN08 ,

תומך בתפיסה שלפיה יהדות אוסטרליה היא קהילה
יהודית משגשגת ,אולם מזהיר כי ישנם כמה סימנים
מדאיגים .ביניהם המעבר מהתמקדות צרה בקהילה
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תהפוכות פוליטיות באירופה
והשלכותיהן על העם היהודי

עמדות כלפי יהודים ,יהדות,
וישראל בקרב מפלגות
אנטי-מערכתיות באירופה
על רקע השפל הכלכלי ,השינויים הדמוגרפיים,
כישלון המדיניות הרב-תרבותית ,והידרדרות הביטחון
האזרחי ,אירופה עוברת תהפוכות פוליטיות שהולידו
משבר זהות וחיזקו את המשיכה לקיצוניות פוליטית.
רמת שביעות הרצון מן האיחוד האירופי ירדה
לשפל חסר-תקדים ,ובצרפת ובבריטניה – המהוות
בית למחצית מיהודי אירופה – הצליחו מפלגות
ימין קיצוני פופוליסטיות לזכות ב 25-אחוזים מכלל
הקולות בבחירות לפרלמנט האירופי שהתקיימו
במאי ( 2014טבלה  1.)1משבר החוב ביוון וזרם
המהגרים המתגבר מאפריקה לאגן הים התיכון רק
הוסיפו והחריפו את המצב.
מפלגות פופוליסטיות מצויות גם בקצה הימני וגם
בקצה השמאלי של הספקטרום הפוליטי .במחנה
השמאל הקיצוני האנטי-ממסדי מקשרים בין היהודים
לבין הקפיטליזם הגלובלי שהם מתנגדים לו ,ודוחים

את הציונות כמפעל קולוניאליסטי .בכל מקום שבו הם
מתחזקים (יוון ,ספרד ,איטליה ,פורטוגל ,סקנדינביה),
הם מאמצים עמדות אנטי-ישראליות ,ומדיניותם נגד
העשירים מבריחה את הנדבנים היהודים המקומיים
המממנים את חיי הקהילה .אבל המקור הקונבנציונלי
והעיקרי לגישת הספקנות כלפי אירופה הוא
ריאקציוני ושמרני מטבעו .השמאל הקיצוני תופס את
האיחוד האירופי כבלתי-דמוקרטי או כביורוקרטי מדי,
בעוד מפלגות הימין הקיצוני טוענות שהאינטגרציה
של אירופה מחלישה את מדינת הלאום .מפלגות
אנטי-מערכתיות הפכו לשחקניות פוליטיות מרכזיות
במספר ארצות ,לכן חשוב לבחון כיצד ההתפתחויות
הללו יכולות להשפיע על החיים היהודיים המקומיים
2
ועל עמדותיה של אירופה כלפי המדינה היהודית.
מסמך זה מתמקד בעיקר במפלגות הימין הקיצוני,
החלוקות בדעותיהן בסוגיות יהודיות וישראליות.
תשומת לב מיוחדת מוקדשת למפלגות הימין
הקיצוני הוותיקות ,הטוענות כי הפנו עורף לעבר
האנטישמי שלהן
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טבלה  .1הנוכחות של מפלגות ספקניות ביחסן לאירופה בפרלמנט האירופי ב 2009-וב2014-
פופוליסטים מימין
בחירות לפרלמנט
האירופי

מספר המושבים של
מספר המושבים שהשיגה
מפלגת "אירופיים
מפלגת השמרנים
למען חופש ודמוקרטיה
והרפורמיסטים האירופים
(ECR – European Conservatives
(ישירה)"
(Europe of Freedom and
 )and Reformistsוחברי
פרלמנט שאינם מייצגים
– (Direct) Democracy
)EF(D)D
מפלגות ()Non-Inscrits

סך כל המושבים שאינם
מייצגים מפלגות
התומכות במערכת
האירופית

2009

)10.5%( 78

)4.3%( 32

)14.8%( 110

2014

)13.4%( 103

)6.2%( 48

)19.6%( 151

שתי שאלות מדיניותיות נוגעות לדיון זה:
כיצד על היהודים להגיב לחיזוריהן של מפלגות
•
פופוליסטיות? מכיוון שהמפלגות הקיצוניות
מבינות שיחסים חמים עם היהודים יעניקו להן
חיסון מפני האשמות באנטישמיות ,יספקו להן
לגיטימציה מוסרית ,ויעזרו להן לשכנע מצביעים
מסוייגים ,הן מחזרות אחרי היהודים וישראל.
נייר זה מבקש להבחין בין סוגי הפופוליזם
השונים ולספק למנהיגי הקהילות היהודיות
ולפוליטיקאים בישראל הנחיות לקיום קשרי
הגומלין עם מפלגות אלו.
כיצד תשפיע עליית המפלגות האנטי-ממסדיות
•
האירופיות על העתיד היהודי באירופה?

מדוע פונים למפלגות פופוליסטיות?
אנטי-אסלאמיסטים הולנדים וצרפתים ,לאומנים
הונגרים ,בדלנים איטלקים ,וקולות אנטי-ממסדיים
נוספים משני קצוות הספקטרום ימין-שמאל
חולקים איבה משותפת לאיחוד האירופי .מכיוון
ש"תהליך האינטגרציה של אירופה" התקדם
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במקביל לשקיעת מעמדה של היבשת הישנה
בזירה הבינלאומית ,אירופים רבים מתייחסים
בספקנות ובחשד כלפי האיחוד האירופי כמבנה
פוליטי ולמטבע האירו שהונהג בתחומו .רבים
מאמינים שהפערים החברתיים התרחבו ושהאיחוד
הביא להרס הכלכלות הפחות מתועשות .אכזבת
הציבור מן הממשלות המכהנות הניעה חלק
מהבוחרים לפנות אל השוליים הפוליטיים .שיעורי
האבטלה הגבוהים והתחזיות הכלכליות הקודרות
ביותר בעשורים האחרונים יצרו תנאים אידיאליים
להצלחה של מועמדים המתמקדים בסוגיה אחת
ושל קבוצות שוליים שיחסן לאיחוד האירופי עוין,
לזּכות במושבים בבתי המחוקקים של מדינותיהם
ובפורומים פאן-אירופיים.
במחקר מרשים שנערך בתמיכת קרן מרשל הגרמנית
של ארצות הברית זיהה טימו לוכוצקי שני מרכיבים
שבגללם מצעי הימין הפופוליסטי קוסמים לבוחרים:
הם מציעים סדר יום של הגנה על "האומה הנתונה
בסכנה" לטענתם ,בשילוב עם ההזדמנות להצבעת
מחאה המבטאת אי-שביעות רצון כוללת מהממסד
הפוליטי.

התוכניות שלהם משלבות "ניאו-לאומנות"
עם "אנטי-אליטיזם" :בעד האומה ונגד
הממסד הפוליטי .בדרך זו הם מאשימים
את המפלגות הממוסדות המתונות בכל
שינוי חברתי – שסיבתו העיקרית היא
הגלובליזציה – הנגרם לקהילת הלאום,
ההומוגנית לכאורה .את האיומים העיקריים
מסמלות בדרך כלל ההגירה והרב-
תרבותיות ,בצד ההשפעה שיש לאיחוד
האירופי על חיי היומיום.

3

אף שמפלגות ימין פופוליסטי באירופה
צמחו בארצות שחוויותיהן ההיסטוריות
שונות מאוד זו מזו ,כל אחת מהן מציגה
השפעות חיצוניות כמאיימות על הנרטיב
הלאומי שעל פיו ,לכאורה ,התעצבה
המדינה שלהן .מפלגות הימין הפופוליסטי
בסקנדינביה מתארות את ההגירה ואת
האיחוד האירופי כמאיימים על רמת
הביטחון החברתי הגבוהה שלהן; ֵחרט
וילדרס מנהל מערכה נגד הדתיות המיוחסת
למהגרים ,המאיימת על ה"סובלנות
ההולנדית"; מרין לה פן נוקטת בקו דומה
של הצגת ההגירה מארצות מוסלמיות
כמאיימת כביכול על ה"סקולריות" – עקרון
ההפרדה בין דת ומדינה בצרפת .מפלגת
האלטרנטיבה לגרמניה (Alternative für
 )Deutschland– AfDמזדעקת נגד הושטת
סיוע כספי לכלכלות דרום אירופה הנתונות
בקשיים ,ומציגה אותו כעומד בסתירה
לנרטיב של הגרמנים הפעלתנים והחרוצים,
שסבלו קשיים רבים בחתירתם להתמודד
עם האתגרים הכלכליים שלהם בכוחות
4
עצמם.
מפלגות הימין הפופוליסטיות הצליחו למסגר את
עצמן כמפלגות היחידות שיוצאות להגנת הליבה

התרבותית של האומה ,בניגוד מוחלט ל"קונסנסוס
הרב-תרבותי והפרו-אירופי האליטיסטי" ,ולהגנת
האינטרסים של "האדם הפשוט" .שני הנרטיבים
המלכדים הללו (ניאו-לאומנות ואנטי-אליטיזם)
מסבירים מדוע בוחרים שהצביעו בעבר למפלגות
הזרם המרכזי מצטרפים כיום לשורות המפלגות
החדשות.
אחרי מאות שנים של אנטי-יהדות נוצרית ו150-
אנטי-
תעמולה
שנות
יהודית מודרנית ,כיום
שני הנראטיבים
קל מאוד לקשר את
המלכדים –
עם
וישראל
היהודים
ניאו-לאומנות
"האליטה הקוסמופוליטית
ואנטי-אליטיזם
והיהדות
העולמית",
– מסבירים
מתוארת כיסוד זר לאתוס
את תזוזתם
הליבה האירופי המסורתי.
של בוחרי
מפלגות המחאה משמאל
הזרם המרכזי
ומימין גם יחד – אף שהן
לשעבר לשורות
משתמשות ברטוריקה שונה
המפלגות
– מקיימות יחסים בעייתיים
החדשות
עם היהודים ועם ישראל.

דעות קדומות נגד יהודים בקרב
מוסלמים ומצביעי מפלגות
אנטי-ממסדיות באירופה
כפי שמוצג בתרשימים  1ו ,3-עמדות אנטי-מערביות
ואנטישמיות נפוצות מאוד בקרב מוסלמים שהגיעו
לאירופה לאחרונה .בגלל העבר הקולוניאליסטי של
אירופה ורגשות האשם כלפי האוכלוסיות הכבושות
לשעבר ,האירופים בחרו להתכחש במשך שנים רבות
לעצם קיומם של רגשות איבה אלה ,ורק לאחרונה
5
החלו להכיר בהשלכותיהם (ראו תרשימים  1ו.)2-
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תרשים  :1שיעור הקנאות הדתית ושנאת הזר בקרב מוסלמים באירופה
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המערב שואף לחיסול
האיסלאם

לא ניתן לתת אמון
ביהודים

לא מעוניין בידידים
הומוסקסואלים
שוודיה

מסכים/ה לשלושת הלכות הקוראן גוברות
על החוק האזרחי
האמירות המבטאות
שנאת הזר

אוסטריה

בלגיה

צרפת

הולנד

קיימת רק פרשנות
אחת לקוראן

גרמניה

המוסלמים צריכים
לחזור לשורשי
האיסלאם

מסכים/ה לשלושת
האמירות הקנאיות

0

ממוצע

מקורBerlin Social Science Center, 2013 :

תרשים  :2שיעורי האוכלוסיה המוסלמית בערי אירופה
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מנצ'סטר

מאלמו

לונדון

קלן

בריסל

ברדפורד

ברלין

אנטוורפן

אמסטרדם

0

כך למשל ,סקר שנערך בגרמניה האנטי-גזענית
באופן נחרץ מצא כי  3אחוזים מקרב הגרמנים
שאינם מהגרים מסכימים לקביעה כי "ליהודים יש
יותר מדי כוח בעולם"; מספר זה גדל ל 25-אחוזים
בקרב גרמנים ממוצא טורקי ,ול 40-אחוזים בקרב
גרמנים ממוצא ערבי 6.בדומה לכך ,למרות שהדעה
הקדומה נגד יהודים בקרב כלל האוכלוסיה באירופה
נחלשת בהתמדה ,בסקר שפורסם בנובמבר אשתקד
מטעם מכון החשיבה הצרפתי  Fondapolנמצא

כי  25אחוזים מכלל הנסקרים הסכימו לקביעה
כי "ליהודים יש יותר מדי כוח בכלכלה ובכספים",
לעומת  74%בקרב הצרפתים המוסלמים50% ,
ממצביעי הימין הקיצוני ,ו 33%-ממצביעי השמאל
הקיצוני 7.נציין כי ניגוד חריף זה בין הירידה הכללית
בעמדות אנטישמיות לבין עוינות אנטי-יהודית
נלהבת בקרב שלוש תת-הקבוצות שצוינו לעיל
תועד אמנם מקומית בצרפת ,אך הוא מהווה תופעה
רחבה באירופה בכללותה.

תרשים  :3דעות קדומות נגד יהודים בצרפת
(סקר  , Fondapol-IFOPנובמבר )2014
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לא מסכים עם אף אחת
משש הטענות האלו

יש מזימה ציונית עולמית

ליהודים יש יותר מדי
היהודים אחראים למשבר
שליטה בתקשורת העולמית
הכלכלי
כלל האוכלוסיה

שמאל קיצוני

ליהודים יש יותר מדי
שליטה בענייני העולם

ימין קיצוני

היהודים מדברים יותר מדי ליהודים יש יותר מדי כוח
בכלכלה ובכספים
על השואה

0

מוסלמים
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הרטוריקה של השמאל הקיצוני
הפופוליסטי ביחס ליהודים ולישראל
לעומת מפלגות הימין הקיצוני הפופוליסטיות,
שהאיום על הזהות הלאומית במדינותיהן רודף אותן
והן תופסות את היהדות כהשפעה זרה שברצונן
לנטרל ,המפלגות הפופוליסטיות של השמאל הקיצוני
מקשרות את היהודים עם האליטות הקוסמופוליטיות
ועם הקפיטליזם העולמי שנגדם הן נאבקות .ביחס
לישראל ,הנרטיב המארכסיסטי הפשטני נותר
פופולרי :ישראל היא מדינה קולוניאליסטית שמדכאת
ועוקרת את האוכלוסיה הילידית ,והיא אחת המושכות
המערכת
של
בחוטים
העולמית.
הפיננסית
המפלגות
יתרה מזאת ,בהסתמך על
הפופוליסטיות
המסורות הסוציאליסטיות
של השמאל
של צדק ורווחה ,מפלגות
הקיצוני
אלו תומכות בקליטת
מקשרות את
מהגרים נוספים ,המגיעים
היהודים עם
ברובם ממדינות שיש בהן
האליטות
רמה גבוהה של עוינות
הקוסמופולטיות
אנטי-יהודית .באופן רשמי
ועם הקפיטליזם
הן מקפידות להרחיק את
הגלובלי
מה"אנטישמיות
עצמן
הישנה" (שנאת יהודים
אמונה
הם,
באשר
במזימה יהודית כלל-עולמית ,אמונה שהיהודים
חוללו את הקומוניזם ,אמונה שהיהודים הם גזע
נחות ,וכך הלאה) ,אבל בגלל קשריהן הפוליטיים
ההדוקים עם מוסלמים מקומיים ואהדתן הנתונה
מראש לפלסטינים (שבדרך כלל נתפסים באירופה
כצד "החלש והמסכן ביותר") ,הן מצדדות באנטי-
ציונות רדיקלית ומאמצות אלמנטים מהרטוריקה
המוסלמית האנטישמית (מזימה יהודית עולמית,
שליטת היהודים בקפיטליזם ובמדיניות החוץ של
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ארה"ב ,וכדומה) 8.בכל רחבי אירופה ,המפלגות
המחזרות אחר המצביעים המוסלמים הרבים נוטות
להיות עוינות ליהודים 9.כתוצאה מכך יש חשש שבצל
משטרים פופוליסטיים מסוג זה יפחתו הסיכויים
לשגשוג יהודי.

ההבחנה בין "הימין הקיצוני הישן"
לבין "הימין הרדיקלי החדש"
ברחבי אירופה ניתן למצוא מפלגות לאומניות
בעלות אידיאולוגיות ויעדים שונים מאוד .ההבחנה
הרלוונטית ביותר למטרותינו היא בין "ימין קיצוני
לעבר הנאצי והפאשיסטי),
ָ
ישן" (הנוטה לנוסטלגיה
לבין "הימין הקיצוני החדש" (שחסידיו חשים
מאויימים מהאסלאמיזציה של אירופה ,ורואים
בישראל וביהודים בעלי ברית במאבק נגד האסלאם).
על סמך מחקרי ניתוח השיח של רות וודק ניתן לסווג
את המפלגות והתנועות הפופוליסטיות לארבע
10
קבוצות כלליות:
"1.1ימין קיצוני ישן" :מפלגות אלו צוברות
תמיכה באמצעות עמדה דו-ערכית כלפי העבר
הפאשיסטי והנאצי (כגון באוסטריה ,בהונגריה,
באיטליה ,ברומניה ,ובצרפת) .חלקן – כמו תנועת
פגידה ( )Pegidaומפלגת  NPDבגרמניה" ,השחר
המוזהב" ביוון ,ויוביק ( )Jobbikבהונגריה –
מפגינות אנטישמיּות גלויה ובוטה והן מכחישות
את השואה ועוסקות בהפצת תעמולה אנטי-
יהודית ואנטי-ישראלית .חלקן ,כמו  ,NPDאף
תומכות באסלאם המיליטנטי .במפלגות ימין
קיצוני פופוליסטיות כמו החזית הלאומית
בצרפת ,הברית הלאומית באיטליה ,וPVO-
באוסטריה ,המצב ברור לחלוטין ,שכן מנהיגיהן
הבינו כי על מנת לעלות לשלטון הם חייבים
לשנות את השיח שלהם .קשה מאוד לקבוע אם
שינוי הנרטיב מגובה בהמרה אמיתית של השקפת

העולם שלהן .חברי מפלגות "הימין הרדיקלי
החדש" מתייחסים אליהם בחשדנות ומאשימים
אותם שהם "תקועים בערוצי הלאומנות האתנית
והעליונות האירופית ,שקועים עד צוואר בסכסוכי
גבולות קטנוניים (כמו בחבל אלטו אדיגה/דרום
טירול באיטליה ,או בדרום פלנדריה בצרפת),
וטיפוח עוינות מיותרת נגד אמריקה ונגד ישראל".
נחזור לסוגיה זו בהמשך.
"2.2ימין רדיקלי חדש" :ארגונים אלה מתמקדים
בעיקר באיום הנתפס מצד האסלאם ,והם מהווים
הפניית עורף לפאשיזם ההיסטורי ,באמצעות
אימוץ הדמוקרטיה (הפרוצדורלית) .מפלגות
פוליטיות המתמקדות בהתנגדות לאסלאם
בולטות בפעילותן בעיקר בהולנד ,בבריטניה,
בדנמרק ,בשוודיה ,ובשווייץ .אחד הביטויים
להשקפתן כי בין המערב לבין האסלאם הגלובלי
מתחוללת כיום "התנגשות ציביליזציות" הוא
העובדה שחלקן הפחיתו את הלאומנות האתנית
שלהן ואימצו אל חיקן את ארצות הברית ואת
ישראל .גופים אלה אינם רואים בקומץ היהודים
המקומיים שהשתלבו בחברה הכללית איום
על הציביליזציה שלהם ,ואת ישראל הם רואים
כבעלת ברית אמתית במאבקם .מנהיג ימני
רדיקלי מסוג חדש זה הוא הפוליטיקאי ההולנדי
חרט וילדרס ,העומד בראש מפלגת החירות
( ,)Partij voor de vrijheid - PVVשהיא כיום
המפלגה השלישית בגודלה בפרלמנט ההולנדי,
ובפועל היא המבטיחה את כהונתה של ממשלת
הולנד הנוכחית .וילדרס ,המגן בקנאות על כל
דבר "מערבי" ו"ישראלי" ,מגיע מן הזרם המרכזי
של הפוליטיקה ההולנדי ,ודאג מאז ומתמיד
להרחיק את עצמו מהימין הרדיקלי ההולנדי .גם
נייג'ל פאראג' ,מנהיג מפלגת העצמאות הבריטית
(,)United Kingdom Independence Party – UKIP
הידוע כתומך נלהב של ישראל ,משתייך לקטגוריה

זו של הימין הרדיקלי החדש .למפלגה יש אפילו
ועד פעולה בשם "ידידי ישראל ב ."UKIP-לשאלת
העיתון הבריטי  Jewish Chronicleעל עמדתו
בסוגיות המעסיקות כיום את היהודים ,כגון
המתקפות על השחיטה הכשרה ,הסביר פאראג'
כי אחד הפוליטיקאים של  UKIPבדק לאחרונה בית
מטבחיים כשר ברובע האיסט אנד בלונדון וקבע
כי למעשה ,שיטות השחיטה על פי חוקי היהדות
הן הומניות יותר מאלו הנהוגות במשחטות לא
כשרות .דוגמאות לפוליטיקאים שוליים ומעוררי
מחלוקת קשה יותר בבריטניה הם ניק גריפין,
מנהיג המפלגה הלאומית הבריטית (British
 )National Party – BNPוטומי רובינסון ,מנהיג
תנועת מחאות הרחוב האנטי-מוסלמית ,הליגה
להגנה אנגלית (.)English Defence League – EDL
הם בהחלט תומכים בישראל וביהודים כיום ,אבל
הרקע של תומכיהם בעייתי.
3.3מפלגות שונאות-זרים מסורתיות :בארצות
אירופיות כמו הונגריה ,יוון ,איטליה ,ובריטניה,
אנו עדים לעלייתן של מפלגות המגבילות את
התעמולה שלהן לאיום הנשקף לזהותן הלאומית
מצד מיעוטים אתניים .ביחס ליהודים ,דעותיהם
חלוקות .לדוגמה ,ליגת הצפון ()Liga Nord
האיטלקית נוקטת עמדה נוקשה ביחס להגירה
בלתי-חוקית ,בעיקר מארצות מוסלמיות ,וביחס
לטרור .בניגוד לקבוצות שונאות-זרים אחרות
הבזות ליהודים ,הליגה תומכת בקידום הגירה
מארצות לא-מוסלמיות כדי להגן על "הזהות
הנוצרית" של איטליה ושל אירופה ,אשר לדברי
נציגי המפלגה צריכה להיות מבוססת על
"המסורת היהודו-נוצרית".
4.4מפלגות נוצריות פונדמנטליסטיות :בארצות
קומוניסטיות לשעבר כמו פולין ,רומניה ובולגריה,
אנו עדים לעליית מפלגות המאמצות סדר יום
נוצרי פונדמנטליסטי שמרני-ריקאציוני .פולין
המכון למדיניות העם היהודי
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ממחישה את הפרדוקס המוזר של אנטישמיות
אנדמית ,אי-ליברליות ולאומנות אתנית ,בד
בבד עם עמדה פרו-ישראלית מובהקת .פולין
היא אחת המדינות השמרניות ביותר מבחינה
תרבותית באיחוד האירופי ,והיא הולכת ונעשית
שמרנית עוד יותר .מצביעים צעירים הם בסיס
התמיכה העיקרי של יאנוש קורווין-מיקה ,מלוכני
חמום-מוח ואנטי-פמיניסט קנאי שמפלגתו
זכתה ב 7-אחוזים מהקולות בבחירות לפרלמנט
האירופי ב ,2014-שהבטיחו לה ארבעה מושבים.
התזוזה ימינה של המצביעים הצעירים יותר
גרמה לעיתון השמאל  Gazeta Wybroczaלהדביק
להם את הכינוי "הדור המוזר" .אף שהן ניזונות
מאנטישמיות נוצרית ומרבות לבוז ליהדות,
מפלגות אלו מעריצות את המדינה היהודית
הריבונית ההולכת ונתפסת כיום ,במלותיו של
סלבוי ז'יז'ק ,כ"קו ההגנה הקדמי נגד ההתפשטות
המוסלמית ".בארצות אלו ,שבהן קהילות יהודיות
זעירות ,הנזק הפוטנציאלי ליהודים המקומיים
הוא קטן .עם השחקנים האלה ניתן לכרות
בריתות על בסיס ריאל-פוליטיק בדומה לזה
המאפיין את הקשרים האיתנים בין העם היהודי
לבין הארגונים הפונדמנטליסטים הנוצריים
הגדולים בצפון אמריקה.

"ימנים קיצונים ישנים" שמתחפשים
ל"ימנים קיצונים חדשים" :האם
השינוי אמיתי?
תופעת "הימין הקיצוני החדש" מורכבת משני סוגי
ארגונים :תצורות חדשות לגמרי כמו מפלגת PVV
ההולנדית ו UKIP-הבריטית ,שהן שותפות נלהבות
של העם היהודי ,ומפלגות ימין רדיקלי ישן בעייתיות
יותר ,הטוענות שעברו שינוי יסודי .ביקוריהם בישראל
של פוליטיקאים בולטים בימין הרדיקלי בעלי רקע
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בעייתי ,כמו פיליפ דווינטר ממפלגת "האינטרס
הפלמי" ( )Vlaams Belang – VBוהיינץ-כריסטיאן
שטראכה ( FPÖהאוסטרית) ,הם חלק מן ההגיון
המורכב הזה .האם היהודים יכולים לבטוח בהם?
עיתון הארץ האשים את הפוליטיקאים האירופיים
הימנים האלה ב"החלפת האויב הדמוני היהודי שלהם
במהגר-הפושע המוסלמי" ,וטען שהם מבקרים
בישראל רק כדי לזכות ב"מחילה יהודית שתקרב
11
אותם אל השלטון".

המקרה של צרפת :הפער בין
הבטחות לה פן לבין מצע מפלגתה
נתייחס לחזית הלאומית הצרפתית ( )FNכמקרה
בוחן של מפלגת "ימין קיצוני ישן" ,הטוענת כי
ַ
ניתקה את הקשרים עם העבר האנטישמי שלה.
התרחיש שבו מנהיג ימני קיצוני מתמנה לנשיא
צרפת – ביתה של הקהילה היהודית הגדולה ביותר
באירופה – הוא בהחלט בגדר אפשרות מציאותית,
שיהיו לה השלכות רציניות על עתיד יהודי אירופה.
לכן חשוב מאוד לבחון את שינוי הפרדיגמה שמרין
לה פן ,המנהיגה החדשה של החזית הלאומית
הצרפתית ,טוענת שהשיגה .בארבע השנים
האחרונות עשתה לה פן מאמץ אדיר להרחיק את
עצמה מאביה ,ז'אן מארי לה פן ,המנהיג הקודם
של המפלגה ,שנודע באהדתו לפאשיזם ובעמדותיו
האנטישמיות .אכן נראה כי לה פן אינה שותפה
לסלידה של אביה מישראל ומארצות הברית ,אך היא
עדיין רחוקה מאוד מתפיסת העולם הניאו-שמרנית
של חרט וילדרס ההולנדי ביחס למאבק הקיומי
המשותף של המערב .המסר המרכזי שלה נותר בעד
"העדפה לאומית" בתוך צרפת ,באירופה ,ובעולם.
כמה אינטלקטואלים ימנים קיצונים והאליטות
התרבותיות בצרפת ובארצות נוספות שיש בהן
אוכלוסיה מוסלמית גדולה קוראים לתמוך בישראל

כמדינת קו-חזית שנלחמת נגד מה שהם תופסים
כאיום ההתפשטות האסלאמית .אך ספק אם
מצביעיהם – הניזונים ממאות שנים של אנטישמיות
נוצרית – יתנו אמון ביהודים שהם מכירים וביהודים
הישראלים שעליהם הם שומעים .הדיווחים הקשים
בתקשורת שהם צורכים על מה שמכונה "הפשעים
נגד האנושות" של ישראל מוצאים הד בליבם
ומתיישבים עם מורשת הדעות הקדומות האנטי-
יהודיות שלהם .ואכן ,כפי שהוצג בתרשים  ,3פלח
גדול ממצביעי החזית הלאומית מחזיקים באמונות
אנטישמיות חזקות.
העמדות האנטי-יהודיות בקרב תומכי הימין הקיצוני
מתיישבות היטב עם עמדותיהם האנטי-מוסלמיות.
בסקר  Fondapolשהוזכר קודם 99 ,אחוזים מהמשיבים
הסכימו לקביעה ש"שיש יותר מדי מוסלמים בצרפת";
מספר קטן בהרבה ( 38אחוזים ,לעומת  16אחוזים
בכלל האוכלוסיה) הסכימו לקביעה ש"יש יותר מדי
יהודים בצרפת" .האנליסט הפוליטי ז'אן איב קאמי
טוען כי היחסים עם היהדות ועם האסלאם הפכו לסלע
מחלוקת בקרב הימין הקיצוני האירופי ,המפולג בעניין
זה לשלוש "משפחות" מנוגדות 12.יש מדינות שבהן
יש מגמה אחת שלטת ,ואילו באחרות ,כמו בצרפת
ובבריטניה ,שלושת הזרמים המנוגדים הללו מתקיימים
זה בצד זה בקרב הימין הקיצוני.
זרם אחד רואה באסלאם בעל ברית במאבק נגד
•
המערב ,הכולל התנגדות לישראל וליהודים,
הנתפסים כשולטים במדיניות החוץ של ארה"ב,
13
וגם של ארצות אחרות.
הזרם השני אסלאמופובי במובהק ורואה בישראל
•
וביהודי התפוצות בעלי ברית במאבק נגד
האסלאמיזציה כביכול של אירופה.
הקבוצה השלישית סבורה שהאינטרסים של
•
העולם המוסלמי ושל ישראל/היהדות גם יחד
זרים ועומדים בסתירה לאינטרסים של אירופה.

אם מפלגות אלו יגיעו לשלטון ,מה יקרה לעמדותיהן
כלפי יהודים וישראל? לא פשוט להשיב על שאלה
זו ,בעיקר לגבי מפלגות המחאה שמעולם לא היו
בשלטון .המנהיגים הפוליטיים של החזית הלאומית
הצרפתית עסוקים בעיקר בסוגיות מקומיות ויש להם
עניין לא לגרום לניכור היהודים ,כך שהם ממעטים
להתייחס לנעשה במזרח התיכון .כללית ,מנהיגי
המפלגות הפופוליסטיות המבקשות להגדיל את
עוצמתן הפוליטית שומרים על פרופיל נמוך ביחסם
למחלוקות שאינן נוגעות לאירופה .בראיונות לכלי
תקשורת ישראליים או יהודיים ,הם מצהירים על
מחויבותם להגן על הזכויות
האזרחיות של יהודי אירופה
מנהיגי "החזית
ומבטאים עמדה הוגנת
הלאומית"
כלפי ישראל .ואולם בחינה
בצרפת עסוקים
מעמיקה יותר של מצע
בעיקר בסוגיות
החזית הלאומית חושפת
מקומיות ויש
את תוכניתם לאסור גם
להם עניין לא
על הרעלה האסלאמית
לגרום לניכור
וגם על הכיפה היהודית
היהודים ,כך
במרחב הציבורי ,ולאסור על
שהם ממעטים
שחיטה יהודית ומוסלמית
להתייחס למזרח
גם יחד .כמו כן הם
התיכון
מתכוונים להפסיק את כל
המימון הציבורי למוסדות
מוסלמיים ויהודיים.
נדמיין לרגע שמרין לה פן תעלה לשלטון בבחירות
הבאות ,שיתקיימו בצרפת במאי  .2017הבטחותיה
לנטוש את גוש האירו ולפרוש מהאיחוד האירופי,
המצטיירות לפחות בטווח הקצר כפנטזיות חסרות
שחר ,מקשות עוד יותר לחזות מה יהיו עמדותיה
בעניינים אחרים .יחד עם זאת סביר להניח שהיא
תוכל לקיים לפחות חלק מהבטחותיה :להגביל את
זרם ההגירה של לא-אירופים; להקים מחדש את
מחסומי הביטחון בגבולות; לפקח על זרימת ההון;
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ולהקשות על חברות צרפתיות להעביר את פעילותן
לחו"ל .אחד הנושאים הקריטיים ליהודי צרפת יהיה
מערכת היחסים של לה פן עם המוסלמים; רבים
מתומכי לה פן מצפים ממנה לכפות על האסלאם
להנמיך פרופיל בצרפת .האם תהיה מסוגלת
להשיג זאת? אחרי עשרים שנה של שאיפות
נשיאותיות ,האם תהיה מוכנה לקחת את הסיכון
של התפרצות מהומות אלימות בכל רחבי צרפת?
מומחים פיננסיים טוענים כי קטאר וערב הסעודית,
שהגדילו מאוד את השקעותיהן בנדל"ן צרפתי,
הופכות לשחקניות מפתח בכלכלת צרפת .מומחי
טרור צרפתים קובעים כי מאות ג'יהאדיסטים
חזרו לצרפת מסוריה ,וכי
יש בצרפת יותר ממאה
רוב
"אזורים חסומים" שכוחות
הפוליטיקאים
המשטרה ומכבי האש
הישראלים
מסרבים להיכנס אליהם,
ומנהיגי יהדות
ובאזורים אלה קיימים
מערב-אירופה
אדירים
נשק
מחסני
דחו את ידו
המוכנים לשימוש נגד
המושטת של
השלטון .לכך יש להוסיף
הימין הקיצוני,
כי  40אחוזים מחיילי
אך מיעוט
מוסלמים,
הם
צרפת
מתוכם אימץ
שרבים מהם גויסו מתוך
מחוות אלה
אותן שכונות ,כך שיהיה
בחום
קשה לאכוף מדיניות
נוקשה לדיכוי האלימות
של צעירים מוסלמים .כל
הסדר פוליטי עם האוכלוסיה המוסלמית הענקית,
העוינת והמנוכרת ברובה – במיוחד לאור השקעות
הענק של הסעודים והקטארים – יבוא כנראה על
חשבון רווחת היהודים.
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הדילמות של מוסדות יהודיים
לאומיים באירופה
אסור לזלזל בקסם החדש של הימין הקיצוני .הוא
מציג ליהדות אירופה ולישראל דילמה קשה :האם על
היהודים ללחוץ את ידו המושטת של הימין הקיצוני
באירופה המערבית? רוב הפוליטיקאים הישראלים
וגם מנהיגי יהדות אירופה דחו מחוות אלו ומתחו
עליהן ביקורת ,אך מיעוטם אימצו אותן בחום.
היהודים המקומיים ,המתנסים באנטישמיות מוסלמית
על בסיס יומיומי ,מפולגים ביניהם בשאלה זו .בצרפת,
על פי סקר  ,IFOPכ 4-אחוזים מהיהודים הצביעו עבור
ז'אן מארי לה פן ב 13.5 ;2007-אחוזים מהיהודים
הצביעו לימין הקיצוני בבחירות לפרלמנט האירופי
ב ;2014-ו 20-אחוזים צפויים להצביע למרין לה פן
ב 14.2017-עד כה נמנעו המוסדות היהודיים הרשמיים
מכל מגע פומבי עם לה פן ולא נענו לחיזוריה.
בתגובה להתפתחויות אלו ,אנתוני לרמן ,לשעבר
מנהל מכון המחקר הלונדוני למדיניות יהודית
( ,)Jewish Policy Research Institute – JPRאפיין כך
את מבוכת היהודים הליברלים" :יהודים רבים תומכי
ישראל בעלי דעות פוליטיות פרוגרסיביות מוצאים
עצמם בין הפטיש לסדן .כתומכים בפתרון שתי
המדינות לסכסוך הישראלי-פלסטיני ,המתנגדים
להתנחלויות ולכיבוש ,הדבר האחרון שצפו הוא
שימצאו את עצמם בחברת הימין הקיצוני ,באירופה
או בישראל .ובכל זאת ,יהודים אלה משוכנעים כי איום
'האנטישמיות החדשה' השמאלנית  +אסלאמיסטית
מהווה סכנה חמורה ,וכי בדבקותם בציונות או
בעמדה פרו-ישראלית הם פשוט תקועים עם בעלי
ברית לא נוחים .אחרים ,המסרבים לעלות על עגלת
האנטי-אסלאם ודוחים את הברירה שלדעתם נכפית
עליהם על פי תפיסת 'התנגשות הציביליזציות' בעידן
שאחרי ' – 11/9או שאתם אתנו או שאתם נגדנו' –
15
נותרו מבודדים".

השלכות

כיווני פעולה

על סמך ניתוח שיח סיווגנו את מפלגות הימין
הקיצוני הפופוליסטיות לארבע קבוצות .החלוקה
הבולטת ביותר למטרותינו היא בין מפלגות "הימין
הקיצוני הישן" לבין מפלגות "הימין הרדיקלי החדש".
הראשונות מקיימות יחסים אמביוולנטיים עם
שורשיהן הפאשיסטיים/נאציים ואוחזות בעמדות
שליליות ביותר כלפי היהודים וישראל גם יחד ,ואילו
האחרונות פנו עורף לפאשיזם ההיסטורי ,אימצו
דמוקרטיה פרוצדורלית ,ורואים בישראל בת ברית
במאבק נגד הסכנה שהאסלאם מציב לציביליזציה
האירופית.

שוב ,כפי שניסח זאת אנתוני לרמן" ,הדבר האחרון
שצפו [יהודי אירופה] הוא שימצאו את עצמם
בחברת הימין הקיצוני ".אבל בשביל מדינת ישראל,
שותפויות פרגמטיות עם מפלגות "ימין רדיקלי
חדש" ועם מפלגות נוצריות פונדמנטליסטיות עשויות
דווקא להתיישב היטב עם האינטרסים הלאומיים
של ישראל .ולנוכח ההתפשטות הנרחבת של מסע
הדה-לגיטימציה באירופה ,אולי המדינה היהודית
אינה יכולה להרשות לעצמה להיות בררנית מדי
בגיוס בעלי ברית .יחד עם זאת ,כרגע אין שום צורך
דחוף לבוא במגע עם
מפלגות הימין הקיצוני
מפלגות
הפופוליסטיות; בינתיים הן
הימין הקיצוני
לא בשלטון .על הקהילות
הפופוליסטיות
היהודיות להימנע מתגובה
כרגע לא
לנסיונות ההתקרבות שלהן
בשלטון ,כך
ולא לתרום למאמצי הטיוח
שאין צורך דחוף
שלהן .כל עוד התוכנית
לבוא במגע
המדינית של מפלגות אלו
איתן ורצוי
מתכוונת להגביל מנהגים
שהקהילות
יהודיים ,ובכך לפגוע בחיי
היהודיות
הקהילה ,נראה כי היהודים
יימנעו מתגובה
הרבים התומכים בהן לוקים
לניסיונות
בקוצר ראות .דברים אלה
ההתקרבות
נאמרים באופן חד-משמעי
שלהן
ביחס למפלגות הימין
הקיצוני הישן הדוגלות
מכחישות
באנטישמיות,
את השואה ,ומצדדות באויבי ישראל .אך הם חלים
גם על מה שניתן לכנות "מפלגות הימין הקיצוני הישן
הטוענות שניתקו את הקשרים עם עברן האנטישמי".
ולהערכתנו ,הדברים נכונים גם לגבי מפלגות פרו-
ישראליות ,אנטי-אסלאמיות מן "הימין הקיצוני

בהקשר זה ,מרין לה פן מחייבת את היהודים לעמוד
על המשמר .היא עלולה להיכנע ללחצים ערביים
ואנטי-ישראליים לחרם על ישראל ,ואף לנסות להטיל
סנקציות על ישראל ולכפות עליה הסכם שלום נוקשה
ובלתי-הוגן .אך גם מבלי להרחיק לכת עד כדי כך,
יש מקום לחשד כי מדינות שבראשן יעמדו מפלגות
אנטי-ממסדיות המתייחסות לאיחוד האירופי
בספקנות לא יוכלו להיות מתווך מהימן והוגן לקידום
השלום במזרח התיכון.
התחזקות הזהּות כתגובת-נגד למדיניות הרב-
תרבותיות היא רק אחד התרחישים האפשריים,
אך אם תתרחש ,היהודים עלולים להיות "נזק אגבי"
במלחמת הציביליזציות – או גרוע מזה ,מטרה ישירה
לאותם אירופים הרואים ביהודים חלק ממלחמה זו.
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החדש" .כפי שאמר דייב ריץ' ,דובר קרן הנאמנות של
יהודי בריטניה" ,הצרה עם הפופוליזם היא שאתה
תמיד יודע איפה זה מתחיל ,אבל לעולם אינך יודע
איפה זה ייגמר .פופוליזם הוא מילה אחרת למדרון
16
חלקלק".
אירופה ניצבת היום על פרשת דרכים ,ובשלב זה
אין לדעת אם בעתיד היא תהיה פתוחה יותר למגוון
או שתלך ותיסגר .העם היהודי ומדינת ישראל
צריכים להיות מוכנים להתמודד עם כל התרחישים
האפשריים.
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הערות
מהאוכלוסיה ביוון 72% ,בספרד,
 64%בקפריסין 62% ,בשוודיה,
הצ'כית 59% ,בגרמניה ,ו58%-
שלא לבטוח באיחוד האירופי".

 1.1בהתאמה81% ,
 69%בבריטניה,
 60%ברפובליקה
בפורטוגל "נוטים
ראוTorreblanca, Jose Ignacio and Mark Leonard,:
"The Continent-wide rise of Euroscepticism".
Standard Eurobarometer 2012. http://www.ecfr.eu/
page/-/Methodological_note_Euroscepticism.pdf

2.2שאלות כגון "מהי הדרך הטובה ביותר שבה יכולה
יהדות העולם לספק תמיכה ליהודי אירופה? האם
על העם היהודי וישראל לעזור להם להגר או לחזק
את מאמציהם לשמר את הקהילות המקומיות?"
נדונו בהרחבה בניירות מדיניות קודמים של המכון
למדיניות העם היהודי .ראו במיוחד את המסמכים
"יהדות אירופה :איתותים והפרעות" ו"תוכנית חירום
לעליה מצרפת" באתר המכון למדיניות העם היהודי.
http://jppi.org.il/he/uploads/Plan%20for%20
Immigration%20from%20France-HE.pdf

3.3הלאומנות של מפלגות הימין הפופוליסטי מבוססת
על הגנת האומה "הנטענת" ,ופחות על התקפת
ההישגים של מדינת אחרות .זוהי סטיה מכרעת מדרכן
של התנועות הלאומניות הבולטות במאה העשרים.
לכן נעשה כאן שימוש מכוון במונח "ניאו-לאומנות".
4.4ראוLochocki, Timo, The Unstoppable Far Right? :
(Europe Policy Papers), German Marshall Fund of
the United States, 2014. http://www.gmfus.org/
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או ב"שבטיות" אתנוצנטרית ,ואולי אף יעירו מחדש
את הטענה הישנה בדבר נאמנות כפולה ,ולכן ,בניגוד
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הבסיסי של האיחוד האירופי התגבש אחרי מאות
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מדם ,כך שזהויות אתנו-דתיות ולאומיות חזקות
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16

משחקים דיגיטליים ,בידור אינטראקטיבי
ומדיניות ממשלת ישראל והעם היהודי*

מבוא
משחקים דיגיטליים וצורות אחרות של בידור
אינטראקטיבי ,שבעבר נחשבו לתחביב "נישה" של
חובבי טכנולוגיה ומדע בדיוני בלבד ,הפכו כבר
למקובלים ברחבי העולם מבחינת הפופולריות
מנתוני איגוד
וההתקבלות החברתית שלהם.
המוציאים לאור של תוכנות בידור אינטראקטיבי
( )ESA - Entertainment Software Associationעולה
כי  59אחוז מכל האמריקאים ֱמ ַש ֲחקים ִמ ְש ָחקים
דיגיטליים ו 51-אחוז ממשקי הבית מחזיקים
קונסולת משחקים דיגיטליים המיועדת במיוחד לכך;
הגיל הממוצע של השחקנים הוא  ,31אך כ 40-אחוז
מבין השחקנים מבוגרים מגיל  .36הגיל הממוצע של
רוכשי משחקים דיגיטליים הוא  ,35ו 48-אחוז מבין
1
השחקנים הן נשים.
הפופולריות של משחקים דיגיטליים הלכה
וגברה בהתמדה במהלך  20השנים האחרונות,
ובמיוחד באופן דרמטי בחמש השנים האחרונות,
עם התפשטות משחקים המתואמים להתקנים
ניידים ,וכתוצאה מכך הפכה תעשיית המשחקים
הדיגיטליים לאחד המגזרים הגדלים במהירות
הרבה ביותר במשק האמריקאי .על פי גרטנר ,חברה

לחקר טכנולוגיה ,המכירות העולמיות של בידור
אינטראקטיבי ,בשנת  2013הגיעו ל 93-מיליארד
דולר ,והציפייה היא שעד סוף  2015יסתכמו
המכירות בכ 110-מיליארד דולר 2.לעומת זאת ,על פי
התאחדות הקולנוע האמריקאית ,סך כול התקבולים
בבתי הקולנוע בעולם עבור כל הסרטים שהופקו
ב 2013-עמד על  35.9מיליארד דולר 3.בין השנים
 ,2012-2009תעשיית התוכנה האינטראקטיבית
בארה"ב גדלה בשיעור של  10אחוז ,בעוד שהמשק
כולו גדל בשיעור של  2.4אחוז בלבד ,ותעשייה זו
4
תרמה יותר מ 6-מיליארד דולר לתל"ג.
משחקים דיגיטליים נוצלו ומנוצלים כאמצעי וככלי
חינוכי .מונחים כמו  edutainmentוgamification-
נכנסו לשפה היומיומית ולמילונים- Edutainment .
שילוב בין המונחים באנגלית לחינוך ולבידור ,מתייחס
למשחקים המלמדים כישורים ספציפיים כמו
מתמטיקה או איות .גיימיפיקציה היא תהליך שבו
מתבצעות משימות או מטלות ספציפיות באמצעות
פעולות טכניות דמויות משחק .בספרם "משנים את
המשחק :כיצד משחקים דיגיטליים משנים את עתיד
העסקים" טוענים דוד אדרעי ואיתן מוליק" :משחקים
הפכו לכלי רב-עוצמה שבאמצעותו ארגונים מלמדים,
5
משכנעים ומניעים אנשים".

* תודה מיוחדת לנמרוד דווק על שייעץ וסייע בכתיבת המאמר
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הגידול בפופולריות של משחקים דיגיטליים והמעבר
שלהם מתחביב של משוגעים לדבר לעיסוק שאפשר
להגדירו כמיינסטרימי ,מייצג מעתק (=תזוזה ,שינוי)
תרבותי .במקום שיחידים ייפגשו במרחב פיזי או
במיקום ממשי ויעסקו בחוויה משותפת ,נפגשים
אנשים בעולם וירטואלי ויש להם חוויה משותפת שם.
על פי הערכות ,עד גיל  21הצעיר הממוצע כבר צובר
יותר מ 10,000-שעות משחקים דיגיטליים 6.משך זמן
זה שווה לעבודה במשרה מלאה במשך חמש שנים,
או הזמן הנדרש לרכישת שליטה מלאה בתחום נתון
כלשהו ,לפי מלקולם גלאדוול.

212

זהות וקהילות וירטואליות
חלק מן המשחקים הדיגיטליים אינם חברתיים,
כלומר השחקן אינו בא באינטראקציה עם בני אדם
אחרים ,אולם מרבית המשחקים היותר פופולריים
ידועים בשם משחקים מקוונים רבי-משתתפים
מסיביים ( .)MMOGבמשחקים אלה ,השחקנים
משתפים פעולה ומתחרים עם שחקנים אחרים
מרחבי העולם .ברבים ממשחקים אלה ,השחקנים
מקובצים ב"שבטים"" ,גילדות" ו"סיעות" ,ומתקשרים
ביניהם בעל פה באמצעות טכנולוגיית קול על IP
( .)VoIPיחידות אלה מבוססות על שיתוף פעולה,
ולכן האחווה שמתפתחת במשך שנים של משחק
בין חברים המשתפים פעולה בצוותים ,יכולה
להוביל למערכות יחסים חברתיות משמעותיות בין
השחקנים .ואכן ,כמה משחקי  MMOGתוכננו בראש
ובראשונה כפלטפורמות לאינטראקציות חברתיות.

תמורות מסוג זה ,והאימוץ הנרחב של טכנולוגיות
חדשות ,משפיעים על
העם היהודי בדרך כזו או
צמיחת תעשיית
אחרת .הפופולריות של
המשחקים
האינטראקטיבי,
הבידור
הדיגיטליים
צמיחת תעשיית המשחקים
והשימוש
והשימוש
הדיגיטליים
בהם למטרות
דיגיטליים
במשחקים
חינוכיות
למטרות חינוכיות ואחרות,
ואחרות מציבים
מציבים אתגרים בפני
אתגרים בפני
מעצבי המדיניות בעולם
מעצבי המדיניות
היהודי ובישראל ,ועליהם
בישראל ובעולם
לשקול מה יכולות להיות
היהודי
ההשלכות הנלוות מבחינת
המדיניות.

באמצעות חינוך יהודי בלתי-פורמלי ,פעילויות
חברתיות נפוצות הותמרו לכלים של מעורבות
יהודית ,תוך ניצול הפוטנציאל הטמון בקבוצות
גילאים ,במגמה לחזק את הרעיון של קהילה ושל
"כלל ישראל" .משחקים דיגיטליים באופן ספציפי,
וקהילות וירטואליות באופן כללי ,מהווים אתגר
מעניין עבור מוסדות הקהילה היהודית :כיצד ניתן
להמיר פעילויות אלה לכלים של חינוך יהודי בלתי-
פורמלי ,או אפילו פורמלי?

כיצד יכולים ישראל והעם היהודי לנצל את
הגיימיפיקציה ואת ה edutainment-לסייע בחינוך
הדורות הבאים? האם אימוץ זהות וירטואלית
ומשחק של שעות רבות עשוי להשפיע על הזהות
היהודית ,ואם כן  -כיצד? מהו מצב תעשיית
המשחקים הדיגיטליים בישראל ,ואיזו מדיניות ,אם
בכלל ,יש לשקול כדי לשפר תעשייה זו? כיצד ניתן
לנצל משחקים דיגיטליים ועולמות וירטואליים לשם
הסברה? בשאלות אלה נדון להלן.

קהילות יהודיות וירטואליות למעשה כבר התפתחו
באינטרנט ,אם כי אין הוא פופולרי כפי שהיה בעבר.
בעולם הווירטואלי של המשחק ( Second Lifeחיים
שנִ יים) יכולים המשתמשים לעטות על עצמם באופן
חופשי זהות וירטואלית ,לבנות ,לחקור ולצ'טט (בין
באמצעות  VoIPאו טקסט) עם "תושבים" אחרים,
כולל קהילה יהודית מרשימה ,אפילו אוטופית .ניתן
למצוא שם בתי כנסת ,ישיבות ,מוזיאונים וגם "אי
ישראל" ( )Israel Islandהמפרסם את עצמו כ"בית
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לקהילת אנשים מרחבי העולם שיש להם עניין
בישראל ,יהדות והעם היהודי" 7.ב"אי ישראל" מנוגנת
מוזיקה ישראלית ברקע וניתן למצוא עותקים של
ציוני דרך מפורסמים בישראל וחנויות .אפילו לחב"ד
יש נוכחות ב ,Second Life-למרות שנוכחות זו איננה
מקושרת באופן רשמי ל ,770-המטה העולמי של
חב"ד בברוקלין.
הכלכלה הווירטואלית של  Second Lifeמחקה את
זו של העולם האמיתי .אם "תושב" רוצה לבנות
בית וירטואלי או חנות וירטואלית ,הוא/היא חייבים
לרכוש תחילה נדל"ן וירטואלי ,שאותו אפשר לרכוש
ישירות מ ,Linden Labs-היצרנית של ,Second Life
או מתושבים אחרים .כל העסקאות מתבצעות
במטבע הייחודי של  ,Second Lifeשתושביו יכולים
לרכוש אותו בשער חליפין בכסף ממשי .למי
שמנותקים מעולמות וירטואלים אלה ,קשה לדמיין
שאנשים ירצו להמיר כסף אמיתי בכסף וירטואלי,
אבל כך אכן קורה .בשנת  2009כאשר Second Life
היה בשיא הפופולריות שלו ,הסתכם ערך העסקאות
בין תושב לתושב ב 257-מיליון דולר 8.עד היום צבר
 41 Second Lifeמיליון תושבים רשומים ועדיין יש
לו בממוצע ,כ 40-אלף תושבים הנמצאים בו-זמנית
אונליין בכל רגע נתון (ירידה של כ 30-אחוז מאז
9
.)2009
השוק הווירטואלי מציע כמות מרשימה של יודאיקה
וטובין ישראליים" .תושבים" יכולים לקנות אביזרים
או בגדים עבור האוואטרים (השחקן הווירטואלי)
שלהם ,כגון שרשראות מגן-דוד ,חולצות עם נושאים
פריטים
ישראליים ,כיפות ואפילו מדי צה"ל.
וירטואליים כמו חנוכיות ,נרות שבת ומזוזות ,כולם
עומדים למכירה בעולם הוירטואלי.
 Second Lifeאיננו משחק אמיתי ,מבחינה זו שאין
יעד תחרותי כללי או מטרה תחרותית כוללת .אין
מפסידים או מנצחים .מדובר יותר בחדר צ'אט
אינטרנטי מתוחכם ,שרותם את מיקור ההמונים כדי

לפתח סביבה וירטואלית מפורטת ומספק בתוכו חלון
מעניין לרעיון של זהות יהודית וירטואליתSecond .
 Lifeמציע לנו מספר לקחים עבור עיצוב מדיניות.
ברור לכל מי שמסתובב ב Second Life-שיש שם
קהילה יהודית אורגנית ושוק ממשי לתכנים יהודיים
ואביזרים יהודיים ,הפונה לתושבים כדי שאלו יוכלו
להפגין בגאווה את הגרעין היהודי ,ה"יהודיּות",
ה"יידישקייט" שלהם .מדובר בנוכחות אורגנית ,מן
הבחינה שזוהי יצירה עממית .הקהילה לא נוצרה
על ידי מוסד יהודי רשמי שיש לו מטרות מפורשות
של חינוך פורמלי או בלתי -פורמלי ,תוכניות קירוב
( )outreachאו רעיונות הסברה כלשהם .אף על פי
כן ,אלה הם בין התפקידים
והמאפיינים של הקהילה
"אי ישראל"
ב.Second Life-

הוקם בשנת
 ,2012ומאז
כבר משך
אליו למעלה
מ 12-אלף
מבקרים

מאז הקמתו בשנת ,2012
"אי ישראל" כבר משך אליו
למעלה מ 12-אלף מבקרים.
כפי שקורה בקהילות
מסורתיות
יהודיות
שאינן וירטואליות ,חלק
מן המשתתפים פעילים
בקהילה ומרגישים כלפיה
מחויבות חזקה ,ואילו
אחרים מבקרים רק לעיתים,
או פעם אחת בלבד .כ800-
איש מרחבי העולם ומזרמים שונים של היהדות
מקושרים כרגע לקבוצת "אי ישראל" 10.מתקיים שם
טקס שבועי של הדלקת נרות שבת ,ומאורגנים שם
אירועים מיוחדים לציון חגים יהודיים וישראליים.
בשנת  ,2015אירוע יום השואה של "אי ישראל" נערך
בהשתתפות כ 60-בני אדם מרחבי העולם ,ובאירוע
יום העצמאות של ה"אי" השתתפו כ 100-אנשים,
מספרים שמשתווים לאלו שבקהילות יהודיות רבות
ברחבי העולם.
המכון למדיניות העם היהודי
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צילום מסך של המוזיאון הוירטואלי של עמי ישראל באי ישראלSecond Life ,

בהתחשב בעלות הנמוכה יחסית של פיתוח נוסף
של האי ,במספר המבקרים שמשך האי במספר
השנים האחרונות ובגודל של הקהילה הפעילה שלו
נראה ברור שיהיה זה נבון ומועיל מצד ישראל והעם
היהודי להשקיע בהמשך בניית "אי ישראל" ובהרחבת
תפקודו כפלטפורמה של מעורבות יהודית וחיזוק
הקשרים הקהילתיים.
חברות רבות מחזיקות נכסים ב Second Life-כדי
לערוך שם פגישות וכנסים .במקום לקחת חלק
בשיחת ועידה בטלפון או בערוץ חזותי ,אנשים נכנסים
ל Second Life-ועוברים אל המיקום הווירטואלי
שנקבע כדי להשתתף בפגישה .מן הראוי שארגונים
יהודיים יערכו ניסויים של קביעת אירועים וכנסים
באתרים וירטואלים כגון "אי ישראל" ,במגמה לערב
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בהם אותם יהודים המכירים את המדיום הוירטואלי,
חשים בנוח עימו ,ונטייתם להיות מעורבים באירוע
כזה עם יהודים אחרים עשויה להיות חזקה יותר
מאשר נטייתם לעשות זאת בחיים הממשיים .גישה
כזאת יכולה לשמש גם דרך חסכונית ויעילה לקרב
יחד יהודים ברחבי העולם.
אולי משום שהעולם הוירטואלי מתעלה אל מעבר
למושגים הנוכחיים של גבולות גיאוגרפיים לאומיים
וארגוניים ומציב בפניהם אתגר ,הוא נתקל עד כה
בהתעלמות מצד ארגונים יהודיים ,שמכוונים בעיקרם
לשרת קהילות מקומיות .לכן ,מן הראוי שממשלת
ישראל תעודד בצורה נמרצת את הסוכנות היהודית
וגופים אחרים להרחיב את תחומי פעילותם כך
שיכללו מתן שירותים לקהילות יהודיות וירטואליות.

הסברה
הסברה  -הפעילות של הגנה ,מתן הסברים והוראה
בכל הקשור לישראל ,מתרחשת במגוון אמצעי
תקשורת .משחקים דיגיטליים וצורות אחרות של
בידור אינטראקטיבי מכילים פוטנציאל אדיר ובלתי-
מנוצל לערב ,לחנך ,לשכנע ולבדר קהלים גדולים
ברחבי העולם ,בין במישרין בין בעקיפין .פעילות
ישירה מתייחסת למשחקים שתוכננו באופן ספציפי
או יותאמו למטרות הסברה ,בעוד שפעילות עקיפה
מתייחסת לניצול של משחקים קיימים שיש להם
רכיב חברתי וכרגע אין להם קשר ספציפי לישראל
או לעם היהודי כהזדמנויות עבור יחידים לעסוק,
יחד עם אחרים ,בנושאים הקשורים בישראל
וליהדות.
חלק מן המשחקים הם חברתיים במהותם,
ומחייבים את השחקנים לבוא באינטראקציה
הדדית ,בעוד שלמשחקים אחרים יש רכיב
חברתי שהוא רק נלווה לתהליך המשחקי עצמו
 תקשורת ספונטנית המתבצעת מרצון חופשיעל מנת לתאם אסטרטגיה או פשוט להתנצח או
להתקוטט עם שחקנים אחרים .שחקנים ,בלא
קשר למשחק הספציפי שהם משחקים ,עוסקים
לעיתים קרובות בשיחות בלתי רשמיות שאינן
קשורות למשחק ,כפי שכל קבוצה של יחידים
הייתה נוהגת בסיטואציות חברתיות אחרות.
האינטראקציות המזדמנות הללו טומנות בחובן
פוטנציאל עצום לצורות מעודנות של הסברה ,ויש
לשקול את הדבר ולקדמו בהתאם.
שחקנים מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מעורבים
בשיחות עם אנשים מארצות שונות .עבור ישראלים,
שבדרך כלל אינם באים במגע ישיר רב עם יחידים
מהעולם המוסלמי ,משחקים דיגיטליים הופכים
לנתיבים של דיפלומטיה במה שמכונה "הערוץ
השלישי".

כך למשל ,חברה בצוות המכון למדיניות העם היהודי
נהנית לשחק משחקי אינטרנט מזדמנים בזמנה
החופשי .היא כבר משחקת מספר משחקים עם אותם
אנשים במשך כמה שנים ופיתחה איתם קשרי ידידות.
ידידים אלה מתגוררים במדינות שונות ברחבי העולם,
ובהן איראן .כצפוי ,כאשר ישראל פותחת במבצעים
צבאיים נרחבים ,היא מוצאת את עצמה מגינה על
פעולות ישראל ומסבירה אותן .הניסיון שלה אינו
ייחודי .טבעי הוא שכאשר ישראלים או יהודים
מהתפוצות משחקים במשחקים דיגיטליים עם
שחקנים אחרים מרחבי העולם ,עולה נושא הסכסוך
הערבי-ישראלי.
לא מכבר ,חבר סגל אחר במכון שיחק משחק
אינטנסיבי מסוג המשחקים הנקראים "מי יורה
ראשון" ( )FPSשעם כמה אנשים מכל העולם .בעיני
רבים ,משחקי  – FPSבהם שחקנים מרחבי העולם
"יורים" אלה באלה  -נחשבים כגולת הכותרת של
משחקים דיגיטליים .תוך כדי משחק הוא שם לב
לשחקן אחר בשם  TalesOfQusairשתמונת הפרופיל
שלו (להלן) הציגה את דגל החיזבאללה.

צילום מסך של שחקן מחשב שתמונת הפרופיל שלו
מציגה את דגל חיזבאללה
המכון למדיניות העם היהודי
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קוסאיר היא עיירה סורית ,במיקום אסטרטגי ליד
הגבול עם לבנון ,שנשלטה זמן קצר בידי המורדים
הסורים תומכי דאע"ש ,עד שכוחות החיזבאללה חזרו
וכבשו את העיר למען כוחותיו של אסד .השילוב
של שם המשתמש והדגל רימז באופן ברור על
הערצה לחיזבאללה .במהלך הצ'אט של המשחק
ציין  TalesOfQusairשהוא (או היא) מתגורר בלבנון.
חבר הצוות של המכון למדיניות העם היהודי הגיב
בצ'אט ,באופן שאותו יכלו לראות כל המשתתפים
במשחק ,שהוא "שכן שלו" מדרוםTalesOfQusair .
שאל  -היכן .התשובה שיקבל משותפו למשחק
היתה "ישראל" ,ועל כך הגיב  TalesOfQusairבאומרו
כי הציונים הרגו  120אלף
נשים ותינוקות בלבנון.
משחקים
הישראלי הגיב שפחות
שתוכננו מתוך
אנשים נהרגו בכל הסכסוך
מחשבה של
הערבי-ישראלי מאז 1880
הסברה יכולים
וש"הוא/היא צריך להפסיק
לסייע בנירמול
להסתמך על פרופגנדה של
התפיסות לגבי
החיזבאללה כמקור מידע".
ישראל ,להגביר
בעקבות חילופי דברים
את האהדה
נוספים ,משתתפים אחרים
כלפיה ולהציג את
במשחק באו להגנתה של
תרבות ישראל
ישראל וTalesOfQusair -
ואת תרומתה
עזב את המשחק בזעם.
לאנושות
עם זאת ,לאחר מכן הסיר
 TalesOfQusairאת דגל
מהפרופיל
החיזבאללה
המקוון שלו והסכים לבקשת החברּות בפייסבוק מצד
חבר סגל המכון.
סיפור מעשה זה מדגים את האופן בו משחקים
דיגיטליים עשויים להיחשב ככלי של דיפלומטיה בין-
אישית .בשנת  2010יזם משרד ההסברה והתפוצות
תוכנית לרתימת יכולותיהם של ישראלים הנוסעים
לחו"ל למאמץ ההסברה הישראלי .יש לשקול תוכנית
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דומה ביחס לשחקנים ישראלים ויהודים .יונתן
וישניאק ,היוצר של "אי ישראל" ,מגדיר משחקים
11
דיגיטליים כ"קו החזית של התנגשות הציביליזציות".
חשוב שמעצבי המדיניות ייקחו בחשבון את השחקנים
כנכסים רבי ערך ,הנמצאים בעמדה מצוינת לחנך
וליידע באופן חיובי אחרים ביחס לישראל ולעם היהודי.
אורי משעול ,יזם היי-טק וחברה ישראלי,
השתמש באינטראקטיביות ובשיתוף הפעולה של
משחקים אינטרנטיים פופולריים כמו Minecraft
בתור פלטפורמות שבהן ניתן לערב נוער ישראלי
ופלסטיני בתרגיל בונה אמון ,במגמה לקדם יישוב
סכסוכים .הפרויקט שלוִ ,משחקים למען השלום,
מכיר בעוצמה שמשחקים חברתיים צופנים בחובם
לצורך משא ומתן בדיפלומטיה אישית של ערוץ
שלישי ,אותה הוא מגדיר כ"כמעורבות בין-אתנית
12
של נוער".
לצד ניצול המימד החברתי של משחקים ככלי של
הסברה "רכה" ,ניתן לפתח משחקים גם למטרה
הספציפית של הסברה .רבים כבר עמדו על כך
שלמשחקים יש כוח שכנוע ייחודי .יאן בוגוסט ,בעל
הקתדרה המכובדת ללימודי תקשורת ע"ש איוון אלן
ופרופסור למחשוב אינטראקטיבי במכון הטכנולוגי
שמשחקים ,באמצעות השימוש
ִ
של ג'ורג'יה טוען
שהם עושים בכללים ובנוהלים ,מנצלים סוג חדש
של כלי רטורי שהוא מכנה "רטוריקה פרוצדורלית",
13
כצורה של שכנוע.
משחקים שתוכננו מתוך מחשבה על הסברה יכולים
לחנך ולהסביר בנושא ישראל ,לסייע בנירמול
התפיסות לגבי ישראל ,ולהגביר את האהדה כלפיה.
הם יכולים גם להשפיע באופן חיובי על התיירות
ולהציג את תרבות ישראל ואת תרומתה לאנושות.
האפשרויות הן בלתי-מוגבלות.
משחקים דיגיטליים צריכים להוות תוספת חשובה
לארגז הכלים של ההסברה ,וזאת מכמה סיבות:

ראשית ,בדומה לסרטי קולנוע ותוכניות טלוויזיה,
משחקים רבים מבוססים על סיפור עם קשת
עלילתית ,שהשחקנים עושים את דרכם בתוכה
באמצעות פעילות אינטראקטיבית .משחקים יכולים
לספר סיפורים ו/או להעביר מידע בדרכים מרתקות
ומשכנעות .תכופות ,משחקים דיגיטליים שהיו
שוברי-קופות מחייבים עשרות שעות השקעה עד
שהשחקן "מנצח" את המשחק ומסיים את הסיפור.
עיסוק אינטנסיבי ונרחב כזה במשחק מעניק לשחקן
התקשרות ייחודית אל סיפור נתון ,שאותו הוא לומד
להכיר בצורה מעמיקה מאוד.

שנית ,משחקים דיגיטליים הפכו לחוויה מרשימה
מבחינה חזותית ,אותה ניתן לנצל כדי להעמיק
את ההיכרות שלך שחקנים עם ישראל ולקדם את
התקשרותם אליה.
התמונה שלהלן מדגימה כמה התקדמה הגראפיקה
של משחקים במהלך  17השנים האחרונות .היא
משווה את הדמות המרכזית של סדרת המשחקים
 ,Tomb Raiderכפי שהופיעה במשחק בשנת 1996
וכפי שהופיעה בשנת  .2013חשוב להדגיש שהדמות
היא אובייקט תלת-מימדי שניתן לצפות בו מכל זווית
ולא רק דמות דו-מימדית.

הדמות לארה קרופט מהמשחק טומב ריידר 1996 ,ו2013-
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משחקים דיגיטליים בימינו מציעים לשחקנים לחקור
ולגלות עולמות פוטו-ריאליסטיים תלת-מימדיים.
החוויה של משחקים דיגיטליים דומה לטיול שבו
השחקנים יכולים לגשת למקום לא מוכר ולחקור מקומות
חדשים ואת יופיו של הטבע .משחקים רבים ממוקמים
בערים ספציפיות או באזורים גאוגרפיים ספציפיים.
יצרני משחקים דיגיטליים מנסים ,לעיתים קרובות,
לשעתק את המציאות בדיוק מירבי ,כדי להעניק לשחקן
חוויה דמוית חיים .אחרי שמשחקים במשך שעות רבות
מאוד משחק שממוקם באתר ספציפי ,השחקנים מכירים
את הגאוגרפיה של האתר כאילו ממש ביקרו בו.
בשנת  2007יצא לשוק לראשונה המשחק הדיגיטלי
( Assassin's Creedאמונת
המתנקש) .זהו משחק
אפשר וגם
שקו הסיפור המרכזי שלו
רווחי ליצור
עוסק ביריבות עתיקה בין
משחקים שיש
האסאסינים (מתנקשים ,כת
להם תועלת
של רוצחים מוסלמים) לבין
חינוכית
האבירים הטמפלרים ,כאשר
המוגשת בצורה
השחקן מקבל את הזהות של
מתוחכמת ,תוך
אסאסין .המשחק מתקיים
שהם מבדרים
על רקע תקופת מסע הצלב
קהלים רחבים
השלישי ,שבו האירופאים
ניסו לחזור ולכבוש את ארץ
הקודש מידי צלאח א-דין .המשחק מתקיים במספר
מקומות ,ובהם ירושלים ועכו .השחקנים צריכים
לחקור ערים אלה על מנת למצוא שם אוצרות חבויים
ולבצע מטלות שונות .יצרני המשחק שיעתקו ערים
אלה בדיוק היסטורי .בירושלים משחזר המשחק את
כנסיית הקבר הקדוש ,כנסיית אנה הקדושה ,השוק
הארמני ,כיפת הסלע ואת חומות העיר העתיקה
ושעריה בפירוט ססגוני ומלא חיים.
יוצרי המשחק הצליחו להטמיע לתוך המשחק
כמות משמעותית של אישים ועובדות היסטוריות
מבלי להפריע לפעולה ולבידור של המשחק עצמו,
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בהמחישם כי גם אפשר וגם רווחי ליצור משחקים
שיש להם תועלת חינוכית המוגשת בצורה מתוחכמת,
תוך שהם מבדרים קהלים רחבים.
הסוגה של משחקי "יורה ראשון" יכולה להיות אפקטיבי
במיוחד למטרות הסברה .רבים מהמשחקים המצליחים
ביותר בסוגה זו משתמשים בקרבות היסטוריים ספציפיים
או במערכות מלחמה היסטוריות כרקע לפעילות של
המשחק .שחזור הטופוגרפיה ,גודל הכוחות וסוגי כלי
הנשק והרכבים ששימשו את הלוחמים מאפשרים
לשחקנים לחיות מחדש קרבות ומבצעים שונים בכל
תהילתם ,זוועתם ושפע הפרטים הכרוכים בהם.
ניתן ליצור משחקים שישחזרו את מלחמות ישראל,
מבצעיה ומערכות המלחמה שלה .קל לדמיין משחק,
למשל ,שמספר את סיפור מלחמת העצמאות של
ישראל ומשחזר באופן דיגיטלית את שדות הקרב
השונים ,הסיפורים ,הדמויות וכלי הנשק שהיו במלחמה.
יתכן שתועלה הטענה כי משחקים כאלה עלולים
להיות אלימים ,פרובוקטיביים ,להאדיר את המלחמה
או להעביר מסר לא נכון ביחס לישראל ,אך משחקים
כפי שתוארו לא יהיו ייחודיים כלל מבחינת התוכן
הכללי והסגנון שלהם .תעשיית משחקים דיגיטליים,
כמו תעשיית הקולנוע ,מנצלת את האפשרות לצרף
אזהרות והמלצות על משחקים במגמה להבטיח
שהשחקנים יהיו בגיל מתאים.
ויט סיסלר מאוניברסיטת צא'רלס בפראג ,קבע בכתב-
העת לתרבות ותקשורת במזרח התיכון כי מאז פיגועי
 9/11אנחנו עדים לגידול מספר משחקים דיגיטליים
מסוג "יורה ראשון" שמתנהלים במזרח התיכון.
במשחקים אלה ,טוען סיסלר" ,האויב עובר תהליך של
קולקטיביזציה ומוגדר בשפה כ'קבוצות טרור שונות',
'מיליטנטים' או 'מורדים' .מרבית המשחקים הללו
מפגינים דעה קדומה תרבותית חזקה על ידי הצגת
הערבים והמוסלמים באופן סכמטי כאויבים במסגרת
14
נרטיבית של פונדמנטליזם וטרור".

לקביעה הבאה של סיסלר יש חשיבות מיוחדת בהבנת
הערך ההסברתי המכריע שעשוי להיות למשחקים
דיגיטליים:
גם ההפך הוא הנכון .מרבית המשחקים
הדיגיטליים מסוג "יורה ראשון" שיצרו
מתכנני משחק ערבים ממוקמים בפלסטין,
ולעיתים קרובות מבוססים על סיפורים
הערבי-ישראלי.
מהסכסוך
אמיתיים
המפתחים הערבים משתמשים בפלסטין
כמקום בו מתקיים המאבק הרחב על הכבוד
הערבי והזהות הערבית .הדגש הוא על
15
הצדק ועל המטרה המוסרית של המאבק.
סיסלר מציין שני משחקים דיגיטליים כדוגמאות:
אחד מהם נוצר ע"י חיזבאללה וממוקם במלחמת
לבנון השנייה ,והשני הופק בירדן על אודות קרב ג'נין
במהלך מבצע "חומת מגן" בשנת  .2002המשחק
העוסק בג'נין פותח בהצהרה הבאה" :הקרב על
ג'נין מסכם את הבעיה של פלסטין .מצד אחד אויב
חמוש היטב הנתמך על ידי הכוחות הקולוניאליים
של המערב ,ומצד שני העם הפלסטיני ,בלתי חמוש
16
ומבודד ,נלחם באבנים ובנשק קל".
עד היום יצא לשוק רק משחק דיגיטלי מצליח אחד,
שהפך ל"מיינסטרים" ,על מלחמות ישראל מנקודת
המבט של ישראל .המשחק ,שיצא ב ,1998-נקרא
"כוכב כחול :סימולטור הטיסה חיל האויר הישראלי"
( ,)Jane's IAF: Israeli Air Forceהופק על ידי מפתחת
התוכנה הישראלית  ,Pixel Multimediaוהופץ כחלק
מסימולציות הקרב של "ג'יינס" ,פרסום מוכר ונחשב
בתחומי צבא וביטחון ,סדרת משחקים פופולרית ביותר
שהופקה על ידי ענקית המשחקים ,אולפני Electronic
 17.Artsהמשחק מציג סימולציית טיסה מפורטת שבה
השחקן יושב בתא הטייס של מטוס קרב ישראלי ויוצא
לקרבות היסטוריים של חיל האוויר הישראלי .הוא
שּווַ ק עם תקליטור ( )CDשהכיל סרט דוקומנטרי על
ההיסטוריה וההישגים של חיל האוויר הישראלי.

עמוד השער של משחק מחשב שהופק על ידי חזבאללה
ועוסק במלחמת לבנון השנייה ' -כוח מיוחד  :2הסיפור
אודות ההבטחה האמיתית'

מאז יציאתו של משחק זה בשנת  1998לא היה אף
משחק דיגיטלי משמעותי שהתמקד באופן בלעדי
במלחמותיה של ישראל או בהישגיה הצבאיים .ניתן
לראות בזאת הזדמנות שהוחמצה .המידה שבה
ניתן לנצל בידור אינטראקטיבי באופן ישיר למטרות
הסברה מוגבלת רק על ידי היצירתיות והמשאבים
הכספיים ,וממשלת ישראל יכולה להשפיע על
שניהם .הואיל והפופולריות של משחקים דיגיטליים
גדלה ,ואויבי ישראל מנצלים משחקים אלה
כפלטפורמה תעמולתית ,מן הראוי שגם ממשלת
ישראל תפעל להגדיל את המספר והאיכות של
משחקים דיגיטליים שמציבים את המדינה היהודית
באור חיובי והרואי.
על מנת להגשים יעד זה ,צריכה ממשלת ישראל ליצור
מועצה מייעצת הדומה למועצת הסרטים הישראלית.
יש להטיל על גוף זה לתמוך בתעשיית משחקים בת-
קיימא בישראל ולטפח אותה.
המכון למדיניות העם היהודי
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תעשיית המשחקים הישראלית כבר יצרה גוף לאומי
משלה GamesIS ,שאמור "לתאם את הפעילויות
הארציות בתחום הפיתוח של "משחקים דיגיטליים"
ולקדם את "התעשייה המקומית בדגש על העלאת
המודעות ,קיום כינוסים מקצועיים ואירועים חברתיים,
ארגון פורומים של עזרה הדדית וגיוס נותני חסות 18.גוף
שימונה על-ידי הממשלה צריך לעבוד בשיתוף פעולה
עם  GamesISעל מנת לממש טוב יותר את הפוטנציאל
האדיר של יחסי ציבור הטמון במשחקים דיגיטליים.
משחקים דיגיטליים רבים מאפשרים לשחקנים
לבצע "גילוי של עולם פתוח" באמצעות יצירה של
אתר וירטואלי או שחזור של אתרים בעולם האמיתי,
שהשחקנים חופשיים
לנדוד בתוכם ולגלות
על משרד החוץ
אותם כמו תיירים.
להבטיח שבאזורים
לאפשרות זו עשוי להיות
בהם יש תעשיות
ערך מבחינת קידומו של
גדולות של
ענף התיירות בישראל.
משחקים דיגיטליים,
התיירות
משרד
הנספחים
האוסטרלי כבר ניצל
התרבותיים יוכשרו
פוטנציאל זה כ"דרך
לקדם את ישראל
לגרום לתיירים רצון
כאתר וירטואלי של
19
באוסטרליה".
לבקר
משחקים דיגיטליים
גם ישראל צריכה לנקוט
גישה דומה.
כפי שמשרד התיירות בישראל פועל למשוך חברות
מרכזיות בתעשיית הקולנוע לצלם סרטים בישראל.
כך צריך גם להפנות מאמצים דומים כלפי אולפני
המשחקים 20.על משרד החוץ להבטיח שהנספחים
התרבותיים של ישראל באזורים שבהם יש תעשיות
גדולות של משחקים דיגיטליים יוכשרו לקדם את
ישראל כאתר וירטואלי למשחקים דיגיטליים ,וישמשו

כאנשי קישור עם אולפני המשחקים ,שכבר משתמשים
בישראל בהקשר כלשהו בתוך המשחקים שלהם.
צה"ל צריך אף הוא להיות מוכן לשתף פעולה עם
אולפני משחקים המעוניינים להציג את צה"ל בצורה
חיובית במשחקים שלהם ,ולהציע לאולפנים אלה סיוע.

פוטנציאל כלכלי
מעבר להסברה ,שיפור תעשיית משחקים דיגיטליים
בישראל יניב תוצאות כלכליות חיוביות .כפי שהוזכר
לעיל ,תעשיית המשחקים הדיגיטליים תרמה יותר
מ 6-מיליארד דולר לתל"ג האמריקאי בשנת ,2012
כאשר תעשייה זו מעסיקה כ 146-אלף עובדים ב36-
מדינות 21.העובדים בתעשייה זו מקבלים שכר ממוצע
של  90אלף דולר בשנה.
על פי האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות ,שהוא ארגון
הגג הגדול ביותר בישראל לתעשיות היי-טק ומדעי החיים,
תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל כוללת כ150-
חברות המפיקות קרוב ל 500-מיליון דולר בהכנסות
שנתיות 22.בישראל יש חברות רבות המפיקות משחקים
עבור שוק האפליקציות למכשירים ניידים ,אך אין בישראל
אולפני משחקים גדולים בישראל המפיקים משחקים
דיגיטליים שוברי קופות .ייצור אפליקציות עבור ניידים
הוא זול יחסית ,אך לא כאשר מפיקים ומשווקים משחקים
דיגיטליים בדירוג  *.AAAכדי ליצור ולשווק משחק
דיגיטלי שיצא בשנת  ,Grand Auto Theft 5 ,2013היה
צורך להשקיע בסביבות  265מיליון דולרים 23.השקעה זו
הוחזרה במהירות כבר ביום הראשון של המשחק בשוק,
עם שיא מכירות חדש של  800מיליון דולר ,ומעל מיליארד
דולר במכירות בימים הבאים .חברות משחקים דיגיטליים
הישראליות אינן מחזיקות כיום בהון מספיק כדי להשקיע
את הכספים הדרושים כדי להפיק משחקי .AAA

* ( AAAמבטאים זאת " )"triple Aהוא סיווג הניתן למשחקי מחשב שהכי מצפים להם ,שאיכותם הגבוהה ביותר ושהם ,באופן
טבעי ,בעלי תקציבי הפיתוח הגבוהים ביותר.
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על מנת להתחרות בשוק המשחקים הדיגיטליים
יהיה על ישראל להגדיל את היכולות ואת ההיקף של
תעשיית המשחקים שלה .מדינות רבות בארה"ב עשו
מאמצים גדולים להגדיל את היקף תעשיות המשחקים
הדיגיטליים שלהן במגמה לייצר מקומות עבודה ולתת
תנופה לכלכלות שלהם .להלן כמה מקווי המדיניות
והתוכניות שאומצו בארצות הברית וכדאי שישראל
תשקול ליישמם :מדינת וושינגטון ,שאוכלוסייתה קטנה
משל ישראל ,משמשת כבית למספר השלישי בגודלו
של עובדי תעשיית המשחקים הדיגיטליים בארצות
הברית .בין השנים  ,2012-2009תעשיית המשחקים
הדיגיטליים בוושינגטון גדלה בשיעור של  7.5אחוז ,פי
חמישה מהגידול הכללי של המשק שם במהלך אותה
תקופה .יותר מ 12,800-משרות הקשורות לתעשיית
המשחקים הוסיפו לכלכלת המדינה  600מיליון דולר
במהלך שנת  24.2012מדינת וושינגטון היא גם מקום
מושבן של כ 330-חברות למדיה אינטראקטיבית
25
שהכנסותיהן מגיעות ל 19-מיליארד דולר.
ניתן לייחס חלק מההצלחה של תעשיית הבידור
האינטראקטיבי של מדינת וושינגטון ל"רשת
האינטראקטיבית של וושינגטון" ( ,)WINעמותה
שלא למטרות רווח שהוקמה לפני עשר שנים "כדי
לקדם ,לטפח ולהצמיח את אשכול תעשיות המדיה
האינטראקטיבית במדינת וושינגטון".
וושינגטון גם הצליחה למשוך חברות
אינטראקטיבי באמצעות תמריצי המס שלהלן:

בידור

אין מס הכנסה מטעם המדינה על יחידים;
•
אין מס חברות מטעם המדינה;
•
אין מס על רווחי הון;
•
עסקים ובעלי מקצוע בתחום המחקר והפיתוח
•
של מחשוב מתקדם יקבלו זיכויי מס.
יתכן שישראל לא תהיה מוכנה לאמץ .תמריצי מס
כה נמרצים ,אך מן הראוי שתשקול את יצירתם של
אזורים תעשייתיים ספציפיים או מרכזים תעשייתיים

שיציעו תמריצי מס לעידוד הצמיחה בתחום תעשיית
הבידור האינטראקטיבי.
המדינות פנסילבניה ,ג'ורג'יה ,צפון קרולינה,
פלורידה ,טקסס ולואיזיאנה ,כולן חוקקו חוקים
26
המציעים תמריצים לתעשיית משחקים דיגיטליים.
כמה מדינות גם יצרו שותפויות עם אוניברסיטאות,
כדרך להצמיח את תעשיית המידע האינטראקטיבי.
ביבשת אירופה ,גרמניה ,באמצעות סוכנות הפיתוח
הכלכלית הפדרלית שלה ,שואפת למשוך אליה
חברות גיימינג בינלאומיות .תעשיית המשחקים
הדיגיטליים בגרמניה מונה  10אלפים עובדים ,והיא
מייחסת את הצלחתה לכ 40-מוסדות השכלה,
ציבוריים ופרטיים כאחד,
המציעים קורסים הקשורים
הממשלה
27
למשחקים דיגיטליים.
צריכה לעודד

מוסדות השכלה
גבוהה להציע
יותר תוכניות
וקורסים בתחום
התכנון וההפקה
של משחקים
דיגיטליים

אחד האתגרים הניצבים
בפני תעשיית המשחקים
הדיגיטליים בישראל הוא
היעדר ניסיון של העובדים.
הואיל ואין אולפני משחקים
גדולים בישראל ,מתכנני
המשחקים והאנימטורים
מבקשים
הישראלים
לעצמם תעסוקה בחו"ל.
לאחר שהם רוכשים את הניסיון הרלוונטי ,לא סביר
שהם יוכלו למצוא תעסוקה שוות ערך בישראל.
על מנת לשפר את האיכות של תעשיית המשחקים
הדיגיטליים בישראל ואת הניסיון שנצבר בה ,מן הראוי
שממשלת ישראל תעודד מוסדות להשכלה גבוהה להציע
יותר תוכניות וקורסים בתחום התכנון וההפקה של
משחקים דיגיטליים .יש להקדיש תשומת לב מיוחדת
להענקת הזדמנות להתמחות באולפני משחקים גדולים
בחו"ל לסטודנטים בקורסים אלה ,על מנת לרכוש ניסיון
מעשי בעבודה ,שאותו יוכלו להחזיר איתם לישראל.

המכון למדיניות העם היהודי

221

גיימיפיקציה וEdutainment-
בני הנוער של ימינו ,לטוב או לרע ,מצפים לסיפוקים
מידיים מפעילויות שהם נוטלים על עצמם .מורים
רבים ניצבים בפני האתגר לתפקד בו-זמנית כמחנכים
טובים וכמבדרים טובים על מנת להשפיע בצורה
אמיתית בכיתה .משחקים דיגיטליים הם מדיום מוכר
מאוד בקרב הנוער של ימינו ,וטבעי שנעשו ניסיונות
להשתמש במשחקים ובתכונות משחקיות בכיתה,
בעיקר בשתי דרכים .הראשונה היא באמצעות
משחקים שמטרתם הישירה היא ללמד או לשפר
מיומנות כלשהי.
משחקים שתוכננו עבור
חינוך יהודי כבר קיימים.
משחקים
Jewish
Interactive
דיגיטליים הם
הוא אולפן משחקים
מדיום מוכר מאוד
הפועל בדרום-אפריקה
בקרב הנוער
בטכנולוגיה
ו"משתמש
של ימינו ,וטבעי
חינוכית כדי ליצור חינוך
שנעשו ניסיונות
יהודי נגיש ,לא יקר ומרתק
להשתמש
עבור כל ילד בכל מקום".
במשחק ובתכונות
אנשי האולפן אומרים
משחקיות
שהגיעו כבר ליותר מ83-
בכיתות הלימודים
אלף ילדים 28.מן הראוי
שהעולם היהודי ישקיע
במשחקים חינוכיים מסוג
אלה שמפיק  Jewish Interactiveוישתמש בהם.
הדרך השנייה שבה נוצלו משחקים כעזרים חינוכיים
היא באמצעות אימוץ ההיבטים והטכניקות
היסודיות של משחקים ,כדי לסייע בהענקת
מוטיבציה לתלמידים ולרתק אותם ללמידה של
מושגים חדשים או ביצוע של מטלות ספציפיות.
תהליך זה מוכר כ-גיימיפיקציה  -הפיכת משהו
למשחק באמצעות שימוש בתכונות דמויות
משחק כמו מטרות ,פרסים ורמות הולכות ועולות.
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אתר האינטרנט הפופולרי "האקדמיה של חאן"
( )khanacademy.comהוא אחד הדוגמאות הטובות
ביותר של גיימיפיקציה אפקטיבית .האתר משתמש
בסרטי ווידאו להדרכה ובתרגילים אינטראקטיביים
בקצב עצמי כדי ללמד נושאים שונים .המדור
המתמטי של חאן משתמש בגישה מפורטת מאוד
המבוססת על משחק .האתר מפרק את עולם
המתמטיקה ,כפי שמקצוע זה נלמד מכיתה א'
ועד לרמת האוניברסיטה ,ליותר מאלף מיומנויות
ספציפיות .כל מיומנות משקפת מושג יחיד ,החל
מספירה ומדידה של קווים ועד לאופרציות מורכבות
של חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.
עבור כל מיומנות מציע האתר לפחות הרצאה
מוסרטת אחת בת  5עד  10דקות ולאחריה מבחן
אינטראקטיבי .על מנת לעבור בהצלחה את המבחן יש
לענות נכונה על חמש שאלות ברצף .על מנת להוכיח
השתלטות על מיומנות יש לעבור שלושה מקטעים
נוספים בני שלוש שאלות כל אחד .רמת הקושי של
שאלות אלה איננה משתנה ,אך ניתן לעבור כל מקטע
רק אחרי שחלפו  16שעות בין המקטעים .סידור זה
מסייע לשמור את המיומנות בזיכרון וגם מספק
תמריץ לשוב לאתר האינטרנט ביום שלמחרת.
אתר האינטרנט מציע מערכת מתוחכמת של
תגמולים :תלמידים מקבלים נקודות על צפייה
בסרטוני ווידאו ומענה נכון על שאלות ,אך גם עבור
מהירות ורצפי ניצחון .כמו בתנועת הצופים ,האתר
מציע מגוון של פסים וסמלים המוענקים ללומד על
כך שהצליח להגיע ל"שליטה" בנושאים שונים .הנה
תרשים הממחיש את השיטה:

צילום מסך של האתר חאן אקדמי

מודל הגיימיפיקציה של אקדמיית חאן מאפשר
למוסדות חינוך יהודיים לשפר את האוריינות
היהודית על פני כל טווחי הגילאים באמצעות שיפור
תהליך הלמידה .מסיבה זו ,מן הראוי שמוסדות חינוך
יהודיים ישקיעו ביצירה ובנייה של פלטפורמות
שעברו גיימיפיקציה
מחוץ לשימוש בגיימיפיקציה למטרות חינוך ,ניתן
להשתמש בגישה זו גם כדי להגביר את המוטיבציה
ולשכנע אנשים לבצע מטלות ספציפיות .דוגמא טובה
לכך בישראל הייתה מערכת "דרגות צה"ל" שהופעלה
על ידי צה"ל בשנת  2012והייתה פעילה גם במהלך
מבצע עמוד ענן בנובמבר  .2012על פי הבלוג של צה"ל:
"דרגות צה"ל" הוא משחק אינטראקטיבי
המיושם ישירות בכל הפלטפורמות
החברתיות של צה"ל ומאפשרות לך להפוך
לחלק וירטואלי של צה"ל .כל פעולה
שתבצע ,בין אם אתה קורא ,מעיר הערות,
מעניק 'לייקים' ,משתף או אפילו סתם
מבקר  -תעניק לך נקודה ותאפשר לך
לטפס בסולם הדרגות של צה"ל .פעולות
ספציפיות יקנו לך תגים יפים ,ויום אחד

תוכל אפילו אולי להיות ראש המטה הכללי
29
של "דרגות צה"ל".
במקרה זה ,מטרת הגיימיפיקציה הייתה לסייע
בהפצת מידע שהוצא ע"י יחידת דובר צה"ל .סביר
להניח שהפיכת תהליך הפצת הידע למשחק העניקה
למשתתפים תמריץ נוסף ,סיפוק ותחושה של
השתייכות.
למרות שמשחק "דרגות צה"ל" היה ,כצפוי ,שנוי
במחלוקת וזכה גם לפרסום שלילי – העיתונאי ג'פרי
גולדברג הגדיר אותו כ"מביש" - 30בכל זאת יש למדוד
את הצלחתו על פי השאלה אם הוא אכן שיפר את
יכולתו הכללית של צה"ל להפיץ מידע .עד כה לא
פורסם שום מידע בנושא זה.
אולם אם נתעלם לרגע מן המחלוקת ,נוכל לקבוע
ש"דרגות צה"ל" אכן מדגים את הפוטנציאל של
גיימיפיקציה וכדאי שישמש דוגמא לפלטפורמות
חברתיות .מן הראוי שארגונים יהודים ומוסדות
ממשלתיים בישראל ישקלו כיצד להפעיל
גיימיפיקציה כדי להניע יחידים ולערב אותם בהשגת
יעדים מוסדיים כגון גיוס כספים והעלאת המודעות
לנושאים חשובים.
המכון למדיניות העם היהודי
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צילום של דרגות צה"ל

מסקנה
דמיינו לעצמכם שבעוד חמש שנים ,אנשים בכל
המדינות ברחבי העולם יוקסמו וישקיעו את עצמם
במשחק דיגיטלי אינטראקטיבי שיהיה מדויק
היסטורית ,מלא בפעילות וישחזר את מלחמת
העצמאות של ישראל .שהמשחק יהיה כה דומה
למציאות עד שייראה כמעט כמו סרט הוליוודי
אינטראקטיבי שובר קופות .שחקנים יילחמו לצידו
של אריאל שרון כדי לכבוש את לטרון או בחטיבת
הראל תחת פיקודו של יצחק רבין כדי לפרוץ את
הדרך לירושלים .הם ישתתפו בתידרוכים אינטימיים
עם דוד בן-גוריון ומשה דיין ויחיו מחדש את התהילה
והקושי של קרבות אחרים במלחמה באוויר ,ביבשה
ובים.
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הטכנולוגיה ליצירת משחק כזה כבר קיימת ,יחד עם
שוק עולמי עצום של שחקנים המשחקים משחקים
מסוג זה כמה שעות ביום ,ולא יהססו לרכוש ולשחק
משחק שיכול ללמד אותם על ישראל יותר מכפי שהיו
יכולים ללמוד באופן אחר כל חייהם .המכשולים
היחידים המונעים את הפקתו של משחק כזה בישראל
הם היעדר משאבים כספיים ותעשיית משחקים
דיגיטליים חסרת ניסיון .אלה שתי בעיות שממשלת
ישראל יכולה לקדם את פתרונן באמצעות יוזמות
המבוססות על מדיניות שנקבעה לשם כך.
משחקים דיגיטליים וצורות אחרות של בידור
אינטראקטיבי מספקים הזדמנויות חדשות לחיזוק
ישראל והעולם היהודי .כדאי שמנהיגים יהודים
וארגונים יהודיים יכירו את המדיום החדש הזה,
וישקלו כיצד ניתן לשפר את ניצולו.
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קרן ויליאם דוידסון
אליסה רובינס דוקטורוף ולינדה מירל
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פול זינגר
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בשם קרן משפחת קירש בע"מ
לסטר קראון וצ’רלס גודמן
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משפחת רטנר
קרן ג’ודי ומייקל שטיינהרט
נתן שרנסקי
יו”ר הנהלת הסוכנות היהודית לא”י
רני טריינין
סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לא"י
דוד סילברס
יו"ר ועדת התקציב והכספים של הסוכנות היהודית לא"י
תודות לארלין קאופמן וסנדי בקלור,
לפדרציית ניו-יורק ,לפדרציית שיקגו,
לפדרציית קליבלנד ,לפדרציית סנט לואיס,
לפדרציות היהודיות בצפון אמריקה,
לאלכס גראס ז”ל וג’ק קיי ז”ל,
על תמיכתם בפרוייקט

מועצת המנהלים והמועצה
המקצועית המנחה:
יושבי ראש
סטוארט אייזנשטאט
דניס רוס
יו"ר עמית
ליאוניד נבזלין
חברי מועצת המנהלים:
אליוט אברמס
יוהנה ארביב
אריק גולדשטיין
מישה גלפרין
אלן הופמן
סטיב הופמן
דן הלפרין
אהרון ידלין
גלן לווי
ברנרד-הנרי לוי
מורלי לוין
יהודית בוקסר ליברנט
יצחק מולכו
יעקב נאמן
סטיב נסטיר
אלן סולו
טד סוקולסקי
ג’רי סילברמן
אבי פזנר
וונדי פישר
סמי פרידריך
אירווין קוטלר
דוד קוליץ
ורנון קורץ
יהודה ריינהרץ
דורון שורר
מייקל שטיינהרט
נשיא ומנכ"ל מייסד
אבינועם בר-יוסף
ניהול פרויקטים
איטה אלקלעי

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-Tankומאוגד כחברה ללא מטרות רווח.
באמצעות חשיבה אסטרטגית ותכנון ארוך טווח ,ממקד המכון את מאמציו
לתרום לשגשוגם 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 החלופות הזמינות ,ניתוח של השפעתן על העתיד ,והצגת המלצות מדיניות
וסדר 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.

המכון למדיניות העם היהודי נהנה מעצמאות מקצועית מוחלטת .הוא פועל
בהנחיית מועצה מקצועית המאוגדת כמועצת מנהלים והמורכבת רק מחברים
בעלי ניסיון בתכנון מדיניות ,בראשות השגרירים סטוארט אייזנשטאט ודניס
רוס ,לשעבר בעלי תפקידים בכירים ביותר בממשל האמריקאי וליאוניד נבזלין
מישראל.
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מצב
העם היהודי
הערכה שנתית

דמוגרפיה יהודית  70שנה לאחר השואה
ה"מנועים" המשפיעים על תמונת יחסי ישראל-ארה"ב
דיאלוג ישראל-תפוצות בנושא השימוש בכוח
משחקי מחשב נגד הדה-לגיטימציה של ישראל

המכון למדיניות העם היהודי

(מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י) בע"מ (חל"צ)

www.jppi.org.il
קמפוס גבעת רם ,ת.ד 39156 .ירושלים 9139101
info@jppi.org.il

טל • 972-2-5633356 :פקס972-2-5635040 :

