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הקדמה

אחד ההישגים המרכזיים של המכון למדיניות העם
היהודי הוא הפקת ההערכה השנתית של העם היהודי.
גם אילו הסתפקה ההערכה בהצגת תמונת-מצב
תמציתית של מצב העם היהודי בישראל ובתפוצות
ברחבי העולם ,היה בכך משום תרומה חשובה .למעשה,
די היה בתרומה מוגבלת כזו כדי לספק בסיס לעריכת
השוואות שנתיות לגבי כיוונים ,מגמות ,תחומי בעיה
והזדמנויות פוטנציאליות – והערכות שנתיות כאלו
יכלו לספק תובנות לפיתוח סדרי קדימּות ותוכניות
פעולה .כבר משנת הוצאתה הראשונה עמדה ההערכה
השנתית בדרישה זו והציעה המלצות להתמודדות עם
צרכים קריטיים.

גם ההערכה השנתית לשנת  2011-12עומדת בדרישה
זו .בפועל ,היא עולה בהרבה מהצעת תמונת-מצב
תמציתית גרידא לצורך השוואה שנתית .ההערכה לשנת
 2011-12מציעה מסגרת ברורה להכרעה בשאלה באיזו
מגמה מצויים יהדות העולם וישראל -שגשוג ,שמירה על
הקיים ,או דעיכה .באמצעות חמישה ממדים עיקריים
– התפתחויות גיאופוליטיות ,דמוגרפיה ,גיבוש זהות,
קשרים תוך  -ובין-קהילתיים ,ומשאבים חומריים –
ההערכה מביאה ניתוח מעמיק ושורת מסקנות לגבי מצב
יהדות העולם .בחידוש מרתק שהוכנס השנה ,ההערכה
מבקשת לראשונה לבחון באופן השוואתי את מצב העם
היהודי לאורך זמן ,תוך שימוש בממדי המפתח הללו
ובחינתם בשנים  1999 ,1970 ,1945ו.2011-
ברור לגמרי שבשנת  ,1945אחרי השואה ולפני הקמת
מדינת ישראל ,מצב העם היהודי היה בשפל המדרגה.

אבל ההשוואה בין  1999 ,1970ו 2011-מאלפת .גם
ב 1970-וגם ב 1999-היה מעמדה הבינלאומי של
ישראל טוב בהרבה מכפי שהוא כיום ,ישראל ניצבה מול
איומים מעטים יותר וישירים פחות ,והקשרים בין ובתוך
התפוצות ובינן לבין ישראל היו חזקים מאוד .ב1970-
לא הסתמן כל איּום על הזהות היהודית ועל המגמות
הדמוגרפיות ,ואילו עד  1999הסתמנה הסוגיה באופן
ברור ומובהק יותר ,רק שהמענים לה טרם פותחו.
בשחר המאה ה 21-נהנה העם היהודי – לראשונה
בתולדותיו – מ"עוצמה קשה" משמעותית ,שמקורה
בעיקר בצבא החזק ,בכלכלה היציבה המתפתחת ,ובמגזר
ההיי-טק היצירתי והצומח במהירות .גם "העוצמה
הרכה" של העם היהודי מרשימה ,ונובעת בעיקרה מן
ההכרה הנרחבת בתרומת הקהילה היהודית בתפוצות
לתרבות האנושית ,ומן הבּולטּוּ ת התרבותית ,הכלכלית
והאינטלקטואלית שהשיגו היהודים בארצות רבות
ברחבי העולם ,ובמיוחד בצפון-אמריקה.
ואולם ב 2011-התברר שהאיומים הגיאופוליטיים גדולים
לא פחות משהיו במועד הכרזת העצמאות של ישראל
ב – 1948-עם גל המהפכות במזרח התיכון והגאות
במעמד תנועת "האחים המוסלמים" ,שהאידיאולוגיה
שלה היתה ונותרה ביסודה עוינת לישראל; עם הצבתם
של מאות אלפי טילים על גבולות ישראל ,ואי-הוודאות
הגוברת לגבי ההתפתחויות בסוריה; ועם השאלה האם
תידרש הפעלת כוח לפתרון האיום הקיומי הפוטנציאלי
הנשקף מאיראן ,ואם ייעשה שימוש בכוח ,מה סביר
שיתרחש בעקבותיו.
המכון למדיניות העם היהודי
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ההערכה השנתית אמנם מזהה ומצביעה על הדילמות
והאתגרים הגיאופוליטיים הקשים שבפניהם ניצב העם
היהודי; אבל מדדים אחרים מעוררים השנה תקווה
מסויימת .הנתונים הסטטיסטיים מצביעים על גידול
של  600,000נפש באוכלוסיה הכוללת של יהודי העולם
בשנים האחרונות ,מ 12.9-מיליון ל 13.6-מיליון יהודים.
אך נתונים אלה מסתירים תמונה מורכבת בהרבה.
אף ששיעורי הילודה של היהודים בישראל בריאים
ומבטיחים ,קצב הגידול של האוכלוסיה הפלסטינית עדיין
מהווה אתגר .ואילו בתפוצות ,הערכות המכון למדיניות
העם היהודי מצביעות על שפל דמוגרפי מתמשך.
בתחומי הזהות היהודית והקשרים הבין-קהילתיים,
ההערכה מאתרת שיפור קל השנה :יותר טיולים לישראל;
יותר השתתפות בוויכוחים פנימיים בתוך העם היהודי;
יותר רשתות חברתיות יהודיות ויותר יוזמות עצמאיות
של צעירים יהודים.
גם משאבי העם היהודי הולכים וגדלים .הגילוי לאחרונה
של שדות גז טבעי בתחום המים הטריטוריאליים
של ישראל מסמן שיפור עצום .בתפוצות ,המשאבים
הכספיים של היהודים גם הם במגמת התאוששות .אף
שצמצום נתח הנדבנות היהודית המופנית למטרות
יהודיות מהווה סיבה לדאגה ,אין להתעלם מערך
"העוצמה הרכה" של תרומות יהודיות לקהילה הכללית.
בנוסף ,ההערכה השנתית הנוכחית מצביעה על כך שאנו
מצויים בנקודת מפנה מכרעת בתולדות העם היהודי.
ביכולתנו להתמודד עם האיומים החיצוניים הודות
למדינה יהודית ריבונית חזקה ,ברית איתנה ורבת-
שנים עם האומה החזקה ביותר בעולם ,ותפוצה יהודית
משולבת היטב באוכלוסייה הכללית בארצות מגוריה,
שלפחות מחציתה מזדהה בבירור עם פעילות יהודית
דתית או תרבותית.
אבל האתגרים הפנימיים מדאיגים ,ביניהם הדעיכה
הדמוגרפית וההתבוללות בקהילות התפוצה ,היעדר
הסכמה בישראל על סוגיות יסוד ,ובכללן היכן יעברו
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בבוא העת קווי הגבול הרצויים למדינה ,אופי היחסים
עם אזרחיה הערבים ועם הפלסטינים שתחת שליטתה,
השפעת האוכלוסיה החרדית הגדלה על הנורמות
הדמוקרטיות ,הכלכלה וזכויות הנשים ,וגורמי השוליים
הקיצוניים בחברה הישראלית.
גם השנה ,ההמלצות הכלולות בהערכה הן פרי מחשבה
רבה ומציעות הנחיות לפעולה .במישור הגיאופוליטי,
הקריאה לשיפור איכות הניהול של משברים עולמיים
וקהילתיים מקבלת משנה חשיבות במקרה שהמאמץ
הדיפלומטי לבלימת תוכנית הגרעין של האיראנים
ייכשל .ההצעות לחיזוק הזהות חדשניות ומועילות,
ובמיוחד הרעיונות לקידום ולמימון מיזמי הזנק בתחום
התרבות היהודית כדרך להצעת דרכים חדשות לגמרי
להזדהּות צעירים עם החיים היהודיים .בדומה לכך ,לנוכח
המגמות הדמוגרפיות הנובעות מהיקף נישואי החוץ
בתפוצות גוברת נחיצותן של ההמלצות בדבר קירוב
בני -ובנות-זוג לא-יהודים והילדים הנולדים מנישואי
חוץ .בנוסף ,ההצעה שהארגונים היהודיים בעולם יאמצו
גישה ידידותית יותר בשאלת הגיור על מנת לקדם יתר
פלורליזם בישראל עשויה אף היא להיות בעלת חשיבות
מכרעת ,ולא רק לישראל אלא גם להתמודדות עם
המגמות הדמוגרפיות בתפוצות עצמן.
ההערכה לשנת  2011-12מהווה הצהרה מרשימה
לגבי כיוון ההתפתחות של יהדות העולם ומה שיש
לעשות כדי לטפח את רווחתה וחוסנה .כמובן שהשאלה
החשובה היא  -האם אותם אלה שמאיישים את
העמדות הנותנות בידם את הכוח לפעול על פי המלצות
ההערכה אכן יעשו זאת?

סטוארט אייזנשטאט
יושבי ראש מועצת המנהלים
והוועדה המקצועית המנחה

דניס רוס
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הערכה משולבת
לשנת 2011-2012

כיצד עבר העם היהודי את השנה האחרונה? טבלה  1מציגה הערכה של מאזן המגמות לטווח קצר במספר ממדים,
הנתפסים ככוחות המניעים תוצאות בחיי העם היהודי ואת ההתפתחויות שהשפיעו על הקהילות היהודיות ועל
האינטרסים שלהם.

טבלה  .1הערכה של מגמות המשפיעות על העם היהודי נכון לאמצע 2012
בעייתי מאד

בעייתי

ללא שינוי

השתפר

השתפר מאוד

גיאופוליטיקה
דמוגרפיה

  

עיצוב
וביטוי זהות
קשרים
חוץ ופנים
קהילתיים
משאבים
חומריים
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חמישה ממדי מפתח:
נראה טבעי לעגן הן את ההערכה השנתית והן את
נקודת המבט ארוכת הטווח ,במגמות הנצפות של
תנאים חיצוניים ומימדי מפתח המשפיעים על
האינטרסים והעניינים של העם היהודי 1.המכון
למדיניות העם היהודי בחר להתמקד בחמישה ממדי
מפתח:

8

¤

גיאופוליטיקה :מהי העוצמה האמיתית של
העם היהודי ביחס לסכנות ,האיומים והאתגרים
הניצבים בפניו? מחוץ לישראל העם היהודי אינו
עומד ,נכון לעכשיו ,בפני איום פיסי קולקטיבי,
אך מה הן המגמות? ישראל עדיין נתונה לאיומים
קיומיים מצד אויביה ,והיא חשופה גם למאמצים
אנטי-ישראליים אינטנסיביים מצד מגוון של
קבוצות ,כולל במדינות מערביות .גורם חשוב
הוא הכוח הפוליטי והכלכלי ויכולת ההשפעה של
הקהילה היהודית-אמריקנית ,ובמידה מועטה
יותר  -של קהילות יהודיות אחרות.

¤

דמוגרפיה .במקביל לגורמים מרכזיים של איכות
והשפעה ,המספרים חשובים לצורך קיומן של
קהילות ותרבות ,ייצור כוח פוליטי ,טיפוח נישואי
פנים ושמירה על מצוינות בחינוך .במסגרת
זו ,מיקומן של הקהילות היהודיות והעמדות
ואופי התרבות הסובבת משפיעים על מגמות
דמוגרפיות.

¤

עיצוב וביטוי של זהות :ישנם כמה היבטים של
הקולקטיב היהודי שניתן להזדהות עימם ,ודרכים
מגוונות בהן ניתן להביע הזדהות זו .מימד זה
מתמקד במידה בה יחידים אכן עושים זאת בפועל.

¤

קשרים חוץ -ופנים -קהילתיים .מאז היווסדה,
היחסים של מדינת ישראל עם יהדות הגולה היוו
ציר מרכזי .לא כל היהודים בוחרים לגור במדינה
היהודית ,וכיום ישראל מתייחסת לקהילות
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חזקות בגולה כנכס לאומי וכללי של העם היהודי.
צורות חדשות של שותפות ואזרחות על-לאומית
מתחילות להופיע .מימד זה בוחן את אופי
הקשרים הבסיסיים בין ישראל לבין קהילות
יהודיות אחרות ,כמו גם את מצבן של קהילות
אלו עצמן.
¤

משאבים חומריים .מימד זה בוחן את צבירת
ההון של הקהילות היהודיות ואת זמינותו עבור
מטרות יהודיות  ;2את המעורבות היהודית במדע
וטכנולוגיה כמקורות מפתח לעוצמה כלכלית
בעתיד; ואת הצמיחה הכלכלית בישראל .הגורם
האחרון חשוב לא רק לישראל אלא גם לסיכויי
ההשקעה הממשלתית בעתיד היהודי בחו"ל.

ממדים אלו מייצגים מצרפים מורכבים הכוללים
ערכים חשובים כגון השפעה ,איכות חיים ועוד .ניתן
היה לנתח אותם בצורה יותר פרטנית ,אך יש תועלת
גם בהכללה הרחבה .הם מספקים מסגרת המאפשרת
שילוב מקיף של גורמים רבים .ביישום שלהם ,הם
יכולים להסב את תשומת לבנו לפרטים חשובים ,ואז
ניתן להמשיך ולפתח אותם בהקשר המשולב.
הסימון בטבלה  1מהווה הערכה אמיתית ,כיון שהוא
מיועד לשקף שינויים במאזן בין אתגרים או הזדמנויות
לבין תגובות בכל שנה .כהערכה שנתית ,הסימון מודד
שינויים בשוליים ולא ממוצע ארוך-טווח יותר 3.הבסיס
4
להערכה מוצג בהמשך.

הערכה של חמשת ממדי מפתח
2011-2012

במעמדה של בעלת הברית האמריקנית ,קריסת
הצירים האסטרטגיים :ירושלים – קהיר וירושלים
– אנקרה ועלייתו של האסלאם הפוליטי במזרח
התיכון.

בשנה שלפנינו עשויים להבשיל מספר תהליכים
קריטיים שיחייבו הכרעות בעלות פוטנציאל השפעה
רב על גורל ישראל והעם היהודי .הזעזועים הדרמטיים
בעולם הערבי ,שהובילו עד עתה להדחתם מהשלטון
של שליטי טוניס ,מצרים ,לוב ותימן ,מציבים סימן
שאלה על יציבותם של משטרים נוספים.

פגיעה כלכלית  -כתוצאה של הידרדרות ביטחונית
ו/או כחלק ממסע ה"דה-לגיטימציה" המתנהל
נגד ישראל :סנקציות שיופעלו  -לאו דווקא על ידי
ממשלות  -נגד מוצרים ,תיירות ,השקעות ,וכד' )כמובן
שהמשבר הכלכלי העולמי מעצים תרחישים אלה(.

גיאופוליטיקה

המשך התקדמותה של איראן להשגת נשק גרעיני
מחדד את הדילמה הניצבת בפני ישראל :האם להסתכן
במציאות בה מדינה הנשלטת על ידי כוהני דת קנאים
ומצהירה כי לישראל אין זכות קיום ,מחזיקה בנשק
יום הדין? ולחילופין :האם לתקוף את מתקני הגרעין
באיראן ,ולהסתכן בהידרדרות ביטחונית חריפה
ומתמשכת ובתיגבור המוטיבציה האיראנית להשיג
נשק גרעיני ולנקום בישראל )ואולי גם במטרות יהודיות
רכות בתפוצות(? תקיפה ישראלית ללא תאום עלולה
אף ליצור משבר עם ארה"ב ,אם תוביל לפגיעה בחיי
אדם ובאינטרסים אמריקניים ,ואם תתפרש כחבלה
ישראלית באסטרטגיית המו"מ והסנקציות מול איראן
וכניסיון מצד ישראל לגרור את וושינגטון למלחמה
נוספת במזה"ת.
ישראל ניצבת בפני מגוון של תרחישים מאיימים:
הידרדרות ביטחונית  -שבמקרה הקיצון תתפתח
למלחמה כוללת ,בה ישראל תיאלץ להתמודד
מול מתקפה משולבת על פני מספר חזיתות כולל
חזית העורף) .למשל :בעקבות פעולה ישראלית או
אמריקנית נגד איראן ,בעקבות הידרדרות אלימה
בעזה או בלבנון ,וכד'(.
פגיעה במעמדה המדיני של ישראל – על רקע
המשך הצטיירותה של ישראל כמי שאחראית
להיעדר פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני ,הכרסום

פגיעה ביחסי ישראל-ארה"ב– על רקע התגברות
התחושה בחוגים מסויימים בארה"ב שמחיר הידידות
עם ישראל עולה בהתמדה) .סביר להניח שפוטנציאל
פגיעה זה יודחק לפחות עד לאחר הבחירות בארה"ב
בנובמבר .(2012
למרות שהזעזועים בעולם הערבי עשויים להימשך
שנים ,ניתן כבר עתה לציין מספר אבחנות ודילמות
שצריכות להיות ברקע גיבושה של מדיניות כלפי
הזירה המזרח-תיכונית התוססת:
פריחת האסלאם הפוליטי – האסלאם הפוליטי
מצטייר כמנצח העיקרי של המרי הערבי .שאלה
פתוחה היא האם כניסתם של "האחים המוסלמים"
למשחק הפוליטי במדינות ערב תמתן את עמדותיהם,
תובילם לחיות בקואליציות שלטוניות עם מפלגות
חילוניות או שמא נחזה בצמיחתן של תיאוקרטיות
חשוכות; האם יפעלו לבטל את הסכמי השלום או
שמא )כפי שחלק ממנהיגיהם מצהירים עתה בלשון
מעורפלת( יכבדו אותם ,ובכך פרדוכסלית יעניקו
לגיטימציה עממית ודתית החסרה להסכמים אלה,
ואולי אף ייצרו לחץ על חמאס למתן עמדותיו? מאחר
שאין זה בידה של ישראל להשפיע על מגמת עלייתו
של האסלאם הפוליטי ,האם יש בידינו כלים להשפיע
כך שביחסו לישראל ינקוט עמדות שעולות בקנה אחד
עם האינטרס הישראלי ,או למצער אינן מתנגשות בו
במישרין?
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התחזקות כוחו של הרחוב  -מבלי לקבוע מסקנות
נחרצות אודות התמונה הסופית של המרי הערבי,
דומה ,שמעתה השליטים במדינות ערב יהיו חייבים
להטות אוזן הרבה יותר קשובה לרחשי ליבם של
ההמונים .עד כמה השפעת דעת הקהל הרוויה שנאה
לישראל ומייחסת קדימּות לנושא הפלסטיני תבוא
לביטוי במדיניות החוץ של הממשלות הערביות
ובייחוד ביחסן לישראל? האם יש בידי ישראל והעם
היהודי יכולת למתן את איבת הרחוב הערבי?
המשבר הכלכלי המחריף  -המצב הכלכלי המדורדר
שסייע להצית את המהומות ,דווקא הוחרף בעטיין.
המשבר הכלכלי עשוי למקד את מאמציהן של
הממשלות הערביות לשיקום המשק ולנושאי פנים,
אך גם עלול ליצור פיתוי להפנות תסכולים פנימיים
כנגד ה"אויב הציוני" .האם המשבר הכלכלי בעולם
הערבי מציג גם הזדמנות וקונטקסט למדיניות פרו-
אקטיבית של ישראל והעם היהודי?
פריצת המחלוקות האתניות  -ערעור כוחו של השלטון
המרכזי במדינות ערב ,המשבר הכלכלי ,והתחושה
כי ארה"ב נחלשת ומספקת פחות ופחות סדר אזורי
עלולים לעודד התפרצות קשה של סכסוכים על בסיס
אתני ודתי.
ארה"ב – פרספציה של שקיעה ונטישה – תהליך
הנטישה של ארה"ב מעיראק ומאפגניסטן ,אי-
ההצלחה עד עתה לבלום את מאמציה של איראן לאחוז
בנשק גרעיני ,הכישלון לקדם הסכם ישראלי-פלסטיני
והתגובה כלפי המרי הערבי שנתפסה במזה"ת
כמהוססת ובלתי-עקבית ,יחד עם משבר פנימי כלכלי
עמוק ,מציירים בעיני השחקנים במזה"ת תמונה של
מעצמה אמריקנית נחלשת שאינה מצליחה להשיג
יעדיה ,שעסוקה יותר ויותר בעצמה ונכונה פחות
ופחות לקחת על כתפיה משימות באזור .עוצמתה של
ישראל – בפועל ,ובאופן בו היא מצטיירת – נמצאת
בזיקה ישירה לתפיסה הקיימת באזור אודות כוחה של
ארה"ב ועוצמת ידידותה לישראל .האם ישראל יכולה
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– לטובתה  -לסייע לארה"ב לאושש מעמדה במזה"ת?
ערעור העוגנים האסטרטגים " -הציר המתון"
זועזע.
הפרו-אמריקנית
האוריינטציה
בעל
הדחתו של מובארק והתערערות היחסים עם
טורקיה מגבירות את הבידוד האסטרטגי בו
מצויה ישראל .האם מציאות אסטרטגית זו
תזכה למענה מהיר ויצירתי מצידם של מקבלי
ההחלטות בישראל ,בייחוד מול מצרים וטורקיה?
הדילמות שתוארו לעיל מחייבות להכריע בין שתי
גישות אופציונליות הנתונות בין שני קטבים :האחת
מעדיפה להתבצר ולהמתין ,והשנייה מעדיפה לאתר
הזדמנויות וליזום .המחלוקת שבין שתי הגישות
תוסיף להדהד בשיח האסטרטגי והפוליטי בישראל
ובתפוצות גם במהלך השנה שלפנינו.

דמוגרפיה*
יש הבדל בין ההתפתחות הדמוגרפית בישראל לבין
ההתפתחות הדמוגרפית בתפוצות .נמשכת מגמת
ההתרכזות של העם היהודי בישראל וארה"ב ,בפרט
בכמה מרכזים עירוניים ,עם שיעור הולך וגדל של
יהודים ,בייחוד צעירים ,המתגורר בישראל .בשנת
 ,2011מתוך אוכלוסייה יהודית כלל-עולמית של
כ 13.6-מיליון איש ,בישראל חיו כ , 42% -כשהריכוז
השני בגודלו מצוי בארה"ב ושיעורו כ.40% -
נכון לאוקטובר  ,2011אוכלוסייתה של ישראל מונה
 7.8מיליון איש ,מתוכם  5.9מיליון יהודים ו 1.6-מיליון
ערבים מוסלמים ונוצרים 5.האוכלוסייה היהודית היא
יחסית צעירה 26% :בני  14ומטה ,כששיעור הצעירים
באוכלוסייה החרדית גדול אף יותר .בשנים האחרונות,
שיעור הילודה בקרב יהודים עלה לעומת ירידה בקרב
ערביי ישראל 6.עם זאת סביר להניח שערבים יהוו כרבע
מאוכלוסיית המדינה הצפויה להגיע ל 9-מיליון נפש
בשנת  ,2025כשהחרדים יהוו מעל ל 10%-מאוכלוסייה זו.
*ראה הערת שוליים :הבדלים בין התמונה הדמוגרפית
בישראל ובתפוצות

מאזן שלילי של לידות ופטירות של יהודים רווח עתה
במרבית הקהילות היהודיות בתפוצות .שיעור נישואין
גבוה יותר מחוץ לקהילה היהודית נקשר לשיעור גובר
של ילדים שאינם גדלים כיהודים .שחיקת הדור הצעיר
הנובעת מכך הביאה לתהליך הזדקנות מתמשך של
האוכלוסייה היהודית ,המוביל בתורו לשיעור פטירה
גבוה יותר וירידה באוכלוסייה .נדרשו  13שנה בכדי
להגדיל את מספר היהודים מ 11-מיליון בשנת 1945
ל 12-מיליון בשנת  ,1958אך חלפו חמישים שנים נוספות
עד שמספר היהודים גדל במיליון נוסף .מאז שנת ,1970
האוכלוסייה היהודית גדלה בשיעור מועט יחסית לגידול
באוכלוסיית העולם ,הנאמד בשיעור של יותר מ.73% -
שיעור היהודים הנישאים ללא-יהודים הוא מעל
ל 50%-בארה"ב ומעל ל 40%-במדינות מערב אירופה
ויותר מ 75%-במדינות ברית המועצות לשעבר.
שיעור הפריון בתפוצות הוא מתחת לרמה של 2.1
הנחוצה לתחלופת הדורות .אך המספרים היהודיים
קשורים להרכב הגיאוגרפי .בקהילות בתפוצות,
שינויים מתמשכים במשפחה ובתרבות מטשטשים
את גבולות הזהות היהודית ומעלים נושאים מורכבים
ביחס להגדרת הקולקטיב היהודי 13.6 .מיליון יהודים
החיים בעולם קשורים באופן אינטימי לכמה מיליוני
בני-אדם נוספים .לחלק מהם יש שורשים יהודיים
או קשרי משפחה ,אך הם כרגע אינם יהודים כיון
ששינו זהות ,או שהם צאצאים לא-יהודיים של הורים
בנישואים מעורבים ,או שהם שניהם בני זוג לא–
יהודים בבית של נישואי מעורבים .הנושא המרכזי
שעשוי להשפיע לטובה על מספרים אלו הוא שינויים
בהגדרה של שייכות יהודית .הגדרות חדשות עשויות
להגדיל את מספר היהודים הנכללים בספירה ,אם
כי ללא שינוי מקביל במידה בה הם מעורבים ,שינוי
ההגדרה כשלעצמו עשוי להביא לעלייה במספרים ,אך
לא ישפיע באופן ממשי על מציאות החיים היהודיים.
בסוף שנת  2011אנו מזהים שיפור קל ,בעיקר הודות
למגמות בישראל.

גיבוש וביטוי זהות
זהות היא דבר מה שיחידים ,במידה מסוימת ,יוצרים
עבור עצמם והיא משקפת כיצד הם מרגישים
וחושבים אודות היבטים מסוימים של עצמם.
המגמה הכוללת בהבניית זהות יהודית ,בייחוד
בקרב הדור הצעיר ,נעה לעבר צורות מגוונות
ופלורליסטיות יותר של זהות .מתקיים מעבר מזהות
אתנית לזהות תרבותית ,מזהות מכוונת-קהילה
לזהות אינדיבידואליסטית ואוניברסלית .בהשוואה
לשנים קודמות ,הזהות היהודית מבוססת פחות על
קטגוריות של "אנחנו" ו"הם" ,ותחת זאת נעשתה
משהו שהיחיד בוחר ומעצב .מגמה זו כרוכה פחות
בחברּות בארגונים יהודיים קלאסיים .זהות יהודית,
למעט בקרב יהודים דתיים וחרדים ,נסבה במידה
פוחתת והולכת על מערכת מוסכמת של תפיסות
וסמלים.
טווח הזהות היהודית מתרחב ,כשהמרחק בין הקצוות,
בין אלו המזדהים בבירור לבין אלו שכלל אינם מזדהים,
הולך וגדל .כך ישנה התחזקות של הזהות היהודית
בקרב הקבוצה בעלת ההזדהות החזקה ,השולחת
את ילדיה במידה גוברת לבתי ספר יהודים ,ואשר
תלמידיה באוניברסיטאות נרשמים לקורסים בעלי
נושאים יהודיים .הקיטוב מודגש באמצעות מיתאם
גבוה בין הדפוסים הללו :אלה המדורגים גבוה )או
נמוך( בגורם אחד מדורגים בהתאם בכל יתר הגורמים.
באופן זה ,יש בקהילות יהודיות יחידים בעלי "הון
חברתי יהודי גבוה" כלומר ,קשרים חברתיים ,חברים,
רשתות ופעילויות חינוכיות וקהילתיות  -יהודים.
קבוצה זו חווה סינרגיה הדדית המחזקת את הזהות
היהודית .קבוצה שנייה היא בעלת הון חברתי יהודי
נמוך .הזדהות יהודית חלשה מחמירה לעיתים קרובות
עם חלוף הדורות .רשת חברתית יהודית חזקה בגיל
העש ֵֹרה מנבאת חברים במכללה ובחירה בבני זוג
ֶ
יהודים.
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בתחום זה ,למרות המגמות המצביעות על ירידה
בגיבוש זהות ,ישנם סימנים לגידול במספר נקודות
הכניסה הפוטנציאליות במהלך מעגל החיים היהודי.
ישנן גם ראיות לתמיכה רבה יותר ומודעות גדולה
יותר לחשיבות של רשתות חברתיות בצבירת הון
חברתי יהודי .הדבר מוביל להערכה מבטיחה יותר של
מאזן הכוחות ,יחסית למה שניתן היה לצפות לאור
העבר הקרוב.
לעולם אין זה עניין של מה בכך לומר שאתה יהודי
באירופה .התמיכה הציבורית ליוזמות חברתיות
וחינוכיות דתיות היא חלשה ,והחיפוש אחר קשרים
דתיים ואתניים נתפס כמנוגד לחברה בת-זמננו.
למעט כמה אזורים עירוניים ,אנו עדים להתרחקותם
של מרבית היהודים מחיים יהודיים מאורגנים.
עצירתה של מגמה זו תדרוש השקעה של משאבים
קהילתיים רבים יותר בתמיכה ביוזמות מהשטח,
תוכניות מנהיגות ,תוכניות להעצמת בני נוער,
תוכניות התקרבות ) (outreachבקמפוסים וכינון מגוון
פעילויות מושכות עבור בוגרים צעירים.
בתוך ישראל ,הקיטוב לובש צורה אחרת .הקונפליקט
בין חילונים לדתיים אינו מאפשר את הפלורליזם
המאפיין את התפוצות .עם זה ,בתגובה לקיטוב
הזה ,ישנם לאחרונה סימנים המעידים על רצון לשנות
את המצב ולהשיב תחושה של "בעלות" על התרבות
והמסורת היהודית .בין ישראלים-יהודים92% ,
מרגישים ששייכות לעם היהודי היא עקרון מנחה
חשוב בחייהם ואותו שיעור חש שהוא חלק מיהדות
העולם .בו בזמן ,יהודים ישראליים גם מרגישים שהם
7
"שונים מיהודים בגולה".
יחד עם זאת ,קבוצות דתיות הגבירו את הדרישות
הציבוריות והפוליטיות שלהן להקפדה הדוקה יותר
על הפרשנות המחמירה שלהן למסורת והדינים
היהודיים .הניגוד בין התפוצות לבין מה שנראה
כמגמת-נגד בקרב חוגים דתיים וחרדים בישראל תורם
להגדלת המרחק בין יהודים בתפוצות למדינת ישראל.
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קשרים בין ובתוך קהילות
הקשרים בין ישראל לגולה מגלים סימנים הן של
מעורבות והן של התנתקות .הקשרים בין ישראל
לקהילות הגדולות ביותר בצפון אמריקה עודם
איתנים אך הם משתנים .חוסר הנחת והביקורת כלפי
ישראל גברו .הדור הצעיר עשוי להיחשף יותר לראייה
שלילית של ישראל והוא רחוק יותר מאירועים
מעצבים )השואה ,הקמת המדינה ,מלחמת ששת
הימים וכו'( ,אשר בעבר שימשו כמוקדים של אחדות.
מובנים בין ישראל לצפון אמריקה
עקב זאת ,פערים ְ
)עושר ,חינוך ,תרבות ,אמונות פוליטיות ,גישות
דתיות ,תפיסות של חלוקה בנטל( הופכים לבעלי
פוטנציאל למכשול גדול יותר בפני הבנה הדדית.
ואולם במקביל ,הדור הצעיר מבקר יותר בישראל,
גולש באתרי אינטרנט ישראליים ונוטה יותר
לשלב מרכיבים של התרבות הישראלית בתרבות
היהודית שלו .נראה שתחבורה ותקשורת נגישות
מפצות על קשיים אחרים .המוסדות העיקריים
המתווכים בקשר בין ישראל לגולה טרם תרגמו את
ההזדמנות הטמונה ברשתות אישיות בצמיחה לכדי
תחושה של שייכות ופעולה קולקטיביים .עם זאת,
ההשתתפות בפעילות פרו-ישראלית בארה"ב עולה,
הן בהשתתפות בועידת אייפאק ,והן בארגונים
שישראל נמצאת על סדר יומם גם כאשר מושמעת
ביקורת כלפי מדיניותה.
רוב בקרב יהודי צרפת ,בריטניה ורוסיה ביקרו
בישראל ,יש להם קרובי משפחה בדרגה ראשונה
בישראל והם טוענים שישראל ממלאת תפקיד מרכזי
בזהות היהודית שלהם .אך הם מוצאים שהקשר
עם ישראל הוא א-סימטרי .בעוד יהדות אירופה
מתמודדת עם התוצאות של מעשיה של ישראל ,נראה
שהמדינה פונה ליהדות אירופה כמעט אך ורק בנוגע
לעניינים של אנטישמיות ופעילות אנטי-ישראלית
ובהצהרות )לדוגמה :קריאה לעלייה( המתפרסמות

ללא התייעצות מוקדמת ומבלי לשקול כיצד הן
עשויות להשפיע בפועל על קהילות אלו.
ארה"ב וישראל ,בהן מצויים שמונים אחוז מיהדות
העולם ומחזיקות בהתאמה מרבית העוצמה הרכה
והקשה ,נתפסות כשני המפתחות של העתיד היהודי
וכמכתיבות את סדר היום עבור יהדות אירופה .רבים
מצפים שהחלק החיוני ביותר מתוך  1.3מיליון יהודי
אירופה יתיישב מחדש בישראל או בצפון אמריקה,
בעוד היתר מתבוללים .תוצאה קונקרטית של
ההתמקדות הזו בישראל-ארה"ב היא מתח בקשרים
שבין שתי קהילות גדולות אלו לבין התפוצות
האירופיות.

משאבים חומריים
לפני המשבר הנוכחי בכלכלה העולמית ,יהדות העולם
הגיעה לשיא מבחינת יצירה של עושר .רוב היהודים חיים
במדינות הנמנות על העשירות בעולם ,ומרביתם שייכים
למעמד סוציו-אקונומי בינוני-גבוה .יהודים תורמים
לידע הפרקטי בטכנולוגיה וכלכלה וממלאים תפקידים
בכירים במערכת העסקים העולמית .מקצועות עירוניים
עודם סימן ההיכר המובהק של העם היהודי.
מבנה התעסוקה הישראלי זהה לזה של כלכלות
מפותחות אחרות .רק  14%מהיהודים מצויים
במקצועות הדורשים תואר מתקדם .על כן ,בעוד
התל"ג לנפש של ישראל עומד על כ) 60% – 55%-תלוי
בשיטת המדידה( מהתל"ג האמריקאי לנפש ,הרי
שיחס ההכנסה לנפש יהודית בין ישראל לארה"ב הוא
קטן יותר.
התפשטות ההשכלה בעולם בכל המדינות המתקדמות
עשויה לצמצם את היתרון היחסי שהיהודים נהנו ממנו
באוריינות ,עמדות חברתיות וידע בסיסי וכן בכלכלת
הידע החדשה .עם זאת ,למרות התגברות התחרות
על מבנים מנהליים ואקדמיים בכירים ,עדיין יש רק
מעט ראיות לכך .היכולת הישראלית בהיי-טק היא
מהמתקדמות בעולם.

עלות החיים היהודיים בתפוצות – חברות בבית
הכנסת ,מרכזים קהילתיים יהודיים ,שכר לימוד
בבתי הספר ואפילו עלות קבורה יהודית – עלולים
להוות מחסום בפני יהודים שמעוניינים להשתייך אך
אינם יכולים להרשות זאת לעצמם מבחינה כלכלית.
בארה"ב ,משפחה עם כמה ילדים בבית ספר יהודי
זקוקה לסכום השווה להכנסה הלאומית החציונית
רק בשביל לקיים את השתתפותה היהודית.
שני גורמים אלו הוחמרו ע"י המשבר הכלכלי ,שיהודים
היו רגישים לו במיוחד עקב מעמד מקצועי וצבירת
הון .תרומות לפדרציות היהודיות של צפון אמריקה
ירדו מ 938-מילון דולר בשנת  2009ל 925-מיליון
דולר בשנת  8.2010בכך נמשכת המגמה שהופיעה מאז
תחילת המשבר הכלכלי.
עם זאת ,חלה התאוששות מסויימת ברמת התרומות
9
לישראל בשנת  ,2010והמגמה נמשכה גם ב.2011-
המשק הישראלי תיפקד היטב במהלך "המיתון הגדול"
וב 2011-הגיע ל 5%-צמיחה ושיעור אבטלה של ,5.5%
יחד עם אינפלציה נמוכה ושדות גז טבעי עצומים שנתגלו
לאחרונה במים הטריטוריאליים של ישראל10.ישראל
ניצלה מהקשיים הכלכליים שפקדו את מרבית מדינות
ה .OECD-אולם נתון זה מלווה בשיעור השתתפות
נמוך ביותר בשוק העבודה ) 11.(57%אי-שיוויון ביכולת
להשתתף במגזרים יוצרי עושר יצר אי-שוויון מקטב .מדד
אי-השוויון הישראלי הוא הגבוה מבין מדינות ה,OECD-
12
למעט ארבע מדינות )ארה"ב ,מקסיקו ,טורקיה וצ'ילה(.
בשנים האחרונות הייתה עלייה משמעותית ביוקר
המחייה .בארבע השנים האחרונות מחירי האוכל ומצרכי
יסוד אחרים כגון חשמל ודיור עלו ,13בחלק מהמקרים
בשיעורים של  , 25-33%בעוד ההכנסה הריאלית נותרה
בעינה 14.מחיר הדיור ביחס להכנסות גבוה יותר מאשר
בלונדון וניו-יורק 16.מגמות אלו עומדות בניגוד מובהק
לעבר הקרוב ,השוויוני ,של ישראל ולתרבות הציונות
המוקדמת .דבר זה הוא שהוציא אלפי מפגינים לרחובות
בערי ישראל בשנת .2011
המכון למדיניות העם היהודי

13

מנהיגות
לוח  .1מראה מצב שבסך הכל משתפר מעט ברוב
הממדים .מרבית ההשגים נובעים ממנהיגות
אירגונית ומקצועית ברמה גבוהה ומחוייבת .יש
לציין שעל אף שמנהיגות לא נכללת בין חמשת
המדדים המופיעים בהערכה השנתית ,בגלל הקשיים
במדידה כמותית ,המעבר הבין-דורי של מנהיגות
איכותית מציב אתגר חשוב בפני העם היהודי .למרות
כמה התחלות ,חסר מאמץ שיטתי ומתואם לגייס
ולהכשיר את הטובים והחכמים –"the best and the
 -- "brightestלתפקידים הבכירים ביותר בקהילה
היהודית ,בפוליטיקה ,בשירות המדינה ,בעסקים
ובאקדמיה.

גישור על פני הטווח הקרוב והרחוק
הערכה של מצב העם היהודי בכל נקודת זמן דורשת
נקודת מבט קצרת-טווח וארוכת-טווח כאחד .שינויים
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מסוימים בשנה אחת יכולים להשפיע באופן עמוק על
חייהם של הדורות הבאים .מצד שני ,בממדים אחרים,
ייתכן שתהליכי השינוי יארכו דור שלם עד שהשפעתם
המצטברת תורגש .אימוץ בלעדי של מבט קצר-טווח
עלול לגרום לכך שכמה שנים של שינויים קלים בכיוון
מסוים עשויות לחלוף מבלי משים עד שהשפעת
השינויים המצטברת תורגש .רק מבט לטווח ארוך
יותר יכול לספק את הכיוונון הדרוש ,והוא גם מאפשר
הערכה מחדש ,במקרה שנקודת המבט הנוכחית
על האירועים בזמן אמת מחטיאה את משמעותם
העמוקה ,כפי שטבעי שיקרה.
העבודה הקודמת של המכון למדיניות העם היהודי
מספקת נקודת התייחסות להבנת המגמות 17.טבלה
 2מציגה מדד איכותני לקביעת המגמות החיוביות
והשליליות לאור חמשת הממדים היהודיים המובחנים,
המבוססים על אינדיקטורים ספציפיים.

גיאפוליטיקה
בסיס חומרי

קשרים פנים
וחוץ קהילתיים

עיצוב וביטוי
של זהות

דמוגרפיה
יהודית

הנפט פועל נגד ישראל

עלייה באנטישמיות;

דה-לגיטימציה של
ישראל;

עלייה בהפצה של נשק
גרעיני;

דעיכה של העוצמה
הקשה;

עליה של כוחות חדשים
מביאה לחוסר יציבות;

נוכחות מועטה
בתחומים הטכניים

העושר בגולה מצטמצם
במונחים אבסולוטיים
ויחסיים;

אין צמיחה כלכלית
בישראל;

הקהילות בגולה בעלות
רשתות חברתיות
חלקיות.

נוכחות סמלית
בתחומים הטכניים

ירידה יחסית בעושר של
הגולה;

צמיחה כלכלית נמוכה
בישראל;

הקהילות בגולה בעלות
רשתות חברתיות
חלקיות ודועכות.

קשרים מתוחים בין
ישראל לגולה;

לנוער יש נקודות
כניסה מוגבלות לרשת
החברתית היהודית

קשרים לא יציבים בין
ישראל לגולה;

הנוער על פי רוב אינו
מודע לרשת החברתית
היהודית

אוריינות תרבותית
יהודית רלוונטית
למיעוט שהולך
ומצטמצם;
אוריינות תרבותית
יהודית בירידה;

הקהילות בגולה חוות
הקהילות בגולה בדעיכה
שיעור משמעותי של
דמוגרפית;
נישואי חוץ והבוללות;
צמיחה שלילית בישראל
צמיחה נמוכה בישראל

נפט תומך בטרור;
עוצמת נפט

אנטישמיות רחבה;

ישראל כמנודה;

זליגה של נשק גרעיני
לקבוצות טרור;

מעט עוצמה קשה;

עלייתו של אסלאם
קיצוני;

שקיעה

בעייתי

שימוש נרחב בנקודות
כניסה מרובות לרשת
החברתית היהודית

אוריינות תרבותית יהודית
רלוונטית לרוב הולך וגדול;

ישראל צומחת ברמה
העולה על ממוצע OECD

נוכחות משמעותית
בתחומים הטכניים

צמיחה יחסית של העושר
בגולה;
מנהיגות בתחומים טכניים

העושר בגולה יציב;

צמיחה כלכלית מתונה
בישראל;

צמיחה כלכלית מתונה
בישראל;

קשרים הדוקים בין ישראל
קשרים הדוקים בין ישראל
לגולה ובין הקהילות בגולה
לגולה;
לבין עצמן;
רשתות חברתיות סטטיות
רשתות חברתיות צפופות
בקהילות בגולה
בקהילות בגולה

לנוער יש נקודות כניסה
רבות לרשת החברתית
היהודית

אוריינות תרבותית יהודית
רלוונטית לרוב האנשים;

ישראל צומחת בשיעור
שאינו עולה על ממוצע
OECD

הקהילות בגולה סטטיות;

הקהילות בגולה גדלות;

נפט כגורם פוליטי משני

התלות בנפט דועכת

מנהיגות בתחומים
טכניים

צמיחה יחסית
ואבסולוטית של
העושר בגולה;

צמיחה כלכלית
גבוהה בישראל;

רשתות חברתיות
צפופות וצומחות
בקהילות בגולה

שיתוף פעולה
משמעותי בין
ישראל לגולה;

הנוער מעורב
בחוויה של רשת
חברתית יהודית
דחוסה

אוריינות תרבותית
יהודית משותפת
לרבים;

ישראל גדלה בקצב
השווה לממוצע
העולמי

הקהילות בגולה
גדלות;

ירידה חדה בתלות
בנפט

אנטישמיות ברת-ניהול;

אנטישמיות
שולית;

ישראל שומרת על ידידיה;

אנטישמיות דועכת;

עצירת ההפצה;
המעצמות מודאגות
מהפצת נשק גרעיני;

כוחה של הדה-לגיטימציה
דועך;

אי-הפצה;

עוצמה קשה גוברת;

עוצמה קשה
מכריעה;

הערכה רבה
לישראל;

עוצמה קשה סטטית;

מעורבות של ארה"ב;

ארה"ב חזקה;

שומר על יציבות

מתקדם

משגשג

שלום אזורי בר-
קיימא;

טבלה  .2אינדיקאטורים המאפיינים את מצבם של הכוחות המניעים
הפנימיים והחיצוניים המשפיעים על העם היהודי
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אנו יכולים לעשות שימוש במימדים הללו על מנת
לבחון כמה נקודות התייחסות היסטוריות .בשנת
 ,1945השנה בה נקבעו היבטים רבים של עולמנו
המודרני ,העם היהודי חווה סיוט והשמדה כפי

שלא חווה מאז ימי הרומאים .מצב זה מופיע בצורה
מסוגננת בתרשים  1שבו המחוון המרכזי מספק
מפתח לסקאלה המופקת מטבלה  1וארבעת הלוחות
18
האחרים מעריכים את מימדי המפתח בהתאם.

תרשים  .1אפיון של כוחות מניעים מרכזיים המשפיעים על העם היהודי בשנת 1945
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י

ב

דעיכה

JPPI

ד

ש

זהות

בשנת  1970הפרופיל הוא אחר .ישראל הביסה את
צבאות יריביה העיקריים ,נהנתה ממעמד גבוה בעולם
וטרם עמדה במשבר של  .1973הקהילות היהודיות
במערב התקבלו ע"י החברה הסובבת ,משאביהן
הלכו וגדלו ולחצים מנישואי חוץ והתבוללות טרם

התבררו לגמרי .המרחק בין קהילות אלו לישראל
היה קטן ,המוסדות העיקריים של החיים היהודיים
תפקדו היטב ומירב תשומת הלב התמקד בקהילות
תחת שלטון סובייטי ,עמן הקהילות במערב הביעו
סולידריות.

תרשים  .2אפיון של כוחות מניעים מרכזיים המשפיעים על העם היהודי בשנת 1970
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לפני האינתיפאדה השנייה ,שנת  1999ציינה שיא
בכמה היבטים .מנוע אחד שגשג .אך המגמות
הדמוגרפיות של העשורים האחרונים הפכו ברורים

יותר בעוד ההסתגלות לשינויים אלו עדיין לא הבשילה
לכדי תמיכה ביצירה וביטוי של זהות.

תרשים  .3אפיון של כוחות מניעים מרכזיים המשפיעים על העם היהודי בשנת 1999
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JPPI
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זהות

כיצד אותה הערכה הייתה נראית בשנת  ?2011מאז
שנת  1945אנו עדים למגמת עלייה חסרת תקדים
בעשייה היהודית מבחינת היקף ומהירות השינויים,
אך לפי תרשים  ,4המתבסס על הדיון בכוחות המניעים
הנפרדים ,ייתכן שהעת האחרונה מציבה סיבה לדאגה
מסוימת בהשוואה לעבר .זו ירידה זמנית בתוך מגמת
עלייה או שמא הם מסמנים תחילתו של סיבוב גדול
יותר של ההגה?

המניעים את האינטרסים של העם היהודי ,היה זה
מעורר השתאות .אף אחד מכוחות אלו לא הגיע למצב
של משבר אמיתי .נכון הוא שנראה שהמימד הגיאו-
פוליטי נע לעבר כיוון בלתי רצוי .הבסיס החומרי סבל
מנסיגות ,ועדיין ישנם סימני שאלה אודות יכולתם של
המוסדות והמנהיגות היהודיים .ובכל זאת ,ולמרות
האירועים האחרונים ,ישנם עדיין משאבים זמינים
ועוד נותרה תחושת זהות בסיסית חזקה.

העשורים האחרונים היו עדים לשינויים סוערים במסד
העולם .אם הדבר לא היה מכביד על כוחות המפתח

בסיכומו של עניין ,אין לראות בתרשים  4נבואה או
גזירת גורל ,אלא תמריץ לפעולה.

תרשים  .4אפיון כוחות המפתח המשפיעים על העם היהודי בשנת 2011
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הערות
.1

לפירוט רב יותר אודות הרעיון של "אינטרסים של העם
היהודי" ראו דיון בעמודים  30 – 26במאמר" :מערכת
אינדיקטורים למדידת מצבו ורוחתו של העם היהודי",
הערכה שנתית  ,2010המכון למדיניות העם היהודי .2011

.2

בהחלט אפשרי שיהודים יצברו עושר רב יותר באופן
פרטני בעודם מעבירים מידה קטנה יותר ממנו,
במונחים יחסיים ואבסולוטיים ,למטרות יהודיות.

.3

הדבר דומה לצפייה בביצועיה של קבוצת ספורט
במשחק ספציפי .התוצאה היא שינוי שולי בלבד
בביצועים על פני העונה כולה .המשמעות האמיתית
של השינוי שהתרחש בטווח הקצר תלוי בחלקו במה
התרחש לפני כן ובמה שיתרחש לאחר מכן.

.4

בשנים הבאות הערכה זו תתמקד יותר ברעיון העדכני
"דלתות" או שינויים .אך בהערכה ראשונית זו אנו
של ֶ
נבחן מגמות רחבות קצת יותר.

.5

יתר ה  0.3 -מיליון הינם כמעט כולם מברית המועצות
ומייצגים נוצרים שאינם ערבים או אנשים שהדת
שלהם אינה מסווגת במרשם הלאומי .רבים מהם
קשורים למשפחות יהודיות.

.6

בשנת  130 ,2011אלף לידות נרשמו ליהודים ואחרים
שאינם ערבים.

.7

לפי סקר של מכון גוטמן ,מינואר 2012

.8

http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishNews/
Article.aspx?id=218451

.9

Eric Fleisch and Ted Sasson, The New Philanthropy:
American Jewish Giving to Israeli Organizations,
Brandeis University, The Cohen Center for Modern
Jewish Studies, 2012.

http://laborsta.ilo.org/sti/DATA_FILES/TABLE_PDF/ .10
ISR_EN.pdf
http://www.businessinsider.com/the- .11
most-unequal- countries-in-the - developedworld-2011-4?op=1

The Marker, 14/03/12. P. 2 .12

 .13סבר פלוצקר" ,קיץ  2011בישראל :מרד הלא-
מקופחים .מה היה ,איך היה ,מה נשאר ,".ההערכה
השנתית  ,2011המכון למדיניות העם היהודי.
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סכומים של המדינות המפורטות אלא מתייחסים לכלל העליה מהיבשת | .ז .כולל ארץ לא ידועה | ח .מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -האוכלוסיה מוגדרת על בסיס
האוכלוסייה הקבועה )דה יורה( והיא כוללת תושבים קבועים בעלי אזרחות ישראלית ותושבי קבע ללא אזרחות ישראלית )לרבות אלו הנעדרים מישראל פחות משנה בעת האומדן(.
הנתונים המובאים כאן הם על פי פילוח האוכלוסיה לפי דתות ומתייחסים לדת היהודית בלבד | .ט .תחזיות אוכלוסיה מתוקנות ל | 2020 -י .לאחר תיקון כלפי מטה עקב סקר
האוכלוסיה היהודית בארה"ב | 2001 ,כ .אומדן מתוקן לפי סקר האוכלוסייה היהודית בארה"ב || 2001 ,ל .ללא מדינות הבלטיקום | מ .כולל טורקיה | נ .כולל מדינות הבלטיקום |
ס .ללא ישראל ,חמ"ע וטורקיה

מדינות חבר
העמים לשעבר
רוסיה
אוקראינה
שאר חמ"ע
נ
באירופה
שאר חמ"ע
באסיה
ס
אסיה )שאר(
אפריקה
אתיופיה
דרום אפריקה
מרוקו
מדינות אחרות
אוקיאניה
אוסטרליה
ניו זילנד ומדינות
אחרות
2,151,000

140,000

40,800

34,000

50,0006,000

-

5-20

50-80

-

-
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השאר מחוץ
מ
לאיחוד

3

אינדיקטורים נבחרים לגבי
יהדות העולם 2011-2012

שיעורי
תמ"ג לנפש דירוג במדד הפיתוח השתתפות
אוכלוסייה יהודית
)במטבע האנושי של האו"ם בבתי ספר
ארץ
)הגדרת ליבה(
יהודיים
בינ"ל(
)(HDI
יומיים )(%
חדיש ביותר
תחזית
ה
א
ג
ב
2011
2011
2010
1970
ב
ד
קיים
2020
13,917,000 13,647,500 12,633,000
עולם
ט
ח
97
17
30,255
6,543,000 5,912,600 2,582,000
ישראל
צפון אמריקה 5,581,000 5,650,000 5,686,000
כ
י
25
4
48,387
5,200,000 5,275,000 5,400,000
ארה"ב
55
6
40,107
381,000 375,000
286,000
קנדה
364,000 389,600
אמריקה הלטינית 514,000
ט
50-55
45
16,289
162,000 182,300
282,000
ארגנטינה
ט
71
84
11,805
90,000
95,600
90,000
ברזיל
85
57
14,856
42,000
39,400
35,000
מקסיקו
ט
75
70,000
72,300
מדינות אחרות 107,000
אירופה פרט
1,070,000 1,158,800 1,331,000
לחמ"ע
40
20
34,945
482,000 483,500
530,000
צרפת
הממלכה
ט
278,000 292,000
390,000
60
28
35,982
המאוחדת
≤20
9
37,208
108,000 119,000
30,000
גרמניה
50
12,127
9,700
רומניה
55
12,516
2,000
בולגריה
≤15
38
19,477
34,000
48,600
70,000
הונגריה
80,000שאר האיחוד
10-25
134,000 163,200
171,000
ל
האירופי
20,000

33-75

≥60
60

40-45

40-45

-

≥50

≥50
-

≥75

≥70

-

-

97
41
33
128

464

1,619

2,910

שיעור
עולים
המבקרים
לישראל
שיעור
בישראל )%
נישואי-חוץ )(%
)ארץ מגורים
מתוך אוכל'
אחרונה(
יהודית(
חדיש ביותר חדיש ביותר
ו
2011
ב
ב
קיים
קיים
ז
16,845
100
5
2,551
2,339
≥35
54
212
≥65
35
894
220
≥50
45
157
≥50
45
≥70
10
≥50
15-95
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סדר היום של העם היהודי:
דילמות ,והצעות לכיווני מדיניות

עקרון יסוד :יש להפנות יוזמות של מדיניּוּ ת
לפרויקטים מכווני-עתיד ולהעניק קדימות להשקעה
בדור הבא.

דילמות מדיניּות גיאופוליטיות
איראן  -המשך התקדמותה של איראן להשגת נשק
גרעיני מחדד את הדילמה הניצבת בפני ישראל:
האם להסתכן במציאות בה מדינה הנשלטת על ידי
כוהני דת קנאים ומצהירה כי לישראל אין זכות קיום,
מחזיקה בנשק יום הדין? ולחילופין :האם לתקוף את
מתקני הגרעין באיראן ולהסתכן בהידרדרות ביטחונית
חריפה ומתמשכת ובתיגבור המוטיבציה האיראנית
להשיג נשק גרעיני ולנקום בישראל ואולי גם במטרות
יהודיות ברחבי העולם .אפשרות זאת מחייבת את
תיגבור המוכנות לא רק בישראל אלא גם במטרות
פוטנציאליות בתפוצות.
למרות שהזעזועים בעולם הערבי עשויים להימשך
שנים ,ניתן כבר עתה לציין מספר אבחנות ודילמות
שצריכות להיות ברקע גיבושה של מדיניות כלפי
הזירה המזרח-תיכונית המבעבעת:
פריחת האסלאם הפוליטי – האסלאם הפוליטי
מצטייר כמנצח העיקרי של המרי הערבי .שאלה
פתוחה הנה ,אם כניסתם של האחים המוסלמים
למשחק הפוליטי במדינות ערב תמתן את עמדותיהם,

תובילם לחיות בקואליציות שלטוניות עם מפלגות
חילוניות או שמא נחזה בצמיחתן של תיאוקרטיות
חשוכות .האם יפעלו לבטל את הסכמי השלום או
שמא )כפי שחלק ממנהיגיהם מצהירים עתה בלשון
מעורפלת( יכבדו אותם ,ובכך פרדוכסלית יעניקו
לגיטימציה עממית ודתית החסרה להסכמים אלה,
ואולי אף ייצרו לחץ על חמאס למתן עמדותיו .היות
ולישראל אין יכולת השפעה על קצב הצמיחה של
האסלאם הפוליטי ,אם וכאשר יעלה לשלטון ,האם
נוכל לכל הפחות לצמצם את מידת העוינות לישראל
של אותם משטרים?
התחזקות כוחו של הרחוב  -דומה ,שמעתה השליטים
במדינות ערב יהיו חייבים להטות אוזן הרבה יותר
קשובה לרחשי ליבם של ההמונים .עד כמה השפעת
דעת הקהל הרוויה שנאה לישראל ורואה קדימות
לנושא הפלסטיני תבוא לביטוי במדיניות החוץ של
הממשלות הערביות ובייחוד ביחסן לישראל .האם
יש בידי ישראל והעם היהודי יכולת למתן את איבת
הרחוב הערבי?
המשבר הכלכלי המחריף  -המצב הכלכלי המדורדר
שסייע להצית את המהומות ,דווקא הוחרף בעטיין.
המשבר הכלכלי יכול למקד את מאמציהן של
הממשלות הערביות לשיקום המשק ולנושאי פנים ,אך
גם עלול ליצור פיתוי להפנות תסכולים פנימיים כנגד
ה"אויב הציוני" .האם המשבר הכלכלי בעולם הערבי
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מציג גם הזדמנות וקונטקסט למדיניות אקטיבית של
ישראל והעם היהודי?

המלצות מדיניּות מכוונות -פעולה

פריצת המחלוקות האתניות  -ערעור כוחו של
השלטון המרכזי במדינות ערב ,המשבר הכלכלי,
והתחושה כי ארה"ב נחלשת ומספקת פחות ופחות
סדר אזורי עלולה לעודד התפרצות קשה של
סכסוכים על בסיס אתני ודתי.

מנהיגות

ארה"ב – פרספציה של שקיעה ונטישה – על רקע
תהליך הנטישה של ארה"ב מעיראק ומאפגניסטן,
אי ההצלחה עד עתה לבלום את מאמציה של איראן
לאחוז בנשק גרעיני ,הכישלון לקדם הסכם ישראלי-
פלסטיני והתגובה כלפי המרי הערבי שנתפסה
במזה"ת כמהוססת ובלתי עקבית) ,וכמובן :המשבר
הכלכלי העמוק בארה"ב והשלכותיו( .מאחר
שעוצמתה של ישראל – בפועל ,ובאופן בו היא
מצטיירת – נמצאת בזיקה ישירה לתפיסה הקיימת
באזור אודות כוחה של ארה"ב ועוצמת ידידותה
לישראל ,האם ישראל יכולה – לטובתה  -לסייע
לארה"ב לאושש מעמדה במזה"ת?
ערעור העוגנים האסטרטגים " -הציר המתון"
בעל האוריינטאציה הפרו-אמריקנית זועזע.
הדחתו של מוברק והתערערות היחסים עם
טורקיה מגבירים את הבידוד האסטרטגי בה
מצויה ישראל .האם מציאות אסטרטגית זו
תזכה למענה מהיר ויצירתי מצדם של מקבלי
ההחלטות בישראל בייחוד מול מצרים וטורקיה.
הדילמות שתוארו לעיל מחייבים להכריע בין שתי
גישות אופציונליות הנתונות בין שני קטבים :האחת
מעדיפה להתבצר ולהמתין והשנייה מעדיפה לאתר
הזדמנויות וליזום .המחלוקת שבין שתי הגישות
תוסיף להדהד בשיח האסטרטגי והפוליטי בישראל
ובתפוצות גם במהלך השנה שלפנינו.

במהלך העשור הקרוב צפויה פרישתם של מקצוענים
יהודים רבים מן הדרג הבכיר .להנהגה באיכות
הגבוהה ביותר יש חשיבות מכרעת .המכון למדיניות
העם היהודי רואה בהתחדשות הבין-דורית של אנשי
מקצוע ,מנהיגים פוליטיים ,ועובדי ציבור בכירים
ומצטיינים ,אתגר חשוב המחייב פעולה.
 .1ייזום פרויקט מנהיגות חוצה-דורות שמטרתו:
א .למפות את העמדות הבכירות שיש לאייש בשלוש
עד חמש השנים הקרובות בקהילה היהודית
העולמית ובארגונים יהודיים גדולים.
ב .ליצור מערך דפוסי עבודה המיועדים לאיתור
המועמדים המתאימים ביותר לאיוש עמדות
בכירות אלו ופיתוח תוכנית הכוונה עבורם.
ג.

 .2לעודד כניסה של הדור הצעיר לפוליטיקה ולשירות
הציבורי במדינותיהם תוך שיתוף המנחים הטובים
ומעוררי ההשראה ביותר מעולם האקדמיה והמעשה
בתחומים שונים
 .3יש להקים אקדמיה למנהיגות העם היהודי ,שמשך
הלימודים בה שישה שבועות לשלושה חודשים ,רצוי
בירושלים ,כדי לספק למנהיגים הזדמנויות לשיח,
למידה ויצירת קשרים .מועמדים ללימוד באקדמיית
המנהיגות צריכים להיות בעלי התכונות הכלליות
הבאות:
¤
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לספק הכשרה ותמיכה לקידום הקריירה .תוכנית
תמיכה זו צריכה לכלול מרכיבים ייחודיים לנשים
כדי לסייע להן לתפוס עמדות הנהגה .חלק
מהתוכנית צריכה להיות בעלת מוקד ישראלי
לחיזוק הקשר הבין קהילתי.

מחויבות ארוכת-טווח לשגשוג העם היהודי במובן
הרחב ביותר;

¤

ידע מעמיק בהיסטוריה יהודית ובקשרי הגומלין
הדינמיים שלה עם הסביבה המשתנה;

¤

השקפת עולם המוכוונת להמשכיות יהודית
פלורליסטית.

 .3משולש היחסים ירושלים-וושינגטון-יהדות
ארה"ב :על הקהילה לנקוט מאמץ למניעת הפיכתה
של ישראל לסוגיה שנויה במחלוקת בין מפלגות
בפוליטיקה הפנימית של ארה"ב.

אף שהאחריות לעמידה באתגרים הגיאו-פוליטיים
של מדינת ישראל מוטלת על ממשלת ישראל ,ארגונים
יהודיים עולמיים אמורים לקחת חלק במאמצים
הבאים תוך הבנת ההשלכות של עימות עם איראן על
מטרות רכות בקהילות יהודיות ברחבי העולם ופגיעה
בעורף הישראלי:

 .4על ישראל והעם היהודי לשאוף להתקרבות עם
אסיה ,בעיקר עם סין והודו ,תוך התמקדות במדיניות
תרבותית ובחילופי מידע ,מדיניות מדע וטכנולוגיה,
לימודי יהדות וישראל באסיה ,לימודי אסיה בישראל
ועוד .ישראל ויהדות העולם יכולות וצריכות למצוא
דרכים לסייע למעצמות העולות באסיה בהתמודדות
עם אתגריהן הדחופים ביותר ,ובכלל זה ,בדגש מיוחד,
בטיחות אנרגיה ,מאבק בעוני ,ופיתוח אזורים כפריים.

 .1מערכת גלובלית לניהול משברים:

זהות

גיאופוליטיקה

א .לשפר את מערכות הניהול העולמיות
והקהילתיות להכוונה ,תיאום ופיקוח על
ההיערכות למשברים פוטנציאליים ,להנהיג
פעילויות ניהול משברים ,ולפעול להחזרת
החיים לשגרה בהקדם האפשרי )ראו מדריך
ההכשרה של המכון למדיניות העם היהודי.(1
ב .לבנות תוכנית פעולה להיערכות מיטבית נגד
מתקפה של ביקורת ציבורית במקרה של עימות
כולל במזרח התיכון.
 .2תמיכה באזרחי ישראל תחת מתקפה )מערך כזה
עשוי לתרום לחיזוק הקשר בין ישראל לבין התפוצות(:
א .יש לרתום את הקהילות היהודיות בשיתוף גורמים
מקומיים ומומחים ישראליים בהכנת תוכניות
מעשיות לתמיכה באזרחים ישראלים במקרה של
עימות צבאי ממושך ,כולל יוזמות ל"המשך החיים
כרגיל" ותוכניות לימודים מסורתיות ואלקטרוניות
ללימוד מרחוק לילדי ישראל בתנאי מלחמה.
ב .נושא הביטחון הפיסי מצוי באחריות ממשלת
ישראל ,אך הקהילות היהודיות יכולות לתרום
באמצעות שדרוג הציוד והתקשורת הדיגיטלית
במקלטים.

 .1שוברי תשלום לפעילויות מחזור החיים – הרחבת
תחום הפעולה של "תגלית" )-birthrightזכות מלידה(:
בהתבסס על נקודות התערבות מרכזיות במהלך
מחזור החיים היהודי.
המכון למדיניות העם היהודי ממליץ להרחיב בהדרגה
את תחום הפעולה והמותג של "תגלית" באמצעות
הענקת תיק שוברי תשלום לכל יילוד יהודי והוריו,
שבאמצעותם ניתן לממן חוויות חינוכיות/בונות-זהות
בצמתים העיקריים של מחזור החיים היהודי .שוברי
תשלום אלה אמורים לאפשר:
א .חיזוק הלמידה היהודית אחרי גיל בר/בת-מצווה,
כולל לימוד נושאים הקשורים לישראל וסבסוד
התנסויות הקשורות בישראל לבני נוער ,כגון
מחנות קיץ;
ב .הרחבה ושיפור הגישה לתוכניות לימוד בגילאי
הגן ובית הספר היסודי;
ג.

הדרכה להורים חדשים .מערכת שוברי התשלום
צריכה להיות "פרויקט דגל" ,ומימונה ייעשה
באמצעות תקציב משלים ,בהתבסס על תרומות
מישראל ומפילנתרופיה יהודית .ההשתתפות
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בתוכנית זו לא תחסום זכאות בעתיד לתוכנית
"תגלית".
 .2הפיכת השירות היהודי לתוכנית המשך וחניכה
לבוגרי "תגלית" ו"מסע":
א .הצעת תוכנית המשך לבוגרי תוכנית "תגלית"
ו"מסע" ,שתימשך חודשיים עד חמישה חודשים
של התנסות בעולם ובישראל ותכלול שירות,
לימוד וצמיחה אישית.
ב .לבוגרי תוכנית השירות היהודי יש להעניק
'חבילת הטבות יהודית' שתחזק את מעורבותם
בחיי הקהילה )כגון חברות חינם ב ,JCC-מלגות
שכר לימוד שנתי בגן יהודי ,וכדומה(.
ג.

יש לשקול הרחבה של תוכניות זהּות מוצלחות
בצפון אמריקה כך שיכללו גם קהילות יהודיות
באירופה.

ד .על ממשלת ישראל לספק הנחיות וקווי מדיניות
ברורים לצה"ל בשאלות הנוגעות לאורח חיים דתי
2
ושילובם של מתגייסים דתיים.
 .3קידום יצירתיות ויזָ מּוּ ת תרבותית ,דתית וחברתית
בארה"ב ובאירופה
א .לעודד ולממן יוזמות הזנק תרבותיות יהודיות,
המייצגות אמצעי חלופי ,לא-מסורתי אך שיעילותו
גדלה והולכת ,לחיזוק מגמת ההשתייכות של
צעירים יהודיים למסגרות של חיים יהודיים.
ב .על נדבנים פרטיים וארגונים יהודיים עולמיים
להקים קרן הון סיכון שתספק תמיכה כספית
והדרכה רוחנית ליוזמות הזנק יהודיות לא-
3
ממסדיות בקהילות היהודיות בעולם.

קשרים בין הקהילות היהודיות ובתוכן
 .1לעודד תוכניות 'אנשים-לאנשים' ולחזק שותפויות
בין קהילות ,אנשי מקצוע ,אקדמאים ופוליטיקאים
יהודיים ברחבי העולם.
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 .2ליצור מנגנון סנגור מקצועי :יש לבנות אסטרטגיה
גלובלית מקיפה בשותפות עם ישראל כדי לתמוך
במאמצי הארגונים היהודיים להילחם בדה-
לגיטימציה .מנגנון זה אמור לטפח שקיפות ותיאום
ולעודד מאמצים בלתי-מוסדיים ובלתי-מסורתיים.

עלייה מן המערב
ממשלת ישראל צריכה להקל ולסייע במתן הכרה
לתארים אקדמיים ומקצועיים זרים של עולים
חדשים; לחזק את מערכת ההשמה; ולשפר את הסיוע
בהשתלבות חברתית של תלמידי בתי-ספר .פעילות
זו מקבלת חשיבות מכרעת לנוכח ההתפתחויות
באירופה.

משאבים
 .1יש להפנות את מאמצי הפילנתרופיה למיזמים
מוכווני-עתיד ולהעניק קדימות גבוהה יותר
להשקעה בדור הבא.
 .2על ממשלת ישראל להקציב יותר כספים להבטחת
4
העתיד היהודי ברמה הגלובלית.
 .3על הארגונים היהודיים ליטול ביחד חלק במאמץ
משותף שיתבסס על מיטב הניסיון המצטבר
להגדלת שיעור התרומות המופנות למטרות
יהודיות.
 .4על קובעי מדיניות המדע והטכנולוגיה בישראל
לכלול רכיב בינלאומי של 'העם היהודי' בעיצוב
מדיניות המדע והטכנולוגיה הלאומית של ישראל.
מדיניות זו צריכה להתבסס על "תפיסת רשת",
באופן שיותיר אותה פתוחה לתרומות מתאימות
5
מבחוץ.
 .5למלא מחדש את מאגר הטכנאים וההנדסאים
שהגיעו לישראל בגלי ההגירה מברית-המועצות
לשעבר בשנות ה 90-ועומדים לפרוש בשנים
הקרובות .על ממשלת ישראל לממן ולהרחיב
תוכניות הכשרה וגיוס לכוח אדם טכני חדש.

תוכניות אלו צריכות לכלול גם הסבה והכשרה
לטכנאים מבוגרים יותר ועידוד הצטרפות לכוח
העבודה הטכני של אוכלוסיות הסובלות מתת-
ייצוג בתחומים אלה )כגון תושבי הפריפריה,
מיעוטים ונשים(.

דמוגרפיה
אף שלאיכות יש חשיבות רבה במונחי ההשפעה
היהודית ,למספרים עדיין נודעת חשיבות ,ולכל ירידה
מספרית ייתכנו השלכות שליליות ,הן במישור הפנימי
והן במונחי העוצמה הרכה של העם היהודי .מכאן
עולה הצורך בשמירה על הרמות הקיימות תוך גיבוש
מדיניות דמוגרפית שתסייע בהגדלת שיעורי הילודה.
 .1הפחתת המכשולים המפריעים לנישואים יהודיים
ולהקמת משפחה יהודית :לירידה בשיעור הקמת
משפחות יש השפעה מצמצמת על שיעורי הפריון
היהודי .בנוסף ,הנישואים הם עדיין המסגרת
להֹולדה בקרב רוב היהודים.
ָ
הנורמטיבית

בביצוע ההמלצות והיוזמות העולות מנייר זה,
תוך שימת דגש על צפון אמריקה ,דרום אמריקה
והקהילות היהודיות באירופה .גישות חדשות עשויות
להעצים כיוונים חדשים למשיכת הדור הצעיר; ככל
שתגבר הזדהותו של הדור הצעיר עם ישראל ,תעמיק
גם זהותו היהודית וכמיהתו לחיזוק הקשרים הבין-
קהילתיים .ככל שהקשרים הבין-קהילתיים יתגברו,
תתעצם גם היכולת להתמודד עם תופעת הדה-
לגיטימציה .אם שגשוגן של מדינת ישראל והעם היהודי
קשורים בקשר כה הדוק הרי שהמדינה היהודית
צריכה לעשות כל מאמץ להפוך למוקד משיכה; ואם
להדדיות חשיבות כה רבה יש למצוא דרכים להגביר
את השפעת התפוצות על מדיניות ישראל שמשליכה
על יהדות העולם.

 .2הפחתת המכשולים המפריעים להגדלת המשפחה:
על מדינת ישראל לחזק את תפקיד השירותים
החברתיים ולהגדיל את התמיכה הכלכלית המובילה
הֹולדת ילד שלישי ורביעי.
לקבלת החלטה על ָ
 .3חברה מרושתת :לעודד ולהשקיע במסגרת
המיועדות למפגשים וירטואליים בין פנויים ופנויות
יהודים צעירים כדי להגדיל את הסיכוי לאינטראקציה
ולנישואים.
 .4קירוב :להרבות במאמצים לעודד בני זוג לא-יהודים
וילדים מנישואים מעורבים להצטרף לעם היהודי
ולהזדהות כיהודים.
 .5גיור :על הארגונים היהודיים העולמיים לקדם
גישה ישראלית ידידותית יותר לגיור על מנת לעודד
6
פלורליזם בישראל.
עם הפיכתה של מדינת ישראל לקהילה היהודית
הגדולה והחזקה ביותר ,עליה להעמיק את תמיכתה
המכון למדיניות העם היהודי
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.1

ראו Crisis Management in the Community:
Preparedness, Coping, Reconstruction. A JPPI
.training manual, 2008

.2

ראו "צבא העם? חיילים דתיים ודילמות דתיות בצה"ל"
בחוברת זו.

.3

ראו "יצירת משמעות יהודית :מבוגרים צעירים,
יצירתיות תרבותית ,והעתיד היהודי בארה"ב
ובאירופה" בחוברת זו

.4

המלצה זו מביאה בחשבון את השגשוג הכלכלי הגדל
של ישראל וגם את מקורות ההכנסה החדשים הצפויים
להגיע ממאגרי הגז הטבעי שהתגלו לאחרונה ,ועוד.

.5

ראו "מדיניות מדע וטכנולוגיה בהקשר העם היהודי"
בחוברת זו.

.6

ראו גם .Jewish Demographic Policies, JPPI 2011
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5

התפתחויות בזירה הגיאופוליטית
והשלכותיהן האפשריות על
ישראל והעם היהודי )(2010-2011

השנה החולפת הייתה עתירה בהתפתחויות
גיאופוליטיות משמעותיות שבמרכזן הזעזועים
הדרמטיים בעולם הערבי ,שהובילו עד עתה להדחתם
מהשלטון של שליטי טוניס ,מצרים לוב ותימן ,ואשר
מציבים סימן שאלה על יציבותם של משטרים נוספים.
האבק טרם שקע ,ויהיה זה יומרני לקבוע כבר עתה
מסקנות נחרצות אודות פניו החדשות של המזרח
התיכון .אפילו הכינוי שדבק באירועים" ,האביב
הערבי" ,הינו יותר משאלת לב מאשר אפיון מדויק של
תוצאות האירועים המסעירים ,שעדיין רוחשים באזור
בעוצמה רבה.
הזעזועים בעולם הערבי מעמידים את ישראל
והעם היהודי בפני סכנות ואתגרים משמעותיים.
אי-הוודאות הקשה המאפיינת את הזירה המזרח-
תיכונית משתלבת באי-הוודאות ואווירת המשבר
המאפיינת את הזירה הבינ"ל כולה .כמות "החלקים
הנעים" במערכת הבינ"ל על מגוון מרכיביה הופכת
את מלאכת ניהול מדיניות החוץ לאתגר מורכב
ביותר .במציאות כה דינאמית ,גם אי-החלטה כמוה
כהחלטה משמעותית ,ואין בה כדי לפטור את
מקבלי ההחלטות בישראל ובעם היהודי מהכרעות
קשות .הכרעות אלה מתבקשות נוכח ההתפתחויות
הגיאופוליטיות בארבעת המכלולים הבאים:

א .המכלול הגלובלי :בו "הסדר העולמי" שנהג
בתקופת המלחמה הקרה וזה שאפיין את שנות
הדומיננטיות האמריקנית לאחר קריסת ברה"מ,
פינה מקום ל"אי-סדר עולמי" אשר טרם התגבש
לכלל מבנה יציב ומתפקד .נמשך הכרסום
בעוצמתה ובמעמדה הבינ"ל של ארה"ב ,המעצמה
שידידותה וסיועה לישראל כה קריטיים ,ושהינה
גם בית בו משגשגת באופן חסר תקדים קרוב
למחציתו של העם היהודי.
ב .המכלול המזרח-תיכוני :בו קורסים העוגנים
שסיפקו לאורך השנים יציבות אסטרטגית יחסית,
מבלי שניתן לראות באופק הקרוב התייצבות
ורגיעה :הדחתו של הנשיא מובארק ,סימן
השאלה לגבי עתיד שלטונו של אסאד ,המשבר
המתמשך בין ישראל וטורקיה ומעל לכול  -הישגיו
הדרמטיים של האסלאם הפוליטי .וכול זאת,
כאשר איראן מוסיפה להתקדם לקראת השגת
נשק גרעיני תוך שהיא מגבירה חתרנותה בניסיון
לנצל הזעזועים להעמקת השפעתה במרחב.
ג.

מכלול הסכסוך הישראלי-ערבי :בו היעדר פתרון
מוסיף להוות איום על ביטחונה ואופייה היהודי-
דמוקרטי של ישראל ומסייע בליבוי תופעות של
דה-לגיטימציה נגדה .הכישלון המתמשך של
המכון למדיניות העם היהודי
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מודל "השיחות הישירות בתיווך אמריקני" ממריץ
את הצד הפלסטיני להעדיף מסלול חלופי  -מודל
של פתרון כמו-כפוי בחסות רב-לאומית.
ד .מכלול משולש היחסים ירושלים-וושינגטון-
יהדות ארה"ב :בו מצוי משאב אסטרטגי מכריע
לעוצמת ישראל והעם היהודי ,ואשר חשף השנה
התפתחויות שהפגינו הן את עוצמתם של ישראל
והקהילה היהודית )בעיקר בבלימת מהלכי
הממשל המנוגדים לעמדות ממשלת ישראל
בנושא הישראלי-פלסטיני( ,והן את הסכנה
הכרוכה בהפעלתה של עוצמה זו )כמו הפיכת
התמיכה בישראל לסוגית עימות בין הרפובליקנים
לדמוקרטים(.
מכלולים אלה מחזיקים ,כמובן ,השפעות הדדיות.
חלק ניכר מן המגמות הרוחשות במסגרתם אינו נתון
לצעדי התערבות של ישראל והעם היהודי ,אך במספר
מוגבל של מקרים המדיניות שתינקט עשויה להיות
רבת השפעה .השנה שלפנינו עשויה להבשיל תהליכים
קריטיים שיחייבו הכרעות לכאן או לכאן ,ושהשפעתן
על גורל ישראל והעם היהודי עשויה להיות מכרעת.

המכלול הגלובלי
השנה החולפת מחדדת את הוויית השינוי שעוברת
על המערכת הבינ"ל .הקונפיגורציות המקובלות:
"עולם דו-מעצמתי"" ,עולם חד -מעצמתי" ,מפנות
מקום לעולם בו העוצמה מפוזרת בין שחקנים רבים
יחסית .את ה"סדר העולמי" מחליף מה שמצטייר
כרגע כ"אי-סדר עולמי" .השחקנים המרכזיים בזירה
מוטרדים בבעיות פנים דוחקות .ארה"ב נתונה במשבר
כלכלי כבד ומתמשך ,האיחוד האירופי נסדק על רקע
המשבר הפיננסי ,סין נמצאת במאמץ מתמשך לספק
צמיחה כלכלית שתחניק פוטנציאל לאי-שקט חברתי
באוכלוסיית ענק מזדקנת )בשנת  2030צפויים רבע

34

המכון למדיניות העם היהודי

מיליארד סינים להיות בני  65ומעלה( ,הודו – למרות
נתוני הצמיחה המרשימים  -שרויה בעוני וסובלת
משחיתות קשה ורוסיה מאבדת אוכלוסיה ,תלויה
בחסדי מחירי הנפט והגז וחושפת מחאה פנימית נגד
אוזלת ידו של השלטון ,השחיתות הגוברת ,פגיעה
בזכויות אדם והחלטתו השנויה במחלוקת של פוטין
להתמודד שוב על הנשיאות) .בעקבות טענות כי
הבחירות לפרלמנט בראשית דצמבר  2011הוטו
לטובת מפלגתו של פוטין  -שגם כך הפסידה 77
מושבים  -התקיימה הפגנה של כ 40,000-איש סמוך
לקרמלין ,הגדולה מסוגה מאז ראשית שנות ה.(90-
הסכנות לשלום העולם אינן פוחתות :בתחום הגרעין
נמשך האיום שמציבות איראן וצפון קוריאה )בה קים
ג'ונג און הצעיר יורש את מקום אביו שנפטר ,אירוע
שמגביר את אי-הוודאות לגבי דרכה של ארצו(.
מדינות נוספות מתקשות לשלוט בתחומן הריבוני
)סוריה ,פקיסטן ,אפגניסטן ,סומליה ,תימן ועוד(.
חיסולו של בן-לאדן מהווה מכה קשה לאל-קאעדה אך
אין בכך די כדי להחניק את הטרור האסלאמי .המשבר
הכלכלי העולמי נמשך וקיים חשש לפגיעה במערכת
הפיננסית הבינ"ל .מתגלה שהגלובליזציה יוצרת תלות
והשפעות הדדיות לא רק בתקופות של שגשוג אלא גם
בתקופות של משבר ,ואז באים לביטוי חריף הכשלים
של המוסדות הבינ"ל האמורים להנהיג את הסדר
העולמי .היטיב לאפיין מציאות זו הסינגפורי פרופ'
קישור מובאבאני" :כיום 7 ,מיליארד אזרחי העולם שוב
לא מתגוררים בספינות הנפרדות אחת מרעותה .הם
מתגוררים ביותר מ 190 -תאים באותה אוניה .לכול
תא יש ממשלה המנהלת את ענייניו .האוניה עצמה
1
כמכלול נישאת בזרם ,ללא קברניט וללא צוות".
המציאות המשברית העולמית מהווה קונטקסט
להמשך הפולמוס ,האם כדרכן של ציביליזציות אחרות
בהיסטוריה  -לשקוע לאחר הגעתן לפסגות של שגשוג
– ארה"ב הגיעה אל תקופת שקיעתה ,או שמא מדובר
בתקופת ביניים קשה שלאחריה תבוא התאוששות.

לצד אלה המספידים את ארה"ב ,יש המוסיפים לראות
במשבר הנוכחי אירוע חולף ,מה גם שהמתחרות
בארה"ב על הבכירּות העולמית טרודות בבעיות
פנים מעיקות ואינן מצוידות בנתונים המאפשרים
להן לרשת את ארה"ב כמנהיגת העולם .אחרי הכול,
ארה"ב הינה עדיין הכלכלה הגדולה בעולם והכוח
הצבאי והדיפלומטי המשמעותי ביותר בזירה הבינ"ל.
גם כיום ,בעיצומו של משבר קשה ,ארה"ב מתאפיינת
בנתונים המעניקים לה יתרונות עצומים :יותר
ממחצית האוניברסיטאות הטובות בעולם נמצאות
בארה"ב; מסך  1.2טריליון דולר שהושקעו בשנה
שעברה בכול העולם במחקר ופיתוח 400 ,מיליארד
הושקעו בארה"ב לבדה )למרות שאוכלוסייתה מהווה
 5אחוז בלבד מסך אוכלוסיית התבל( .ארה"ב מובילה
בתעשיות העתיד המבוססות על ננו-טכנולוגיה וביו-
טכנולוגיה ,וגלי ההגירה המוסיפים להידפק על שעריה
מספקים משאבים אנושיים מפרים המקדמים יזמּות.
על פי נתוני "הפורום הכלכלי העולמי" לשנת 2011
אודות רמת התחרותיות של כלכלת מדינות העולם,
ארה"ב מדורגת חמישית )אחרי שוויץ ,שבדיה ,פינלנד
וסינגפור – שאינן בנות תחרות אסטרטגיות בארה"ב(,
בעוד שמדינות ה BRIC-מדורגות בפער משמעותי
2
מאחור )סין –  ,26ברזיל –  ,53הודו –  ,56רוסיה – .(66
על כול אלה יש להוסיף כי תקציב ההגנה של ארה"ב
משתווה לסך המשותף )!( של תקציבי ההגנה של
 15המדינות המדורגות אחרי ארה"ב .מבלי לקבוע
עמדה בסוגיה ההיסטורית ,הכירסום בעוצמתה של
וושינגטון ,לפחות בטווח הקצר ,בולט גם – ואולי
בעיקר – על רקע הביטויים למשבר שעובר על ארה"ב,
הן בהירתעותה להעמיס על עצמה מחויבויות בזירה
הבינ"ל ,והן בשחיקה בהערכת מדינות העולם את
כוחה של וושינגטון.
המעבר ההדרגתי של מרכז הכובד הכלכלי העולמי מן
המערב אל המזרח כרוך גם במשבר העובר על אירופה,
שהחריף בשנה החולפת .המשבר הכלכלי העצים

השפעתן של מגמות ארוכות טווח :אוכלוסיה מזדקנת
ומערכת רווחה פזרנית .המשבר מלבה אף את תחושות
אי-הנחת מעצם הפרויקט של האיחוד האירופי .כך
הסקרים מגלים כי  63%מן הציבור בגרמניה אינם
סומכים על האיחוד האירופי ו 53%-אינם רואים עתיד
לגרמניה במסגרת האיחוד .כינוס החירום של מנהיגי
אירופה בבריסל ) 9דצמבר ,(2011 ,בו הוחלט על
ניסוח של אמנה חדשה שתחזק את הפיקוח התקציבי
על חברות האיחוד במטרה לצמצם את משבר
החוב ,עורר מחלוקת קשה עם בריטניה ,שסירבה
לקבל שינויים באמנות הקיימות .המשבר הכלכלי
חשף מציאות בלתי-מאוזנת ,בה מטבע אחד נוהג
ביבשת הנעדרת איחוד
פיסקאלי או פוליטי.
למרות הכירסום
יוצא אפוא שמדינות
היחסי בעוצמתה
אינדיבידואליות כפופות
של ארה"ב,
מוניטארית
למדיניות
כלכלתה היא עדיין
אחת ,המגבילה את
הגדולה בעולם
יכולתן לפעול בגמישות
והכוח הצבאי
מול מצבי משבר.

והדיפלומטי
המשמעותי ביותר
בזירה הבינלאומית

אירועי השנה האחרונה
הגבירו את התהייה
האם היורו יחזיק מעמד,
והאם האיחוד האירופי
כקונצפט ייסדק .אמנת ליסבון ,שהייתה אמורה להניב
מדיניות חוץ כלל-אירופית אפקטיבית ,אינה עומדת
במשימה אל מול הזעזועים הדרמטיים בעולם הערבי.
יכולת ההתערבות הצבאית של אירופה מוגבלת לא רק
עקב קשייה לגבש מדיניות חוץ אחידה אלא גם בשל
שחיקה מתמשכת בכוח הצבאי של מדינות היבשת.
ככול שהמלחמה הקרה והאיום הסובייטי נתפשים
כנחלת העבר כך פוחת הרצון הפוליטי להקצות
משאבים לביטחון .מציאות זו הופכת את נאט"ו
לארגון שהגיון קיומו מוטל בספק הולך וגובר .מזכיר
ההגנה האמריקני גייטס אף הזהיר ) 10יוני(2011 ,
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כי נאט"ו מסתכנת באי-רלוונטיות נוכח חוסר העניין
של חברות הארגון להשקיע בו .אם בזמן המלחמה
הקרה ארה"ב כיסתה  50%מהוצאות הארגון ,עתה
היא מכסה  .75%גם כאשר כוחות נאט"ו משתתפים
במהלך צבאי )באפגניסטן היו מוצבים השנה 40,000
חיילי נאט"ו במקביל ל 99,000-חיילים אמריקנים(,
הרי פעילותם מוגבלת על ידי תקנות נוקשות ומחסור
בציוד לחימה בסיסי .ההתערבות בלוב חשפה מציאות
זו .למרות שלוב הינה "החצר האחורית" של אירופה,
פחות ממחצית חברות נאט"ו לקחו חלק במשימה –
ועיקרה בוצע על ידי צרפת ואנגליה .הלחימה חשפה
את היעדר המוכנות הצבאית של נאט"ו )בתחמושת,
מודיעין ,אימון ותחזוקה( ,ולכן  -את הכורח בהישענות
על סיוע אמריקני ,אפילו מול יריב נחות כמו לוב )כל
זה מעורר שאלות נוגות לגבי מצב בו כוחות אלה
יצטרכו להתמודד מול יריב של ממש(.

ארה"ב והמזה"ת
תהליך הנטישה של ארה"ב את עיראק ואפגניסטן,
אי-ההצלחה לבלום את מאמציה של איראן לאחוז
בנשק גרעיני ,הכישלון לקדם הסכם ישראלי-
פלסטיני והתגובה שהתפרשה במזה"ת כמהוססת
וכבלתי עקבית כלפי המרי בעולם הערבי ,יחד עם
משבר פנימי כלכלי עמוק ,מציירים בעיני השחקנים
במזה"ת תמונה של מעצמה אמריקנית נחלשת שאינה
מצליחה להשיג יעדיה ,שעסוקה יותר ויותר בעצמה
ונכונה פחות ופחות לקחת על כתפיה משימות באזור.
האבחנה "ארה"ב מובילה מאחור" לגבי דוקטרינת
מדיניות החוץ האמריקנית ,שהושמעה על ידי גורם
בממשל אובמה בראיון ל"ניו-יורקר" )אפריל,(2011 ,
עוררה סערה תקשורתית )למרות שדוברי הממשל
הסתייגו בחריפות מהגדרה זו היא ביטאה היטב
תפיסתם של מומחים רבים אודות מדיניות החוץ
של אובמה( .המקרה של לוב היווה מקרה-מבחן
לתזה זו ,בה ארה"ב הניחה לצרפת ובריטניה להוביל
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את המהלכים .בפולמוס שנוצר ניתן למצוא ,כמובן,
תומכים ומתנגדים .התומכים טוענים כי זו גישה
נבונה שמתחשבת במשאבים המצטמצמים של
ארה"ב ובהעדפתה לפעול בזירה הבינ"ל במסגרות
רב-לאומיות )הרי קד'אפי הופל וארה"ב השיגה
יעדיה מבלי שכף רגלו של שום חייל אמריקני דרכה
על אדמת לוב( ,ואילו המתנגדים רואים בכך הפקרת
הזירה הבינ"ל וסיכון אינטרסים אמריקניים חיוניים,
כמו גם שידור מסוכן של פאסיביות והיעדר נכונות
להיאבק על אינטרסים אמריקניים )למשל :מול איראן
וסוריה( .באופן בולט גישתה זו של ארה"ב באה לביטוי
בדבריו של הנשיא אובמה בנאומו בנושא אפגניסטן
) 22יוני" :(2011 ,אזרחי ארה"ב ,היה זה עשור קשה
לארצנו .למדנו מחדש את המחיר העצום של המלחמה
– מחיר ששולם על ידי קרוב ל 4,500-אמריקנים
שנתנו חייהם בעיראק ויותר מ 1,500 -באפגניסטן...
עלינו להיות פרגמאטיים כשם שאנו מחויבים רגשית...
כאשר חפים מפשע נטבחים והביטחון העולמי בסכנה,
עלינו להישען על פעולה בינ"ל ,מה שאנו עושים
בלוב ,שם אין לנו ולו חייל אחד על הקרקע ...בעשור
האחרון הוצאנו טריליון דולר על מלחמה ,בעת של
חובות גדלים ותקופה כלכלית קשה .עתה אנו חייבים
להשקיע במשאב הגדול ביותר של אמריקה  -באנשים
שלנו ...אמריקה ,זהו הזמן להתמקד בבניית אומה כאן
3
בבית".
דומה כי המגבלות הכלכליות והעייפות המצטברת
ממלחמות רחוקות עתירות נפגעים שאינן מסתיימות
בניצחון חד-משמעי מעניקות עדיפות ,מבחינתה של
וושינגטון ,לאסטרטגיה של לחימה ממוקדת בגורמי
הטרור תוך שימוש מוגבר במטוסים ללא טייס ,כוחות
קומנדו וסיכול ממוקד של מנהיגי הטרור )בשנה
החולפת ארה"ב זקפה לעצמה הצלחות של ממש
בתחום זה :בן לאדן חוסל ב 1-מאי 2011 ,בפעולת
קומנדו בתוככי פקיסטן ,ובכירי טרור נוספים זכו
לגורל דומה( .האסטרטגיה של ,Counterinsurgency

שזכתה לעדנה בתקופת הנשיא בוש הבן ,ונועדה
להעניק ביטחון מתמשך לתושבים המקומיים כדי
לרכוש אמונם ובמקביל לטפח בהדרגה מערכת ממשל
מקומית המסוגלת לספק שירותים וביטחון ,מחייבת
משאבים רבים מדי ומחויבות לתקופות ארוכות מדי
מכדי שארה"ב תדבק בה בעת כזו.
הכניסה לשנת בחירות והרצון להיענות להעדפותיו
של הבוחר האמריקני מעצימים את הנטייה להתמקד
בענייני פנים .הנתונים המעודדים שאפיינו את כלכלת
ארה"ב בשלהי  ,2010התחלפו בנתונים קשים במהלך
 .2011אמנם בחודשים דצמבר  – 2011ינואר 2012
הסתמן שיפור קל בנתונים ,אך לא ברור אם מגמה
זו תימשך .דיבורים על "שקיעה כפולה" מאפיינים
את שיח מומחי הכלכלה אודות מצבו של המשק
האמריקני .מגמות אלה באו לביטוי בוטה בתהליך
שהוביל ברגע האחרון לעסקה בקונגרס שמנעה את
סיווגה של ארה"ב כחדלת-פירעון ) 1אוגוסט.(2011 ,
העסקה בין הדמוקרטים לרפובליקנים הגביהה
את תקרת החוב המותרת מ 14.3-ל 16.4-טריליון
דולר ובמקביל פסקה שיש לקצץ  2.5טריליון דולר
בהוצאות במהלך העשור הקרוב .על רקע ההחלטה,
שגם חשפה את קשיי המערכת הפוליטית בארה"ב
לסייע בהתמודדות במשבר הכלכלי ,חברת הדירוג
סטנדארד-אנד-פור הורידה את דירוג האשראי של
ארה"ב בפעם הראשונה בהיסטוריה מ AAA -לAA+ -
) 5אוגוסט 4.(2011 ,הקיצוצים התקציביים שכרוכים
בחקיקה שאפשרה את העלאת תקרת החוב צפויים
להגביל את יכולתו של הממשל למעורבות בזירה
הבינ"ל .ועדת-על משותפת לשתי המפלגות לא
הצליחה לגבש הסכמה על תוכנית קיצוץ )למשך 10
שנים החל מ -ינואר  .(2013כישלון הוועדה אמור
להוביל לגריעה אוטומטית של  600מיליארד דולר
בתקציב ההגנה ,עם השלכות כבדות משקל על
יכולותיו של צבא ארה"ב )צפוי שבמהלך  2012ייעשו
מאמצים לשנות את רוע הגזרה( .בהקשר זה סביר

שגם תקציב סיוע החוץ יכורסם ואף נשמעו קולות
)בודדים יחסית( הקוראים לקצץ גם בסיוע לישראל.
רעיונות בדבר יישום "תוכנית מרשאל" למזרח
התיכון על רקע הזעזועים בעולם הערבי נדחים על
ידי וושינגטון .סיוע החוץ האמריקני יפחת ותוכניות
סיוע רבות ברחבי העולם יקוצצו ,דווקא כאשר
המציאות מציבה אתגרים חדשים .מזכירת המדינה
הילארי קלינטון מבטאת את התסכול מכך באומרה:
"יש עתה התעוררות דמוקרטית במקומות שמעולם
לא חלמו על דמוקרטיה ,ולמרבה הצער הדבר קורה
בעת היסטורית בה ממשלתנו שלנו מתמודדת עם כל
כך הרבה בעיות כלכליות ,כך שאין שום דרך להפעיל
6
תוכנית מרשאל למזרח התיכון ולצפון אפריקה".
) 30ספטמבר .(2011,קלינטון אף מבהירה כי לא
המזרח התיכון עומד להיות מוקד פעילות החוץ
של ארה"ב ,אלא המרחב האסיאני-פאסיפי שהפך,
לדבריה ,למנוע מרכזי בפוליטיקה העולמית" :בעת
של משאבים מוגבלים אין ספק שעלינו להשקיעם
בתבונה היכן שיניבו את התפוקה הגבוהה ביותר ,וזו
הסיבה מדוע המרחב האסיאני–פאסיפי מייצג עבורנו
7
הזדמנות ממשית במאה ה."21-
5

המרי הערבי מזמן לוושינגטון דילמות מדיניות
קשות והיא מוצאת עצמה משלמת מחיר כפול :בעיני
ההמונים שיצאו לכיכרות ,ארה"ב עשתה מעט מדי
ומאוחר מדי ,ובעיני השליטים שנותרו על מכונם -
ארה"ב נטשה את בעלי בריתה הנאמנים והוכיחה
שאין לבטוח בה .עבדאללה מלך ירדן מאבחן הלך רוח
זה בראיון בו נשאל אם הוא ומנהיגים אחרים באזור
סבורים שלא ניתן לסמוך על ארה"ב .המלך משיב" :אני
חושב שכולם חוששים לפעול עם המערב  ...לראות
איך כל כך מהר אנשים היפנו את גבם למובארק; הייתי
אומר שרוב האנשים ינסו ללכת עכשיו בדרכם שלהם.
אני חושב שיהיה פחות שיתוף פעולה עם המערב ולכן
יגבר הסיכוי לאי-הבנות 8".מלאכה קלה היא לבקר את
הממשל על מדיניות בלתי עקבית כלפי המרי בעולם
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הערבי .אך על פי הגיון זה ,האם ארה"ב צריכה לעודד
הפיכה בסעודיה? האם נכון להתעלם מן ההשלכות
הקשות שעלולות לנבוע מהתערבות צבאית בשם
הדמוקרטיה וזכויות האדם? )למשל :עלייה דרמטית
במחירי הנפט שתוביל לקטסטרופה כלכלית עולמית
במקרה של נפילת בית המלוכה הסעודי( .קריאתו
הדרמטית של אובמה בנאום קהיר ) 4יוני(2009 ,
לפתיחת דף חדש ביחסי ארה"ב עם מדינות האסלאם
יצרה תקווה גדולה ,אך כגודל הציפיות כך עומק
האכזבה .הדימוי האמריקני במזה"ת נמוך .סקר אזורי
שבוצע באוקטובר ) 92011במצרים ,ירדן ,לבנון ,מרוקו
ואיחוד האמירויות( מלמד על שיפור מסוים באהדה
כלפי ארה"ב ונשיאה
)יחסית ל– ,(2010אך
הזעזועים הדרמטיים
עדיין קיים רוב של 59%
בעולם הערבי
המבטא עמדות שליליות
יוצרים דילמות
כלפי ארה"ב .בסקר נוסף
קשות עבור ארה"ב
שבוצע במצרים )מרס-
והמערב :אינטרסים
אפריל79% ,(2012 ,
מדיניים וכלכליים
ביטאו יחס שלילי כלפי
נמצאים בסתירה
ארה"ב ו 69% -הביעו
לערכי היסוד
אי-אמון בכך שהנשיא
של הדמוקרטיה
אובמה יעשה את הדבר
10
הנכון בענייני העולם.
הביקורת חריפה במיוחד בסוגיית התנהלות וושינגטון
כלפי המרי הערבי וכלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
ואכן ,הזעזועים הדרמטיים בעולם הערבי יוצרים
דילמות מדיניות קשות עבור ארה"ב והמערב כאשר
אינטרסים אסטרטגיים וכלכליים נמצאים בסתירה
מהדהדת אל מול ערכי היסוד של הדמוקרטיות
המערביות .הממשל גרף ביקורת על שלא עשה
מספיק כדי לעודד את המרי הערבי ועל שנהג באופן
לא ערכי ולא שוויוני .על פי המחנה הביקורתי ,הממשל
איחר להתערב במצרים ,נמנע מלהתערב כדי להפסיק
את הטבח במפגינים בסוריה והגיב ברטוריקה רפה
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יחסית על דיכוי המרי בבחריין .כך ,ב 25-בינואר
 ,2010בעיצומן של הפגנות המונים בקהיר )ולאחר
ששליט טוניס הודח כבר מכיסאו( קובעת מזכירת
המדינה הילארי קלינטון" :הערכתנו היא שממשלת
מצרים הינה יציבה ומחפשת דרכים לענות לצרכים
ולאינטרסים הלגיטימיים של העם המצרי" 11.יומיים
לאחר מכן ,סגן הנשיא ביידן הכריז שהוא אינו
רואה במובארק דיקטטור ושנחוץ דיאלוג בינו לבין
המפגינים .12והנה ,בחלוף  4ימים בלבד ,ארה"ב הופכת
את עמדתה .לאחר שהנשיא אובמה משוחח טלפונית
עם מובארק ) 1בפברואר (2011,הוא מצהיר פומבית
שהבהיר לבן שיחו" :אני מאמין שהעברת שלטון
מסודרת חייבת להיות משמעותית ,חייבת להיות ללא
אלימות ,וחייבת להתחיל עכשיו" 13.מסר נוקשה זה
אינו מועבר כמובן אל אל-ח'ליפה ,המלך הסוני של
בחריין .ארה"ב משלימה עם כניסת הכוחות הסעודיים
לממלכה כדי להגן על שלטון המיעוט הסוני ולבלום
התגברות ההפגנות במדינה בה השיעים מהווים 70%
מן האוכלוסייה .אחרי הכול ,בחריין משמשת בסיס
לצי החמישי האמריקני ואף מוכתרת כבת ברית
שאינה חברת נאט"ו .סעודיה וכמוה ארה"ב חוששות
מהשתלטות איראנית על האי )אשר מופיע במפות
האיראניות כמחוז ה 14-של ארצם( ודי בנימוקים אלה
כדי לדחוק הצידה שיקולי דמוקרטיה וזכויות אדם.
נשיא ארה"ב אף אינו ממהר לחרוץ עמדה אם בשאר
אסאד צריך לפנות את כסאו נוכח ההרג הרב שמבצע
הרודן הסורי כדי להגן על שלטון המיעוט העלאווי.
אובמה מעניק לאסאד מוצא לשמור על שלטונו אם
יסכים ליישם רפורמות" :לנשיא אסאד יש בחירה
 להוביל את הרפורמה ,או לפנות את הדרך"9) ,במאי .(2011 ,בהמשך ,גם כשארה"ב תובעת כבר את
סילוקו של אסאד ,היא אינה מאיימת בצעד צבאי כדי
לממש תביעה זו .היחס השונה כלפי קד'אפי מגביר
התחושה באזור כי מדיניות ארה"ב אנוכית ובלתי
עקבית .גם במקרה הלובי ,פעילותו של אובמה הייתה

זהירה ומותניית בכך שההתערבות תהיה רב-לאומית,
שתעמוד במבחן המשפט הבינ"ל ,ושלא תהיה כרוכה
בנוכחות פיזית של חיילים אמריקניים על אדמת
לוב .ביום הריגתו של קד'אפי ) 20אוקטובר(2011 ,
מתגאה אובמה כי וושינגטון עמדה בעקרונותיה אלה
)ואכן ,הליגה הערבית ,האו"ם ,ובעלות ברית מרכזיות
באירופה קראו למעורבות בינ"ל כדי לבלום את הטבח
שקד'אפי הבטיח לערוך במתנגדיו בבנגאזי(.
הכרסום בדימויה של ארה"ב מעודד מנהיגים במזה"ת
לפעול מתוך הנחה כי ניתן להמרות את פיה של
וושינגטון מבלי לשלם על כך מחיר .כך ראש ממשלת
עיראק אל-מאליכי השמיע )ברוח מדיניותה של
טהרן( קריאות תמיכה באסאד ,צידד בזכותה של
איראן לפתח טכנולוגיה גרעינית ,תמך במרי השיעי
בבחריין ואף הסביר ) 18אוגוסט (2011 ,כי "הציונים
וישראל הם הראשונים להפיק תועלת" מהמהומות
ברחוב הערבי .וכך גם אבו מאזן ,שפנייתו לקבלת
פלסטין כחברה באו"ם ) 23ספטמבר (2011 ,נעשתה
תוך התרסה חזיתית כלפי הנשיא אובמה אשר הכריז
יום קודם" :הצבעה באו"ם לעולם לא תיצור מדינה
פלסטינית עצמאית" 14.הן אל-מאליכי והן אבו מאזן
פועלים במקרים אלה כנגד המעצמה שסייעה להם
כה רבות :לראשון  -בשחרור עיראק ובמאמץ לייצבה,
משימה שעלתה לארה"ב במחיר דמים כבד ובמשאבים
פיננסיים עצומים ,ולשני  -בסיוע כספי שמאז חתימת
הסכם אוסלו ב 1993 -מסתכם ב 4-מיליארד דולר
וכיום עומד על כ 600-מיליון דולר לשנה.

היציאה האמריקנית מעיראק
ב 14-דצמבר  2011בירך הנשיא אובמה את חייליו
החוזרים מעיראק והכריז" :אנו עוזבים מאחורינו
עיראק ריבונית ,יציבה העומדת ברשות עצמה ,עם
ממשלה ייצוגית שנבחרה על ידי עמה" 15.התקופה
הקרובה תגלה האם – ועד כמה  -הגזים אובמה
בתארו בצבעים כה ורודים את תוצאות תשע שנות

המלחמה בעיראק )מלחמה שהוא עצמו הגדירה
טרם הכתרתו כ"מטופשת" .(16ואמנם ,ימים ספורים
לאחר הכרזתו של אובמה ולאחר עזיבתם של אחרוני
הכוחות האמריקניים ,ספגה בגדאד גל קטלני של
פיגועי טרור אשר הותירו כ 70 -הרוגים ) 22דצמבר,
ילמדו אם ההשקעה
 .(2011החודשים שלפנינו ַ
העצומה של ארה"ב ושותפותיה בעיראק – בחיי
אדם ובמשאבים חומריים – הייתה לשווא ,ואולי אף
גרמה לנזק אסטרטגי יותר מאשר ליתרונות כלשהם.
)אבדותיה של ארה"ב בעיראק 4,479 :הרוגים32,200 ,
פצועים ומעל לטריליון דולר הוצאות( .מי שמסתמנת
כמרוויחה העיקרית מן המלחמה הינה איראן .למרות
שאין לראות זהות אינטרסים מלאה בין איראן
השיעית לבין הרוב השיעי הדומיננטי עתה בעיראק,
הרי מצב חדש זה מסייע לטהרן להעמיק השפעתה
ולבחוש בפוליטיקה הפנימית ,כדי שעיראק תשרת
את האינטרס האיראני ותוסיף להיות חלשה ומפולגת
מכדי להוות איום על איראן ולסכן את שאיפותיה
האזוריות.
אופן העזיבה האמריקנית היה כרוך במחלוקות
פנימיות בארה"ב .שר ההגנה הפורש רוברט גייטס
יצא פומבית ) 25מאי (2011 ,בעד השארת כוחות
אמריקניים מסוימים בעיראק וקרא לבגדאד לאמץ
עמדה זו .הוא הסביר כי השארת כוחות תהווה "מסר
רב עוצמה לאזור ,שאנו לא עוזבים ...הדבר ישרה
ביטחון בקרב מדינות המפרץ ...ויגרום את ההפך
באיראן ,וזה דבר טוב" 17.המפקדים האמריקנים בשטח
המליצו על השארת  18,000חייל ,אך גם ניסיונה של
וושינגטון להשאיר כ 4,000-חייל נכשל עקב סירובה
של ממשלת עיראק להעניק לחיילי ארה"ב הנותרים
חסינות משפטית .תרחיש אופטימי לגבי עתיד עיראק
מציב אותה כמדינה יציבה ,המונהגת על ידי מערכת
פוליטית שמצליחה לפשר בין הגושים האתניים
בעיראק )שיעים ,סונים וכורדים( ,שתהליך שיקומה
השילטוני והכלכלי צובר תאוצה ,שנותרת בעלת ברית
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של ארה"ב ,נאבקת באל-קאעדה ובחתרנות האיראנית
ומהווה מודל המשפיע באופן חיובי על יציבות המזרח
התיכון .אלא שאפשרות התפתחותו של תרחיש חלופי
פסימי מטרידה ביותר .עזיבת הכוחות האמריקנים
עלולה להצית מלחמת אזרחים בעיראק תוך מעורבות
המדינות השכנות ,החפצות הן להניח יד על משאבי
האנרגיה של עיראק והן להגן על ביטחונן מחשש
לזליגת אי-היציבות אל תחומן .התלקחות בעיראק
תתווסף אל גלי אי-היציבות הקיימים ממילא באזור
המפרץ על רקע זעזועי המרי הערבי.
ארה"ב תכננה להותיר בעיראק שגרירות ענק לה
יהיו כפופים  16,000עובדים ,בתוכם כמה אלפי
מדריכים ,ואנשי ביטחון המשתייכים לחברות אבטחה
אמריקניות .נוכחות אמריקנית זו )שהוחלט בהמשך
לצמצמה למחצית( ,האמורה לסייע בשיקומה של
המדינה ,תשאיר לארה"ב מנופי השפעה .מימוש
עסקאות הנשק הגדולות שנחתמו עם בגדאד יחייב
שהות מתמשכת של מדריכים אמריקניים ,וסביר
שעינה של ארה"ב תהיה צופיה גם מהאוויר וגם
מבסיסיה בכוויית השכנה )ארה"ב מחזקת את כוחותיה
בזירה ומשדרגת את הצבאות של בעלי בריתה במפרץ
כדי לבצר את המערך שמול איראן וכדי לפצות
על החלל האסטרטגי שנוצר עקב יציאת כוחותיה
מעיראק( .לא בכדי הכריז המנהיג השיעי הקיצוני
מוקטאדה אל-סאדר ,איש אמונם של האיראנים ,כי
הנוכחות הדיפלומטית המורחבת של ארה"ב הינה
המשך הכיבוש" :הם כולם כובשים  ...ההתנגדות להם
היא חובה" 18.ואולם אין להגזים ביכולתה של נוכחות
לא-צבאית זו לבלום את השפעתה הגוברת של איראן
בעיראק )ביטוי להשפעה זו ניתן לזהות גם בהתנגדותה
של עיראק למהלכי הליגה הערבית נגד אסאד ,בעל
בריתה של טהרן( .ארה"ב אף עלולה למצוא עצמה
בדילמה קשה ,אם אנשיה בעיראק יהפכו מטרה לטרור
מקומי קטלני.
פוטנציאל ההתלקחות הפנימית בעיראק הינו רב.

40

המכון למדיניות העם היהודי

המדינה במהותה נותרה מפוצלת אתנית .המחלוקות
הפנימיות על חלוקת הכוח נותרו בעינן ,התפקוד
הממשלתי כושל והשחיתות מושרשת )עיראק ניצבת
במקום ה  - 175מתוך  182מדינות  -במדד השחיתות
העולמי לשנת  .(192011הסונים ,שהורחקו מעמדות
הכוח בעקבות הפלתו של סדאם חוסיין ,עלולים
להידחק עוד יותר לאחר עזיבתה של ארה"ב .לטענתם,
ראש הממשלה אל-מאליכי נוהג בעריצות ומפר
את ההסכמים שנועדו לאפשר דו-קיום בין העדות.
הכורדים בצפון ,הנחושים שלא לאבד את אחיזתם
במשאבי הנפט שבתחומם ,אינם נלהבים מהתגבשותו
של ממשל מרכזי חזק בבגדאד וסביר שיוסיפו
להקשות על היווצרותו .היותה של עיראק כר מאבק
בין סעודיה ואיראן עלול למצוא ביטוי הולך ומחריף,
והזעזועים בסוריה השכנה שהולכים ומתקרבים
לממדים של מלחמת אזרחים שם ,יגבירו עוד יותר את
הקושי לשמור על יציבותה של עיראק.

המכלול הפקיסטאני-אפגאני
הפלישה האמריקנית לאפגניסטן והפלת שלטון
הטליבאן נועדו למנוע בסיס לפעילותם של אל-
קאעדה וארגוני ג'יהאד איסלמים שזכו שם למקלט.
הנשיא אובמה טען במהלך מערכת הבחירות כי בניגוד
למלחמה בעיראק ,זו שבאפגניסטן חיונית לביטחון
ארה"ב .מה שהחל כמשימה שיעדיה מוגבלים התפתח
למלחמה מתמשכת בטליבאן ,שלוחמיו נעו בחופשיות
הלוך ושוב מבסיסים בפקיסטן השכנה .נוכח
התאוששותו ההדרגתית של הטליבאן ואי-הצלחת
הממשלה בקאבול להטיל מרות אפקטיבית על
המדינה הכריע הנשיא אובמה )דצמבר (2009 ,להגדיל
את מצבת הכוחות ב 30,000-חייל לתקופה תחומה
בזמן )עד יולי  .(2011המטרה :להכות באל-קאעדה,
לבלום את המומנטום של הטליבאן ,ולהכשיר את
כוחות הביטחון של אפגניסטן להגן על ארצם .בנאומו
ביוני  2011התחייב אובמה להחזיר הביתה את כוחות

התיגבור עד ספטמבר ) 2012כלומר ערב הבחירות
שייערכו בנובמבר  ,(2012ולהשלים את תהליך
היציאה המלא לפני תום  .2014הארעיות של הנוכחות
האמריקנית לא נעלמת מעיני השחקנים המעורבים
בזירה ,והופכת את השגת היעדים האמריקנים לקשה
עוד יותר .מספר החיילים המוצבים באפגניסטן
גדל בתקופת אובמה והגיע ל .100,000-ב10-
שנות הלחימה ארה"ב איבדה  1,800הרוגים ונשאה
בהוצאות ישירות של  400מיליארד דולר .רוב הציבור
האמריקני סבור שארה"ב צריכה לסיים מעורבותה
באפגניסטן )בנובמבר  , 2001חשף סקר של גאלופ כי
רוב עצום באוכלוסיה ) (91%תומך במעורבות זו10 .
שנים לאחר מכן ,על פי סקר של  ,CBSנשחק המחנה
התומך ל 20.34% -ממשלתו הכושלת של חאמיד
קראזי סובלת מחוסר יציבות פוליטית ,כך שאין שום
ערובה שההשקעה האמריקנית בחיי אדם ובמשאבים
חומריים תניב פרי .ארה"ב ניצבת אפוא בפני דילמות
קשות :האם להותיר כוח כלשהוא גם אחר  ?2014האם
לנסות ולהגיע לפשרה עם הטליבאן כדי להשיג יציבות
ולמזער נזקים? )לטליבאן יש תמריץ להמתין לעזיבת
ארה"ב( .האם להיערך לשנים של תמיכה כלכלית וסיוע
אחר לאפגניסטן? )המדינה ,הסובלת מ 40% -אבטלה,
משתייכת לקבוצת המדינות המשתרכות אחרונות
בדירוג העולמי של תל"ג לנפש(.
הקושי לייצב את אפגניסטן ולהלחם ביעילות בגורמי
הטרור מתעצם על רקע האימון והתמיכה ארוכת
השנים ששירות המודיעין הפקיסטני ) (ISIמעניק
לקבוצות טרור אסלאמיות הפעילות באפגניסטן.
פעילות זו ,המוכחשת על ידי פקיסטן ,נועדה לאפשר
לאיסלמאבאד השפעה באפגניסטן אל מול מה שנתפש
בעיניה כאיום אסטרטגי שמציבה מולה הודו .דלהי אכן
מטפחת קשריה עם אפגניסטן ,היא השקיעה בעשור
האחרון כ 2 -מיליארד דולר בבניית תשתיות במדינה
ואף חתמה על הסכם שיתוף אסטרטגי עם קאבול
) 4אוקטובר (2011 ,בו הביעה נכונות לאמן ולצייד

את הצבא האפגאני .ראשי הצבא בפקיסטן רואים
תרחיש אימים ,בו ארצם הממוקמת בתווך שבין הודו
ואפגניסטן תותקף על ידן בו זמנית .העזיבה הצפויה
של ארה"ב את אפגניסטן אינה מחזקת את התמריץ
של פקיסטן לזנוח את המנופים שטיפחה ,הבנויים על
תמיכתה בטליבאן האפגאני .ואכן ,ברמה הגלובלית,
"כאב הראש" האסטרטגי מצוי בפקיסטן האוחזת
במאגר של נשק גרעיני ,מגדילה אותו בקצב מהיר,
מחזיקה "מוניטין" של מדינה שאינה מהססת להפיץ
טכנולוגיה גרעינית ושבתחומה פועלים בחופשיות
גורמי טרור אסלאמיים )בן לאדן עצמו מצא מקלט
במשך שנים בפקיסטן בטרם חוסל על ידי חיילי
הקומנדו האמריקניים(.
בעדות בסנאט )22
ספטמבר (2011 ,אישר
ראש המטות המשולבים
דאז ,מייק מולאן ,כי
פקיסטן נותנת מקלט
ללוחמי
ותמיכה
האופוזיציה האפגאנים
שאותם מנסה ארה"ב
לבלום 21.שירות הביון
הפקיסטני הנשלט על
ידי הצבא )אשר אינו
נתון למרות אפקטיבית של הממשלה האזרחית(
אינו מעוניין בהבסת הטליבאן באפגניסטן ,והוא
פועל להכשיל את מהלכיה של ארה"ב לייצב
ממשלה מרכזית ודמוקרטית בקאבול המסוגלת
לשלוט בשטח המדינה .זהו הרקע לדבריו של מזכיר
ההגנה האמריקני לאון פאנטה ) 11אוקטובר,(2011 ,
ש"לא ניתן לפתור את בעיית אפגניסטן ללא פתרון
סוגיית פקיסטן" 22.חוסר ההצלחה האמריקני לנצח
את הטליבאן באפגניסטן ולייצב המצב בפקיסטן
מצטרף ,אפוא ,לתמונה כוללת של חולשה ונטישה
אמריקנית.

חוסר ההצלחה
של ארה"ב לנצח
את הטליבאן
באפגינסטן
ולייצב את המצב
בפקיסטן מצטרף
לתמונה כוללת
של חולשה
ונטישה אמריקנית
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המרי בעולם הערבי
ב 17 -בדצמבר  2010התייצב הצעיר הטוניסאי מוחמד
בואזיזי מול בית הממשל בעיירה סידי-בואזיד
והצית עצמו למוות .המעשה הנואש התרחש לאחר
ששוטרים מקומיים החרימו את דוכן הירקות שעליו
הייתה פרנסתו של הצעיר .האירוע ,ששודר באמצעות
תחנות הלוויין והרשתות החברתיות באינטרנט ,הצית
הפגנות ברחבי העולם הערבי .תוך פחות מחודש
נטש שליט טוניס בין-עלי 24את כסאו ומצא מקלט
בסעודיה ) 14ינואר .(2011 ,גל המרי פשט במרחב
שמלוב ועד סוריה ,ועד עתה הביא להדחתם של
מנהיגי טוניס ,מצרים ,לוב ותימן ומאיים על כיסאם
של נוספים .הבחירות שהתקיימו בארצות שונות
מאז פרץ המרי הערבי העניקו ביטוי דרמטי לאהדה
הרבה לה זוכה האסלאם הפוליטי במדינות ערב.
המפלגות המייצגות את תנועת האחים המוסלמים
זכו בכול מערכות הבחירות שנערכו עד עתה בעולם
הערבי )טוניס ,מרוקו ,ומצרים( מלבד אלג'יריה – בה
לא התרחש מרי אזרחי משמעותי  -ואשר בה ניצחה
בבחירות ) 12מאי (2012 ,מפלגת ה– FLNהמכהנת
)הגוש האיסלאמי טען להטיית התוצאות(.
23

מוקדם ,כמובן ,להתיימר ו"לסכם" את תוצאות המרי
הערבי .האירועים עדיין בעיצומם ,אך דומה כי מה
שהוכתר תחילה כ"אביב הערבי" הפך להיות ה"אביב
האסלאמי" .האופן בו תתפתח מגמה זו ,שהינה
משמעותית ביותר מבחינת ישראל ,נותר תחת סימני
שאלה :האם האחריות השלטונית תביא להתמתנותן
של תנועות אלה או שמא דברי ההרגעה שמשמיעים
ראשיהן הם מסווה המכסה על כוונותיהם האמיתיות
להשליט את חוקי האסלאם הנוקשים ואת תפיסתם
האידיאולוגית המקורית ,השוללת בין היתר את עצם
קיומה של ישראל?
התמונה המזרח-תיכונית ערב פרוץ המהומות לא
הייתה בבחינת נעלם :ממשלות אלימות ובלתי יעילות,
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מצב כלכלי קשה ,שיעורי אבטלה גבוהים )כ,(25%-
המוני צעירים שאיבדו תקווה לעתיד ראוי ) 90%מן
המובטלים במצרים הם צעירים שגילם נמוך מ,(24-
שחיתות שלטונית מנקרת עיניים והפרת זכויות
אדם .למרות שמאפיינים אלה היו מוכרים ומתועדים,
טובי המומחים כשלו לראות את הבאות ולא תיארו
בעיני רוחם שההמונים הערבים יציפו את הכיכרות
וישליכו את חייהם מנגד אל מול אש חיה .ממשלות
המערב ,שהופתעו אף הן ,נקלעו להתחבטות קשה
בין שיקולים סותרים :האם לסייע להפלת רודנים
 עימם המערב היה קשור שנים ארוכות – ואשרמאפייני שלטונם עומדים בניגוד בוטה לערכים של
דמוקרטיה וזכויות אדם ,או שמא להעדיף אינטרסים
כלכליים ,זרימת נפט בלתי מופרעת ,יציבות והמשך
חסימת השפעתן של התנועות האסלאמיות .הקושי
לנסח וליישם מדיניות עקבית ואחידה הוביל למה
שנתפס כמדיניות הססנית ובלתי קוהרנטית .המקרה
הלובי היווה חריג בשל אישיותו של קד'אפי ,התמיכה
הבינ"ל הרחבה יחסית בהתערבות ,והיותה של הליגה
הערבית במחנה שתמך במרד .ההתערבות בלוב
הדגימה משהו מן הפוטנציאל הגלום במעורבות
בינ"ל אגרסיבית .ראשית בהחלטת מועבי"ט 26) 1970
ומ ְפנה
פברואר (2011 ,המטילה סנקציות על קד'אפי ַ
את הסוגיה לבית המשפט הבינ"ל ) (ICCואחריה
בהחלטה מס'  1973המסמיכה להכריז על אזור כאסור
לטיסה ) 19מארס ,(2011 ,שסימנה את הדרך למפלתו
של הרודן אשר החזיק  40שנה ברסן השלטון .נכסיו
של קד'אפי הוקפאו ,הוטל מצור ימי ומדינות החלו
להודיע על הכרה ב"מועצת המעבר הלאומית" ).(NTC
כניסת כוחות נאט"ו למערכה הצבאית בלוב היטתה
סופית את הכף לטובת המורדים וסיפקה להם שהות
להתארגן ולהתחמש .ההפצצות במהלך חודש מארס
בלמו את כוחות קד'אפי מלהסתער על בנגאזי ולטבוח
כהבטחתו בכול מתנגדיו .למרות שפרשנים שונים
חזו תהליך לחימה ארוך ומתסכל ,כוחות המורדים

השתלטו על ארמונו של קד'אפי ואילצו אותו לנוס עם
משפחתו ) 23אוגוסט (2011 ,עד שנתפס והוצא להורג
) 20אוקטובר .(2011 ,קד'אפי היה מבודד בעולם
הערבי ,עד כדי כך שאפילו הליגה הערבית התגברה
על הססנותה המסורתית וקיבלה החלטה התומכת
באיסור הטיסה בשמי לוב) ,נסיכות קטאר אף שיגרה
 6מטוסי מיראז' שהצטרפו אל כוחות המערב שפעלו
בלוב(.

בתיאום ובהנעת המפגינים אל ריכוזי המחאה .עם
זאת ,המרי לא הובל באמצעות ארגון מסודר ,מנהיגות
כריזמטית מוכרת לכול או מצע אידיאולוגי ברור.
טכנולוגיות התקשורת החדשה מעניקות סיוע עצום
בהפלת הקיים ומאפשרת לבלוגרים עלומי שם לארגן
הפגנה במועד כלשהו בכיכר העיר ,מבלי שהם עצמם
עוזבים את חדרם )שעשוי להיות בכול מקום ברחבי
תבל( .מציאות אמורפית חדשה זו עשויה להוות מרכיב
בהסבר להיעדרה של מנהיגות ,ארגון ומצע אידיאולוגי
כפי שאפיינו מהפכות אחרות בעידן שקדם להופעת
האינטרנט.

כיצד ייראה המזה"ת כאשר ישקע האבק שאופף את
הזעזועים בעולם הערבי? המציאות המתפתחת אינה
מבטיחה מעבר מהיר ורגוע למשטרים דמוקרטים
המגוננים על זכויות האדם ומודרכים על ידי עקרונות
ליברליים .פרשנים רבים במערב מיהרו להכתיר את
האירועים המסעירים כ"אביב הערבי" :התעוררות
נאורה וסוחפת למען דמוקרטיה ,זכויות אדם ,חירות,
ערכים ליברליים ,חופש דת ,שוויון לנשים וכלכלה
מודרנית .אלא שהמציאות המתפתחת עלולה לאכזב,
והאופטימיות ששררה בקרב רבים בראשית המרי
פינתה מקום לדאגה .הולך וגובר הספק אם המרי
שהצליח להפיל שליטים מכיסאם יידע גם ליצוק דבק
חדש בחברה עמוסה בעוני ,אנאלפביתיות ,שבטיות,
שסעים חברתיים ,אסלאם קיצוני ,דיכוי נשים ,ממשל
רווי שחיתות ,אפליה של מיעוטים ,אבטלה ,מערכות
חינוך ירודות ,כלכלה מפגרת ומעמד ביניים מוחלש.
ההמונים שלקחו חלק במרי ,תוך סיכון מעורר השתאות
של חייהם הפגינו אחדות ,מסירות ,והתגייסות
ספונטנית להפלת המשטרים הקיימים ,שאימללו את
חייהם שנים כה רבות .רשתות הלוויין ובראשן אל-
ג'זירה ,יחד עם הרשתות החברתיות באינטרנט ,סייעו
לשלהב את הרוחות בהעבירן בשידורים חיים לכול
פינות העולם הערבי את ההתרחשויות המרגשות.
אתרי הפייסבוק והטוויטר סייעו בגיוס ההמונים,

מתחדד גם סימן השאלה לגבי מידת יכולתם של
יוזמי המרי להשתלב בהצלחה בעולם הפוליטי החדש
שהוא מוליד .הכוחות "של העבר" לא נעלמו :הצבא,
המפלגות הישנות ,וכמובן :תנועת האחים המוסלמים
הפופולרית ,המאורגנת היטב ,שפעילותה מותרת
כעת .כוחות אלה תאבים לשמור על כוחם ואף לרתום
לטובת עניינם את התנאים החדשים .מבחינתם של
מציתי המרי המתוסכלים ,המהפכה הולכת ו"נחטפת"
מידם ומאיימת ולהתגלגל למקומות להם לא פיללו:
השתלטות הגוש האסלאמי על השלטון ,כינונו של
משטר צבאי ,התגבשותן של קואליציות המחלקות את
הכוח הפוליטי בין הצבא ,מפלגות העבר והמוסלמים,
וגם אפשרות פריצתן של מלחמות אזרחים והתפרקות
המדינה לשבטים ולקבוצות אתניות הניצות אחת עם
רעותה.

פני הדברים שונים לחלוטין במקרה הסורי .המערב
נרתע ממעורבות צבאית ואף מתקשה ,עקב התנגדותן
של סין ורוסיה ,להחריף העיצומים נגד אסאד.

טוניס ,שבה ניתן אות הפתיחה למרי הערבי ,הייתה
גם הראשונה לקיים בחירות לאסיפה הלאומית )23
אוקטובר .(2011 ,גוף זה אמור לנסח חוקה חדשה
ולקבוע את הכללים לבחירות הפרלמנט והנשיא.
הבחירות התנהלו באופן מסודר ,תחת מעקב של
משקיפים זרים ,וזיכו את המפלגה האסלאמית
"אנאדא"  25בניצחון מרשים ) .(43%עד פרוץ המהפכה
נחשבה החוקה בטוניס כליברלית ביותר בעולם הערבי,
האם בהשפעת המפלגה האסלאמית ,החוקה החדשה
המכון למדיניות העם היהודי
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תבטא נסיגה אחורה? במהלך מערכת הבחירות התחייב
מנהיג המפלגה גאנושי 26כי ניצחון מפלגתו יבטיח
שגשוג כלכלי "כמו בטורקיה" .האיש אשר שיבח בעבר
את מתאבדי החמאס וחתימתו מתנוססת יחד עם
חתימותיהם של נסראללה ,אחמאד יאסין ,קארדאווי
ונוספים על עצומה של חכמי דת הקוראת ל"ג'יהאד
לשחרור הארץ הקדושה מהמשטר הציוני" ) 12אפריל,
 27,(2002מבטיח עתה שלטון אסלאמי ליברלי ונאור,
השומר על דמוקרטיה הבנויה על הפרדת רשויות,
המכבד זכויות אדם ,מאפשר חופש עיתונות ומגן
על זכויות האישה והמיעוטים .במאמר שפרסם ערב
הבחירות "בגרדיאן" הבריטי ,הוא הסביר" :אלוהים אמר
בקוראן שאין אכיפה
בדת ,ולכן אנו מאמינים
המונרכיות הערביות
ולא
המדינה
שלא
נותרו יציבות,
שום גורם חברתי אחר
יחסית ,בין היתר
מחזיק זכות להתערב
משום שהמלכים
בחברה כדי לאכוף צורת
טוענים כי הם נצר
חיים מסוימת ,אמונה
לשושלת הנביא
או רעיון .אלה צריכים
מוחמד ,והם רותמים
להיות עניינים לבחירה
את כוהני הדת
28
חופשית".
אישית
לחזק את
האם אנו צפויים לראות
הלגיטימציה
מציאות אחרת או שמא
למעמדם
טוניסיה תוכיח שהיא
מדינה ערבית חלוצה
גם בהופעתו של אסלאם החי בשלום עם דמוקרטיה,
זכויות אדם ,פלורליזם וערכים ליברליים?
בלוב השכנה  -המשוסעת במחלוקות על רקע דתי,
שבטי ,וגיאוגרפי והנעדרת מוסדות ממשל של ממש
 חזונו של מוסטפא עבדול-ג'אליל ,מנהיג המורדים,אינו מבשר טובות .הלה הבטיח ) 23אוקטובר(2011 ,
כי חוקי האסלאם יהיו המקור הבסיסי לחקיקה בלוב,
וכי יבוטלו כול החוקים העומדים בסתירה לחוקי
השריעה ,כולל החוק שאוסר פוליגמיה ומבטל את
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הזכות המוקנית על-פי הקוראן לגברים  -לשאת ארבע
נשים .הפרשנים מתלבטים אם כניסתם של האחים
המוסלמים למשחק הפוליטי במדינות ערב תמתן את
עמדותיהם ,תובילם לחיות בקואליציות שלטוניות עם
מפלגות חילוניות ואולי אף תציבם בחזית העימות
מול הקבוצות הסאלאפיסטיות הקיצוניות ,או שמא
נחזה בצמיחתן של תיאוקרטיות חשוכות.
המרי הערבי מתחולל במזרח תיכון המתאפיין
במדינות המשוסעות מן הבחינה האתנית .סודאן
התפלגה השנה לשתי מדינות ,צפונית ודרומית ,וכבר
פרצו בין צבאות הדרום והצפון תקריות אלימות
העלולות להידרדר למלחמה כוללת )דרום סודאן
מוכת העוני ,שהכריזה על עצמאותה ב 9-ביולי ,2011
מחזיקה בשטח הגדול פי  31משטח ישראל אך אורך
הכבישים הסלולים בתחומה אינו עולה על  60ק"מ(.
תימן קרועה בין המרי של שבטי ההואטי 29בצפון
והמרידות בדרום ,והיעדר שליטה ממשלתית של
ממש מאפשר מסתור לאנשי אל -קאעדה .הנשיא
עלי עבדאללה סאלח אשר נפצע בניסיון ההתנקשות
נגדו )יוני (2011 ,נעתר לבסוף ללחצים ונטש את כסאו
תמורת הבטחת חסינות ) 23נובמבר .(2011 ,הכורדים
בעיראק שואפים לעצמאות ,והמתח הכבוש שבין
הרוב השיעי למיעוט הסוני עלול להתפרץ בעקבות
עזיבת ארה"ב .המהומות בסוריה עלולות להידרדר
למאבק בין הסונים ,העלאווים ,הכורדים והדרוזים.
לבנון עשויה לגלוש חזרה אל הטראומה של מלחמת
אזרחים קשה שבסיסה אתני )שיעים ,סונים ,נוצרים
ודרוזים( ,בירדן יש רוב פלסטיני המורחק ממוקדי
השלטון וממערכות הביטחון ,ובבחריין שולט מיעוט
סוני על רוב ) (75%שיעי.
בהקשר זה ,מעניין לגלות כי לפחות עד עתה ,המונרכיות
הערביות נותרו יציבות יחסית וניכר ששליטיהן נהנים
מלגיטימציה עממית רבה יותר בהשוואה לשליטים
החילונים שתפסו כיסאם בהפיכות או במסגרתו של
שלטון צבאי קיים .המלכים הערבים טוענים להיותם

נצר המתייחס אל שושלת הנביא ,והם רותמים את
כוהני הדת להעניק משנה לגיטימציה למעמדם.
ואכן ,הסיסמאות הרווחות בהפגנות המתקיימות
בממלכות הערביות אינן קוראות לסילוקו של
המלך ,אלא לסילוקה של הממשלה ועריכתן של
רפורמות .המלכים מגיבים בדרך כלל בפיזור כספים
מאסיבי ,הבטחה לרפורמות והדחת ראשי הממשלות
המכהנים .המלך הסעודי אף הבטיח שהחל מ2015-
תותר השתתפותן של נשים בבחירות עירוניות והן
תוכלנה להתמנות למועצה המייעצת למלך .מלך
מרוקו ,שנראה כמי שהצליח לנווט בהצלחה יחסית
את חודשי המרי עד עתה ,הבטיח )מארס(2011 ,
שינויים בחוקה שיצמצמו את סמכויותיו שלו ,ועמיתו
הירדני ,המלך עבדאללה ,כאשר נשאל בראיון אם
הוא רואה עצמו מוותר על סמכויות מסוימות לטובת
הפרלמנט ב 5 -השנים הבאות ,השיב ) 24אוקטובר,
" :(2011ככול הנראה זה יקרה מוקדם יותר" 30.נותר
אפוא להמתין ולראות אם בהשפעת המרי במזה"ת
יהפכו המונרכיות האבסולוטיות הערביות לסוג של
מונרכיה קונסטיטוציונית ,עם פרלמנטים של ממש.
הכוחות המאוימים על ידי המרי הערבי נחלצים להגיב
כדי לשמור על כוחם .סעודיה אינה מהססת לשלוח
כוחות צבא לבחריין השכנה )מארס (2011 ,כדי לדכא
את המחאה המקומית המובלת על ידי הרוב השיעי
ומכוונת נגד המלך הסוני אל-ח'ליפא 31.נסיכויות הנפט
האחרות נוקטות יד קשה נגד כול גילוי של מרי מקומי,
ובמקביל מכריזות על הקצאת סכומים נדיבים למטרות
חברתיות ,דיור ויצירת מקומות עבודה .יכולת כספית
זו אינה נחלתן של יתר מדינות ערב .פרדוכסאלית,
המצב הכלכלי המדורדר שסייע להצית את המהומות,
דווקא החריף בעטיין .בטווח המיידי נרשמת ירידה
משמעותית בצמיחה הכלכלית )הצמיחה במצרים,
ירדן ,מרוקו ,סוריה וטוניסיה צפויה השנה לרדת קרוב
ל 0-לעומת  4%ויותר ב .(2010-התיירות וההשקעות
הזרות נפגעו ,ובעלי הון מקומיים מעבירים את כספם

אל מחוץ לאזור עקב חוסר הוודאות והיעדר ביטחון
בסיסי .בדו"ח הנסמך על נתוני קרן המטבע הבינ"ל
) 15אוקטובר ,(2011 ,נטען כי עלות המרי הערבי
לכלכלת האזור מגיעה לכ 56-מיליארד דולר ,כאשר
הנפגעות העיקריות הן סוריה ) ,(23.3לוב )(14.2
ומצרים ) 9.79מיליארד דולר( .הפתרון לשבר הכלכלי
לא יוכל להיות מושג בטווח הקרוב ,ולכן צפוי שהמצב
הכלכלי הקשה יוסיף לתדלק את חוסר היציבות
בעולם הערבי.
32

מבלי לקבוע מסקנות נחרצות אודות התמונה הסופית
של המרי הערבי ,דומה שמעתה השליטים במדינות
ערב יהיו חייבים להטות אוזן הרבה יותר קשובה
לרחשי ליבם של ההמונים .אימת השלטון שוב אינה
משתקת כבעבר והיציאה אל הכיכרות הופכת להיות
אופציה ריאלית .העובדה שהבחירות לפרלמנטים
השונים העניקו ניצחון וכוח של ממש לאחים
המוסלמים תתורגם להשפעה גוברת שלהם על אופי
השלטון ועל מדיניות החוץ .הזעזועים צפויים לערער
מערכים אסטרטגיים שאפיינו את הזירה המזרח
תיכונית .מרכיבי "הציר המתון" בעלי האוריינטציה
הפרו-אמריקנית שוב אינם כתמול-שלשום .השינויים
נוגעים במיוחד למצבה של ישראל .הדחתו של
מובארק מערערת חולייה משמעותית במערך
האסטרטגי הישראלי .היחסים עם מצרים אמנם לא
היו חמים ,אך מובארק שמר על השלום ,היווה בן
שיח קונסטרוקטיבי בנושאי ביטחון וראה עין בעין עם
ישראל את הסכנה הנשקפת מאיראן ומן האסלאם
הקיצוני .התערערות היחסים עם טורקיה מחריפה
מציאות חדשה זו ומגבירה את הבידוד האסטרטגי בה
ישראל מוצאת עצמה .עם זאת ,גם "ציר ההתנגדות"
העוין את ישראל  -איראן ,סוריה ,חיזבאללה ,חמאס
– מתערער .האיום על שלטונו של אסאד עשוי לשמוט
חולייה משמעותית בציר זה ולהצר את צעדיה של
איראן באזור ,לפגוע בחיזבאללה ולהגביר את תלותו
של החמאס במצרים )מנהיגי האופוזיציה הסוריים
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מבטיחים כי סוריה שלאחר אסאד תקרר את יחסיה
עם איראן וחיזבאללה( .כאמור ,תהליכי השינוי
בעיצומם ,וכמות "החלקים הנעים" רבה מאוד .מאחר
שכול לבנה בפסיפס האסטרטגי האזורי עשויה ללבוש
מספר צורות חלופיות ,המטריצה המתארת את כול
הקומבינציות האפשריות הנה מורכבת עד מאוד
ומכבידה על מקבלי ההחלטות .מדינות האזור כולן
מושפעות ומגיבות בזיקה הדוקה להתעוררותו של
ההמון הערבי ,גם אם המרי לא פרץ בתחומן כלל או
שסממניו חלשים יחסית.
הרכיבים בתמונה המזרח-תיכונית שלהם פוטנציאל
ההשפעה הרבה ביותר מבחינת הביטחון הלאומי של
ישראל ועליהם נתעכב להלן הם מצרים ,סוריה ,לבנון,
ירדן ,סעודיה ,איראן וטורקיה.

מצרים
"מצרים אינה טוניסיה" .כך הגיבו פרשנים ומומחים
לא מעטים כאשר נשאלו אם המהומות שפרצו
בטוניס עשויים להביא לנפילת משטרו של מובארק.
מי שהיה יו"ר מועצת המנהלים של העיתון אל-
אהרם ומנהלו של המרכז ללימודים אסטרטגיים,
עבדל מונעיים סאיד 33הרגיע את קוראיו ,כי" :המסה
הקריטית של אזרחי מצרים שונה מהמסה הקריטית
של אזרחי טוניס .המצרים לא נטשו עדיין את התבונה
האומרת להם שלא לנטוש את מקום הימצאם לפני
שיידעו לאן פניהם מועדות" 34.להפתעת המלומד
המצרי ,כמו להפתעת רבים אחרים ,המהומות
35
שפרצו בקהיר מייד לאחר ששליט טוניס בין עלי
נטש כסאו למצוא מקלט בסעודיה ) 14ינואר(2011 ,
הובילו להפלת מובארק ) 11פברואר .(2011 ,גם
האלוף אביב כוכבי ,ראש המודיעין הצבאי הישראלי,
לא ידע לקרוא את הבאות וימים קצרים לפני
נפילת מובארק קבע בדיון בועדת החוץ והביטחון
של הכנסת ) 25ינואר" : (2011 ,אין סכנה ליציבות
השלטון במצרים" 36.אלא שמובארק לא שרד

46

המכון למדיניות העם היהודי

את מהומות הענק .המשטרה התמוטטה ונסוגה
מן הרחובות ,והצבא שתפס עמדות בערי מצרים
בחר שלא להתעמת עם המפגינים .ב 1 -בפברואר
הודיע מובארק כי בדעתו לפרוש וכי יישאר מספר
חודשים בתפקידו לצורך העברת השלטון ,אך
ההמונים בכיכר א-תחריר בקהיר הגיבו להצעה זו
בזעם וקראו לסילוקו המיידי .המראה המשפיל של
מובארק החולה מובא לדין ,שוכב על אלונקה בכלוב
הנאשמים ולצידו שני בניו ) 3אוגוסט (2011 ,סימל
יותר מכול את רעידת האדמה שהתחוללה ועדיין
מוסיפה לזעזע את העולם הערבי.
תהליך הבחירות לפרלמנט המצרי שנפתח ב28 -
בנובמבר  2011והצריך שלושה סיבובי הצבעה לאסיפת
העם 37ולמועצת ה"שורה" 38,הסתיים ב 11-בינואר
 .2012התוצאות הפכו את המפלגות האיסלאמיות
לכוח הדומיננטי בפרלמנט המצרי" .מפלגת החירות
והצדק" )האחים המוסלמים( זכתה ב 38% -ו"מפלגת
אל-נור" זכתה ב 29% -ממושבי הבית.
הניצחון הסוחף מעמיד את האחים המוסלמים בפני
דילמות חדשות שרק מי שמחזיק אחריות שלטונית
מוצא עצמו מתחבט בהן :כיצד להתמודד עם תחלואי
הכלכלה מצרית? כיצד לנהוג מול הצבא המצרי
שאינו נראה כמי שמוכן לוותר בקלות על מעמדו ועל
זכויותיו הכלכליות? האם להסתכן בעימות חריף עם
הצבא כדי להרחיקו מהשפעה על ניסוח החוקה ועל
מינוי חברי הממשלה? כיצד להתייחס לכוחם המפתיע
של הסאלאפיסטים )האם לחבור עימם או להתעמת
נגדם(? כיצד לשכנע את העולם כי מצרים היא מקום
יציב ,רווחי למשקיעים וקורץ לתיירים? וכמובן  -כיצד
לנהוג בהסכם השלום עם ישראל? בהקשר זה ראוי
להזכיר כי כול דיון בסיכוי להתפתחותה של דמוקרטיה
מתפקדת במצרים חייב לקחת בחשבון את העוני
הקשה ,שיעור האנאלפביתיות הגבוה והתפיסות
הדתיות הקיצוניות של קהלים נרחבים בציבור המצרי.
בסקר ) PEWאפריל (2011 ,נמצא כי  62%מהנשאלים

גורסים שהחוקים צריכים להיות בהתאמה קפדנית
עם הקוראן ו 27%-נוספים גורסים שהחוקים צריכים
לתאום את ערכיו ועקרונותיו של האסלאם 39.בסקר
קודם )דצמבר 82% ,(2010 ,מהנשאלים הביעו תמיכה
בעונש סקילה על ניאוף 77% ,הביעו תמיכה בכריתת
ידם של גנבים ,ו 84% -תומכים בעונש מוות למי
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שבוחר לעזוב את דת האיסלאם.
דתיותה של החברה המצרית אינה ההסבר היחיד
לניצחון הגוש האסלאמי .גם בשנות הדיכוי הארוכות,
המסגד נותר עבורם מפלט מוגן יחסית להפיץ
את משנתם )מה שלא עמד לרשותן של תנועות
אופוזיציוניות אחרות ,שפעילותן דוכאה ביד קשה(.
פעילויות הצדקה ורשתות הסיוע לנזקקים שפרשו
האסלאמיסטים ברחבי מצרים קנו להם תומכים
נאמנים .רבים בציבור המצרי שנפשם קצה בשחיתות
השלטונית אף רואים במחויבות הדתית של אנשי הגוש
האסלאמי משום הבטחה לשלטון שירחק משחיתות
ויהיה כפוף לערכים של צדק.
שלטון המועצה הצבאית העליונה ) 41(SCAFצפוי
להימשך לפחות עד יולי  ,2012המועד בו הובטח כי
למצרים יהיה נשיא חדש .עד אז תיוותר גם השאלה
אם הצבא ישוב למחנותיו ויותיר את הזירה הפוליטית
למערכת משטר אזרחית ודמוקרטית ,או שיוסיף
בכסות כזו או אחרת למשול במדינה .רבים מהמפגינים
שגדשו את כיכר תחר'יר אינם חשים שחל שינוי של
ממש באופן בו מתנהלת ארצם .השלטון הצבאי
הזמני אינו מהווה תחליף לדמוקרטיה אליה שאפו,
וגובר חששם שבמקום להעביר את השלטון לחברה
האזרחית ,הצבא מתכוון להחזיק בו עת ארוכה )מאז
הפלת מובארק הובאו  12,000אזרחים בפני בתי דין
צבאיים( .ניסיון הצבא להבטיח כי החוקה החדשה
תעניק לו חסינות מפיקוח אזרחי )ובייחוד על תקציבו(
עורר זעם רב .המפגינים שבו לכיכר תחר'יר )18
נובמבר (2011 ,כדי לתבוע מהשלטון הצבאי לפנות
מקום לממשלה אזרחית נבחרת .המחאה הידרדרה

לאלימות קשה .הממשלה התפטרה והושג הסכם
על פיו המועצה הצבאית התחייבה להעביר השלטון
לממשלה אזרחית ולקיים בחירות לנשיאות עד יולי
.2012
המצב הכלכלי במצרים נותר קשה ואף החמיר.
יתרות מטבע החוץ עומדות על כ 20-מיליארד
דולר והן נשחקות בקצב של מיליארד לחודש40% .
מתושבי המדינה חיים בפחות מ 2-דולר ליום ושיעור
האנאלפביתיות עומד על  34%מן האוכלוסייה
הבוגרת )מהגבוהים בעולם הערבי( .מובארק העלה
את מצרים על פסים של כלכלה חופשית שהביאה
לשיעורי צמיחה שנתיים של  ,5%אך אי-היציבות
והלחץ שעלולים האחים המוסלמים להפעיל למען
כלכלה פופוליסטית עלולים אף לדרדר עוד יותר את
מצבו של המשק המצרי .אווירה דתית נוקשה ואי-
יציבות יקשו להחזיר את התיירים למצרים )הענף
מהווה  10%מהתל"ג ומספק  6מיליון משרות( .כדי
למנוע עלייה ברמת אבטלה ) (12%ובהתחשב בגידול
השוטף באוכלוסיה ,מצרים חייבת ליצור כול שנה
 650,000מקומות עבודה חדשים ,מה שמחייב קצב
צמיחה שנתי של ) 6.5%בעוד שהשנה צפויה צמיחה
אפסית(.
התפרצויות אלימות על רקע דתי מוסיפות אף הן
לתמונת אי-היציבות .במהומות קשות שפרצו בקהיר
בין הצבא למיעוט הקופטי אשר מחה על הריסת
כנסייה בעיר ) 9אוקטובר (2011 ,נהרגו  25מפגינים
ונפצעו עשרות .האירוע הקשה מצטרף למסכת רחבה
יותר של התנכלויות למיעוט הנוצרי במצרים ) 8מיליון
הקופטים במצרים הם נצר לימי ראשית הנצרות( והוא
מציב אתגר כפול בפני המועצה הצבאית :הן שמירת
היציבות והן מניעת היווצרותה של תחושה במערב כי
המשטר במצרים לא מגונן על זכויות המיעוטים.
הכוחות הרפורמיסטים שהניעו את המהפכה
מתקשים להתארגן פוליטית ,והאחים המוסלמים
שעתה פעילותם מותרת ,הם המפלגה המאורגנת
המכון למדיניות העם היהודי
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ביותר במצרים .מנהיגי התנועה שהתחייבו באביב
 2011לא להתמודד על הנשיאות לא עמדו בהבטחתם.
מועצת השורא הכריעה ברוב זעום ) 56נגד  (52כי
חיירת א-שאטר 42סגנו של ראש התנועה יתמודד
על הנשיאות .אלא שוועדת הבחירות 43פסלה את
מועמדותו ואת מועמדותם של עוד  9מתחרים )מתוך
 (23ובכללם כאלה שנחשבו כמועמדים מובילים:
עומאר סולימאן 44ראש המודיעין של מובארק ,וחאזם
אבו איסמעיל 45המטיף הסאלאפי השמרן.
הבחירות לנשיאות התקיימו ב 23-24 -במאי .2012
על פי החוקה המצרית יש צורך ברוב אבסולוטי
ולכן שני הזוכים המובילים בסיבוב הראשון :מוחמד
מורסי 46ואחמד שאפיק 47יתמודדו בסיבוב בחירות שני
ב 16-17-ביוני .מוחמד מורסי ,נציג האחים המוסלמים
)שמונה בעקבות פסילתו של חיירת א-שאטר( מחזיק
בעמדות מוסלמיות שמרניות וזכור כמי שהכתיר
בעבר את הישראלים כ"רוצחים וערפדים" .שאפיק,
שהיה מפקד חיל האוויר המצרי ומזוהה עם משטרו
של מובארק מבטיח להשיב ביטחון ויציבות למצרים.
ההתמודדדות משקפת את הקרע בחברה המצרית:
האסלאם הפוליטי מחד והשלטון הישן מאידך .הכוחות
הליברליים שהתניעו את המהפכה נותרו מתוסכלים
ומנוכרים לשני המועמדים גם יחד .החודשים הקרובים
ילמדו אם מצרים תצליח לעלות על מסלול של שיקום
תחת שלטון יציב או שמא השסעים הפנימיים יניבו
זעזועים נוספים .על כול אלה יש להזכיר כי תהליך
בחירתו של הנשיא מתרחש מבלי שהושלמה עדיין
מלאכת ניסוח החוקה ,לא כול שכן משאל העם
שאמור לאשרה .יוצא איפוא שסמכויותיו של הנשיא
יוכרעו ככל הנראה רק לאחר בחירתו )בית המשפט
פיזר את ועדת החוקה בה תפס הגוש האיסלאמי
רוב מכריע ,וטרם מונתה ועדה חדשה האמורה לנסח
מסמך שאתגר גיבושו מורכב משום המתחים הכרוכים
בשאיפותיהם של הכוחות השונים :הגוש האיסלאמי,
הצבא והגורמים הליברלים(.
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פרשנים רואים מספר תסריטים לעתיד השלטון
במצרים :האחד ,בו הגנרלים המשמשים במועצה
הצבאית הזמנית )כולם ,אגב ,שירתו את משטרו של
מובארק( מוסיפים לשלוט במדינה בכסות כזו או אחרת;
השני ,בו האחים המוסלמים הופכים לכוח השלטוני
הדומיננטי; השלישי ,בו נוצרת חלוקת שלטון משותפת
לצבא ולאחים המוסלמים; והרביעי ,בו הנשיא הנבחר
ירכז בידיו – בפיקוח הפרלמנט  -את סמכויות השלטון.
מבחינתה של ישראל ,השאלה המיידית ממוקדת
במידת הסכנה שמצרים תפרוש מהסכם השלום
ותחזור להיות מדינת עימות .ראשי השלטון במצרים
מתבטאים באופנים שונים .מועמד מוביל לתפקיד
נשיא מצרים ,עמרו מוסא ,נשאל אם כנשיא יכבד
את הסכם השלום ,והגיב" :הסכם הוא הסכם .עבורנו
ההסכם נחתם והוא למען שלום ,אך זה תלוי גם בצד
השני  . ..אם תשאלו אותי איזה סוג של יחסים בין
העולם הערבי וישראל אני רוצה לראות ,הייתי אומר
שהעמדה הערבית – שלה מצרים שותפה – מתבססת
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על יוזמת השלם הערבית מ."2002 -
יו"ר המועצה הצבאית העליונה ,הגנרל חוסיין
טאנטאווי ,הבטיח ) 23יולי (2011 ,כי מצרים תשמור
על כל ההסכמים שחתמה עליהם ותמשיך לפעול
למען שלום יציב ובר-קיימא במזרח התיכון .לעומתו,
מזכ"ל הליגה הערבית ,נביל אל ערבי ,אמר בראיון ל"אל
ערביה" ) 26אוגוסט ,(2011 ,כי הסכם השלום בין ישראל
למצרים אינו קדוש ,וכי אין מדובר בקוראן או בברית
החדשה ,לדבריו" ,אם צד אחד מפר את ההסכם ,על
הצד השני להזהירו ואף שמורה לו הזכות לשנות את
ההסכם או לבטלו" .אבחנתו של המלך הירדני ,שנשאל
על האפשרות שמצרים תבטל את הסכם השלום עם
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ישראל ,מטרידה" :זו אפשרות מאוד-מאוד חזקה".
רלוונטיות במיוחד הן העמדות של הגוש האסלאמי.
לאחר הניצחון הסוחף בבחירות ,העיתונות הבינ"ל
דיווחה בהקלה מופגנת על מחויבותם של האחים
המוסלמים לכבד את ההסכמים עליהם חתמה מצרים,

כולל הסכמי קמפ-דיוויד .עמדה זו יוחסה גם למפלגה
הסאלאפיסטית שדובר מטעמה ,נוסרי חמאד ,אמר
בראיון לעיתון הכווייתי "א-ראי אל-עאם" ) 20דצמבר,
 (2011כי אין מניעה לבוא במגעים עם ישראל כל עוד
הדבר נעשה באישורו של משרד החוץ המצרי ולא באופן
חשאי .אלא שעיון מדוקדק יותר בהתבטאויות של
ראשי הגוש האסלאמי מותיר סימני שאלה לגבי תקפות
מחויבותם להסכמי השלום .כך ,זמן קצר לאחר הפלתו
של מובארק ,הבהיר ראשאד אל-באיומי ,סגנו של ראש
האחים המוסלמים ) 27פברואר" :(2011 ,אנו מכבדים
הסכמים בינ"ל ונושאים פוליטיים גדולים אחרים ,יהיו
אשר יהיו .עם זאת ,באשר להתייחסות אובייקטיבית
ואקדמית ,זו זכותו של כול צד ...לבחון מחדש ולדון
בהתאם לנסיבות והדרישות .הסכמי קמפ דיוויד מעולם
לא הובאו בפני העם או אפילו בפני הפרלמנט באופן
תקין ,אלא ניכפו מלמעלה .אחד מהסעיפים החשובים
ביותר של הסכם זה היה הקמת מדינה פלסטינית...
היכן היא מדינה זו? שנית ,היכן הוא ההסכם הכולל
נוכח הטבח היומיומי וההתקפות הברוטאליות להם
נתונים הפלסטינים? מי הרס את ההסכם נוכח תוכניות
הג'נוסייד נגד העם הפלסטיני ,והמהלך השיטתי לייהד
את ירושלים ולהרוס את מסגד אל אקצה? ויש גם את
נושא הסעיפים הסודיים שנכללו בהסכם ,ממכירת גז
טבעי מצרי לישראל בחלק ה 15-ממחירו האמיתי.
כול אלה צריכים להיות מובאים בפני העם ,וזו זכותו
של העם לשקול מחדש עקרונות אלה .כמובן שאיננו
מקבלים את הסכמי קמפ-דיוויד ,אך הערכה מחדש
ועיסוק בכך חייב להיעשות על פי החוק" 50.גם לאחר
ניצחון האחים המוסלמים ,אל-באיומי נוקט קו נוקשה:
"בשום מצב תנועת האחים המוסלמים לא תכיר במדינת
ישראל  ...ההסכמים נחתמו לפני זמן רב והעם המצרי
לא היה שותף להם ,ולכן העם צריך לומר את דברו
בנושא  ...ההסכמים יכובדו על פי החוק ,אולם לכל צד
יש את הזכות לבחון אותו מחדש" 51.כפל לשון זה רחוק
מלהרגיע את מי שחושש לגורל הסכמי קמפ-דיוויד.

במפתיע ,דבריו של מנהיג מפלגת אל-נור
הסאלפיסטית ,עמאד עבדאל גאפור מטרידים פחות.
הלה משיב בראיון לאל ג'זירה ) 21דצמבר(2011 ,
לשאלה אם הוא מקבל את פתרון שתי המדינות" :אנו
מקבלים מה שהפלסטינים קיבלו ונקבל מה שיקבלו".
לשאלה אם מפלגתו חותרת לבטל או לתקן את חוזה
השלום בין מצרים לישראל ,השיב" :בהתייחס לכול
ההסכמים עליהם חתמה מצרים ,אנו חייבים לכבדם
ולדרוש את ביצועם .ישנם סעיפים רבים בהסכם השלום
שלא בוצעו ,כמו פתרון העניין הפלסטיני ,מתן זכות
הגדרה עצמית לפלסטינים ,שלטון עצמי והקמתה של
מדינה פלסטינית על האדמה הפלסטינית .אלה סעיפים
רבים שאם ייושמו ,יגרמו
לעם הפלסטיני לחוש
עיון מדוקדק
שיצאו נשכרים מתהליך
בהתבטאויות
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השלום".

של ראשי הגוש
האסלאמי במצרים
מותיר סימני
שאלה לגבי
תקפות מחוייבותם
להסכם השלום
עם ישראל

סוגיית עתיד הסכם
השלום עם ישראל אינה
יורדת גם מסדר יומה
של מערכת הבחירות
בעימות
לנשיאות.
טלוויזיוני ראשון מסוגו
במצרים ) 11במאי,
 (2012שעימת שניים
מן המתמודדים  -עמרו מוסא ועבדול פותוח ,הגדיר
האחרון את ישראל "אויב" והבטיח לבחון מחדש את
ההסכם עמה .מוסא הגיב כי אכן "רוב האנשים רואים
בישראל אויב ,אך אחריותו של הנשיא היא לטפל
בסוגיות כאלה באחריות ולא להיסחף אחר סיסמאות
חמומות מזג" 53.מועמד האחים המוסלמים לנשיאות
מוחמד מורסי הבהיר במאמר שפירסם ) 8ינואר,
 (2012כי "מפלגתו מדגישה שלעם הפלסטיני נתונה
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הזכות לשחרר את ארצו".
התניית המחויבות המצרית להסכמי השלום בביצוע
הסכמים שלא בוצעו עד כה ותביעה לשוב ולבחון את
המכון למדיניות העם היהודי
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הסכמי קמפ-דיוויד מבטאת ,על פי פרשנות אחת,
"כפל לשון" שנועד להסוות את היעד האמיתי של
הגוש האסלאמי :ביטול הסכמי השלום .על פי פרשנות
שנייה ,הפוכה :הגוש האסלאמי הולך ומסתגל למציאות
האזורית והבינ"ל ומטמיע לעמדותיו את העובדה שלא
ניתן לשקם את כלכלת מצרים מבלי להסתייע במערב,
אשר מצידו דורש את המשך מחויבותה של מצרים
לחוזה השלום עם ישראל .ואמנם ארה"ב ,המקיימת
מגעים עם מנהיגי האחים המוסלמים ,מדגישה את
תביעותיה מן הארגון ובכללן שמירת הסכמי השלום
עם ישראל .הדיפלומטים האמריקנים טוענים כי בני
שיחם משמיעים באוזניהם התחייבות לכבד את
ההסכם ,ודוברת מחלקת המדינה מצהירה בתדרוך
כי בידי הממשל הבטחות מהאחים המוסלמים לגבי
מחויבותם" ,לא רק לזכויות אדם אוניברסליות אלא גם
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לחובות הבינ"ל שממשלת מצרים נטלה על עצמה".
המבחן הממשי בו ייבחנו הבטחות אלה ממתין
לשלב בו הממשלה המצרית הנבחרת תצא לדרכה.
המשמעות האופרטיבית מבחינת ישראל והעם היהודי
הינה  -להתמיד בלחץ על ממשלות המערב להתעקש
במגעיהן עם הגוש האסלאמי על תביעות שבמרכזן
מחויבות רטורית ומעשית לשלום עם ישראל.
במקביל ,אין להתעלם ממציאות בה ארה"ב ומדינות
המערב רואות לעצמן אינטרס חיוני לטפח קשרים עם
האסלאם הפוליטי שעומד ,בשנים הקרובות לתפוס
מקום דומיננטי במזרח התיכון.

לנוכח הסתירות בתוצאות ,הסקרים רחוקים מלהרגיע,
ורבות השאלות שנותרות פתוחות :עד כמה השפעת
דעת הקהל הרוויה שנאה לישראל ורואה קדימות
לנושא הפלסטיני תבוא לביטוי במדיניות החוץ
המצרית? כיצד יבוא לביטוי שינוי היחס כלפי החמאס?
)ב 29-במאי הודיעה מצרים על פתיחת מעבר רפיח
עבור תושבי עזה ,אך בהמשך התברר שהמצרים
מטילים הגבלות נוקשות יחסית על המעבר( .עד כמה
מוגבלת עתה יכולת התגובה הישראלית במקרה
של פרובוקציות אלימות של החמאס )עקב חשש
שמצרים תיגרר לעימות(? האם צפוי שינוי ביחסי
איראן – מצרים? )בפברואר  ,2011השלטון החדש
התיר לספינות קרב איראניות לעבור בתעלת סואץ
אל הים התיכון בפעם הראשונה מאז  .1979ושר החוץ
המצרי התבטא ב 29-במארס  2011כי ארצו מעוניינת
לפתוח "דף חדש" ביחסיה עם איראן( .האם ייווצר ציר
בין אנקרה לקהיר שיהיה בו איום על ישראל?

ישראל ניצבת אפוא בפני סימני שאלה קשים
באשר לעתיד יחסיה עם מצרים .השלום בתקופת
מובארק היה אמנם קר ,אך הנשיא המצרי היה שותף
אסטרטגי .האם מציאות זו תתמיד גם כאשר האחים
המוסלמים לוקחים חלק משמעותי בפוליטיקה
המצרית? הסקרים שנערכים במצרים מספקים רק
תמונה מעורפלת :סקר שערך באוקטובר  2011מרכז
המחקרים של אל-אהרם מגלה תוצאות מעודדות
יחסית 62% :מעוניינים בשמירת הסכם השלום עם

התשובות לשאלות קשות אלה רלוונטיות לסוגיית יסוד
מרכזית :האם ישראל תיאלץ לעדכן משמעותית את
תפיסת הביטחון שלה נוכח השינויים במצרים? עדות
לחומרת המצב החדש הייתה בתקרית הטרור צפונית
לאילת ) 18אוגוסט (2011 ,שבמהלכה נהרגו  8ישראלים.
בניסיונות צה"ל לרדוף אחר המחבלים שנסוגו לשטח סיני
נהרגו בטעות חמישה חיילים מצרים .ההמון בקהיר הגיב
בהפגנות משולהבות ובניסיון להתפרץ אל השגרירות
הישראלית .ניסיון כזה חזר על עצמו ב 9-בספטמבר,
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ישראל תוך התאמות בתחום הביטחון ו 23% -תומכים
בשמירת ההסכם ללא שינוי 56,אך בסקר שנערך על ידי
תלהאמי וזוגבי באותה תקופה ,רק  37%הביעו תמיכה
בקיום ההסכם בעוד ש 35% -תומכים בביטולו 57.ואילו
סקר ) PEWאפריל (2011 ,מצא ש 54% -מעוניינים
בביטול הסכמי השלום לעומת  36%תומכים
בשמירתם 58.סקר  PEWנוסף )מארס-אפריל(2012 ,
מצא כי  61%מאזרחי מצרים מעוניינים בביטול הסכם
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השלום עם ישראל בעוד ש 32% -מבקשים לשמרו.

וכמעט עלה בחייהם של המאבטחים הישראלים שהיו
נצורים בשגרירות וחולצו רק לאחר מעורבותו של נשיא
ארה"ב .על פי הדיווחים ,הגנרל טאנטאווי לא השיב
לבקשות העזרה הטלפוניות שמנהיגי ישראל ניסו
להפנות אליו .התקיפה באזור אילת שיקפה גם את
הידרדרות המצב הביטחוני בסיני .השבטים הבדואים,
המתלוננים זה שנים ארוכות על קיפוח מצד השלטון
המרכזי בקהיר ,אינם מהססים לתקוף תחנות משטרה
בנשק חם .חוברים אליהם גורמי ג'יהאד אסלאמי וגורמי
טרור מעזה המוצאים מקלט בחצי-האי .נוכח האיום
)צינור הגז לישראל פוצץ  14פעמים( ,ישראל החליטה
לאפשר למצרים להכניס כוחות צבא לסיני מעבר למותר
על פי הסכם השלום .אלא שהגנת צינור הגז הפכה בלתי
רלוונטית בעקבות הודעת חברת הגז הממשלתית
המצרית ) 22אפריל (2012 ,על ביטול חוזה הגז הטבעי
עם ספקית הגז לישראל ,חברת  EMGשבבעלות מצרית-
ישראלית .גורמים רשמיים בישראל ובמצרים בחרו
להסביר כי המניע לביטול החוזה הינו עסקי ולא מדיני
)בשנת  2010סיפקה מצרים  37%מצריכת הגז של חברת
החשמל ובשנת  2011סיפקה  18%בלבד ,בשל הפיגועים
בצינור בצפון סיני( .הפסקת אספקת הגז המצרי ,שמה
קץ לאחד הביטויים הבודדים של קשר כלכלי משמעותי
בין מצרים וישראל והיא משקפת את המשך הכירסום
ביחסים שבין שתי המדינות )התמונה העגומה התאזנה
משהו נוכח הסיוע של קהיר לשמור על הפסקת האש בין
חמאס וישראל ושירותי התיווך המוצלחים של מצרים,
שסייעו להשגת ההסכם לשחרורו של גלעד שליט ב18-
אוקטובר.(2011 ,
נתון מערכתי "מרגיע" כרוך בתלות המצרית בסיוע חוץ.
המצב הכלכלי החמור מצריך עזרה חיצונית ולכאורה,
אינו מותיר משאבים להרפתקאות צבאיות .ראשי הצבא
המצרי ,שחלקם הוכשרו בארה"ב ,אינם ששים לאבד
את ידידותה וסיועה של וושינגטון .ארה"ב מעבירה
כול שנה  1.3מיליארד דולר כסיוע צבאי )המהווה
כשליש מתקציב הצבא המצרי( ,ועוד  250מיליון דולר

ליעדים אזרחיים .וושינגטון אף הבטיחה למחוק חוב
מצרי של מיליארד דולר ולהעניק  2מיליארד בערבויות
להלוואות .ארה"ב מחזיקה אפוא מנוף של ממש מול
קהיר וכבר הוכיחה )בתקרית השגרירות הישראלית,
למשל( שתקפיד להפעיל מנוף זה כדי לשמור על יחסי
השלום בין מצרים וישראל .עם זאת ,התקרית סביב
מעצרם של אנשי האירגונים האמריקניים )הפעילים
במצרים לקידום דמוקרטיה וזכויות אדם( ,והעובדה
ש 61% -מאזרחי מצרים מגדירים את הסיוע האמריקני
לארצם כ"מזיק" – מלמדת שתיתכנה הפתעות.

סוריה
בסוף ינואר  ,2011בראיון ל"וול סטריט ג'ורנאל" ,נדרש
הנשיא הסורי בשאר אסאד למרי הערבי .הוא הסביר
בביטחון עצמי רב מדוע המהומות שפוקדות את
טוניס ומצרים יפסחו על ארצו .לדבריו ,בניגוד למדינות
ערביות אחרות ,נאמנותה של סוריה לעקרונות
ההתנגדות מבטיחה את תמיכת ההמונים" :סוריה
נותרה יציבה ,ומדוע? מאחר שעליך להיות קשור
מאוד לאמונותיהם של אנשים .זהו העיקר .כאשר יש
פער בין המדיניות שלך לבין אמונותיהם והאינטרסים
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של האנשים ,יש לך את הוואקום היוצר את הבעיות".
אסאד האמין כי דבקותו בציר הקיצוני האנטי-ישראלי
)איראן ,חיזבאללה ,חמאס( והעובדה שלא הפך כמו
שליטים ערבים אחרים לבעל בריתה של וושינגטון קונים
לו את אהדת ההמונים .אלא שהמהומות שפרצו בסוריה
במארס  2011הוכיחו עד כמה טעה .בשאר אסאד,
שעלה לשלטון בעקבות מות אביו ב ,2000-לא הגשים
את התקוות שתלו בו כמי שיביא רפורמות ומודרניזציה
לסוריה .כאביו ,הוא הגיב באכזריות רבה כלפי הקמים
עליו ואף שלח טנקים כנגד המפגינים שכ 10,000 -מהם
נהרגו עד עתה .הברוטאליות הקשה בה נוהג השליט
הסורי בנתיניו עוררה אף את מלך סעודיה להחזיר את
שגרירו מדמשק ולקרוא לאסאד ) 7אוגוסט(2011 ,
"לעצור את מכונת ההרג ולהפסיק את שפיכות הדמים".
המכון למדיניות העם היהודי
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אסאד מוסיף להילחם על שלטונו וטרם נכנע ,למרות
הסנקציות המוטלות עליו ולמרות הקריאות המפורשות
של ארה"ב ומנהיגי המערב כי עליו לפנות את כסאו.
שלא כמו במקרה של לוב ,שום גורם אינו מוכן בשלב זה
להפעיל כוח צבאי נגד השליט הסורי  -לא המערב ולא
הליגה הערבית) .טורקיה ,שבתחומה מצאו מקלט אלפי
פליטים סורים ,מתירה לארגון החמוש של האופוזיציה
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הסורית – צבא סוריה החופשית  -לפעול משטחה(.
האופוזיציה הסורית – שאף הקימה גוף האמור לייצג
את כול מרכיבי המרי )"המועצה הסורית הלאומית"(62
 ספגה מכה כואבת כאשר נכשלה קבלת החלטהבמועצת הביטחון ) 4אוקטובר (2011 ,שנועדה להגביר
הלחץ והבידוד על אסאד.
למרות שרוסיה וסין
רוסיה וסין
אינן מרבות לנצל את
השתמשו בזכות
זכות הווטו שבידן ,הן
הווטו שלהן כדי
השתמשו בה כדי לטרפד
למנוע קבלת
את ההחלטה .השתיים
החלטה במועצת
ביקשו למנוע אפשרות
הביטחון נגד משטר
למהלך צבאי של המערב
אסד ,מתוך כוונה
נגד סוריה )כפי שקרה
למנוע מהלך צבאי
בלוב( והן מאותתות על
מערבי נגד סוריה
העקרונית
התנגדותן
)כפי שקרה בלוב(
למעורבות זרה בעניינים
פנימיים של מדינות,
פרקטיקה שעשויה ליצור
לגיטימציה להתערבות בענייניהן שלהן .רוסיה וסין
מבקשות גם להגן על שוק הנשק הסורי )ובמקרה של
מוסקבה – גם על הבסיס המוענק לה בנמל טרטוס בו
התארחה בינואר  2012נושאת המטוסים "קוזנייצוב"
וכ 600-טכנאים רוסיים מכשירים בו עתה מעגן מודרני
לאוניות מלחמה( .ההצבעה במועצת הביטחון חשפה
את הקושי להגיע כיום לקונסנסוס הדרוש לניהולה של
המערכת הבינ"ל ולהתמודדות יעילה עם משברים )אף
אחת ממדינות ה BRIC-לא הצביעה בעד ההחלטה(.
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הליגה הערבית ,שדחתה יוזמה של מדינות המפרץ
להשעות חברותה של סוריה בארגון ) 16אוקטובר,
 ,(2011שינתה דעתה ) 12נובמבר (2011 ,ובמושב
חירום החליטה להשעות את חברותה של סוריה,
להטיל עליה סנקציות כלכליות ולדון עם נציגות
האופוזיציה על סדרי תקופת המעבר .ההחלטה
באה לאחר שאסאד לא נראה כמתרשם מיוזמת שרי
החוץ הערבים שפורסמה  10ימים קודם לכן ,לפיה
על המשטר להסיג את הטנקים ויתר כוחות הצבא
מן הרחובות ,לשחרר העצורים ,לחדול מדיכוי אלים,
לאפשר לפקחי הליגה הערבית להיכנס לסוריה
ולהתחיל בדיאלוג לאומי שיוביל לחוקה חדשה
ובחירות .בעקבות אולטימטום של מדינות הליגה
הערבית כי יחריפו הסנקציות ויקדמו את מעורבות
האו"ם במשבר ,הודיעה דמשק ) 5דצמבר (2011 ,כי
תאפשר כניסת פקחים של הליגה הערבית לתחומה.
המשקיפים היו אמורים לפקח על קיום דרישות
הליגה :הוצאת כוחות הביטחון והטנקים מרחובות
הערים ,פתיחת שיחות עם מנהיגי האופוזיציה,
שחרור אסירים פוליטיים ,ומתן אפשרות לפעילי
ארגוני זכויות אדם ולעיתונאים להיכנס למדינה .אלא
שנוכחות המשקיפים לא הביאה לשינוי.
רוסיה וסין מוסיפות להגן על אסאד במועצת הביטחון
ומטילות וטו ) 4פברואר (2012 ,על החלטה שהתקבלה
ברוב של  13נגד  2ואשר תומכת ביוזמת השלום
הערבית לסוריה.
נוכח הקיפאון ,מזכ"ל האו"ם מינה כשליח מיוחד
למשבר את קודמו בתפקיד קופי ענאן .הלה פירסם
תוכנית בת  6נקודות ) 16מארס (2012 ,המבוססת
על הפסקת הלחימה ,הסגת הצבא מן הערים,
הצבת משקיפים ,שחרור אסירים ,מתן חופש
תנועה לעיתונאים והתרת התאגדויות והפגנות )מה
שאמור לאפשר תהליך מעבר לבחירות חופשיות
ולדמוקרטיזציה של השלטון בסוריה( .התוכנית זכתה
הפעם לתמיכת סין ורוסיה ולכן היו פרשנים שראו

בא מוצא אפשרי יחיד למשבר .האופוזיציה הסתייגה
מן התוכנית משום שלא קראה ישירות להסתלקותו
של אסאד ,והאחרון ,למרות שהסכים לקבל התוכנית
) 27במארס ,(2012 ,נמנע עד כה מביצוע חלקו בה.
מבחינתם של אסאד ,משפחתו ומקורביו ,נפילת
המשטר פירושה אובדן מעמדם ואולי גם טבח נקם
בהם ובמשפחותיהם .מאז תפיסת השלטון על ידי
אסאד האב ב 1970-שולט במדינה המיעוט העלאווי )כ-
 (12%למרות שהרוב בה הינו סוני )כ .(75% -בני עדתו
של אסאד תופסים את עמדות הפיקוד הבכירות בצבא
ובשירותי הביטחון .מצב זה שונה אפוא משמעותית
מזה שהוליך את הצבא במצרים לזנוח את מובארק
ולא להתעמת עם ההמון .נכונות המשטר ללכת עד
הסוף במאבק ההישרדות קיבלה ביטוי בדבריו של
רמי מכלוף ,בן דודו של הנשיא אסאד )השולט על 60%
מן הכלכלה הסורית( .האיש הזהיר בראיון ל"ניו יורק
טיימס" ) 10מאי" :(2011 ,אם לא תהיה יציבות כאן,
אין שום דרך שתישמר היציבות בישראל ...כאשר אנו
סובלים ,לא נסבול לבד 63"...ואכן ,המשטר הסורי דאג
לארגן תהלוכות של פליטים פלסטינים אל הגבול עם
ישראל בגולן ועל גבול לבנון ) 15מאי .(2011 ,באירוע
נהרגו מעל תריסר מפגינים שחצו גדר הגבול ברמת
הגולן .התקרית היוותה איתות כפול – הן לגבי רצינות
כוונותיה של דמשק והן לגבי הפוטנציאל המסוכן של
מצעדי אזרחים מול כוחות צה"ל .איראן ,החוששת
לאבד את בעל בריתה הסורי ,מסייעת ללבות את האיום
כי התערבות חיצונית המיועדת להפיל את אסאד
תגבה מחיר מישראל .סוכנות הידיעות האיראנית
יודעת לספר שאסאד הזהיר את שר החוץ הטורקי כי
אם יותקף על ידי נאט"ו יבעיר אש במזה"ת ובמיוחד
בישראל" :אם יינקט נגד דמשק מהלך מטורף ,לא
אזדקק ליותר משש שעות כדי להעביר מאות רקטות
64
וטילים לרמת הגולן כדי לשגרם אל תל אביב".
עתידה של סוריה מעורפל .גורמי האופוזיציה מבטיחים
משטר דמוקרטי המקפיד על שלטון החוק ושמירת

זכויותיהם של המיעוטים .אך אין זה כמובן התסריט
היחיד האפשרי .אסאד עשוי להתגבר על המרי ולשרוד.
סוריה עשויה ליפול לידיהם של האחים המוסלמים ,וגם
הידרדרות למלחמת אזרחים ממושכת על בסיס אתני
ודתי הינה תסריט ריאלי .אסאד עצמו מנסח את הדילמה
שתיווצר אם משטרו יקרוס ,ומזהיר ) 30אוקטובר:(2011 ,
"סוריה היא מוקד אזורי כעת .היא קו השבר ,ואם אתה
משתעשע עם הקרקע תגרום לרעידת אדמה ...האם
ברצונכם לראות אפגניסטן נוספת ,או עשרות כאלה?" 65עד
עתה אסאד טרם הוכרע ,והצבא נותר ברובו נאמן למשטרו.
שימוש של האופוזיציה בנשק חם נגד צבאו של אסאד
עלול להעצים את מלחמת האזרחים ,שיש הטוענים כי
היא כבר מתנהלת למעשה .מציאות כמו-לבנונית בסוריה
צפויה למשוך מעורבות זרה )איראן ,טורקיה ,סעודיה,
עיראק( ,המדינה עלולה להתפרק למרכיביה האתניים
ובכול מקרה להפוך את סוריה למוקד מבעבע של אי-
יציבות אזורית )בסוריה יש מאגרים של נשק כימי קטלני
ובכללו גז העצבים סארין ,ויכולת לשגרו באמצעות טילי
סקאד ופגזים( .ממשלת ישראל נוהגת זהירות ונימנעת
מלהתייצב בחזית מאבק להפלתו של אסאד )שר החוץ
ליברמן הסתייג מגישה זו וקרא לאמץ מדיניות פומבית של
קריאה לאסאד להתפטר .(66ישראל אינה מעוניינת לספק
עילה לאסאד לטעון כי "כוחות חיצוניים" עומדים מאחורי
האלימות .על ישראל להיערך לתרחישים השונים ולהיזהר
ממצב בו יהיה לדמשק עניין להסיט את האש לכיוונה.
מצב זה עלול לקרוץ לאסאד ככול שיחוש נואש יותר .אמנם
ישראל צריכה להימנע מלספק תואנות שעלולות להמריץ
את אסאד לפעול נגדה ,אך אין להתעלם מכך ששיקוליו
של הנשיא הסורי עלולים להיות בלתי-תלויים במעשיה
של ישראל ,ולהוליכו לצעדים של ייאוש.

לבנון
הסכנה לשרידות משטרו של אסאד מאיימת על
יציבותה של לבנון .נפילת אסאד עשויה לשנות
את האיזון העדין ואת החישובים שעומדים בבסיס
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הבריתות הבין-עדתיות שהן לחם חוקה של
הפוליטיקה בארץ הארזים .הלבנונים מפולגים ביחסם
למתרחש בסוריה .תנועת ה 14-במארס הפרו-מערבית
תומכת במורדים ואילו מחנה ה 8-במארס המובל על
ידי חיזבאללה תומך במשטרו של אסאד.
ב 7 -ביולי  2011הושלם בלבנון מהפך שלטוני ,כאשר
ממשלת נאג'יב מיקאטי 67זכתה לרוב בפרלמנט.
"קואליציית ה 14-במרס" בראשות סאאד חרירי ,בנו
של רפיק חרירי שנרצח 68,הודחה בעקבות מהלך
שתוזמר על ידי סוריה וחיזבאללה והחל בנטישת
הארגון השיעי את הממשלה ) 12ינואר ,(2011 ,לאחר
שחרירי הבן דחה את הדרישה שלבנון תתנער מבית
הדין הבינלאומי אשר מונה לחקור את רצח חרירי
האב )פברואר .(2005 ,בית הדין העביר לרשויות
החוק בלבנון ) 30ביוני (2011 ,כתב תביעה בפרשת
ההתנקשות תוך ציון שמם של ארבעה נאשמים,
שניים מהם אנשי חיזבאללה .המהלך מערער את
הדימוי שהארגון מטפח לעצמו מזה שנים כמי שנמצא
בחזית ההתנגדות לישראל ולארה"ב .הציבור הסוני
בלבנון שלא מיהר להשתכנע מהאשמותיו של מנהיג
חיזבאללה ,השייח' נסראללה ,שישראל אחראית לרצח
רפיק חרירי ,מקבל עתה יתר תימוכין לחשדותיו כי
הארגון השיעי אחראי לרציחתו של המנהיג הסוני
האהוב .התפתחות התהליך המשפטי ,ובמקביל
מאמצי חיזבאללה וסוריה לטרפדו ,עשויים לפתוח
פצעים ישנים ברקמה העדינה של החברה הלבנונית,
שטרם השתקמה מאז מלחמת האזרחים הארוכה.
ישראל צריכה להיות מוטרדת מן האפשרות שרקע
זה עלול לדחוף את חיזבאללה להסיט את תשומת
הלב הציבורית באמצעות פרובוקציות אלימות נגדה.
כך מתלהם מנהיג הארגון נסראללה ) 21אוקטובר,
" :(2011כול מלחמה שישראל תבחר ליזום בעתיד
69
תתחיל בתל אביב ,לא בשטחי הצפון הכבושים",
מאיים במלחמה כוללת אם ישראל תתקוף את איראן
) 11נובמבר ,(2011 ,ומתגאה ) 11מאי (2012 ,שכיום,
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"לא רק שאנו יכולים לפגוע בתל אביב כעיר ,בעזרת
האל ,אנו יכולים לפגוע במטרות ספציפיות בתוך תל
70
אביב ובכול מקום שהוא בפלסטין הכבושה".
הארגון ,שהפגין כוחו בעצם הדחתו של חרירי הבן ,ניצב
בפני איומים משמעותיים .נפילת משטרו של אסאד,
אם תתממש ,עלולה לחסום את נתיב אספקת האמל"ח
ולסדוק משמעותית את ציר "ההתנגדות" :איראן-
יאּבד במקרה זה
סוריה-חיזבאללה-חמאס .חיזבאללה ֵ
גם בעל ברית שהפגין יחס אישי אוהד במיוחד כלפי
הארגון ומנהיגו .התמיכה בדיכוי הברוטאלי של המרי
בסוריה המושמעת תדיר על ידי דוברי חיזבאללה
מעמידה את הארגון בסיטואציה קשה מול העולם
הערבי ,ואף עומדת בסתירה לתמיכה שביטא חיזבאללה
בזכות המרי העממי בארצות ערב האחרות.
סכנת אובדנה של בעלת הברית הסורית עלולה לדחוף
את איראן להגביר חתרנותה כדי לחזק אחיזתה בלבנון.
ואמנם ,השגריר האיראני בביירות אומר בפגישה עם
שר ההגנה הלבנוני ) 10אוקטובר ,(2011 ,כי "פיתוח
שיתוף פעולה אמיץ יותר בין המדינות הכרחי,
בהתחשב בהפרות היומיות של המרחב האווירי
הלבנוני על ידי מטוסי הקרב של ישראל" 71.ידיעה
זו מופיעה ימים ספורים לאחר שסוכנות הידיעות
האיראנית ) (IRNAמדווחת שנשיא לבנון סולימאן
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פנה לטהרן בבקשה לאמן ולחמש את צבא לבנון.
לחיזבאללה לא חסרות עילות לתקוף את ישראל:
החדשה שבהן כרוכה בתביעה הלבנונית לשטח ימי
של כ 430-מייל רבוע בו אמורים להיות משאבי גז תת-
מימיים .לבנון הבהירה שאינה מקבלת את קו הגבול
הימי בינה לבין ישראל )אשר היווה גם בסיס להסכם
הגבול הימי בין ישראל וקפריסין( .מתקני הקידוח
בשדות הגז הימיים שישראל גילתה לאחרונה עלולים
אפוא להוות מטרה אפשרית ,אם איראן וחיזבאללה
)ואולי אף סוריה( יחליטו מסיבותיהם שיתרונותיה של
התלקחות עם ישראל עולים על מחירה.

סעודיה
המרי הערבי מעורר חרדה בריאד .המלך הסעודי פעל
לקדם את הבאות והודיע על הקצאת  130מיליארד
דולר להעלאות שכר ,בניית דירות מגורים ,ומענקים
נדיבים למוסדות דת עליהם נשען בית המלוכה.
המופתי ,איש הדת הבכיר בממלכה ,פרסם פסק הלכה
אותו משננים כוהני הדת בדרשותיהם במסגדים ,ולפיו
האסלאם אוסר על הפגנות רחוב .המשאבים הכספיים
העצומים ,הברית בין בית המלוכה וכוהני הדת ,היעדר
לחץ אמריקני ומערבי של ממש לשינוי והפופולאריות
היחסית של המלך עבדוללה )שקנה לו שם כמקדם
רפורמות כלכליות וחברתיות( מסייעים לשמירת
היציבות בממלכה .אלא שחירות פוליטית ,זכויות אדם,
שוויון לנשים ודמוקרטיה הנם בגדר חזון רחוק ולכן
קשה להעריך את עוצמתם של זרמי המחאה התת-
קרקעיים ,בייחוד אלה המתחוללים בקרב הדור הצעיר.
מאפייניה של המונרכיה הסעודית עומדים בסתירה
מוחצת לכול מה שמייחלים לו מנהיגי המחאה בעולם
הערבי .למרות אוצרות הנפט ,הפערים הכלכליים עמוקים
ושיעורי האבטלה בקרב הצעירים עומדים על כ25%-
)בסעודיה ,שמנהיגיה בני  70ומעלה ,מחצית מהאוכלוסייה
הם בני  18ומטה( .האיומים החיצוניים מגבירים את
עצבנותו של בית המלוכה ,ובראשם חתרנותה המתמדת
של איראן והחשש כי היא מתסיסה את המיעוט השיעי
המרוכז באזור המזרחי ,העשיר בבארות הנפט והסובל
מקיפוח .המלך בן ה 87-עתיר חוליים המגבילים את יכולת
תפקודו .מותו של יורש העצר סולטן ) 22אוקטובר(2011 ,
הותיר את נאיף בן עבד-אל עזיז )בן  73(78כיורש העצר.
היורש המיועד ,המשמש שר הפנים מאז  ,1975והאחראי
בין היתר על "משטרת הדת" הידועה לשמצה ,רכש לו שם
של שמרן קשוח המתנגד בעקשנות לרפורמות .לאחר
פיגועי ה 11-בספטמבר הוא התייחס בספקנות לעובדת
השתתפותם של טרוריסטים סעודים בתקיפה ,ואף טען
שמדובר במעשה ידם של הציונים...

המרי הערבי חידד את המתח שבין ריאד לוושינגטון.
ארה"ב קרועה בין אינטרסים אסטרטגיים :מחד ,הרצון
להבטיח את זרימת הנפט ולהציב סכר בפני איראן
ומאידך ,המחויבות האידיאולוגית לערכים של חירות
וזכויות אדם .ואכן ,קשה להתעלם מהיותה של סעודיה
יצרנית הנפט המובילה בעולם ומכך שהיא מחזיקה
יתרות מט"ח בסך של  540מיליארד דולר ,חלקן הגדול
באג"ח של ממשלת ארה"ב .הסעודים מתייצבים
בראש המחנה המבקש לבלום את המרי הערבי .הם
חוששים כי איראן תנצל את הזעזועים במזה"ת כדי
להעצים את השפעתה .האיום האיראני הינו הגורם
המרכזי המניע את מדיניות החוץ של ריאד וזהו הטעם
שמובילם לצאת נמרצות
)הפרו-
אסאד
נגד
סעודיה משוכנעת
איראני ,והמייצג מיעוט
כי איראן מלבה
עלאווי הנחשב לענף
את המרד השיעי
של האסלאם השיעי(,
נגד השלטון הסוני
להחזיר מדמשק את
בבחריין ,שהיא
שגרירם במחאה ,ולתמוך
חותרת נגדה
באופוזיציה שמבוססת
בעיראק ,בסוריה,
על הרוב הסוני .זהו גם
בלבנון ובתימן,
הטעם שמובילם לשגר
ושהיא מנסה
כוחות צבא דרך מעבר
לערער את מעמדה
הים בן  26הקילומטר אל
של ריאד כמנהיגת
בחריין השכנה ,הפעם -
העולם המוסלמי
כדי לעזור למיעוט לדכא
את הרוב )שהינו שיעי
כפרו-איראני(.
וחשוד
סעודיה משוכנעת כי איראן מלבה את המרי השיעי
נגד השלטון הסוני בבחריין ,שהיא חותרת נגדה
בעיראק ,בסוריה ,בלבנון ,בתימן ובעצם מנסה לערער
את מעמדה של ריאד כמנהיגת העולם המוסלמי.
השלטון הסעודי הביט בחרדה באופן בו ארה"ב נטשה
את הנשיא מובארק ,שהיה בעל ברית אסטרטגי
במשך שלושה עשורים .הסדקים במערכת היחסים
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האסטרטגית בין וושינגטון לריאד עלולים להעמיק,
אם יתברר שארה"ב אינה מונעת את התחמשות
איראן בנשק גרעיני .הסעודים מפגינים כעסם ,בין
היתר ,בהתייחסותם לאופן ההתנהלות של ארה"ב
בנושא הפלסטיני .הנסיך טורקי אל פייסל ,אחיו של
שר החוץ הסעודי ומי שהיה ראש המודיעין ושגריר
הממלכה בלונדון ובוושינגטון ,מבטא בשפה חריפה
את הכעס הסעודי במאמרים שהוא מפרסם בארה"ב.
ב 10 -יוני  2010הוא מאיים ב"וושינגטון פוסט"" :יהיו
השלכות קטסטרופאליות ליחסי ארה"ב-סעודיה אם
ארה"ב תטיל וטו באו"ם על הכרה במדינה פלסטינית.
זה יסמן נקודת שפל ביחסים ארוכי השנים ...המרחק
האידיאולוגי בין העולם המוסלמי והמערב בכלל
יעמיק ואפשרויות לידידות ושיתוף בין השניים
עלולות להיעלם" 74.ב 11-ספטמבר  ,2011במאמר
ב"ניו יורק טיימס" )למרבה האירוניה 10 ,שנים בדיוק
לפני יום פרסום המאמר 15 ,סעודים השתתפו בפיגוע
המחריד ,(...הנסיך מזהיר בלשון מאיימת" :ארה"ב
חייבת לתמוך בפנייה הפלסטינית החודש להתקבל
כמדינה באו"ם או להסתכן באיבוד מעט האשראי
שנותר לה בעולם הערבי" .לדבריו ,סעודיה צפויה
לנקוט מהלכי מדיניות שיעמדו בסתירה לאינטרס
האמריקני :התנגדות לממשלת אל-מאליכי בעיראק,
)הנתפס כבובה איראנית בעיני הסעודים( ,אי-פתיחת
שגרירות בבגדאד ,ואי-התחשבות באינטרס האמריקני
במהלכיהם באפגניסטן ובתימן .טורקי מזהיר כי
"כאשר רוב העולם הערבי מצוי במערבולת' ,היחסים
המיוחדים' בין סעודיה וארה"ב ייראו יותר ויותר
רעילים בעיני רוב הערבים והמוסלמים התובעים צדק
75
לפלסטינים".
משוואת היחסים ארוכת השנים בין וושינגטון לריאד,
שבבסיסה ביטחון הממלכה אל מול ביטחון אספקת
הנפט )במחירים נסבלים( נסדקת בעיני הסעודים לא
רק נוכח תגובת ארה"ב למרי הערבי והיעדר נכונותה
לכפות על ישראל לקבל הסדר על בסיס קווי .67
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הסעודים רואים בפלישה האמריקנית לעיראק תקלה
אסטרטגית קשה ,שמחזקת את השיעה אל מול העולם
הסוני ופותחת פתח להשתלטות איראנית על עיראק.
הסעודים רואים בחשש גובר את החתרנות האיראנית
השולחת זרועותיה מתימן השכנה ועד מרוקו הרחוקה,
והם נחושים להיאבק על מעמדם .כך ,למשל ,המועצה
הצבאית במצרים זוכה להבטחה סעודית לסיוע של 4
מיליארד דולר ,והמונרכיות האחיות  -ירדן ומרוקו -
מוזמנות ביוזמתה של ריאד להצטרף למועצת מדינות
המפרץ 76.החשש מפני הבאות מומחש בעסקת הנשק
הענקית של  60מיליארד דולר שנחתמה ) 20אוקטובר,
 (2010בין וושינגטון לריאד .הסעודים פועלים אמנם
לגוון את המשענות האסטרטגיים שלהם ומטפחים
יחסיהם עם פקיסטן ,סין ,הודו וטורקיה ,אך ודאי שהם
אינם רואים בגורמים אלה שווה-ערך אסטרטגי לקשר
עם ארה"ב .אחרי הכול ,ארה"ב התייצבה ב1990 -
לבלום את כוחות סדאם שפלשו לכווית ואיימו על
סעודיה ,והיא עדיין הגורם הצבאי היחיד שיכול להציב
סכר בפני שאיפותיה של איראן ולהבטיח את נתיבי
הובלת הנפט .חשיפת ניסיון ההתנקשות האיראני
בשגריר סעודיה בוושינגטון ) 10אוקטובר,(2011 ,
מלמדת כי למרות המתחים ,האויב המשותף בטהרן
יספק טעם מתמשך להמשך שותפות האינטרסים בין
וושינגטון וריאד.

ירדן
לאחר התפרצותן של מספר הפגנות בעמאן ,שביטאו
הזדהות עם המחאה העממית בקהיר וקראו להדחת
הממשלה הירדנית ,נקט המלך הירדני שורת מהלכים
כדי לקדם את פני זליגת המרי בעולם הערבי לתחומי
ארצו .ב 1-בינואר הוא פיטר את ממשלת סמיר
78
ריפאעי 77והינחה את מחליפו – מערוף אל-באח'יט
"לנקוט צעדים מהירים ומעשיים לקדם תהליך רפורמה
פוליטית אמיתית שיבטא את חזונה של ירדן ברפורמה
כוללת ,מודרניזציה ופיתוח" 79.במקביל הודיע

המלך על הקצאת  650מיליון דולר להוצאות חירום
חברתיות .הימשכותן של ההפגנות בירדן וכישלונו של
באח'יט ליישם רפורמות של ממש ולהתמודד בנגע
השחיתות המקומם רבים בממלכה הובילו את המלך
להדיחו לאחר  10חודשים בלבד בתפקידו ולמנות
במקומו את השופט אאון קאסאוונא 80.החלפת ראש
הממשלה ושרים מכהנים הינה דפוס שגרתי ,בו בעלי
תפקיד אלה אמורים לספוג את הביקורת הציבורית
ולהסיר אחריות מהמלך עצמו .במהלך מהיר שנועד
לרכך את הרוח האופוזיציונית של האחים המוסלמים,
קאסאוונא הזמינם להצטרף אל ממשלתו )אך אלה לא
נעתרו להזמנה( ואף הצהיר כי גירוש הנהגת חמאס
מירדן ב 1999-היה משגה חוקי ופוליטי )בעקבות
הצהרה זו אף רווחו שמועות על ביקור קרוב של
מנהיג חמאס בירדן( .המלך מתגאה אמנם שאיש
לא נהרג בהפגנות בארצו ,אך הוא מתוסכל מהיעדר
התקדמות ביישום רפורמות וחושש מן המצב הכלכלי
הקשה שבו הוא רואה את המניע העיקרי להפגנות.
לדבריו ,ראש הממשלה החדש נבחר משום התאמתו
לקדם רפורמות ולהיאבק על שלטון החוק .סקרי
דעת הקהל בירדן מלמדים כי עיקר עניינו של הציבור
הירדני בפיתוח כלכלי ומאבק בשחיתות ,ולאו דווקא
בשינויים רדיקאליים במבנה הפוליטי .המלך הירדני
זוכה ,כפי שכבר צוין ,ללגיטימציה שונה מזו של
הרודנים במדינות הערביות השכנות .הוא נצר ישיר
של הנביא מוחמד .עם זאת ,אין זו הפעם הראשונה
שכך הוא מנחה את ראשי ממשלתו ,ובדרך כלל אלה
אינם מצליחים לממש רצונו ונתקלים במחסומים
שמציבה האליטה הירדנית ,המפיקה טובות הנאה
משימור המצב הקיים .המצב הכלכלי בירדן קשה,
ובמחצית השנה הראשונה של  2011לבדה הממלכה
סבלה מירידה של  60%בהשקעות ונסיגה משמעותית
בתיירות ממדינות המערב .עוד טרם לפרוץ המרי
הערבי עמדה האבטלה על  .30%הזמנתה של ירדן
81
)יחד עם מרוקו( להצטרף למועצת המפרץ לשת"פ

) 10מאי (2011 ,ביטאה מאמץ סעודי לבלום את הסחף
שיצר המרי הערבי ולייצב את המונרכיות האחיות
במזה"ת .לעמאן גם הובטח מענק של  2מיליארד דולר
על פני  5שנים ,בתוספת ל 400 -מיליון דולר שהועברו
כבר על-ידי ריאד.
כמו רבים מקודמיו ,גם קאסאוונה לא שרד זמן רב
בתפקידו ובמקומו מונה ) 26אפריל (2012 ,פאוז
טאראונה 82.השינוי מסמן ככול הנראה את העדפתו
של המלך לשוב ולהישען על בסיס התמיכה המסורתי
שלו )השבטים הבדואים( ולהרפות מהינסיון להפיס
ולקרב את האחים המוסלמים )ואת הפלסטינים
המוצאים ביטוי פוליטי במסגרתם( .משימת גיבושו
של חוק הבחירות )לצד הבעיות הכלכליות הדוחקות(
יהווה אתגר משמעותי :כיצד ניתן לבחור פרלמנט
באופן דמוקרטי המשקף את חלוקת העוצמה
הפוליטית ,ובאותה עת :לבלום את הדומיננויות של
הגוש המוסלמי ,לשמור על כוחם ותמיכתם של בסיסי
התמיכה המסורתיים במלך ,ולהבטיח שהפרלמנט
לא יישמט משליטת הארמון .בהפגנות שהתקיימו
בירדן באה לביטוי גם עוינות קשה כלפי ישראל.
כך ,ב 13-בספטמבר  – 2011ועל רקע ההתפרצות
האלימה לשגרירות ישראל בקהיר  -נסגרה שגרירות
ישראל בבירה הירדנית ועובדיה פונו ,כצעד מנע
לקראת הפגנה שתוכננה ליום שלמחרת .המלך הירדני
מבטא בראיונות לתקשורת תסכול ממדיניותה של
ישראל .בראיון ל"וול סטריט ג'ורנאל" ) 20ספטמבר,
 (2011הסביר המלך כי בעבר שאב עידוד מהצהרותיו
הפומביות של נתניהו לגבי תהליך השלום ,אלא
שהמנהיג הישראלי נכשל פעם אחר פעם ביישום
הרטוריקה שלו" .כל מה שראינו במציאות הוא ההיפך
המוחלט .יש תסכול גדל והולך ,משום שהישראלים
טומנים את ראשם בחול ומעמידים פנים כאילו אין
בעיה" 83.בראיון אחר התבטא" :רבים מאיתנו הגיעו
למסקנה שלממשלת ישראל הנוכחית אין עניין
84
בפתרון של שתי מדינות".
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על רקע התהפוכות במצרים והיותה טרודה בענייניה
הפנימיים ,ירדן יכלה להפגין יתר פעלתנות בעידוד
חידושם של המגעים בין ישראל והפלסטינים וכך,
בראשית ינואר  2012אירחה ירדן מפגשים בין מנהלי
המו"מ יצחק מולכו וסאיב עריקאת .השיחות שמלך
ירדן הגדיר את התקדמותן כ"צעדי תינוק" 84לא הוליכו
לפריצת דרך.
המלך הירדני מתוסכל נוכח היעדר התקדמות לפתרון
הבעיה הפלסטינית .יותר ממחצית אוכלוסיית
ממלכתו הם פלסטינים ,והידרדרות ביטחונית
בגדה המערבית עלולה לזלוג אל הגדה המזרחית
ולערער את הממלכה .עזיבת ארה"ב את עיראק
שכנתה המזרחית של
ירדן יוצרת פיתוי עבור
שר החוץ ליברמן:
איראן למלא את החלל
"מי שטוענים כי
שם .התממשותו של
ירדן היא המדינה
תרחיש כזה ,הצפוי
הפלסטינית
להגביר את העצבנות
פוגעים באינטרסים
בעמאן ,צריך כמובן
הביטחוניים של
להטריד גם את ישראל
ישראל .מדינה
ומחייב לראות את
פלסטינית משני צידי
יציבותה של הממלכה
הירדן תערער את
כעקרון יסוד המנחה
היציבות באזור כולו"
את המדיניות הישראלי.
על רקע חששות אלה,
שר החוץ ליברמן הבהיר ) 14נובמבר (2011 ,כי מי
שטוענים שירדן היא המדינה הפלסטינית" ,פוגעים
באינטרסים הביטחוניים של ישראל ...הדיבורים על
ירדן כמדינה פלסטינית הם נגד האינטרס הישראלי
ונגד המציאות .הקביעה שירדן היא פלסטין מנוגדת
גם לקו הבינלאומי ולהסכם השלום שחתמנו איתם.
הקביעה הזו פוגעת קשות באינטרס הביטחוני
הישראלי ,כיוון שמדינה פלסטינית משני צדי הירדן
תהיה מיליטנטית וקיצונית ,תערער את היציבות
באזור כולו ותייצר חיכוך בלתי פוסק עם ישראל".
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איראן
המרי הערבי נושא בכנפיו סכנות והזדמנויות לאיראן.
הדוברים האיראנים מיהרו להסביר את המהומות
במזה"ת כ"התעוררות אסלאמית דתית" כנגד
העריצות השלטונית וכביטוי להזדהות ההמונים עם
המסר של האייתולות .העובדה שב 2009-היו אלה
מנהיגי איראן שדיכאו באכזריות את המרי האזרחי
בארצם לא הוזכרה ,כמובן .טהרן יכולה לרשום בצד
הזכות מבחינתה את נפילתו של מובארק ,מרכיב
מרכזי במערך האנטי-איראני אותו מנהיגה ארה"ב.
הנטישה הצפויה של ארה"ב את עיראק ואפגניסטן
פותחת בפני טהרן מרחבים נוחים יותר להעמיק את
השפעתה .עם זאת ,נפילתו האפשרית של אסאד עלולה
למנוע מאיראן בסיס חיוני אל העולם הערבי ואל בעלות
בריתה :חיזבאללה ,חמאס ודומיהם .אחמדיניג'אד קרא
אמנם לאסאד לשים קץ לדיכוי המפגינים ) 8ספטמבר,
 ,(2011אך דבריו נועדו להפיק הישג תעמולתי בקרב
הציבור הערבי – מבלי לשנות את תמיכתה הפעילה
של איראן בהישרדותו של אסאד ,ואולי גם כדי להכשיר
הקרקע להמשך השפעה איראנית בסוריה אם אסאד
אכן יפול .המרי הערבי ,יחד עם הפיכתו של המודל
הטורקי לאטרקטיבי בעיני תושבי האזור ,מכרסם
משמעותית בכוח המשיכה של החלופה שמציעה
איראן .ההתפתחויות במזה"ת מלהיטות גם את
היריבות האסטרטגית הנטושה בין סעודיה לאיראן.
לשתי המדינות יומרות להנהיג את העולם המוסלמי ,הן
מובילות את שני המחנות המתנגחים בעולם המוסלמי
כבר מאות שנים – הסונים מול השיעים .כך ,איראן
נאלצה לצפות ביריבתה סעודיה בולמת בכוח צבאי את
המרי של הרוב השיעי בבחריין.
עזיבת ארה"ב את עיראק צפויה להחריף את המאבק
בין ריאד לטהרן על ההשפעה בארץ עתירת נפט
זו .העימות בין שתי יצרניות הנפט הגדולות עלול
להתגלגל ולהשפיע על מחירו של הנוזל השחור .ריאד

עשויה לפעול להורדת מחירי הנפט )באמצעות הגברת
התפוקה( כדי לפגוע בכלכלת איראן ,וכדי לשכנע את
ארה"ב כי תקיפה צבאית של איראן לא תגרום למחסור
ולעלייה דרמטית במחירי הנפט .איראן ,לעומתה,
יכולה לפעול לעליית מחירי הנפט באמצעות איומים
על חסימת מצרי הורמוז ,פרובוקציות אלימות ופגיעה
באתרי נפט סעודיים.
גופי המודיעין ומכוני המחקר מוסיפים להתלבט מהו
המועד שבו איראן תאחוז בנשק גרעיני .קולם של
הטוענים כי תוכנית הגרעין האיראנית הינה למטרות
שלום בלבד הולך והופך שולי .דו"ח של הסוכנות
הבינלאומית לאנרגיה אטומית )סבא"א( שהתפרסם ב8-
בנובמבר  2011קבע כי איראן אכן פועלת לייצר נשק
גרעיני .הדו"ח מדגיש כי איראן "חשודה בניהול ניסויים
חשאיים שמטרתם היחידה יכולה להוביל לפיתוח נשק
גרעיני" .ההערכה המקובלת היא שהאיראנים מחזיקים
בכמות אורניום המספיקה לייצור  3-4פצצות אטום
)לאחר שהאורניום ,שבשלב זה מועשר ברמה נמוכה,
יועשר לרמה גבוהה( .דו"ח סבא"א מה– 24בפברואר
 2012קובע כי "נמשכים החששות הכבדים לגבי
המימד הצבאי של תכנית הגרעין האירנית" וכי איראן
הגבירה בצורה משמעותית את קצב העשרת האורניום
במתקני הגרעין בנתאנז ובפורדו ליד העיר קום .הדו"ח
אף מתריע כי איראן מונעת מפקחי הסוכנות מלבקר
באתרים בהם ,על פי החשד ,איראן עורכת ניסויים
הכרוכים בפיתוח נשק גרעיני.
המסר הישראלי בסוגיה זו אינו אחיד .דוברים ישראלים
ביטאו במהלך השנה החולפת דעות מגוונות לגבי
קצב התקדמותם של האיראנים .שר הביטחון אהוד
ברק קבע כי לאיראן נותרה פחות משנה עד שתגיע
ליכולת לייצר נשק גרעיני .לטענתו" ,בקרוב אף אחד
לא יוכל לעשות משהו מעשי בנדון ,מכיוון שהאיראנים
נכנסים בהדרגתיות למה שאני מגדיר 'אזור חסין' ,על
ידי הרחבת התוכנית ,הקמת אתרים נוספים והוספת
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אלמנטים חבויים".

ראש אמ"ן ,האלוף אביב כוכבי ,שהתייחס ) 25ינואר,
 (2011לאיום הגרעין האיראני במהלך ישיבת ועדת
חוץ וביטחון של הכנסת ,אמר כי" ,בהינתן החלטה
על בסיס ההנחיות הקיימות ,יוכלו האיראנים לסיים
תוך שנה עד שנתיים לפתח נשק גרעיני .גם אם
ההחלטה של המנהיג תהיה היום ,לוח הזמנים הזה
לא רלוונטי לפצצה גרעינית שמורכבת על טיל ,דבר
שייקח יותר זמן .זה עניין של עוד מספר שנים ,אבל
צריך לקחת בחשבון שהפעלת נשק גרעיני לא חייבת
להיות רק באמצעות טיל" .בנאומו בכנס הרצליה )2
פברואר (2012 ,הסביר כוכבי כי ייצור נשק גרעיני
באיראן כמעט לא תלוי יותר בהשגת יכולות ,אלא
בקבלת החלטות של המנהיג הרוחני .האייתוללה עלי
חמינאי" .אם חמינאי יתן הנחייה להשיג מתקן נפץ
גרעיני ראשון ,אנחנו מעריכים שהדבר יקח כשנה .אם
הוא ייתן הנחייה לתרגם את היכולת הזו גם לראש
נפץ גרעיני ,הדבר יצריך להערכתנו שנה או שנתיים
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נוספות".
לעומתו ,מאיר דגן ,ראש המוסד היוצא ,שסיים את
תפקידו בראשית ינואר  ,2011העריך כי איראן עוד
רחוקה מייצור נשק גרעיני ,בין היתר עקב שורת
תקלות שאירעו בפרויקט .לדבריו ,אפילו לפי תרחיש
מחמיר ,איראן לא תגיע לפצצה לפני . 2015
המידע המתפרסם בנושא הגרעין האיראני רצוף,
כמובן ,בחצאי אמיתות ובלוחמה פסיכולוגית של
כול הצדדים .גם אין לדעת מה מצליחים האיראנים
להסתיר מעיניהם של הפקחים ומלווייני הריגול
ואמצעי הביון האחרים .ב 2-בספטמבר  2011אישרה
סבא"א כי איראן החלה להעביר חלק מן הצנטריפוגות
להעשרת אורניום מן המתקן הגרעיני שליד העיר
נתאנז 88למיתקן התת-קרקעי והמוגן יותר מפני
תקיפה אווירית שליד העיר הקדושה קום 89.הסוכנות
אף מסרה שאיראן החלה בהפעלה ניסיונית של
צנטריפוגות מתקדמות יותר ,והבהירה כי לאיראן יש
את הידע הבסיסי הדרוש ליצור נשק גרעיני.
המכון למדיניות העם היהודי
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כאמור ,קיימת מחלוקת בקרב גורמי ההערכה לגבי
משך הזמן שאיראן תזדקק לו כדי ליצר ממאגר
האורניום המועשר בדרגה נמוכה ובינונית שבידה כמות
המועשרת ברמה גבוהה ,שתספיק לייצור נשק גרעיני
ראשון .יש הנוקבים בזמן של  8שבועות )תקופה זו
תתקצר בשנה הבאה לשבועיים בלבד עקב התגברות
הקצב של הפקת האורניום המועשר( .ההערכות לגבי
הזמן הדרוש כדי לייצר את הנשק הגרעיני עצמו נעות
בין שנה למספר שנים .נתונים אלה מלמדים כי משטר
הסנקציות והבידוד המדיני של איראן לא השיג עד עתה
את התוצאות המקוות )רוסיה וסין מונעות הטלתן
של סנקציות גורפות גם אחרי דו"ח סבא"א האחרון(.
ארה"ב המובילה את מהלך החרפת הסנקציות כנגד
איראן הצליחה לרתום את האיחוד האירופי למאבק.
הטלת סנקציות על פעילותו של הבנק המרכזי האיראני,
מניעת יכולתם של בנקים איראנים לבצע עסקות בינ"ל
באמצעות רשת "סוויפט" ) 15מארס (2012 ,וצעדים
המגבילים את תעשיית הנפט של איראן )אירופה
תפעיל את חרם הנפט החל מה 1 -ביולי  (2012יוצרים
פגיעה כלכלית כואבת :המטבע המקומי איבד 40%
מערכו מאז אוקטובר  2011ומחירי המזון הבסיסי עלו
בתוך מספר חודשים ב .40%-שיעור האבטלה עומד על
 ,16%שיעור האינפלציה  24% -שנתי והצמיחה אפסית.
סביר להניח כי גורלו של שליט לוב קד'אפי ממריץ את
משטר האייתולות באיראן להמשיך ולחתור להשגת
הפצצה .אחרי הכול ,האם המערב היה נחלץ צבאית
לעזרת המורדים בקד'אפי ,אילו האחרון היה מתעקש
להמשיך בתוכנית הגרעין שלו ומחזיק בנשק גרעיני?
יש להניח כי בראיית טהרן ,נשק גרעיני הינו פוליסת
ביטוח לשרידותו של המשטר )הדוגמא שנותנת צפון-
קוריאה אף היא רלוונטית לשיקול זה(.
כדרכה ,איראן מוסיפה לנסות וליצור סדקים בחזית
שנגדה ,באמצעות הצעות הסדר שונות .כך אחמדינג'אד
הציע בנאומו האחרון בעצרת האו"ם כי איראן תפסיק
להעשיר אורניום מעבר לרמה הדרושה לתחנות כוח
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גרעיניות אזרחיות ,אם לארצו יותר לקנות אורניום
המועשר ברמת  20%למטרות מחקר וטיפול רפואי.
מרבית המומחים מניחים כי כוונותיה של טהרן כבעבר
הן להוליך שולל ולהרוויח זמן ,אך יש הגורסים שרצוי
להיענות לאתגר המוצע ולבחון את אמינות ההצעה
ולחילופין ,לחשוף את השקר האיראני.
ארה"ב מוטרדת ,כמובן ,מהתקדמותה של איראן
להשגת נשק גרעיני .הנשיא האמריקני הבהיר כי ארצו
לא תניח לסכנה זו להתממש .בנאומו בכינוס איפא"ק
) 22מאי (2011 ,חזר אובמה על עמדתו" :נותרנו
מחויבים למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני" ,אך הותיר
ללא מענה את שאלת השאלות :האם לאחר שימוצו
כל המהלכים הלא צבאיים ,יורה לצבא ארה"ב לבצע
את המלאכה .דבריו של שר ההגנה האמריקני פאנטה
בכנס סבן ) 2דצמבר (2011 ,יצרו תחושה אצל רבים
כאילו ארה"ב אינה רואה את תקיפתה הצבאית של
איראן כאופציה מעשית .אמנם ,פאנטה אמר בנאומו
הכתוב כי משרדו "אחראי להכין תוכניות עבור כול
האפשרויות ולהעניק לנשיא מגוון רחב של אופציות
צבאיות למצב בו יהיה בהן הכרח ...זו אחריות שאני
לוקח ברצינות רבה מאחר שכאשר הדברים נוגעים
באיום שמציבה איראן ,הנשיא הבהיר ברורות שלא
הסרנו שום אופציה מן השולחן" 90.אלא שדברי פאנטה
בתגובה לשאלות מן הקהל עוררו סימני שאלה לגבי
הנחישות האמריקנית .השר האמריקני מנה בפירוט
רב את ההשלכות השליליות שתהיינה למהלך צבאי
נגד איראן :חיזוק המשטר ,אי-הצלחה לפגוע בכול
המטרות וביכולתה של איראן לשקם במהירות את
תוכנית הגרעין גם לאחר תקיפה ,פגיעה קשה בכלכלת
המערב ,תגמול איראני נגד כוחות ארה"ב והתלקחות
"שתסחוף את המזרח התיכון לסכסוך ועימות
שנצטער עליו" 91.על רקע הבלבול שהותירו דברי
פאנטה באה כנראה הבהרתו מאוחר יותר ) 21דצמבר,
" :(2011ארה"ב לא רוצה שאיראן תפתח נשק גרעיני.
זהו קו אדום בשבילנו וזה בבירור קו אדום גם בשביל

הישראלים .אם נצטרך נתמודד עם זה" .פאנטה הוסיף
כי "אם נקבל מידע מודיעיני שלפיו הם מתקדמים
בפיתוח נשק גרעיני ,נעשה את כל הצעדים הדרושים
על מנת לעצור את זה" .באותו מועד התבטא ראש
המטות המשולבים ,גנרל מרטין דמפסי" :אני מרוצה
שהאופציות אותן אנו מפתחים הגיעו לנקודה שהן
תתבצענה אם יהיה הכרח" 92.הכרעתו של הנשיא
נותרת ,כמובן ,בגדר תעלומה .עם זאת יש משמעות
לעצם בנייתה וקיומה של אופציה צבאית אמריקנית
שממתינה להחלטתו .מה גם ,שאובמה אף הלך צעד
נוסף בנאומו בוועידת איפא"ק ) 4מארס (2012 ,כאשר
הפריך הטענה כי ארה"ב בחרה ל"הכיל" את איום
הגרעין האיראני ולא לבולמו" :על מנהיגי איראן להבין
שאין לי מדיניות של הכלה .יש לי מדיניות של מניעת
איראן מלהשיג נשק גרעיני ...לא אהסס להשתמש
בכוח כאשר הדבר הכרחי על מנת להגן על ארה"ב ועל
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אינטרסיה".
האמריקנים חוששים לא רק מן ההשלכות של
איראן גרעינית על חיזוק יכולתה להעמיק השפעתה
במזרח התיכון ,אלא על סכנה ממשית של הידרדרות
למלחמה גרעינית בין ישראל לאיראן .על פי תפיסה
זו ,קטן יחסית הסיכוי להתקיימותו של מאזן הרתעה
הדדי יציב בין שתי המדינות :מדינה זעירה ,המצוידת
על פי הערכות רבות בכמות גדולה של פצצות גרעין,
לעומת מדינה גדולה המצוידת במספר קטן של
פצצות .מצב זה מגדיל חששו של כול צד כי יותקף
ראשון ,ולכן ממריץ להקדים מכת מנע .וושינגטון
מניחה כי היכולת ל"הכיל" את האיום הגרעיני האיראני
אינה כה פשוטה וכי "יד עצבנית" על ההדק הגרעיני
עלולה להוביל למלחמה נוראה .ארה"ב גם מניחה
שאם ישראל תסיק שארה"ב מתכוונת להניח לאיראן
להגיע לנשק גרעיני היא תצא לתקוף מבעוד מועד
את אתרי הגרעין של איראן .האמריקנים חוששים
מתסריט זה ,משום שיכולתה של ישראל להשיג את
התוצאות הרצויות נמוכה יותר ,מה גם שרב הסיכוי

שארה"ב תיגרר למלחמה בתנאים ובתיזמון שאינם
על פי בחירתה .הגם שאין מחלוקת משמעותית
בין וושינגטון לירושלים לגבי קצב התקדמותה של
איראן לנשק גרעיני ,הבדלי היכולות ברמה הצבאית
הופכת את מרחב הזמן האפשרי לפעולה ישראלית
לקצר יותר ,מה שעשוי להוביל בחודשים הקרובים
ל"רגע של אמת" ביחסים בין המדינות ,בו הן יצטרכו
לחשוף את כוונותיהן באופן גלוי ומפורט יותר) .ב30-
נובמבר  ,2011כאשר נשאל ראש המטות המשולבים
האמריקאי ,מרטין דמפסי אם ישראל תיתן לארה"ב
התרעה מוקדמת אם תצא לתקיפה באיראן ,הוא
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הגיב" :איני יודע"(.
בעוד שהצד הישראלי מטיל ספק רב ביכולתן של
הסנקציות לבלום את תוכנית הגרעין האיראנית,
האמריקנים סבורים כי טהרן מגיבה ללחץ ולכן יש
להגבירו ואף להרחיבו .מה גם שמתרבות העדויות
על מתחים פנימיים גוברים בתוך איראן )בין מחנה
האייתולות ,מחנה אחמדיניג'אד ובתוך מחנה משמרות
המהפכה( ,תהליך שלדעת מתנגדי התקיפה הצבאית
עשוי לסייע להצלחתה של מדיניות הסנקציות .נכונותה
של טהרן לשוב לשיחות על תוכניתה הגרעינית ,לאחר
שנה של קיפאון ,מוסברת כביטוי לרישומן הכואב של
הסנקציות ההולכות וגוברות וכן להתגברות איומי
התקיפה נגד איראן מצידן של ישראל וארה"ב .סבב
השיחות הראשון של איראן עם קבוצת ה ) 5+1החברות
הקבועות במועצת הביטחון  +גרמניה( התקיים
באיסטנבול ) 14אפריל (2012 ,והניב פרשנויות שונות
בדבר הסתמנותו של הסכם אפשרי לקראת המפגש
הבא )המתוכנן להתקיים ב 23-במאי בבגדאד( .איראן
נדרשת להפסיק את העשרת האורניום ברמה של 20%
ולהוציא מתחומה מאגר זה ,לסגור את האתר התת-
קרקעי בפורדו ,ולשתף פעולה באופן מלא עם פקחי
סבא"א .ארה"ב ובעלות בריתה נדרשות להסיר מיידית
את הסנקציות .פרשנים שונים מניחים כי קיימת
סבירות שהצדדים יגיעו לניסוח "מפת דרכים" הדרגתית
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הבנוייה על צעדים הדדיים ,כך שכול צד מוותר בהדרגה
על חלק מן ה"קלפים" שבידיו.
ישראל עלולה למצוא עצמה מבודדת ואף על סף משבר
עם ארה"ב ,אם יושג הסכם שייראה בעיניה כבלתי
מספק )ואם יכלול סעיף המציב דרישות כלפי ישראל
בתחום הגרעין( .ראש הממשלה נתניהו ביקר בחריפות
את השיחות באיסטנבול והדגיש כי קביעת מועד לסבב
שני תאפשר לאיראן פרק זמן נוסף בו תוכל להעשיר
אורניום ללא הגבלה" :הרושם הראשוני שלי הוא שאיראן
קיבלה מתנה ...איראן צריכה להפסיק באופן מיידי את
כל העשרת האורניום ,להוציא את כל החומר המועשר
95
מהמדינה ולפרק את המתקן הגרעיני בקום".
המתח בין ישראל ואיראן בא לביטוי בשנה החולפת
באופנים שונים :כך עצר חיל הים הישראלי כ 300-ק"מ
מחופי ישראל את הספינה "ויקטוריה" ,שעל סיפונה
ציוד לחימה שמקורו באיראן ושמיועד לחמאס ברצועה
) 15מארס .(2011 ,וכך האשים מנהל ההגנה האזרחית
של איראן ,ראזה ג'לאל ,את ישראל וארה"ב באחריות
לפגיעה במתקני הגרעין באיראן באמצעות תולעת
המחשב "סטוקסנט" ) 16אפריל .(2011 ,פיצוצים
שאירעו בעת האחרונה באתרי טילים וגרעין באיראן
המיוחסים בעיתונות לפעילות חשאית של ישראל
וארה"ב מגבירים את המתיחות )ולכך אף התווסף יירוט
מזל"ט המודיעין האמריקני מעל שמי איראן בראשית
דצמבר  .(2011בשנים האחרונות גם בוצעו מספר
התנקשויות בחייהם של מדענים ,מהנדסים וקציני
צבא איראניים המעורבים בפעילות הגרעינית ,ואלה
יוחסו על ידי גורמים איראניים ואמצעי התקשורת
העולמיים לישראל .האיראנים אינם טומנים ידם
בצלחת .ב 10 -באוקטובר  2011נחשף ניסיון התנקשות
בשגריר סעודיה בוושינגטון שניזום ,על פי טענת משרד
המשפטים בארה"ב ,על ידי גורמים בממשל האיראני.
יוזמי הפיגוע הציבו אמנם את השגריר הסעודי כמטרה
המועדפת ,אך גם פיצוץ שגרירויות ישראל וסעודיה
בבירה האמריקנית הוזכרו בין היעדים האפשריים.
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הקושרים משתייכים לכוח "קודס" של משמרות
המהפכה האיראנים .אלה אותם גורמים שפוצצו את
שגרירות ישראל בבואנוס איירס ) (1992ואת המרכז
התרבותי היהודי בעיר ) ,(1994מותירים אחריהם יותר
ממאה הרוגים .גם עובדי שגרירות ישראל בגיאורגיה
ובהודו ) 13פברואר (2012 ,היוו מטרה לפעולת גמול
איראנית וכך גם נסיון שסוכל באזרבייג'אן ) 24ינואר,
 .(2012לא בכדי ,גם פרץ הלחימה שהתרחש במארס
 2012בעזה ביוזמת הג'יהאד האיסלאמי הוכתר על
ידי פרשנים כ"חזרה כללית" למלחמה עם איראן.
הצלחתה של מערכת "כיפת ברזל" ליירט יותר מ80%-
מן הרקטות ששוגרו לעבר ישראל ואיימו לפגוע ביעדים
מאוכלסים ,מעניקה ,על פי פרשנים רבים ,חיזוק לאלה
בישראל המצדדים במהלך צבאי נגד איראן.
המשך התקדמותה של איראן להשגת נשק גרעיני
מחדד את הדילמה הניצבת בפני ישראל :האם להסתכן
במציאות מזרח-תיכונית חדשה ,בה מדינה הנשלטת
על ידי כוהני דת קנאים ומצהירה כי לישראל אין זכות
קיום ויש למחותה מן המפה ,מחזיקה בנשק יום הדין?
ולחילופין :האם לתקוף את מתקני הגרעין באיראן
ולהסתכן בהידרדרות ביטחונית לאורך זמן רב ועל
פני מרחב חזיתות שבכללן גם העם היהודי בתפוצות,
העלול אף הוא להיחשב מטרה לגיטימית לנקמה
איראנית? ראש המוסד לשעבר ,מאיר דגן ,התייחס
לתקיפה ישראלית אפשרית ,והגיב" :זה הדבר הכי
מטופש ששמעתי" ) 6מאי .(2011 ,דגן הסביר כי לאיראן
יש יכולת מוכחת להסיט את תשתיות הגרעין שלה
ממקום למקום כדי להעלימן מן הפיקוח הבינלאומי
או מגורמי מודיעין .ראש המוסד לשעבר הדגיש כי
כלל לא ברור אם בכוחו של חיל האוויר הישראלי
לבצע את המשימה בצורה מוצלחת .כשנשאל מה
עלול להתרחש לאחר תקיפה ישראלית ,ענה" :אחר כך
תהיה מלחמה עם איראן .זה מסוג הדברים שיודעים
איך הם מתחילים ,אך לא איך הם נגמרים" .דגן ציין כי
האיראנים מסוגלים לירות טילים לעבר ישראל במשך

מספר רב של חודשים ,וכן להפעיל את ארגון חיזבאללה
המצויד בעשרות אלפי רקטות שחלקן יכול להגיע לתל
אביב ואף דרומה משם .במקביל ,טהרן יכולה לגרור
את חמאס לתקוף את ערי ישראל ,וסוריה עלולה אף
היא להצטרף למלחמה .ההתקפה החריפה ביותר על
מנהיגותם של נתניהו וברק בהקשר האיראני הושמעה
על ידי ראש השבFכ לשעבר יובל דיסקין ) 27אפריל,
F :(2012אין לי אמון בהנהגה הנוכחית שצריכה להוביל
אותנו לאירוע בסדר גודל של מלחמה עם איראן או
מלחמה אזורית .הם לא אנשים שאני ברמה האישית
סומך עליהם שיובילו את ישראל לאירוע בסדר גודל
כזה וגם להוציא אותה ...מציגים לציבור מצג שווא
בנושא האיראני .אומרים לציבור שאם ישראל תפעל
לא תהיה לאיראן פצצה גרעינית .זה מצג שווא .הרבה
מומחים דווקא אומרים שתקיפה ישראלית תאיץ
את מירוץ הגרעין האיראני" 96.בעיתונות הישראלית
מתפרסמות מדי פעם ספקולציות אודות אי-הסכמה
בצמרת המערכת הביטחונית בישראל לגבי דילמת
תקיפת מתקני הגרעין האיראניים .בכתבות אלה,
נתניהו וברק מסומנים בדרך כלל כמי שנוטים לתמוך
בתקיפה בעוד שהרמטכ"ל וראשי המוסד והשב"כ
מסומנים כמתנגדים .גם הנשיא פרס צוטט כמי
שמתנגד לתקיפה ישראלית באיראן ) 23פברואר,
 .97(2012הפרסום זכה לתגובה חריפה של שר הביטחון
ברק" :זה אותו שמעון פרס שב 1981-התנגד להפצצת
הכור בעיראק" 98.שר הביטחון אף טורח לתקן את דברי
הרמטכ"ל גנץ ,המתאר את מנהיגותה של איראן כמי
ש"הולכת צעד אחר צעד עד למקום שבו תוכל להחליט
אם תרצה על ייצור פצצת גרעין .היא עוד לא החליטה
אם ללכת את המייל הנוסף ...לדעתי ,הוא )חמינאי(
יעשה טעות אדירה אם יעשה זאת ,ואני לא חושב
שירצה לעשות את המייל הנוסף .אני חושב שההנהגה
האיראנית מורכבת מאנשים מאוד רציונליים 99"...ברק
מגיב וקובע כי הנהגת איראן "אינה רציונלית במובן
המערבי של המילה" 100.החלטה ישראלית לתקוף

באיראן עלולה לגרום לפגיעה משמעותית באינטרסים
אמריקניים ,כולל תגמול איראני נגד חיילים ומטרות
אמריקניות באזור .מאחר שאיראן התקדמה
משמעותית בכול המימדים הכרוכים בהשגת יכולת
גרעינית צבאית ,קיימת הסתברות גבוהה שיהיה
צורך לתקוף את איראן שוב ושוב עד שתחדל לנסות
ולשקם את תוכנית הגרעין שלה .על רקע זה ,גורמי
ממשל שונים בארה"ב ,חוששים כי מאחר שלתפיסתם
אין לישראל יכולות לנהל מערכה מתמשכת כזו נגד
איראן ,בכוונתה "לגרור"
את ארה"ב למלחמה בעל
גורמי מימשל שונים
כורחה.

בארה"ב ,המעריכים
כי לישראל אין
יכולת לנהל מערכה
מתמשכת נגד איראן,
חוששים כי ישראל
תנסה "לגרור" את
ארה"ב ,על כורחה,
למלחמה באיראן

ההגנה
שר
ואכן,
לאון
האמריקאי
פאנטה ,בביקור קצר
בישראל ,הזהיר במסיבת
עיתונאים משותפת עם
מארחו ,שר הביטחון
אהוד ברק ) 3ספטמבר,
 (2011כי כול פעולה
לעצירת תכנית הגרעין
האיראנית צריכה להיעשות בהסכמה ובתיאום של
הקהילה הבינלאומית .להכרעה הישראלית ייתכנו,
אפוא ,משמעויות ביטחוניות וכלכליות הרות גורל
לא רק מבחינתה של ישראל ,אלא גם עבור הטובים
שבידידיה וכמובן גם הקהילה היהודית שעלולה )כפי
שהיה כבר בעבר( להוות הן מטרה לתגמול איראני והן
מטרה להאשמות כי "דחפה" את ארה"ב "כמו במקרה
עיראק" למהלך צבאי "המנוגד לאינטרס האמריקני".
האופן הבוטה בו מזהירים מנהיגיה של ישראל מפני
האיום האיראני זוכה לביקורות מסוגים שונים ,אך אין
להתכחש לעובדה כי מדיניות זו מיקדה את תשומת
הלב העולמית ותרמה לנקיטת מהלכים ממשיים נגד
איראן באופן שלא היה קיים קודם לכן.
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טורקיה
"האביב הערבי" הפתיע את טורקיה כשם שהפתיע
את המערב ,שאם לא כן סביר להניח שראש הממשלה
ארדוגן היה מוותר על הכבוד )ועל  250,000הדולר(
ונמנע מלקבל את "פרס קד'אפי הבינ"ל לזכויות
האדם" 29).נובמבר 101(2010 ,טורקיה מיהרה להתעשת
והפעילה דיפלומטיה נמרצת כמי שממלאת תפקיד
אזורי מכריע בעיצוב פניו של המזרח התיכון וכעדותו
של שר החוץ הפעלתן דאווטאולו 102,המתגאה תדיר כי
103
ארצו ממוקמת "היישר במרכזו של הכול".
טורקיה מציעה למדינות הערביות הנמצאות
במערבולת של שינוי את המודל הטורקי :דמוקרטיה
הנותנת מקום של כבוד לאסלאם ומפתחת כלכלה
מודרנית משגשגת .ארדוגן נתן ביטוי לשאיפותיה
של אנקרה ולאופן בו היא תופסת את מעמדה
האזורי בנאום הניצחון שלו ) 13יוני ,(2011 ,ניצחון
בחירות שלישי ברציפות" :סאראייבו ניצחה כמו
שניצחה איזמיר ,דמשק ניצחה כמו שאנקרה ניצחה,
רמאללה ,נאבלוס ,ג'נין ,הגדה המערבית ,ירושלים
ניצחו כמו דיארבאקיר" 104.באותה רוח ,המבטאת את
מודעותה של אנקרה לעוצמתה האזורית והתנהלותה
האסטרטגית ,דאווטאולו מתאר במהלך ביקור בקהיר
את חזונה של אנקרה לכונן ציר טורקי-מצרי" :לא יהיה
זה ציר נגד מדינות אחרות ,לא ישראל ,לא איראן ,לא
נגד שום מדינה אחרת .יהיה זה ציר בעד דמוקרטיה,
דמוקרטיה אמיתית ...ציר של דמוקרטיה של שתי
המדינות הגדולות ביותר באזורנו ,מצפון לדרום ,מהים
105
השחור ועד לעמק הנילוס בסודאן".
אנקרה עושה מאמץ למקם עצמה בצד המנצח של
המרי בעולם הערבי .כמעצמה אזורית ,טורקיה מציעה
לא רק מודל שלטוני למדינות המזרח התיכון אלא
גם יתרונות כלכליים .ארדוגן המבקר במדינות שחוו
מהפכה  -מצרים ,לוב וטוניס )ספטמבר  - (2011קוצר
את אהדת ההמונים ומאותת גם על התועלת הכלכלית
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שתצמח לידידותיה של אנקרה .הוא מצרף לפמלייתו
משלחת המונה  280אנשי עסקים טורקיים ושר החוץ
שלו מבטיח במהלך הביקור כי בתוך שנתיים תגדלנה
השקעות ארצו במצרים מ 1.5-ל 5-מיליארד דולר.
טורקיה יישרה קו עם רוח התקופה בעולם הערבי
וארדוגן דיבר בנחרצות נגד הדיכוי הברוטאלי של
בשאר אסאד ומועמר קד'אפי .אותו ארדוגן ,אשר
נימק את הזמנתו של שליט סודאן לאנקרה באומרו
) 9נובמבר" :(2009 ,זה בלתי אפשרי שמוסלמי יבצע
רצח-עם" 106.יוצא עתה נגד אסאד המבצע טבח
בעמו ,קורא לו לעזוב את תפקידו ומשווה אותו
אף להיטלר בפנותו אליו ישירות" :אם אתה רוצה
לראות מישהו שלחם עד המוות בעמו שלו ,תביט אל
גרמניה הנאצית ,אל היטלר ,אל מוסוליני ,אל ניקולאי
צ'אושסקו ברומניה" 107.לטורקיה גבול של  885ק"מ
עם סוריה וחששותיה מאי-היציבות שם ברורים .אלפי
פליטים סורים מצאו מקלט בתחומה ואנקרה אף
מתירה לאופוזיציה הסורית – כולל פעילים חמושים
של צבא סוריה החופשי – למצוא מקלט ולפעול
משטחה .התייצבות אנקרה נגד אסאד מחדדת את
המתח מול טהרן ,החוששת להפסיד את בעלת בריתה
לידיה של מתחרה ממשית על ההגמוניה האזורית.
טורקיה המשגשגת והמשלבת דמוקרטיה ,מודרניות
ואסלאם מציעה מודל אטרקטיבי יותר מזה שמציע
אחמדיניג'אד וזוכה לפופולריות רבה בעולם הערבי.
עם זאת ,הופעתו המתנשאת והמלצתו של ארדוגן
בקהיר אודות מודל מועדף של "מדינה חילונית" זיכו
אותו ביחס קריר מצד מנהיגי האחים המוסלמים.
תקרית זו )וסירובה של קהיר לאפשר לארדוגן לבקר
בעזה( שיקפה את המגבלות על כוחה של טורקיה הלא
ערבית לפלס לה נתיבות של השפעה בעולם הערבי.
מאז שהתמנה כראש ממשלה ) (2003ארדוגן הוביל
את ארצו לצמיחה כלכלית מרשימה :טורקיה הינה
המשק ה 16-בעולם בגודלו )עם זאת ,קרן המטבע
הבינ"ל צופה ירידה בקצב הצמיחה של הכלכלה

הטורקית ,על רקע חוב חיצוני הולך ותופח( .ארדוגן
פעל בנחרצות להחליש את השפעת הצבא על החיים
הפוליטיים )על פי החוקה הטורקית ומשנתו של
אתא-טורק ,הצבא מופקד על הגנת הדמוקרטיה ,ועל
בסיס זה הדיח מאז  1960ארבע ממשלות נבחרות(.
ארדוגן לא היסס ויזם מהלך משפטי נגד כ 200-קציני
צבא המואשמים בקשר להפיל את הממשלה .בהמשך
הוכיח שיציבות שלטונו נשמרת גם כאשר צמרת
הצבא הכריזה על התפטרותה ) 29יולי .(2011 ,הצרת
צעדיו של הצבא בטורקיה מסמנת את התנערותו של
ארדוגן מן העקרונות שהתווה אתא-טורק ושכיוונו את
פניה של טורקיה אל המערב .הפרשנים מתפלמסים
עד כמה הסכר שהציבו מנהיגי צרפת וגרמניה ,סרקוזי
ומרקל ,על התקבלות טורקיה לאיחוד האירופי דחפה
את ארדוגן לגבש חלופה אסטרטגית שפניה אל המזרח
)יש המגדירים אסטרטגיה זו כ"ניאו-עותומנית"(.
הסקרים בטורקיה מלמדים בהקשר זה ,כי בעוד שב-
 2004כ 75% -מאזרחי טורקיה שאפו להיות חברים
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באיחוד האירופי ,הרי כיום רק שליש חפץ בכך.

מול קפריסין )ועימה גם מתיחות מול יוון ,והאיחוד
האירופי( ,מול טהרן מתגלה עימות על גורלה של
סוריה כחלק מיריבות מתפתחת על הגמוניה אזורית,
וכמובן שעזיבת כוחות ארה"ב את עיראק הופכת גם
זירה זו למוקד תחרות בין טהרן ואנקרה )זעמה של
טהרן מתעצם נוכח הסכמת אנקרה בספטמבר 2011
להציב בשטחה מערכת הגנה נגד טילים של נאט"ו,
המכוונת למעשה להתריע על שיגור טילים משטח
איראן( .הלחימה עם המחתרת הכורדית הPKK-
מתעצמת ובעקבות הריגתם של  20חיילים טורקים
) 12אוקטובר (2011 ,ארדוגן מבטיח מלחמת חורמה
בטרוריסטים ומגביר את פעילות צבאו בתוך שטחה
של עיראק .מול צרפת ,טורקיה מחליטה להחזיר
שגרירה ) 22דצמבר (2011 ,עקב התקבלותו של חוק
ההופך את הכחשת השואה הארמנית לעבירה פלילית.
ומול קפריסין ,ברוח לוחמנית שרחוקה מפילוסופיית
אפס-הבעיות ,טורקיה משגרת אל סמוך לחופי האי
ספינת מחקר מלווה בספינות קרב ,כדי להפגין את
התנגדותה לקידוחי הגז הימיים שמתכננת ניקוסיה.

טורקיה אינה מסתירה שאיפותיה למלא תפקיד
מוביל בזירה האזורית והבינ"ל ורואה עצמה כמודל
ראוי לחיקוי ,בייחוד בעת בה מדינות המזרח התיכון
עוברות זעזועים ותהליכי שינוי .מאז הקמתה ,ממשלת
ארדוגן מכריזה כי אימצה מדיניות של "אפס בעיות" עם
שכנותיה .לאחר שנים ארוכות של מתיחות וסכסוכים
אנקרה מושיטה יד לארמניה ,מפגינה נכונות להסדר
מול קפריסין ,משדלת את סוריה לפתור את בעיית
הגבול בין המדינות ומבטלת את הצורך להצטייד
באשרות בביקורים הדדיים ,מנסה לפשר בין איראן
למערב וכמובן גם פועלת לתווך בין ירושלים ודמשק
)אף בתוך ביתה ניסתה ליישם רפורמות מול המיעוט
הכורדי( .אלא שהמזג הפייסני לא הביא לתוצאות
של ממש ,וארדוגן מודרך עתה על ידי דוקטרינה
פחות רכה .במקביל להידרדרות היחסים עם ישראל
מתמוטטת הידידות עם בשאר אסאד ,גוברת המתיחות

ישראל מהווה מטרה מועדפת לרטוריקה הלוחמנית
של ארדוגן .טורקיה מגלה שככול שמחריפה גישתה
כלפי ישראל כך גוברת האהדה כלפיה ברחוב הערבי.
המתיחות בין המדינות שפרצה בדאבוס ,שווייץ,
בתקרית בה התעמת ארדוגן מילולית עם הנשיא פרס
)ינואר  ,(2009הגיעה לשיא בפרשת המשט ) 31מאי,
 (2010בו נהרגו  9אזרחים טורקים .אנקרה דרשה
התנצלות ,פיצויים והסרת המצור הימי מעל עזה.
ועדת פאלמר שמונתה על ידי האו"ם בניסיון להגיע
לנוסחה שתשיב היחסים לסדרם פרסמה את ממצאיה
ב 2 -ספטמבר 109.2011,דו"ח הועדה קבע שהמצור
הישראלי על עזה חוקי ,ושהחיילים הישראלים אכן
נתקלו בהתנגדות אלימה ומאורגנת ,אך פעלו באופן
מוגזם ולא סביר ,ולכן על ישראל להביע חרטה .הדו"ח
מציין שטורקיה הייתה יכולה לעשות יותר בשכנוע
הארגונים שהיו מעורבים במשט להימנע מהתנגשות
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עם כוחות צה"ל .טורקיה דחתה את מסקנות הדו"ח,
ונשיאה עבדוללה גול אף הכריז כי הדו"ח "בטל
ומבוטל" 110.השגריר הישראלי גורש ,ואנקרה הודיעה
על הקפאת הקשרים הצבאיים והכלכליים עם ישראל
עד שישראל תעמוד בתנאים המקוריים שהציגה לה
טורקיה .שר החוץ הטורקי הזהיר כי ארצו תנקוט בכול
הצעדים הנחוצים כדי להבטיח את ביטחון ספינותיה
בים התיכון .ישראל ,שקיבלה את מסקנות הדו"ח,
הכריזה שלא תתנצל )הדו"ח הסתפק בדרישה להבעת
"חרטה"( .בכך נחתמה בכישלון תקופה ארוכה של
ניסיונות להגיע לנוסחת פשרה בין שתי המדינות.
ארה"ב ,המוצאת עצמה קרועה בין שתי בעלות
ברית חשובות ניסתה
לקדם נוסחת פשרה
ראש ממשלת
ואף הפצירה בישראל
טורקיה מנצל כל
שתתנצל ,אך לשווא.
במה לתקיפת ישראל,
ארדוגן מנצל כמעט
המכונה בפיו "הילד
כול במה כדי לתקוף
המפונק של המערב",
את ישראל המכונה
הגדיר אותה כ"איום
בפיו "הילד המפונק
אזורי" ,משום שיש
של המערב" ,ואף קרא
לה נשק גרעיני ,ואף
111
להטיל עליה סנקציות.
קרא להטיל עליה
בהשתלחויותיו ,ארדוגן
סנקציות
אינו משמיט את סוגיית
הגרעין הרגישה ,וכך
במהלך ביקור בדרום אפריקה הוא הגדיר את ישראל
) 5אוקטובר (2011 ,כ"איום אזורי" מכיוון שהיא
מחזיקה בנשק גרעיני.
הדוברים הישראלים שומרים בדרך כלל על סגנון
מאופק במענה להתקפותיו של ארדוגן .עם זאת ,דבריו
כי ישראל מנצלת את זכר השואה כדי להצדיק את
פעולותיה נגד הפלסטינים הגדישו את הסאה והביאו
לתגובה ישראלית קשה .ארדוגן טען בראיון לCNN -
) 25ספטמבר" :(2011 ,הישראלים רק פונים אחורה
לעניין רצח העם בהיסטוריה .ותוך שימוש ברצח
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עם זה ,הם תמיד נוהגים כמי שהם כל הזמן קורבן.
אנו אומרים לגבי זאת  -לכו לגרמנים שתשלם את
חובה ,כפי שהגרמנים אכן עשו .ואכן גרמניה שילמה
ועדיין משלמת את חובה לישראל .אך לא לטורקיה
ולא למוסלמים באזור יש בעיה כזו .הם מעולם לא
המיטו אכזריות כזו על ישראל .אבל ישראל היא מאוד
אכזרית ואינה מגלה שום רחמים" 112.נתניהו הגדיר
) 26ספטמבר (2011 ,את טיעוני ארדוגן כ"דברי הסתה
שקריים ושערורייתיים" ,ושר החוץ ליברמן אמר" :אין
לנו שום בעיה עם טורקיה .אנחנו מכבדים את העם
הטורקי ואת טורקיה כמדינה .הבעיה שלנו היא עם
ההנהגה הנוכחית ,שהיא אסלאמית רדיקלית ,תומכת
113
טרור ומטפחת טרור".
קשה לנתק את ההידרדרות ביחסי ישראל–טורקיה,
שקיבלה תפנית חריפה במיוחד בעקבות תקרית המשט,
מן האסטרטגיה החדשה והרחבה יותר המאפיינת את
מדיניות החוץ של ממשלת ארדוגן ,למרות שהלה טען
בנאומו בעצרת האו"ם ) 22ספטמבר" :(2011 ,אין לנו
בעיה עם העם בישראל ,אלא רק עם המדיניות של
הממשלה .עובדה שעם ממשלות קודמות היו לנו יחסים
טובים" .ארדוגן מוסיף להכריז על התנאים של אנקרה
לשיקום היחסים ) 26ספטמבר" :(2011 ,ממשלת
ישראל נוהגת באופן לחלוטין בלתי הגון .כרגע ,כול
עוד הם מסרבים להתנצל על תשעה אנשים ממוצא
טורקי שאיבדו חייהם במשט ,כול עוד הם מסרבים
לשלם פיצויים למשפחות וכמובן ,כול עוד שהמצור על
עזה אינו מוסר ,היחסים בין שתי המדינות לעולם לא
ישובו להיות נורמליים" 114.בראיון לאל ג'זירה ,ארדוגן
אף הבטיח כי בפעם הבאה ישלח אוניות מלחמה להגן
אל ספינות שיוצאות בשליחות הומניטארית לעזה .על
רקע איומים אלה אי-אפשר שלא להתייחס לאפשרות
של התלקחות צבאית מול טורקיה ,ובעיקר על רקע
של ניהול לא זהיר של פרובוקציות טקטיות .גם גילוי
משאבי הגז במזרח הים התיכון היווה סיבה לאזהרה
חריפה מצד טורקיה כי תבלום מהלכים ישראלים לניצול

חד-צדדי של המשאבים הללו .אנקרה הכריזה כי אינה
מכירה בהסדרים שהושגו במרחב הימי שבין ישראל,
קפריסין ,לבנון ומצרים ,וארדוגן הזהיר בראיון לאל-
ג'זירה ) 8ספטמבר" :(2011 ,ישראל החלה להצהיר שיש
לה הזכות לפעול באזורים הכלכליים האקסקלוסיביים
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בים התיכון  ...ישראל לא תהיה הבעלים של זכות כזו".
הוא הגדיר כ"טירוף" ) 21ספטמבר (2011 ,את חיפושי
הגז של ישראל וקפריסין ,והכריז כי טורקיה היא נותנת
החסות 116של "הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין"
ותגן על זכויותיה )טורקיה הנה המדינה היחידה בעולם
המכירה ברפובליקה זו ,ואף מחזיקה בשטחה 30,000
חייל( .ואמנם טורקיה החלה לחפש נפט וגז טבעי
בקידוח בצפון קפריסין )  26אפריל .(2012 ,הטורקים
מתקוממים על כך שממשלת קפריסין )היוונית(
חתמה על הסכמי גבול ימיים עם ישראל ועם לבנון
)ובכך פוגעת ,בראייתם ,בזכויות הרפובליקה הטורקית
שבחסותם( .הקפריסאים ,המהווים חלק מן האיחוד
האירופי אינם מתכוונים לסגת ,וצפוי שהמתיחות
תגבר כאשר ביולי  2012יגיע תורה של קפריסין לשמש
נשיאת האיחוד האירופי ל 6-חודשים )אנקרה כבר
הודיעה שתקפיא קשריה עם האיחוד בתקופה זו(.
ככול שערכו של פוטנציאל הגז יתברר כגבוה ,כך צפויה
טורקיה להחריף את מהלכיה .במקביל עשוי להעמיק
העניין של קפריסין לשתף פעולה עם ישראל ,הן בניצול
פוטנציאל הגז ושיווקו והן בהגנה על האזור.
הדילמה שעומדת בפני ממשלת ישראל מורכבת
משום שטורקיה ממלאת תפקיד הולך וגובר במזרח
התיכון .הציר בין ירושלים לאנקרה אשר היווה משענת
אסטרטגית משמעותית עבור ישראל התמוטט.
חוסנם של יחסי ישראל-מצרים אף הוא מצוי בסימן
שאלה .מציאות זו מחייבת את ישראל לבחון כיצד
ניתן לעצור את ההידרדרות ביחסים עם טורקיה.
נוסף על כך ,טורקיה נתפסת יותר ויותר כציר מרכזי
באסטרטגיה האמריקנית במזה"ת ולמרות מחלוקת
קשות בעבר )אי-התרת מעבר כוחות אמריקנים

בדרך לעיראק ,הניסיון הטורקי הבלתי-מתואם עם
ארה"ב להשיג "פשרה" עם טהרן בנושא הגרעין וכו'(,
היחסים בין אנקרה לוושינגטון )ואף בין אובמה
לארדוגן( מתהדקים .על רקע זה ,וושינגטון אינה
מסתירה אי שביעות רצונה מעמדתה הקשוחה של
ישראל ,המקשה להגיע לסיום המשבר עם טורקיה.
המאמצים להגיע לנוסחת פשרה נמשכים ,ובינתיים
שני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם ולא ברור כלל
אם גם עמידה מושלמת של ישראל בכול התנאים
שהציבה אנקרה ,תשנה את ההיגיון האסטרטגי
שעומד מאחורי העוינות הטורקית כלפי ירושלים,
שהוכיחה עצמה ,כאמור ,כמקור לא אכזב לאהדה
כלפי טורקיה בעולם הערבי.
ככול שלטורקיה יש יומרות גוברות להגמוניה אזורית
כך קשה לצפות לשינוי רדיקאלי ביחסה לישראל.
הדברים עשויים להיות שונים אם ישראל תיכנס
למסלול של הסכם קבע מול הפלסטינים ובכך תקטין
את להבת העוינות האזורית כלפיה ותשמוט מרכיב
מרכזי במאגר הטיעונים של אנקרה כנגדה .יכולתה של
ישראל לפצות על הנזק האסטרטגי הכרוך בקריסת
שיתוף הפעולה עם טורקיה מוגבלת למדי .אחד
המהלכים שביצעה ישראל במהלך השנה ,ושבוודאי לא
נעלם מעיניה של אנקרה ,הינו חיזוק הקשר הביטחוני
עם יוון .חיל האוויר הישראלי קיים ימי אימונים
משותפים ביוון בראשית אוקטובר  ,2010ושוב בשלהי
יוני  .2011היוונים אף סייעו במניעת יציאת משט נוסף
מנמלי יוון אל עזה .פתח לשיפור שיתוף הפעולה
בין אנקרה לירושלים עשוי להופיע במהלך הזמן על
רקע הסוגיות האסטרטגיות הניצבות בפני טורקיה.
שתי המדינות מודאגות מן העתיד להתפתח בסוריה
ושתיהן מעוניינות בשכן יציב השולט היטב בשטחו.
שתי המדינות מודאגות ,כמובן ,גם מחתרנותה של
איראן ,יומרותיה להגמוניה אזורית ומאמציה לפתח
נשק גרעיני .ככול שטורקיה רואה עצמה כמנהיגה
אזורית כך מתחדד המתח בין המודל שהיא מציעה
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לאזור )דמוקרטיה ,הפרדת דת ומדינה תוך טיפוח
מאפייני אסלאם סוני( לעומת המודל שמציעים
האייתולות )תיאוקרטיה שיעית ,שעוינת את המערב
וערכיו ונשלטת על ידי כוהני הדת(.
גם אם לא ניתן בטווח הקרוב להביא לשינוי משמעותי
ביחסים עם אנקרה ,יש להוסיף ולחפש נוסחת פשרה
שתוריד מסדר היום את פרשת המשט .לישראל
אין שום עניין בהעמקת הקרע עם טורקיה ולכן יש
להימנע מהיגררות לפרובוקציות ומיצירתן של כאלה.
לעיתים ,הדילמה חריפה – כך למשל בהחלטה )22
דצמבר (2011 ,שלא לחדש את רישיונות היצוא של
חברת אלביט הנדרשים לצורך ביצוע פרויקט בהיקף
של  90מיליון דולר של מערכות צילום אווירי )עקב
חשש שסודות המערכת יועברו לגורמים העוינים את
ישראל( .היכן שהדבר אפשרי ,ראוי להבהיר את עניינה
של ישראל בשיפור היחסים )כך למשל בשיגור הסיוע
לנפגעי רעידת האדמה ) 23באוקטובר ,(2011 ,בעקבות
שיחות טלפון של הנשיא פרס וראש הממשלה נתניהו
עם מקביליהם באנקרה( .התחום הכלכלי אף הוא עשוי
לסייע בשיקום היחסים .למרות השפל המדיני ביחסי
שתי המדינות ,הרי על פי נתוני מכון היצוא ,היקף
הסחר של ישראל מול טורקיה )יבוא ויצוא סחורות,
ללא יהלומים( נמצא בקו עלייה והסתכם ב2010-
בכ 3.1-מיליארד דולר  -עלייה של כ 26%-לעומת 2009
)במחצית הראשונה של  2011גדל הסחר בין המדינות
בשיעור של  .(27%רצוי לעודד מגמה זו כדי להעמיק
את הקשרים בממדים שאינם מדיניים וחשיבותם רבה
בחיזוק האינטרס ההדדי למנוע הידרדרות ולטפח
תשתית שתקל על שיקום היחסים בהמשך.
ישראל צריכה ,כמובן ,גם להתחשב בביטחונם של כ25-
אלף יהודי טורקיה ולא לספק שלא לצורך תואנות
שעלולות לייצור עוינות מקומית כלפי הקהילה .בהקשר
זה מעודד משהו צעדו של ארדוגן אשר פרסם הודעת
ברכה ליהודי ארצו לקראת השנה החדשה ) 29ספטמבר,
 (2011תוך שהדגיש את הפלורליזם הדתי והתרבותי לו

68

המכון למדיניות העם היהודי

מחויבת טורקיה .ארדוגן מקפיד להדגיש את גישתו
החיובית ליהודים ולדו-קיום בין-דתי ,ואף הבטיח
חגיגית להשיב רכוש שהוחרם במאה שעברה מיהודים
ונוצרים .הארגונים היהודים בתפוצות סייעו בעבר
בדרכים שונות לחיזוק היחסים בין ישראל וטורקיה .קל
להיסחף ,בעת של עימות ,לדפוס של הסלמה יהודית מול
אנקרה )בפעילות בקונגרס וכד'( ,אך תהיה בכך החמצה,
מאחר שדווקא עתה רצוי להעצים את הקשר בין יהדות
התפוצות לטורקיה )והפזורה הטורקית הרלוונטית( ,כדי
ליצור "שכבת חיסון" למניעת קריסה חריפה יותר של
היחסים ,ואולי אף להישען על קשרים אלה כדי לנסות
ולאושש בהמשך את הקשר בין המדינות.

הסכסוך הישראלי-פלסטיני
המו"מ הישראלי–פלסטיני הישיר ,שנפתח בפסגה
חגיגית בוושינגטון ) 1ספטמבר (2010 ,שרד  3סבבי
פגישות בין נתניהו ואבו מאזן .הצד הפלסטיני עמד על
כך שישראל תמשיך להקפיא את הבנייה בהתנחלויות
)גם לאחר תום  10חודשי ההקפאה בשלהי ספטמבר
 ,(2010אך הצד הישראלי סירב ,ואף דחה חבילת
הטבות נדיבה שהציעה וושינגטון )ובכללן  20מטוסי
קרב מתקדמים מדגם " - F-35חמקן"( ,על מנת
להשיג הסכמת ישראל להאריך ב 3-חודשים את
תקופת ההקפאה .נתניהו ,שסירב לעסקה זו ,הציע
מעל במת הכנסת ) 11אוקטובר (2010 ,עסקה משלו:
"אם ההנהגה הפלסטינית תאמר בצורה חד-משמעית
לעמה שהיא מכירה בישראל כמדינת הלאום של העם
היהודי ,אהיה מוכן לכנס את ממשלתי ולבקש אישור
להשעיה נוספת בבנייה" 117.הפלסטינים דחו את
הצעתו של נתניהו .אבו מאזן טען כי נתניהו התעקש
בשלוש שיחותיהם להתמקד רק בנושא הביטחוני
ותבע נוכחות צבאית ישראלית בבקעת הירדן למשך
 40שנה .הפלסטינים שהגישו עמדותיהם בכתב בצירוף
מפה המציעה חילופי שטחים של  1.9%התלוננו כי

הצד הישראלי אינו מתייחס לעמדותיהם ואינו מציג
את עמדותיו שלו כדי שיתאפשר תהליך מו"מ לגישור
בין העמדות .הצד הפלסטיני אף הבהיר כי הוא מצפה
שישראל תציג עמדות פתיחה דומות לאלה שהציג
ראש הממשלה אהוד אולמרט בטרם פינה את כסאו.
עמדות אלה ,אשר לדברי אולמרט "מעולם לא נדחו
רשמית על ידי אבו מאזן ואשר יש להניחן על השולחן
מחדש היום" מפורטות במאמר שהוא פרסם ב"ניו יורק
טיימס" ) 21ספטמבר" :(2011 ,על פי הצעתי ,המחלוקת
הטריטוריאלית תיפתר באמצעות כינון מדינה
פלסטינית על שטח השווה בגודלו לגדה המערבית
ורצועת עזה שלפני  ,1967עם חילופי שטחים מוסכמים
הדדית ,שבהם תילקח בחשבון המציאות החדשה על
הקרקע; העיר ירושלים תהיה משותפת; החלקים
היהודיים שלה יהיו בירת ישראל והשכונות הערביות
יהפכו לבירת פלסטין; שום צד לא יצהיר על ריבונות על
המקומות הקדושים בעיר  -הם ינוהלו במשותף בסיוען
של ירדן ,סעודיה וארה"ב; בעיית הפליטים הפלסטינים
תטופל בתוך מסגרת יוזמת השלום הערבית של ;2002
המדינה הפלסטינית החדשה תהפוך לביתם של כול
הפליטים הפלסטינים ,כשם שמדינת ישראל הינה
מולדת העם היהודי; עם זאת ,ישראל תהיה מוכנה
לקלוט מספר קטן של פליטים על בסיס הומניטארי;
מאחר שהבטחת ביטחון ישראל חיונית ליישום של כול
הסכם ,שתי המדינות תשתפנה פעולה בלחימה בטרור
ובאלימות" ,כותב אולמרט) 118.בראיון אחר הוא גילה
כי הציע לפלסטינים שמדינתם תשתרע על  93.7%מן
השטח ,בתוספת פיצוי של  5.8%משטחה של ישראל,
ובתוספת מעבר בטוח בין הגדמ"ע ועזה 119(.שרת החוץ
האמריקנית לשעבר ,קונדוליסה רייס ,שנפעמה מאוד
מהצעותיו של אולמרט תיארה בספרה ,באופן חריג
משהו ,את תחושותיה" :האם אני אכן שומעת זאת,
תהיתי ,האם ראש ממשלת ישראל אומר שהוא יחלק
את ירושלים ויציב גוף בינ"ל כאחראי על המקומות
הקדושים?" 120הפלסטינים דורשים ,כאמור ,להתחיל

את המו"מ מהנקודה בה הופסק בשיחות עם אולמרט,
אולם ממשלת נתניהו הבהירה כי אינה רואה עצמה
מחויבת להצעות אלה.
הניסיונות להתניע מחדש את המו"מ באמצעות השגת
תקופה נוספת של הקפאת הבנייה בהתנחלויות כשלו
אפוא .ב 7-בדצמבר 2010 ,הודיעו ישראל וארה"ב
כי לא הצליחו להגיע להסכמה על נוסחה שתאפשר
 3חודשי הקפאה ודיון מואץ בסוגיית הגבולות
והביטחון )האמריקנים סברו שהגעה מהירה יחסית
להסכמה על תוואי הגבול במקביל לסידורי הביטחון
תשים קץ למחלוקות בסוגיית הבנייה בהתנחלויות,
משום שיהיה ברור סופית מהו שטח הגדמ"ע
שיסופח לריבונות ישראל
ומה יועבר ללריבונות
הפלסטינים
בעקבות
פלסטינית(.
דורשים להתחיל
המאמצים
כישלון
את המו"מ
הבהירה מזכירת המדינה
מהנקודה בה
קלינטון ) 10דצמבר,
הופסק בשיחות
 (2010כי הגיעה העת
עם אולמרט ,אך
לעסוק בסוגיות הקבע
ממשלת נתניהו
וכי ארה"ב תוביל באופן
הבהירה כי אינה
נמרץ מהלך זה ,תפעל
רואה עצמה
הפערים
על
לגשר
מחוייבת להצעות
בעמדות ואף תציע
שהוצעו ע"י
רעיונות משלה" :זה הזמן
הממשלה הקודמת
להתמודד עם סוגיות
הליבה של הסכסוך
על גבולות וביטחון ,התנחלויות ,מים ופליטים ,ועל
ירושלים עצמה ...ארה"ב לא תהיה משתתף פאסיבי.
אנו נדחוף את הצדדים להניח את עמדותיהם לגבי
סוגיות הליבה ללא דיחוי ובפירוט של ממש .נפעל
לצמצם את הפערים ,נשאל את השאלות הקשות ,ואנו
מצפים לקבל תשובות של מהות .במסגרת שיחותינו
הפרטיות עם הצדדים נציע את הרעיונות שלנו והצעות
גישור כאשר התנאים יתאימו לכך" 121.אלא שמדיניות
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ארה"ב ,כפי שנוסחה בתקיפות על ידי הילרי קלינטון,
לא מצאה ביטוי של ממש בשטח וארה"ב לא חילצה
מישראל את עמדותיה .המאמצים למצוא נוסחא
לחידוש השיחות לא צלחו ,ובכלל זה גם ניסיונותיו של
הנשיא פרס ומפגשיו הסודיים עם אבו מאזן .אבו מאזן
חשף שיחות אלה וגילה כי פגש את הנשיא הישראלי
שלוש פעמים במהלך השנה בעמאן ,בלונדון וברומא,
ואף נאלץ לחזור על עקבותיו בדרכו אל פגישה נוספת
בעמאן ) 28יולי (2011 ,לאחר שפרס התקשר ברגע
האחרון וביקש לדחות הפגישה המתוכננת מאחר
שלא היה בידיו מנדט מספיק מראש הממשלה.
על רקע הקיפאון בתהליך המדיני ,ולמרות הפצרותיו
ואזהרותיו של הנשיא אובמה להימנע מכך ,החליטו
הפלסטינים להעתיק מאמציהם לזירת האו"ם כדי
לזכות בהכרה כמדינה בגבולות  .67כבר בראשית השנה
) 18פברואר (2011 ,הוכיחו הפלסטינים את כוחם לגייס
את האו"ם ולהביך את ישראל וארה"ב ,כאשר מועצת
הביטחון נקראה ביוזמתם להצביע על הצעת החלטה
לגינוי ההתנחלויות) 14 .מתוך  (15חברות המועצה
תמכו בהצעה ,וארה"ב נאלצה להטיל וטו כדי לסכל
המהלך המאיים לדבריה על עקרון השיחות הישירות.
שגרירת ארה"ב באו"ם ,סוזאן רייס ,הדגישה עם
זאת את עמדת וושינגטון" :אנו דוחים במובן התקיף
ביותר את הלגיטימיות של המשך פעילות ההתנחלות
הישראלית ...שמפרה את התחייבויותיה הבינ"ל של
ישראל ,מקעקעת את האמון שבין הצדדים ומאיימת
על סיכויי שלום" 122.הבידוד בו מצאה עצמה ארה"ב
במועצת הביטחון ,בעטיו של נושא ישראלי חשף
את המציאות המזרח תיכונית החדשה בה לארה"ב
ולישראל יש פחות מנופים דיפלומטיים כדי להשיג
יעדיהן בזירה הבינ"ל .במקרה זה ,היעדרו של מובארק
ורגישותה של מועצת השלטון הזמנית בקהיר לדעת
הקהל המקומית פגעו ביכולת המדינית לגייס סיוע
מצרי כדי לשכנע הפלסטינים שלא לפנות למועבי"ט.
אבו מאזן שב והסביר כי דרך המו"מ עדיפה בעיניו,
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אך ניסיונו עם הצד הישראלי לימדו שאין סיכוי למו"מ
רציני אלא אם ישראל תתחייב בראשיתו שתקפיא
הבנייה בהתנחלויות ובמזרח ירושלים ,ושתסכים
עקרונית כי הגבול יותווה על בסיס קווי  ,67עם חילופי
שטחים מוסכמים .הנשיא הפלסטיני ביטא תסכולו
מהתנהלות הנשיא האמריקני ,שתבע בתוקף מישראל
להפסיק את פעילות הבנייה בהתנחלויות ,אך חזר בו.
את התעקשותו להקפאת הבנייה בהתנחלויות כתנאי
לחידוש המו"מ הסביר אבו מאזן בלשון ציורית )24
אפריל" :(2011 ,שנינו ]אובמה ואני[ עלינו על העץ.
אחרי זה הוא ירד מהעץ עם סולם ,סילק את הסולם
ואמר לי :קפוץ" .הפלסטינים טוענים כי למרות
שישראל קיבלה באפריל  2003את "מפת הדרכים",
היא לא עמדה בביצוע המוטל עליה על פי הפרק
הראשון של המסמך ..." :לפרק מיידית את המאחזים
שהוקמו מאז  ...2001ולהקפיא את כול פעילות
123
ההתנחלות ,כולל גידולן הטבעי של ההתנחלויות".
דוברים ישראלים טענו בתגובה לכך ,כי גם הפלסטינים
לא עמדו בכול מה שנתבע מהם ב"מפת הדרכים".
הכישלון האמריקני להביא את הצדדים אל שולחן
הדיונים עמד ברקע לניסוח הנאום המתוכנן של
הנשיא אובמה ) 19מאי ,(2011 ,בו הבטיח להבהיר את
מדיניות ארה"ב במזה"ת ,נוכח המרי בעולם הערבי
והביקורת שהוטחה בוושינגטון שלא נחלצה בזמן
לסייע להמונים שיצאו כנגד שליטיהם העריצים.
התפטרותו של השליח האמריקני למזרח התיכון
ג'ורג' מיטשל ,שבוע קודם למועד הנאום ,הוסיפה
אקורד מהדהד לכישלון ארה"ב לקדם פתרון לסוגיה
הפלסטינית .אובמה שנחלץ בנאומו להגן על המדיניות
הכוללת של ארצו כלפי המזרח התיכון ,התייחס גם
לסכסוך הישראלי-פלסטיני וקבע כי "גבולות הקבע
של ישראל עם פלסטין צרכים להתבסס על קווי 67
עם חילופי שטחים מוסכמים ,כך שגבולות בטוחים
ומוכרים ייקבעו עבור שני הצדדים" 124.נאום אובמה
נישא ימים ספורים טרם להופעתו המתוכננת של

נתניהו בפני שני בתי הקונגרס .לשכת ראש ממשלת
ישראל ,שעודכנה זמן קצר בלבד לפני הנאום על תכניו,
הופתעה והגיבה בתקיפות" :ראש הממשלה נתניהו
מצפה לשמוע מהנשיא אובמה אשרור להתחייבויות
האמריקניות כלפי ישראל מ 2004-שזכו לתמיכה
גורפת בשני בתי הקונגרס .התחייבויות אלה נוגעות
בין היתר לכך שישראל לא תתבקש לסגת לגבולות
, 67שאינם בני הגנה ושיותירו מרכזי אוכלוסיה
ישראלים גדולים ביהודה ושומרון מחוץ לגבולות
אלה .התחייבויות אלה גם נועדו לחזק את קיומה
של ישראל כמדינה יהודית על-ידי הבהרה ברורה
שפליטים פלסטינים ייקלטו במדינה הפלסטינית ולא
בישראל .בלי פתרון בעיית הפליטים על-ידי יישובם
מחוץ לגבולות מדינת ישראל שום ויתור טריטוריאלי
לא יסיים את הסכסוך ...הפלסטינים ,ולא רק ארצות
הברית ,חייבים להכיר בישראל כמדינת הלאום של
העם היהודי ,וכל הסכם שלום עימם חייב לכלול קץ
לכל תביעה מישראל".
למחרת נאום אובמה התקיימה פגישתו עם נתניהו,
ובסיומה הופיעו השניים במסיבת עיתונאים משותפת,
שהבליטה את המתח שבין השניים .חלק מן הכתבים
האמריקנים תיארו את דבריו של נתניהו "כהרצאה
פומבית באוזני מארחו הנשיא אובמה" .כך למשל
פתח העיתונאי ג'פרי גולדברג את דיווחו על האירוע
) 22מאי" :(2011 ,כמו רבים אחרים ,צפיתי בתערובת
של הלם ,הפתעה ובלבול בראש ממשלת ישראל
מרצה פומבית לנשיא ארה"ב אודות היסטוריה יהודית
)מן התגובות על פניו של הנשיא ,אני מניח שהוא חש
125
בעיקר אי-נחת(".
אל הביקורת שספג אובמה מן הצד הישראלי הצטרפו
גם גורמים מרכזיים ביהדות ארה"ב ודוברים של
המפלגה הרפובליקנית ,שתקפו את הנשיא עם
פתיחתה של שנת הבחירות .הביקורת העזה דחקה
את הנשיא להסביר את דבריו ,בנאום נוסף שנשא
בפני עצרת איפא"ק 3 ,ימים לאחר נאומו הקודם ב19-

במאי" :קווי  67עם חילופי שטחים מוסכמים פירושו
– שהצדדים עצמם  ...ינהלו מו"מ על הגבול שיהיה
שונה מזה שהיה קיים ב 4 -ביוני  ...1967זה מאפשר
לצדדים עצמם להתוות השינויים שנעשו במהלך 44
שנים ,כולל המציאות הדמוגרפית החדשה על הקרקע
והצרכים של שני הצדדים" 126.בשני הנאומים ביטא
הנשיא עמדות יסוד אמריקניות ,המשקפות תמיכה
עמוקה בישראל .כך ,למשל ,בנושא הביטחון הנשיא
קבע כי "ישראל חייבת להיות מסוגלת להגן על עצמה
127
– בעצמה – כנגד כול איום".
למעשה ,גם נאומו הראשון של אובמה לא ביטא
מהפכה בעמדות המסורתיות של ארה"ב לגבי תמונת
הפיתרון של הסכסוך :תמיכה עזה בביטחון ישראל,
שתי מדינות לשני העמים ,גבולות בטוחים המבוססים
על קווי  67עם חילופי שטחים .ואולם נוסח הנאום
הראשון ,יצר מחלוקת חריפה ,הן בעקבות הצגתו
ללא תיאום מוקדם ,הן בגלל תגובת ראש ממשלת
ישראל שיצרה תחושה כאילו אובמה דורש מישראל
לחזור לגבולות  67בעוד נתניהו דוחה זאת משום
שהגבולות אינם בני הגנה .והן על רקע תגובותיהם
של בכירי המפלגה הרפובליקנית ,שהפכו את הנושא
הישראלי לסוגיית בחירות מרכזית ומכשיר לניגוחו
של אובמה .מיט רומני הנאבק על מועמדות מפלגתו
לנשיאות הכריז שאובמה "השליך את ישראל מתחת
לאוטובוס" ,ומייק הקאבי קבע כי "אובמה בגד
בישראל" .התבטאויות אלה חיזקו את החשש כי
מערכת הבחירות הקרובה תגרור את הסוגיה המזרח-
תיכונית ללב המחלוקת בין המפלגות.
העמדה האמריקנית כי המו"מ צריך להתייחס אל
קו בסיס כלשהו )ובמשתמע מכך  -קו  (67משקפת
אי-קבלה עקרונית של עמדת ממשלת ישראל ,לפיה
המרחב שמעבר לקו הירוק הינו "שטחים שבמחלוקת".
קבלת התפיסה שקווי  67הם הבסיס לדיון מחזקת את
עמדת המיקוח הפלסטינית ,משום שמשמעותו היא
שישראל צריכה "לבקש" מן הפלסטינים לקיים חילופי
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שטחים ,כלומר להחליף שטח השייך לכאורה להם
)ולא שטח שהוא במחלוקת בין שני טוענים שווים(.
אי-ההצלחה להתניע את השיחות עמדה ברקע
החלטתם הרשמית של הפלסטינים ) 26יוני(2011 ,
לפנות לאו"ם כדי לקבל הכרה כמדינה בגבולות .1967
אבו מאזן ואנשיו ניהלו מערכה דיפלומטית חובקת
עולם כדי לגייס תמיכה מרבית בהחלטה .בישראל גבר
החשש מן ההשלכות שעשויות לנבוע מהתרחישים
האפשריים של המהלך הפלסטיני .התקבלות לאו"ם
מחייבת רוב של  9קולות במועצת הביטחון .ארה"ב
התחייבה להטיל וטו במקרה כזה ,והמשמעות היתה
שלצורך הגנה על ישראל ארה"ב עלולה להידחק
מיעוט
לעמדת
שתעמיק את עוינות
לצורך הגנה על
העולם המוסלמי כלפי
ישראל במוסדות
וושינגטון )והדבר עלול
הבינלאומיים ,ארה"ב
להעכיר את האווירה בין
עלולה להידחק
וושינגטון לירושלים(.
לעמדת מיעוט
ה א ל ט ר נ ט י ב ה
שתעמיק את עוינות
הפלסטינית – פנייה
העולם המוסלמי
לעצרת הכללית )שם
כלפי ארה"ב )והדבר
אין אפשרות להטיל
עלול להעכיר את
וטו( כדי לשדרג את
האווירה ביחסי
הפלסטינים
מעמד
וושינגטון-ירושלים(
משקיפה
למדינה
שאינה חברה  -אף
היא נתפסה כמסוכנת לישראל .מעמד זה יאפשר
לפלסטינים להפנות תביעות נגד ישראל אל בית הדין
הבינ"ל ולהפעיל לחץ על ישראל באמצעות פעילות
שתיפתח להם בסוכנויות האו"ם השונות .כך למשל,
בעקבות התקבלותם לאונסק"ו ברוב של  107נגד ,14
) 31אוקטובר ,(2011 ,הפלסטינים יוכלו עתה לבקש
את הכרת הארגון באתרים היסטוריים ,ארכיאולוגיים
ודתיים הנמצאים מעבר לקווי ) 67מערת המכפלה,
קבר רחל ,מסגדי הר הבית וכד'( כאתרי מורשת
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פלסטיניים הזכאים להגנת אונסק"ו .המהלך באונסק"ו
הדגים אף הוא את "המחיר" שארה"ב נדרשת לשלם
בזירה הבינ"ל עבור ידידותה לישראל ,וזאת משום
שהחוק האמריקני אוסר העברת כספים לגופי או"ם
המעניקים לאש"ף מעמד של מדינה )ארה"ב מכסה
 22%מתקציב אונסק"ו( .ואמנם ,דוברת משרד החוץ
האמריקני ,ויקטוריה נולנד ,אישרה שההחלטה
להקפיא את המימון לאונסק"ו עלולה לפגוע ביכולתה
של ארה"ב להשפיע באו"ם ..." :זה עלול להגביל בצורה
חמורה את היכולת שלנו להשפיע ,ואנחנו חושבים
שזה פוגע באינטרסים האמריקניים .לא רצינו שזה
יקרה ,וכעת אנו חוששים שצעדים דומים ייעשו
128
במוסדות נוספים של האו"ם".
הבידוד בו מוצאות עצמן ישראל וארה"ב במוסדות
האו"ם בא לביטוי גם במועצה לזכויות אדם של האו"ם
בז'נבה אשר החליטה ) 22מארס (2012 ,על הקמת ועדת
חקירה בינ"ל לנושא הבניייה בהתנחלויות והשפעתה
על זכויותיהם של הפלסטינים בגדה המערבית
ובמזרח ירושלים 36 .מדינות תמכו בהחלטה 10 ,נמנעו
ורק שתיים התנגדו )ישראל וארה"ב(.
תגובותיה של ההנהגה הישראלית למהלכי הפלסטינים
בזירת האו"ם אינן אחידות .שר הביטחון ברק הזהיר
129
שהפניה הפלסטינית לאו"ם תביא ל"צונאמי מדיני"
ותגביר את מגמות הדה-לגיטימציה נגד ישראל ,ואילו
שר החוץ ליברמן קבע בזלזול" ,אין פה צונאמי מדיני,
130
ואפילו לא גשם."...
ההידחקות של ארה"ב לאחוז – בעטיה של ישראל
– בעמדות שאינן פופולריות בזירה הבינ"ל ואי-
הרצון להיקלע לבידוד במועצת הביטחון המריצו את
וושינגטון למאמץ נוסף .ואכן ,בשבועות שקדמו לכינוס
העצרת התנהל מהלך דיפלומטי שנועד לגבש נוסחת
פשרה  -על יסוד העקרונות שהיתווה הנשיא אובמה
בנאומיו  -שתשמש בסיס מוסכם לחידוש המו"מ ובכך
גם לעצירת המהלך הפלסטיני באו"ם .גם ניסיון זה לא
צלח ומושב הקווארטט שהיה אמור להכריז על הנוסחה

בכינוסו ב 11-ביולי 2011 ,לא הגיע להסכמה .במקביל,
ישראל וארה"ב ניסו לשכנע חלק ממדינות אירופה שלא
לתמוך במהלך הפלסטיני באו"ם ,בנימוק שישראל
איננה האשמה באי-חידוש המו"מ הישיר ,משום שהיא
קיבלה עקרונית את היוזמות שמוליך הקווארטט.
מהלך הפנייה לאו"ם זכה גם לביקורת פנים פלסטינית.
נטען כי זהו מפגן תעמולתי שלא משנה דבר ממשי
בשטח ,שעלולה להיות פגיעה בזכויות הפזורה
הפלסטינית ושלא תצמח תועלת מהתנגחות קשה
עם ארה"ב .אבו מאזן לא נרתע מן הביקורת הפנימית
)החמאס לגלג על המהלך( ,מן האיומים של ישראל
ומאזהרתו המפורשת של הנשיא אובמה בפגישתם
) 22ספטמבר (2011 ,כי יטיל וטו על קבלת ההחלטה
במועצת הביטחון של האו"ם .למחרת פגישתו
זו עם אובמה הציג אבו מאזן בפני מזכ"ל האו"ם
את בקשת הפלסטינים להתקבל כחברה בארגון.
הבקשה הפלסטינית למועצת הביטחון הועברה
לדיון בתת-וועדה מקצועית ובכך נרכש מעט זמן כדי
לשוב ולנסות ולהגיע להסכמה על חידוש השיחות
)במקביל ,הדיפלומטיה האמריקנית הצליחה למנוע
מהפלסטינים השגת  9קולות במועצת הביטחון
וחסכה מעצמה את הצורך בהטלת וטו( .ואמנם,
הקווארטט הגיש לצדדים מתווה ) 23ספטמבר(2011 ,
המביע תמיכה בעקרונות שניסח הנשיא אובמה
בנאומו ,ושעיקרו  -בתוך חודש יתקיים מפגש הכנה
בין הצדדים לצורך קביעת נוהל ותכני השיחות,
במטרה להשיג הסכם לא יאוחר מתום שנת ; 2012
בתוך  3חודשים ,הצדדים אמורים להציג עמדות
מלאות בנושאי הטריטוריה והביטחון; בתוך  6חודשים
הצדדים מצופים להשלים התקדמות מהותית במו"מ
)ולצורך זה הקווארטט ייכנס ועידה בינ"ל במוסקבה,
במועד שיתואם עם הצדדים( .המתווה קובע כי על
הצדדים להימנע מפעולות פרובוקטיביות ,ומוזכרות
חובותיהם על פי מפת הדרכים )למרות שהדברים
אינם מפורטים בהודעת הקוורטט ,ישראל אמורה ,על

פי מפת הדרכים ,להקפיא את הבנייה בהתנחלויות,
כולל גידול טבעי(.
ישראל החליטה להשיב בחיוב ליוזמת הקווארטט )2
אוקטובר .(2011 ,בתגובתה נאמר כי "לישראל יש כמה
השגות לגבי תנאי המתווה ,אולם היא תעלה אותן
במהלך המשא ומתן" .השגותיה של ישראל מתמקדות
בלוח הזמנים הקצר מדי ,לטענתה ,של שלושה חודשים
לניהול משא ומתן בנושא הגבולות והביטחון ,וכן
בעובדה שסוגיות כגון הפליטים והכרה במדינה יהודית
נדחו לשלב מאוחר יותר .הפלסטינים אף הם השיבו
בחיוב לקווארטט ,אך בראייתם ,משמעות הכללת
חובות מפת הדרכים במתווה מחייבת את ישראל
להקפיא את הבנייה בשטחים שמעבר לקווי  .67נציגי
הקווארטט נפגשו בנפרד עם הישראלים והפלסטינים
) 26אוקטובר (2011 ,ובתום השיחות פרסמו הודעה על
פיה הצדדים הסכימו להציג עמדותיהם בנושאי הגבול
והביטחון בתוך שלושה חודשים )שזו בעצם משמעות
ההסכמה לקבל את מתווה הקווארטט( ,אלא שהצד
הפלסטיני הבהיר כי ללא הקפאת הבניה בהתנחלויות
לא יחודשו השיחות עם ישראל ,בעוד שהצד הישראלי
הבהיר כי ללא הגעת הפלסטינים לשיחות ישירות
וחשאיות ,לא יגיש הצעות.
הפלסטינים הציגו את ה 26-בינואר  2012כמועד
פקיעת שלושת החודשים שהקציב הקווארטט.
ללא התקדמות עד מועד זה ,הזהירו ,יחריפו את
מהלכיהם נגד ישראל  -מחידוש הפנייה להתקבלות
לאו"ם ועד "מסירת מפתחות הרש"פ" בחזרה לידי
המעצמה הכובשת ,כלומר ישראל .לחץ הזמן סייע
בגיבוש הסכמה להביא למפגש בין מנהלי המו"מ של
הצדדים – יצחק מולכו וסאיב עריקאת ,שנועדו בעמאן
) 3ינואר (2012 ,בחסות ירדנית כדי לנסות ולהפיח
חיים בתוכנית הקווארטט ולמנוע הידרדרות והסלמה.
כצפוי ,סבבי השיחות בעמאן לא הביאו לתוצאות של
ממש ,ובתגובה איים אבו מאזן בנאום שנשא בפני
שרי החוץ של הליגה הערבית ) 12פברואר ,(2012 ,כי
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אם ישראל לא תסכים למו"מ על בסיס קווי  67ולא
תקפיא את הבנייה בהתנחלויות ,הפלסטינים יחדשו
את פנייתם להתקבל לאו"ם .אבו מאזן טען כי רה"מ
נתניהו לא הציג בשיחות בעמאן עמדות מהותיות
בנושאי הליבה של הסכם הקבע .הוא הבטיח לשגר
מכתב לנתניהו בו יפרט את כול הטענות הפלסטיניות,
וללא מענה חיובי מישראל ,יראה עצמו חופשי לבקש
סעד מן הקהילה הבינ"ל ומן האו"ם .בשיחות תדרוך
שקיימו הפלסטינים עם דיפלומטים זרים הם הבהירו
כי הם לוקחים בחשבון שארה"ב תפסיק הסיוע
הכספי ושישראל תעצור את כספי המס .במקרה כזה,
הפלסטינים הבטיחו כי יפרקו את הרשות הפלסטינית
ויעבירו את האחריות על הגדה המערבית ל"כוח
הכובש" .לדבריהם ,הרשות הוקמה כגוף מעבר זמני
עד להקמתה של מדינה עצמאית .מאחר שישראל
אינה מעוניינת בכך ,אין טעם בהמשך קיום הרש"פ.
האפשרות שהמכתב של אבו מאזן עלול להוות
תפנית שלילית ביחסי ישראל והפלסטינים ואולי אף
להוביל להידרדרות אלימה עמדה ברקע שיחת טלפון
של הנשיא אובמה עם אבו מאזן ) 20מארס,(2012 ,
בה ניסה לשכנעו שלא לנקוט לשון אולטימטיבית
במכתבו לנתניהו .לאחר עיכובים ,המכתב הועבר בידי
סאיב עריקאת לנתניהו ב 17 -באפריל) 2012 ,ראש
הממשלה פאיאד שהסתייג מן המהלך לא השתתף
במפגש כמתוכנן( .על פי המוסכם ,נתניהו העביר
את איגרת התשובה שלו באמצעות שליחו יצחק
מולכו לידי אבו מאזן ) 12מאי .(2012 ,בתום הפגישה,
סיכמו הצדדים על הודעה משותפת" :ישראל והרשות
הפלסטינית מחוייבות להשגת שלום והצדדים מקווים
שחלופת המכתבים בין הנשיא עבאס לראש הממשלה
נתניהו תתרום לכך" 131.במהלך חילופי המכתבים ניכרו
מאמצי הצדדים שלא לנקוט בלשון אולטימטיבית
ואף לבטא נכונות לחזור לשולחן המו"מ .עיתון
"הארץ" ידע לדווח כי בשיחת טלפון שיזמה הילארי
קלינטון עם נתניהו אמרה מזכירת המדינה כי הממשל
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האמריקאי מקווה שבעקבות הקמת ממשלת
האחדות הרחבה ייעלמו הקשיים הקואליציוניים
שהפריעו בעבר וישראל תנקוט עתה צעדים לקידום
תהליך השלום עם הפלסטינים 132.החודשים הקרובים
ילמדו אם כינון הקואליציה הישראלית החדשה אכן
מסייע להביא לפריצת דרך במו"מ הישראלי–פלסטיני.
מבחינתה של ישראל ,המאמץ הפלסטיני להעביר
את סוגיית הסכסוך לאו"ם מחייב חשבון נפש מדיני.
ככול שהמו"מ הישראלי-פלסטיני "תקוע" גובר הסיכוי
שהדפוס של "שיחות ישירות" מאבד את תקפותו
כמתכונת הקבילה הבלעדית להשגת הסדר בין ישראל
ושכניה ומתחזקת הלגיטימציה הבינ"ל להפעלת כלים
רב-צדדיים לפתרון הסוגיה )"תחנת ביניים" בנתיב
בעייתי זה היא מתכונת "שיחות הקירבה" שניסו לנקוט
האמריקנים בשנה החולפת ,ואשר אף היא מהווה
תחליף לשיחות ישירות( .מגמת בינאום התהליך
מתחזקת נוכח תחושה בינ"ל גוברת כי ארה"ב אינה
פועלת כמתווך הוגן .נאומו של אובמה בעצרת האו"ם
) 21ספטמבר (2011 ,הצטייר באוזני הפלסטינים
בפרט והעולם הערבי בכלל כהצהרת תמיכה גורפת
וחד-צדדית בישראל .הניסיון להפקיע מארה"ב את
הבלעדיות בהובלת המאמץ לפתרון הסכסוך עשוי אף
לעלות בקנה אחד עם התפיסה הרווחת בזירה הבינ"ל
אודות השקיעה במעמדה של ארה"ב ונטייתה ל"הוביל
מאחור" ולפעול במסגרות רב-לאומיות .התחזקות
מגמה זו עלולה ,בתרחיש קיצוני ,לעודד רעיונות
אודות כפיית הסדר על הצדדים.
בעקבות נאומו של אבו מאזן בעצרת האו"ם מיהרו
פרשנים לחגוג את מה שהכתירו כ"הולדתו של מנהיג
פלסטיני בשיעור קומה היסטורי" .אך לא חלף חודש,
ובעקבות ביצוע העסקה עם חמאס לשחרור גלעד
שליט תמורת  1,027אסירים פלסטינים ,פרשנים
אחרים מספידים את מנהיגותו של אבו מאזן .על
פי ניתוחם ,החמאס יכבוש עתה את לבו של העם
הפלסטיני משום שהוכיח כי בעוד אבו מאזן עוסק

במלל סרק מעל במת האו"ם ,החמאס משחרר מבתי
הכלא הישראלים את האסירים הפלסטינים .הארגון אף
מוכיח כי בעוד אבו מאזן מאבד תמיכה בינ"ל ,חמאס
מעמיק את קשריו עם השחקנים המרכזיים באזור:
העידן של אחרי-מובארק הופך את מצרים לידידת
החמאס ,ירדן מודיעה על כוונתה לשפר היחסים עימו,
קטאר מתייצבת מאחוריו וכמובן טורקיה מפגינה
תמיכתה בו.
ואכן ,הזעזועים בעולם הערבי יוצרים תמונה
גיאופוליטית חדשה ומורכבת גם מבחינתו של
החמאס :הארגון נמצא על סף איבוד בסיסו בדמשק על
רקע קשייו להפגין נאמנות לאסאד הנאבק על שלטונו.
ההרג שמבצע הנשיא הסורי במפגינים ,שעיקרם סונים
ורבים מהם משתייכים לאחים המוסלמים אליהם
מקורב החמאס ,אינו מאפשר למנהיגי הארגון לצאת
בהצהרות תמיכה באסאד )על רקע זה אף מופיעים
דיווחים כי איראן קופצת את ידה ופסקה להעביר
לארגון תמיכה כספית( .בקהיר ,לעומת זאת ,נפתחת
לחמאס תקווה חדשה .מובארק ,בעל בריתם של אנשי
הפתח' הופל ,והאחים המוסלמים ,ההופכים לגורם
כבד משקל בפוליטיקה המצרית ,הנם בעלי ברית
טבעיים של החמאס .ההישענות הגוברת על הקשר
עם מצרים צומחת ,אפוא ,הן על בסיס החשש מאובדן
המקלט הסורי והן נוכח הציפייה כי מצרים שלאחר
מובארק תאיר פניה לחמאס )שינויים אלה תרמו ככל
הנראה גם להחלטתו של החמאס להיעתר לתיווך
המצרי ולבצע את העסקה לשחרור גלעד שליט( .על
רקע זה ,במהלך מפתיע ) 27אפריל ,(2011 ,החמאס
הסכים לחתום בקהיר על מסמך הפיוס עם פתח' )אותו
מסמך שנדחה על ידו בעבר כאשר הוצע על ידי שלטון
מובארק( .ההסכם קובע כי בתוך שנה יתקיימו בחירות
לנשיאות ,לפרלמנט ולמועצה הלאומית הפלסטינית.
עד אז צפויה לקום ממשלת אחדות שתורכב מאישים
בלתי תלויים .משימותיה העיקריות של הממשלה יהיו
שיקום עזה ,הכנה לבחירות ובניית מוסדות המדינה.

עוד הוחלט כי כול צד ישחרר אסירים פוליטיים
מהפלג היריב ותוקם ועדה מדינית משותפת שתכשיר
את הדרך להשתלבות היסטורית של חמאס באש"פ.
בסדרת שיחות נוספת בין פתח' וחמאס שהתנהלה
בקהיר ובמסגרתן אף נועדו אבו מאזן וחאלד משעל
) 21דצמבר (2011 ,הוכרז כי גובש מתווה שאמור
להוביל הן לפיוס והן לבחירות חדשות במאי .2012
צעד נוסף לקידום מהלך הפיוס היווה הסכם דוחא
) 6פברואר (2012 ,ועל פיו הצדדים מתחייבים להקים
ממשלת אחדות ,כשבראשה יעמוד אבו מאזן עצמו.
הממשלה תורכב מטכנוקרטים ,תעסוק בשיקום
והכנות לקראת בחירות לפרלמנט ולנשיאות .על פי
אנשי אבו מאזן ,מנהיג החמאס חאלד משעל הסכים
להקמתה של מדינה פלסטינית בגבולות  67ולהגבלת
הפעולות נגד הכיבוש הישראלי להתנגדות בלתי-
אלימה )ישראל פסלה מכול וכל את המהלך ונתניהו
הבהיר :הרשות הפלסטינית חייבת לבחור בין ברית עם
החמאס לבין שלום עם ישראל .זה לא הולך יחד"( .133
מהלכיו של משעל חשפו קרע מעמיק בתוך החמאס
והציבו סימן שאלה על מנהיגותו .ראשי החמאס בעזה
ובראשם איסמעיל הנייה דחו את ה"ויתורים" שעשה
משעל במגעיו עם אבו מאזן .מחמוד א-זאהר הצהיר
פומבית כי משעל הגיע להסכם על דעת עצמו בלבד
והנייה עצמו לא היסס לצאת לאיראן ,להיפגש עם
חמינאי ) 23אפריל (2012 ,ולהתחייב שם להמשיך
את המאבק המזוין בישראל עד לשחרור כול האדמות
הפלסטיניות .סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס
הנחשב מס'  2באירגון ,מוסא אבו מרזוק ,יצא אף הוא
נגד מהלכיו של משעל והבהיר בראיון לעיתון היהודי-
האמריקאי פורוורד ) 19אפריל (2012 ,כי גם במקרה
שההסכם ישראלי-פלסטיני יזכה לאישור במשאל עם,
הרי שחמאס יחשיב זאת כהפסקת אש זמנית בלבד
)הודנה( ולא כהסכם קבע לשלום" ,לא נכיר בישראל
כמדינה" 134.החמאס טרם השלים את מערכת הבחירות
המורכבת המתנהלת עתה למוסדותיו .בסיומן יתבהר
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מעמדו של משעל ,אשר כאמור התערער על רקע
עזיבתו את דמשק ואובדן התמיכה לה זכה מסוריה,
מאיראן ומחיזבאללה.
לצד הרטוריקה הקשה ,אין להתעלם מכך שהחמאס
מקפיד בדרך כלל על הפסקת האש עם צה"ל.
ההתלקחות האחרונה שאירעה במחצית הראשונה
של חודש מארס  2012ניזומה ונוהלה על יד הג'יהאד
האיסלאמי .איסמאיל הנייה אף הצהיר בראיון לסוכנות
רוייטרס כי החמאס לא ייגרר למלחמה ,אם זו תפרוץ
בין איראן וישראל" ,איראן לא ביקשה מאיתנו דבר,
ואנו סבורים שאיראן לא לא זקוקה לנו  ...חמאס
היא תנועה פלסטינית הפועלת בתוך מסגרת הזירה
הפלסטינית והיא מבצעת את מהלכיה הפוליטיים
והמבצעיים באופן שעולה בקנה אחד עם האינטרס
של העם הפלסטיני" 135.למרות שהציבור הפלסטיני
מתאווה לראות את מנהיגותו מתגברת על הפיצול
הפנימי ,הרי בעבר שני הצדדים השקיעו את עיקר
כוחם בתמרונים שנועדו להטיל את האחריות על האחר
כמי שאשם בכישלון מאמצי הפיוס .התקופה הקרובה
תלמד אם הזעזועים באזור אכן ישנו את שיקולי
המחנות הפלסטינים הניצים ויביאום לאיחוד שורות
אמיתי .אחד התרחישים אף משרטט השתלשלות
שתוביל את החמאס למתן את עמדותיו :האחים
המוסלמים ,הצפויים למלא תפקידים משמעותיים
בהנהגת מצרים ,יהיו חייבים להתמודד עם בעיותיה
הכלכליות הקשות .הם יהיו זקוקים לתמיכת המערב,
למשקיעים זרים ולהכנסות ענף התיירות – ולכן
יתקשו לתמוך בחמאס אלים וטרוריסטי ,מצב שיציגם
באור שלילי במערב )חמאס טרוריסטי אף עלול
לגרור את מצרים לעימות אלים מול ישראל ,בשעה
שהמשאבים המוגבלים צריכים להיות מופנים לטיפול
בבעיות הפנים החמורות( .מכאן התחזית לפיה עשוי
להתפתח לחץ מצרי שידחוף את חמאס למתן את
דרכו .ואמנם נשמעים לאחרונה קולות מקרב דוברי
חמאס כי יחליפו את פעילותם הצבאית בהתנגדות
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לא אלימה נגד ישראל ,עקרון שמקל על אבו מאזן
להמשיך במסלול הפיוס מולם )כמקובל ,דוברים
אחרים של החמאס מצהירים במקביל כי לא ינטשו את
המאבק המזוין נגד ישראל( .אם אכן נחזה בהתמתנותו
של חמאס ,יהיה בכך כמובן ביטוי מלבב של עורמת
ההיסטוריה ,בה דווקא ההישג הגדול של התנועה
שהולידה את חמאס יוביל להתמתנותו של הארגון
ואולי אף להשתלבותו בתהליך מדיני מול ישראל.
ראוי להזכיר כי ייתכנו גם תרחישים אלטרנטיביים
שלא בהכרח יובילו להתמתנותו של חמאס ,מה גם
שלמדיניותה של ישראל נועדה השפעה מסוימת על
כיוון התפתחויות אלה.
התהליך המתרחש במצרים עשוי להיות רלבנטי
לדילמה שאמורה להטריד את ישראל בסוגיית
חמאס .אם מצרים תוסיף ולכבד את הסכם השלום
עם ישראל ומנהיגי הגוש האסלאמי יוסיפו להסביר כי
לא יפרו הסכם קיים )למרות שהוא מנוגד לתפיסתם
האידיאולוגית( ,אזי מתרחש מול עינינו דפוס מוכר בו
הכורח לקבל מציאות קיימת )למרות שהיא נתפסת
כשלילית( הינו הסבר המסייע לגשר על הדיסוננס
שנוצר בין העקרון האידיאולוגי מחד לבין אילוצי
העולם המעשי מאידך .הלקח המדיני במקרה זה:
עדיף להציב את החמאס בפני מציאות מדינית חדשה
מאשר לדרוש מהם מראש הסכמה לקבלה.
אפשרות סגירת האופק להסדר מדיני מעוררת את
שאלת היתכנות פריצתה של אלימות בשטחי יו"ש.
יש הטוענים כי הסיכוי לתרחיש אלים נמוך ,מאחר
שלתושבים הפלסטינים יש הרבה מה להפסיד.
עדיין ניכרת העייפות מתקופת האלימות הקשה
של האינתיפאדה והפלסטינים נהנים עתה מביטחון
יחסי ומפיתוח כלכלי )התלוי כמובן במידה רבה
בכספי התרומות שהם מקבלים( .אלא שאין להתעלם
מתרחישים פחות אופטימיים ומן ההשראה שעשוי
לספק המרי ברחבי העולם הערבי .הציבור הפלסטיני
והנהגתו חשים תיסכול נוכח העובדה שעניינם שוב אינו

בראש מעייניו של העולם .ההתרחשויות המרתקות
בעולם הערבי ,המשבר הכלכלי הגלובלי ,סוגיית איראן
והיאוש ממציאת פתרון לסיכסוך הישראלי-פלסטיני
מסיטים את תשומת הלב העולמית והערבית מן הנושא
הפלסטיני .תסכול זה עלול לדחוף למהלכים אלימים
שיחזירו את העניין הפלסטיני למוקד .התפרצות כזו
היתה עלולה לצמוח על רקע שביתת הרעב בה לקחו
חלק כ 1,600 -אסירים ) 17אפריל עד  15מאי.(2012 ,
האסירים דרשו להחזיר זכויות שנשללו מהם במהלך
השנים כמו ביקורי משפחה לאסירי עזה ,לימודים
באוניברסיטה הפתוחה וכד' .מוות של אחד האסירים
עלול היה להוות את הגץ שיצית את האש כולה .אולם
לבסוף הושג הסכם שהחזיר לאסירים את רוב הזכויות
שנשללו מהם ,ונמנעה התלקחות.
על רקע השיתוק המדיני צה"ל נערך לתרחישי מחאה
שונים כולל לאפשרות של מצעדי המונים אל מחסומי
הדרכים ,אל התנחלויות ואולי אף אל ירושלים .מצעדים
אלה עלולים בקלות יחסית להידרדר לאלימות קשה.
הפלסטינים אף משתעשעים ברעיון לפרק את הרש"פ
"ולהחזיר את המפתחות" ואת האחריות על ניהול
השטחים בחזרה ל"מעצמה הכובשת".
רעיונות אלה משתלבים בחלופה מדינית פלסטינית
נוספת :לזנוח את נוסחת הפתרון של "שתי מדינות"
ולהעדיף תחתה "פתרון של מדינה אחת" .על פי
תרחיש זה ,המאבק הפלסטיני יעבור שינוי רדיקאלי
ויתמקד בדרישה לשוויון זכויות על אותה כברת ארץ,
כולל הזכות לבחור ולהיבחר .הפלסטינים המצדדים
בגישה זו מאמינים כי העולם יהיה קשוב יותר
למחאתם כי בראייתם ,המאבק לא יהיה על עצמאות
אלא "נגד משטר האפרטהייד הישראלי" ,ויוביל בסופו
של דבר להקמתה של מדינה אחת ,בין הים לבין הירדן,
שבה רוב אסלאמי עם מיעוט יהודי.
מסלול עימות ישראלי–פלסטיני בזירה המשפטית,
המדינית ואולי אף הביטחונית יביא להגברת הנטל
על ישראל בכול התחומים .לכך יש להוסיף כמובן את

השלכות פרישתו האפשרית של אבו מאזן ,המדבר
תדיר על סיום כהונתו וחוזר ומתחייב שלא יתמודד
בבחירות הבאות .גילו –  - 76המתקדם של אבו מאזן
וייאושו מן הסיכוי שיהיה נשיאה הראשון של המדינה
הפלסטינית העצמאית עשויים להוסיף ולהמריצו
להציג עמדות קשוחות ומתריסות מול ישראל וארה"ב
ולחתור ביתר שאת לאיחוד עם החמאס ,כדי להותיר
מורשת אישית פטריוטית כמי שלא ויתר על תביעות
עמו והביא לאיחוד הנכסף בין פלגיו.
היעדר ההתקדמות לפתרון הסכסוך הישראלי-
פלסטיני נזקף בזירה הבינ"ל במידה רבה לחובתה
של ישראל .מציאות זו פוגעת במעמדה הבינ"ל של
ישראל ,תורמת לבידודה
מגמות
את
ומזינה
הפלסטינים
הדה-לגיטימציה נגדה.
המאמינים
בהקשר זה ,סוגיית
ב"פתרון של
בהתנחלויות
הבניה
מדינה אחת"
מוסיפה להוות את
מאמינים כי גישה
הגורם המעיק ביותר
זו תתמקד במאבק
קבילות עמדתה
על
נגד "משטר
של ממשלת ישראל .כך,
האפרטהייד
אישור בנייתן של 1,100
הישראלי" ,ותוביל
יחידות דיור חדשות
למדינה אחת
בשכונת גילה בירושלים
בין הים והירדן,
) 27בספטמבר,(2011 ,
עם רוב אסלאמי
שמתבססת על ההבחנה
ומיעוט יהודי
הרווחת בישראל – אך
איננה מתקבלת בעולם -
בין השכונות החדשות מעבר לקו הירוק בירושלים לבין
ההתנחלויות בשטחים ,גוררת ביקורת קשה בעולם
ושיחת טלפון קשה שקיימה קנצלרית גרמניה ,אנגלה
מרקל ,עם נתניהו .מלשכתה נמסר שאמרה לנתניהו כי
אישורי הבנייה החדשים "יוצרים ספקות לגבי נכונותה
של ממשלת ישראל להתחיל במשא ומתן רציני עם
הפלסטינים" 136.במקרה נוסף ,הודעה ישראלית על
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תוכנית לבניית  2,600יחידות דיור חדשות בגבעת
המטוס ,על הציר המוביל לבית לחם ,מעוררת תגובות
קשות במיוחד )התוכנית נתפסת כניסיון ישראלי
לכתר את העיר מכול עבריה בשכונות יהודיות(,
והממונה על קשרי החוץ של האיחוד האירופי ,קתרין
אשטון ,קבעה כי "החלטות אלה חייבות להתבטל ...
137
ההתנחלויות אינן חוקיות".
הביקורת הקשה מביאה את ישראל לתגובות היוצרות
לעיתים תמונה של עימות עם מיטב ידידיה ,באופן
השוחק בדימויה ובחוסנה של ישראל .כך ,הודעת גינוי
חריפה שפירסמו מדינות אירופה החברות במועצת
הביטחון של האו"ם )בריטניה ,צרפת ,גרמניה ופורטוגל(
נגד מדיניות הרחבת ההתנחלויות והתגברות הפעולות
האלימות מצד המתנחלים ) 20דצמבר (2012 ,הניבה
תגובה קשה של משרד החוץ ,שהכריז כי ארבע
הנציגות האירופיות "איבדו את אמינותן והפכו עצמן
ללא רלוונטיות" ,וכי עדיף למדינות האיחוד האירופי
להתמקד בנעשה בסוריה ובאיראן במקום להתעמת
עם ישראל .ביטוי להידרדרות במעמדה הבינ"ל של
ממשלת ישראל נחשף כאשר עקב תקלה טכנית
שהותירה את המיקרופונים פתוחים דלפו חילופי
דברים בין סרקוזי לאובמה במהלך כנס הG-20-
שהתקיים בעיר קאן ) 3נובמבר (2011 ,ובהם הושמעו
ביטוייים בוטים נגד ראש ממשלת ישראל.
גורמי חוץ המטילים על ישראל את האחריות לשיתוק
התהליך המדיני מקבלים תימוכין מן המחלוקת הפנים
ישראלית בסוגיה זו .באופן בוטה במיוחד ביטא מגמה
זו ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין" :לא מדברים
עם הפלסטינים כי לממשלה הזו אין עניין לדבר עם
הפלסטינים ...ראש הממשלה הזה יודע שאם יעשה
צעד הכי קטן קדימה בכיוון הזה ,אז השלטון המבוסס
שלו והקואליציה שלו תתפרק  -נורא פשוט" 138.נשיא
המדינה פרס נוקט אמנם לשון פחות בוטה ,אך בניגוד
לעמדת הממשלה הגורסת כי אבו מאזן אינו מעוניין
במו"מ לשלום ,פרס טוען כי אבו מאזן הוא שותף רציני
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וראוי ,וכי בהחלט ניתן להגיע עימו להסכם שלום" .אני
מודע לדעות האחרות .איני מקבל אותן ...ניהלתי לא
מעט שיחות עם אבו מאזן בשלוש השנים האחרונות.
כולן היו בידיעת ראש הממשלה .הוא מכיר את כל
הפרטים .על בסיס השיחות הללו השתכנעתי שניתן
היה להגיע לשלום עם אבו מאזן .הוא פרטנר ראוי,
139
והוא היה יכול לספק את הסחורה".

משולש היחסים:
ירושלים  -וושינגטון – הקהילה
היהודית האמריקנית
העיסוק ביחסים שבין וושינגטון לירושלים מחייב
הוספת צלע נוספת לדיון :הקהילה היהודית בארה"ב.
הקהילה מהווה צלע משמעותית במארג היחסים
המשולש ,משפיעה על תכניו ומושפעת בעצמה
מהדינאמיקה המתרחשת במסגרתו .השנה החולפת
חשפה בו-זמנית הן את העוצמה הפוליטית של ישראל
ויהדות ארה"ב בזירה האמריקנית ,והן את הסכנה
הכרוכה בהפעלת עוצמה זו .פרשנים מתפלמסים
עד כמה המדיניות האמריקנית העכשווית כלפי
ישראל הינה תוצר "וולונטארי" של היחס העמוק
והאוהד כלפי ישראל והעם היהודי )יחס המעוגן היטב
בציבוריות האמריקנית ובקונגרס( ,ועד כמה הינה
תוצר של שיקולים קרים כמו שנת הבחירות שבפתח
)נובמבר  ,(2012הקול והכסף היהודי והמאבק מול
היריב הרפובליקני .סביר להניח כי ככל שהמדיניות
האמריקנית כלפי ישראל תהיה יותר תוצר של שיקלול
אינטרסים ומשוואות לחצים קרות ופחות תוצר של
ידידות ,תחושה של שותפות גורל ואחווה הדדית ,כך
תגבר הסכנה לתפנית שלילית ביחסים.
שנת  2011הציבה את ארה"ב מול אתגר מחאת
ההמונים והזעזועים בעולם הערבי .למרות שהאבק
טרם שקע ולא ניתן לקבוע נחרצות מה קו הסיום של

ההתעוררות הדרמטית של הציבור במדינות ערב ,יש
להניח כי המנהיגים יהיו קשובים יותר מבעבר לדעת
הקהל .אחד הנושאים המשפיעים על עמדותיו של
הציבור הערבי כלפי ארה"ב הינו הנושא הפלסטיני.
ככול שמדיניותה של ארה"ב כלפי הסכסוך הישראלי-
פלסטיני מתפרשת בעולם הערבי כחד-צדדית
בהעדפתה את ישראל ,כך יקשה על ארה"ב לזכות
באהדתו של עולם זה .ממשלות ערביות הקשובות
לציבור העוין את ארה"ב עשויות לנקוט מדיניות
המנוגדת לאינטרס האמריקני .ככול שישראל תהיה
מזוהה כסיבה מרכזית למציאות זו עלולה הרוח
הרעה ביחסי ישראל – ארה"ב להתגבר .דבריו של
הגנרל דייויד פטראוס )שמונה השנה לעמוד בראש
ה (CIA -בפני ועדת השירותים המזוינים בסנאט
) 16מארס (2010 ,מבטאים הלך רוח הקיים ברבדים
מקצועיים מסויימים בממשל ובקרב קהיליית מומחי
מדיניות החוץ באקדמיה ובמכוני המחקר" :הימשכות
העוינות בין ישראל וחלק משכניה מציבה אתגרים
ברורים ליכולתנו לקדם את האינטרסים שלנו ...
הכעס הערבי בסוגיה הפלסטינית מגביל את העוצמה
והעומק של השיתוף האמריקני עם ממשלות ועמים
)באזור( ומחליש את הלגיטימיות של משטרים מתונים
בעולם הערבי" 140.טיעון זה הופיע בעבר גם במסמך
ועדת בייקר-המילטון הבין-מפלגתית שמונתה על
ידי הקונגרס להציע קווי מדיניות בסוגיית המלחמה
בעיראק )דצמבר" :(2006 ,ארה"ב לא יכולה להשיג את
יעדיה במזרח התיכון אם לא תטפל ישירות בסכסוך
141
הישראלי – פלסטיני."...
חמשת הימים שבין ה 19 -ל 24-במאי  2011היוו
שיא בדינאמיקה המתחוללת במשולש היחסים:
וושינגטון-ירושלים ויהדות ארה"ב .כפי שכבר הוזכר
בהקשר אחר ,ב 19-במאי ,במסגרת הנאום שהתייחס
למרי בעולם הערבי ,הנשיא אובמה ביטא תפיסתו
כי "גבולות הקבע של ישראל עם פלסטין צרכים
להתבסס על קווי  67עם חילופי שטחים מוסכמים".

בתגובה ,לשכת ראש הממשלה הבהירה נחרצות
כי גבולות  67אינם בני הגנה ולכן ישראל לא תיסוג
לגבולות אלה .גורמי הממשל התייחסו בכעס לתגובות
לשכת נתניהו וטענו שהיא בחרה בזדון להתעלם
מכך שהנשיא הציג את גבולות  1967עם חילופי
השטחים כנקודת פתיחה למשא ומתן ,ובוודאי שלא
דרש נסיגה ישראלית לקווים אלה ,מה גם שהדגיש
מספר פעמים בנאום את הצורך להבטיח את ביטחון
ישראל .האווירה הקשה בין שני המנהיגים באה
לביטוי פומבי במסיבת העיתונאים שהתקיימה בתום
פגישתם ) 20מאי .(2011 ,ב 22-במאי בהופעה בפני
עצרת איפא"ק ,טרח אובמה להבהיר כי גבולה העתידי
של ישראל יהיה שונה מזה שהיה קיים ב 4-יוני 67
וכי הצדדים יתחשבו במציאות הדמוגראפית החדשה
בבואם להתוות את הגבול .נתניהו עצמו נאם בפני
שני בתי הקונגרס ) 24מאי( אשר קיבלוהו בהתלהבות
מופגנת .היה אף מי שהישווה את  28הפעמים שחברי
הקונגרס קמו על רגליהם כדי להריע לנתניהו לעומת
 26הפעמים שעשו זאת בנאומו האחרון של אובמה
על מצב האומה .האירוע סייע ללבות את טענותיהם
של גורמים בבית הלבן כי נתניהו מתמרן במגרש
הפוליטי הפנימי בארה"ב ורותם לצידו את עניינה של
המפלגה הרפובליקנית לפגוע בנשיא בפתיחתה של
שנת הבחירות.
למרות שהגיון שנת בחירות מכתיב לכבוש את הזעם
כלפי ישראל כדי לא לאבד תמיכה בקרב הקהילה
היהודית ,ביקורתו של הבית הלבן מצאה ביטוי בשיחות
רקע עם נציגי התקשורת .נטען בתדרוכים אלה כי
ישראל אינה מתקדמת בתהליך השלום ,מקשה על
הממשל מול המרי הערבי ,מתמרנת במגרש הפוליטי
האמריקני ורותמת את הקהילה היהודית נגד הנשיא.
בהקשר זה צוטט מזכיר ההגנה גייטס כמי שהתבטא
טרם סיום תפקידו ,שארה"ב לא קיבלה מישראל
שום תמורה על כול מה שעשתה למענה – אספקת
נשק מתקדם ,סיוע בפיתוח מערכות הגנה נגד טילים,
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מודיעין ,סיוע בזירות המדיניות ועוד .הדימוי של
ישראל כמדינה שחצנית וכפוית טובה מוצא ביטוי
בשיח המתנהל בממשל ובתקשורת בארה"ב ,ונלווית
לו לעיתים הטענה כי ישראל אף אינה יודעת מה טוב
לה עצמה ,כי הדיפלומטיה הישראלית משותקת נוכח
אילוצים פוליטיים פנימיים ,והיא פאסיבית אל מול
מגמות שליליות שהולכות ומאיימות עליה :בידוד הולך
וגובר ,דה-לגיטימציה ותהליכים דמוגרפיים ששוחקים
ביכולתה להיוותר גם דמוקרטית וגם יהודית .במאמרי
דעה בעיתונות האמריקנית מופיע לעיתים הטיעון
כי מחירה של הידידות
מאמרי דעה
הופך
ישראל
עם
בתקשורת
להיות יקר יותר עבור
האמריקנית מציגים
וושינגטון ,במציאות בה
לפעמים את ישראל
יש לה אינטרס להופיע
כמי שמתמרנת,
כמתווך הוגן ,לשמור
בניגוד למקובל,
על מעמדה מול עולם
בתוככי הפוליטיקה
ערבי גועש ומשתנה,
הפנימית בארה"ב,
ולטפח קשרים אמיצים
תוך הישענות על
עם השחקנים המרכזיים
הקהילה היהודית
בזירה :מצרים וטורקיה,
המאורגנת
הנמצאים בעימות עם
ישראל .ישראל מוצגת,
כאמור ,כמי שמתמרנת
בניגוד למקובל בתוככי הפוליטיקה הפנימית בארה"ב
תוך הישענות על הקהילה היהודית המאורגנת באופן
שהופך את סוגיית התמיכה בישראל לנושא משמעותי
במערכת הבחירות .כך ,פרשנים שונים מיהרו לתלות
את הפסדו של המועמד הדמוקרטי במחוז בחירה 9
שהתפנה בניו יורק ) 13ספטמבר (2011 ,באכזבתה
של הקהילה היהודית ממדיניותו של אובמה כלפי
ישראל )במחוז בחירה זה מתגוררים יהודים רבים
והדמוקרטים זכו בו ברציפות מזה  90שנה( .גם אם היו
סיבות שונות לחלוטין להפסד המועמד הדמוקרטי,
דבריו של מי שהיה ראש העיר של ניו-יורק היהודי
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אד קוץ' ,במסיבת הניצחון של המועמד הרפובליקני,
סימנו את כיוון הפרשנות התקשורתית של האירוע:
"אני מחבב את הנשיא אובמה ...סייעתי לו להיבחר ,אך
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הוא השליך את ישראל מתחת לאוטובוס".
ביטוי בולט להשתרבבות הנושא הישראלי אל מערכת
הבחירות התגלה באופן הנחרץ בו הבהירו המועמדים
המובילים במרוץ הפנים-רפובליקני את מחויבותם
להשתמש בכוח צבאי כדי למנוע האפשרות שאיראן
תשיג נשק גרעיני .מיט רומני הכתיר ככישלון את
מדיניות אובמה מול איראן והבטיח ) 12נובמבר,
 (2011כי תחת נשיאותו לאיראן לא יהיה נשק גרעיני,
"אם אין מוצא אחר מלבד פעולה צבאית ,אז בוודאי יש
לנקוט פעולה צבאית" 143.רומני חזר על דבריו במאמר
ב"וושינגטון פוסט" ) 5מארס ,(2012 ,ואף התחייב
"אני אבהיר שמחוייבותה של אמריקה לקיום וביטחון
ישראל הינה אבסולוטית .אני אפגין את מחוייבותנו
לעולם בכך שירושלים תהיה היעד לביקור החוץ
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הראשון שלי".
המועמד הרפובליקני ניוט גינגריץ' )שבינתיים כבר
פרש מן המירוץ( אף עורר סערה כשהכריז כי העם
הפלסטיני הינו "עם מדומה" 9) .145דצמבר.(2011 ,
הממשל הדמוקרטי מתרעם שהצד הישראלי אינו
עושה הרבה כדי להבהיר ליהודי ארה"ב עד כמה
הנשיא פועל למענה של ישראל .אובמה זכה בבחירות
 2008ב 77-אחוז מקולות יהודי ארה"ב וגרף תרומות
נכבדות ביותר מבעלי הון יהודים )על פי "וושינגטון
פוסט" ,כ 52%-מכספי התרומות המשמעותיות
הניתנות על ידי אנשים פרטיים למפלגה הדמוקרטית
מקורם ביהודים( .והנה עתה ,על פי סקרי גאלופ
אובמה זוכה לתמיכה 146פוחתת בקרב היהודים68% :
במאי 60% ,ביולי ,ו 54% -בספטמבר .בסקר השנתי של
הוועד היהודי האמריקני )ספטמבר ,(2011 ,לשאלה:
בעד מי מבין השניים היית מצביע בבחירות ,אובמה
זוכה ל– 50%מקולות היהודים לעומת מיט רומני
הזוכה ל 16%) .32% -לא היו מצביעים לאיש מהשניים

ו 2%-אינם יודעים( .עם זאת ,יש פרשנים הדוחים
קביעות אלה והם טוענים כי שיעור הירידה בתמיכה
באובמה בקרב היהודים אינו שונה משיעור הירידה
בכלל האוכלוסייה בארה"ב.
בכול מקרה ,הנשיא ואנשיו מתוסכלים נוכח היעדר
הכרת תודה של ירושלים וחלקים בקהילה היהודית
על הצעדים שנקט הממשל למענה של ישראל .הם
אף נערכים להתמודד באופן שיטתי מול סחף זה
על ידי הקמת מעין צוות תגובות ,המורכב מיהודים
מוכרים ומכובדים ומצויד בניירות עמדה המפרטים
עד כמה ממשל אובמה טוב לישראל וליהודים .מאמץ
מופגן לחזר אחר התמיכה היהודית בא לביטוי בנאומו
של הנשיא בעצרת האו"ם ) 21ספטמבר:(2011 ,
"מחויבותה של אמריקה לביטחון ישראל אינה ניתנת
לערעור וידידותנו לעם ישראל עמוקה ומתמשכת .וכך
אנו מאמינים שכול הסכם שלום בר-קיימא חייב להכיר
בדאגות הביטחוניות המאוד אמיתיות שבפניהן ניצבת
ישראל כול יום .הבה נהיה הוגנים :ישראל מוקפת
בשכנים שניהלו נגדה מלחמות חוזרות ונישנות...
ישראל ,מדינה קטנה של פחות מ 8-מיליון איש,
מביטה אל עולם בו מנהיגים של לאומים גדולים הרבה
יותר מאיימים למחותה מן המפה ...לא ניתן להכחיש
עובדות אלה .העם היהודי בנה מדינה משגשגת
במולדתו ההיסטורית .ישראל זכאית להכרה .היא
ידידי הפלסטינים
ֵ
זכאית ליחסים נורמליים עם שכניה.
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אינם מיטיבים עימם בהתעלמם מאמת זו".
אתר הבחירות של אובמה פורס שורה ארוכה של
עדויות אודות פעולותיו של הנשיא למען ישראל.
הנשיא מתואר כמי ש"פעל ללא ליאות כדי להבטיח
את ביטחונה של ישראל ,ולנוכח הזעזועים האחרונים
באזור ,הגדיל באופן דרמטי את תמיכת אמריקה
בביטחון ישראל ויתרונה הצבאי האיכותי .לנשיא יש
הבנה עמוקה אודות הסיכונים הקשים שבפני ישראל
והוא ביטא נחישות בתמיכתו בזכותה של ישראל להגן
על עצמה 148".המסמך מדגיש כי אובמה דורש שבהסכם

שלום ישראל תוכר כמדינה יהודית וכמולדתו של העם
היהודי ,ומונה את מאבקו של הממשל לבלום מהלכי
דה-לגיטימציה נגד ישראל ,את הסיוע למאבק בטרור,
את המחויבות למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני ,את
תוספת הסיוע הכספי לייצור "כיפת ברזל" ) 205מיליון
דולר( ,את התעקשות הממשל על התנאים שחמאס
חייב לעמוד בהם כדי להפוך לשותף לגיטימי בממשלה
הפלסטינית )הכרה בישראל ,קבלת הסכמים קודמים
וזניחת נשק הטרור( ,את הסיוע לחילוצם של המאבטחים
הנצורים בשגרירות ישראל בקהיר ואפילו את העובדה
שאובמה קיים  7פגישות עם נתניהו מאז שנבחר.
המסמך גם אינו פוסח על הסיוע הכספי לישראל:
"הנשיא אובמה שיגר לישראל ב 2010-את הסיוע הגדול
ביותר אי-פעם ) 2.775מיליארד דולר( והעלה סכום זה
ל 3 -מיליארד דולר לשנת  149."2011מצוטטים גם דבריו
של מזכיר ההגנה גייטס בעדותו בקונגרס ) 2מארס,
 (2011כי" :במונחים של צעדים קונקרטיים לשפר את
קשרי הביטחון בין ארה"ב וישראל ,נעשה יותר במרוצת
השנתיים האחרונות מאשר בכול תקופה מקבילה ב45-
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שנות השירות שלי בממשל".
אך דווקא על רקע דבריו אלה של גייטס ,מהדהדת
קובלנתו החריפה ערב עזיבתו את תפקידו ,שמדווחת
על ידי העיתונאי ג'פרי גולדברג ) 6ספטמבר .(2011 ,על
פי תיאורו של העיתונאי ,גייטס התבטא באוזני הנשיא
כי "נתניהו אינו רק כפוי טובה ,אלא גם מסכן את ארצו
בסרבו להתמודד עם הבידוד הגובר של ישראל ועם
האתגרים הדמוגראפיים שבפניה אם תמשיך לשלוט
בגדה המערבית" 151.יורשו של גייטס ,מזכיר ההגנה
ליאון פאנטה ,מזהיר אף הוא מהבידוד אליו נדחקת
ישראל ) 2אוקטובר" :(2011 ,מאוד ברור ,בעת דרמטית
זו במזרח התיכון בה מתרחשים כל כך הרבה שינויים,
שאין זה מצב טוב עבור ישראל להפוך ליותר ויותר
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מבודדת .אך זה מה שהתרחש".
בידודה הגובר של ישראל יוצר אי-נחת בארה"ב ,משום
שהוא מבליט את היותה של וושינגטון מבודדת אף
המכון למדיניות העם היהודי
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היא בתמיכתה בישראל .ביטוי בולט לתופעה זו נמצא
במערכה הדיפלומטית שמנהלת ארה"ב נוכח הפנייה
הפלסטינית להתקבל כמדינה חברה באו"ם .הנשיא
אובמה התחייב אמנם להטיל וטו על ההצעה ,אך
וושינגטון מעדיפה להימנע מכך באמצעות שכנוען
של מדינות נוספות חברות מועבי"ט שלא לתמוך
בהחלטה )ארה"ב ,כפי שהוזכר ,הצליחה אמנם לבלום
הפלסטינים מלהשיג  9קולות בעד ,ולכן בשלב זה לא
תיאלץ להשתמש בזכות הווטו שבידה( .באופן בוטה
במיוחד ,הבנייה בהתנחלויות מקוממת את הממשל,
וכך ,צעד כמו החלטת נתניהו למנות צוות משפטנים
במטרה להכשיר בתים שנבנו על קרקע פלסטינית
פרטית גורר תגובה אמריקנית בוטה ) 12אוקטובר,
” :(2011אנו מתנגדים לכול ניסיון להכשיר משפטית
את המאחזים; הדבר פוגע במאמצי השלום וסותר את
התחייבויותיה וחובותיה של ישראל 153".היעדר אמון
בכנות כוונותיה של ממשלת ישראל להתקדם לכינונה
של מדינה פלסטינית מכרסם במעמדה של ישראל גם
בארה"ב .כך במאמר מערכת ) 14ספטמבר  (2011ה"ניו
יורק טיימס" ,אף שאינו חוסך ביקורת מן הממשל
ומן הפלסטינים ,מחמיר במיוחד עם ראש ממשלת
ישראל" :נתניהו הפגין את מירב העקשנות ,בנה
התנחלויות ותלה את קולר האשמה באי יכולתו לגלות
יתר גמישות בקואליציה השמרנית שלו .בעידודם של
רפובליקנים בקונגרס ,הוא חתר להביך את אובמה –
התנהגות שהיא מדהימה עבור בעלת ברית כה קרובה,
ואינה משרתת את האינטרסים של ארצו שלו"154 .הקו
החריף של ה"ניו יורק טיימס" כלפי ממשלת ישראל
אינו משקף את כלל התקשורת האמריקנית ,אך מצביע
על מגמה מדאיגה .הקו המערכתי של ה"וול סטריט
ג'ורנאל" ,לעומת זאת ,מפנה את עיקר הביקורת
כלפי הצד הפלסטיני ,ובדרך כלל תומך בעמדותיה
של ממשלת ישראל .כך ,בהתייחסו למהלך הפלסטיני
באו"ם ,קובע העיתון" :מה שהפלסטינים מחפשים
בפנייתם להצבעה באו"ם אינו אישור לזכותם למדינה,

82

המכון למדיניות העם היהודי

אלא כלי לשימוש במערכה המתמשכת שלהם להציק,
155
לעשות דה-לגיטימציה ולבסוף להרוס את ישראל".
המציאות הפוליטית של שנת בחירות בארה"ב מסייעת
בדחיית "שעת האמת" הישראלית ,בה יהיה צורך
להציג עמדות בסוגיות המייסרות של הסכם הקבע .אך
הדחייה אינה משחררת את ישראל מן הדילמה ,שגם
אם תידחק עד לאחר הבחירות בארה"ב ,סופה שתשוב
אל סדר היום ותחייב הכרעה ישראלית כואבת .חזרה
נחושה של ארה"ב לזירת המו"מ הישראלי-פלסטיני,
המודרכת על ידי אינטרס אמריקני עמוק והמשוחררת
מלחצים פוליטיים פנימיים )אחרי הבחירות( ,עשויה
ליצור לחצים כבדים על ישראל להגמיש עמדות כדי
לאפשר השגת הסכם ,ואף לקדם הופעתם של רעיונות
אודות הסכם כפוי .בסיטואציה כזו ,יהדות ארה"ב
עשויה למצוא עצמה לכודה בין הפטיש והסדן .הצורך
להכריע בסוגיות הקבע מעורר ,כמובן ,גם שאלות
כבדות מזווית ראייתו של העם היהודי כשבמוקד
עתיד ירושלים והמקומות הקדושים )מערת המכפלה,
קבר רחל וכד'( .קרוב לוודאי שהכרעות בנושאים אלה
יציפו את הדילמה ,עד כמה יהדות התפוצות זכאית
להיות מעורבת בהכרעה היסטורית היקרה ללבו של
כול יהודי באשר הוא.
המימד היהודי של הסכם הקבע נוגע גם לתביעתו של
נתניהו כי הצד הפלסטיני צריך להכיר בישראל כמדינה
יהודית וכמולדתו של העם היהודי )עמדה הזוכה
לתמיכה גורפת של יהדות ארה"ב( .נתניהו חזר והדגיש
תביעה זו בנאומו בעצרת האו"ם ) 24ספטמבר:(2011 ,
"לב הסכסוך אינו ההתנחלויות...לב הסכסוך תמיד
היה ,ולמרבה הצער נותר ,הסירוב של הפלסטינים
להכיר במדינה יהודית בכול גבול שהוא" 156.אבו מאזן
מצידו התחייב שלעולם לא יקבל את דרישתו של
נתניהו .אנשיו מונים טיעונים שונים להתנגדות זו :אם
יקבלו תביעת נתניהו ,יסכנו את זכויותיהם של ערביי
ישראל ,יכירו במשתמע באי-הלגיטימיות של התביעה
הפלסטינית ל"זכות השיבה" לפליטים ,יודו כי ליהודים

זכות עדיפה על א"י וכי הנוכחות הפלסטינית היא סוג
של אפיזודה היסטורית בלתי-לגיטימית ומנוגדת
לצדק .ההכרה בישראל כמדינה יהודית שקולה ,על פי
תפיסתם זו ,לקבלת הטיעון שהאחריות המוסרית על
עצם הסכסוך מונחת על כתפי הפלסטינים ,ולכן יש בכך
כדי לשחרר את הישראלים מאחריות לסבל הפלסטיני,
להחליש את תביעתם של הפליטים לפיצוי על רכושם
וסבלם ,ובעצם זו דרישה מהפלסטינים לאמץ את לב
המישנה הציונית )אבו מאזן אף העצים את המחלוקת,
כאשר בנאומו בעצרת התייחס לפלסטין כארץ הקודש
למוסלמים ולנוצרים מבלי להזכיר את היהודים.(157

קוניונקטורה פוליטית בת חלוף עלולים לגבות מחיר
כואב בעתיד ,בייחוד אם הממשל הנוכחי יוסיף לכהן
אחרי בחירות  ,2012ואם ישראל תוסיף ותצטייר
כבעלת ברית המעיקה על מדיניות החוץ האמריקנית,
מתמרנת במגרש הפוליטי הפנימי ,ודוחפת לנקיטת
מהלכים המנוגדים לאינטרסים משמעותיים של
ארה"ב )ובכלל זה אם יתפתח מצב בו ישראל והקהילה
היהודית יואשמו ב"דחיפת" הממשל למלחמה
באיראן( .התפתחותן של תפיסות אלה בארה"ב חייבת
לשמש איתות אזהרה לקברניטים בישראל וביהדות
ארה"ב כאחד.

האם ההכרה בישראל כמדינה יהודית היא בחזקת
"קו אדום" שאין להתפשר עליו? למרבה האירוניה
המונח "מדינה יהודית" מוזכר בהצהרת העצמאות
הפלסטינית )אלג'יר  ,(1988בהקשר להחלטת
החלוקה של האו"ם .דומה כי ניסוח שיתחשב ברגישות
הפלסטינית עשוי להתקבל על ידם בשלהי המו"מ ,אך
לא בראשיתו .למשל" :הצדדים מקבלים את זכותם
של שני העמים ,העם היהודי והעם הפלסטיני להגדרה
עצמית במסגרת מדינה עצמאית".
במהלך השנה האחרונה באה לביטוי עוצמת ישראל
והקהילה היהודית בארה"ב .ישראל ,בסיוע המערך
הארגוני של יהדות ארה"ב ותוך הישענות על הימין
הרפובליקני ועל הציבור הנוצרי-אוואנגליסטי עמדה על
דעתה בסוגיית המו"מ עם הפלסטינים ובסוגיית המשך
הבנייה בהתנחלויות ,גם כאשר הדברים היו למורת רוחו
של הבית הלבן .סייעו לכך :מעמדו המוחלש של הנשיא
על רקע המשך המשבר הכלכלי העמוק ,הכניסה לשנת
בחירות והיות הקונגרס נתון לשליטה רפובליקנית.
הפיכת התמיכה בישראל לנושא של מחלוקת בין-
מפלגתית מסוכנת לעתיד היחסים בין שתי המדינות.
ישראל הקפידה בעבר לשמור על התמיכה בה כנושא
שלגביו מאוחדת כלל הפוליטיקה האמריקנית,
ומציאות זו כמובן גם נוחה יותר ליהדות ארה"ב.
החשש מתעורר כי הישגים בטווח הקצר הנשענים על
המכון למדיניות העם היהודי
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סיכום
השנה החולפת הייתה עתירה בהתפתחויות
גיאופוליטיות משמעותיות ,כשבמרכזן הזעזועים
הדרמטיים בעולם הערבי .יהיה זה יומרני לקבוע
כבר עתה מסקנות נחרצות אודות פניו החדשות של
המזרח התיכון .עם זאת ,ברור שישראל והעם היהודי
צריכים לנווט עתה במציאות חדשה ,רוחשת סכנות
ואתגרים כבדים .אי-הוודאות הרבה המאפיינת את
הזירה המזרח התיכונית משתלבת באי-הוודאות
ואווירת המשבר הכלל-עולמית .כמות "החלקים
הנעים" במערכת הבינ"ל על מגוון מרכיביה מקשה
מאוד על מלאכת ניהול מדיניות החוץ.
מאחר שכול לבנה בפסיפס האסטרטגי האזורי עשויה
ללבוש מספר צורות חלופיות ,המטריצה המתארת את
כול הקומבינציות האפשריות נרחבת ביותר ומכבידה
על מקבלי ההחלטות .זאת ועוד :למרות שהתמונה
המזרח-תיכונית ערב פרוץ המהומות לא הייתה
בבחינת נעלם )ממשלות בלתי יעילות ,עוני ,מצב
כלכלי קשה ,שיעורי אבטלה גבוהים ,המוני צעירים
שאיבדו תקווה לעתיד ראוי ,שחיתות שלטונית ,שלילת
חירויות בסיסיות והפרת זכויות אדם( ,טובי המומחים
כשלו לראות את הבאות ולא דמיינו שההמונים
הערבים יציפו את הכיכרות ויסתכנו בירי מצד הכוחות
המזויינים המשרתים את המשטרים.
יתרונה של מומחיות הינה באיתור הדפוסים על
פיהם מתנהלת המציאות שמולנו ,אך כאשר מציאות
זו נהיית תזזיתית והופכת את התיאוריות על פיהן,
טבעי שמחויבותם של ה"מומחים" לדפוסים שטיפחו
עלולה בעת כזו להכשיל דווקא אותם .יש אפוא
להיזהר מתחזיות חד-משמעיות ,וראוי להניח שתהיה
זו הפתעה אם לא נחווה הפתעות נוספות במזרח
התיכון .במציאות כה תזזיתית ,הנטייה האנושית
הראשונית היא להתבצר ,להגיב טקטית ולא ליזום
מהלכים אסטרטגיים חדשים "עד שהאבק ישקע".
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אלא שבמציאות כה דינאמית גם אי-החלטה כמוה
כהחלטה משמעותית ,ואין בה כדי לפטור את מקבלי
ההחלטות בישראל ובעם היהודי מהכרעות קשות.
מה גם ,שעל רקע ההתפתחויות בשנה החולפת,
ישראל עומדת בפני מספר קטגוריות של תרחישים
מאיימים:
¤

הידרדרות ביטחונית  -שבמקרה הקיצון תתפתח
למלחמה כוללת בה ישראל תיאלץ להתמודד מול
מתקפה משולבת על פני מספר חזיתות כולל
חזית העורף )למשל :בעקבות פעולה ישראלית
או אמריקנית נגד איראן ,בעקבות פעולת תגובה
בעזה או בלבנון ,בעקבות הידרדרות היחסים עם
הפלסטינים ,וכד'(.

¤

פגיעה במעמדה המדיני של ישראל – על רקע
הצטיירותה של ישראל כמי שאחראית להיעדר
פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני ,הכירסום
במעמדה של בעלת הברית האמריקנית ,קריסת
הצירים האסטרטגיים :ירושלים – קהיר וירושלים
– אנקרה ועלייתו של האסלאם הפוליטי במזרח
התיכון.

¤

פגיעה כלכלית  -כתוצאה מהידרדרות ביטחונית
ו/או וכחלק ממסע ה"דה-לגיטימציה" המתנהל
נגד ישראל :סנקציות שיופעלו  -לאו דווקא על
ידי ממשלות  -נגד מוצרים ,תיירות ,השקעות,
וכד' )המשבר הכלכלי העולמי מעצים תרחישים
אלה(.

¤

פגיעה ביחסי ישראל-ארה"ב )בטווחים שמעבר
לשנת הבחירות הקרובה( – על רקע התגבשות
תחושה כי ישראל כפוית טובה ,ומחיר הידידות
עימה הולך וגדל :תדמית ארה"ב בעולם המוסלמי
נפגעת ,וושינגטון נדחקת לבידוד בפורומים בינ"ל
וסופגת ביקורת מזיקה בעטיה של תמיכתה
בישראל ,עד כדי פגיעה ממשית באינטרס הלאומי
האמריקני.

למרות שהזעזועים בעולם הערבי עשויים להימשך
שנים ,ניתן כבר עתה לציין מספר אבחנות ודילמות
שצריכות להיות ברקע גיבושה של מדיניות כלפי
הזירה המזרח-תיכונית המבעבעת:
פריחת האסלאם הפוליטי – האסלאם הפוליטי
מצטייר כמנצח העיקרי של המרי הערבי .שאלה
פתוחה היא האם כניסת האחים המוסלמים למשחק
הפוליטי במדינות ערב תמתן את עמדותיהם ,תובילם
לחיות בקואליציות שלטוניות עם מפלגות חילוניות,
או שמא נחזה בצמיחתן של תיאוקרטיות חשוכות?
האם יפעלו לבטל את הסכמי השלום או שמא )כפי
שחלק ממנהיגיהם מצהירים עתה בלשון מעורפלת(
יכבדו אותם ,ובכך פרדוכסלית יעניקו לגיטימציה
עממית ודתית החסרה להסכמים אלה ,ואולי אף
ייצרו לחץ על חמאס למתן עמדותיו? מאחר שאין
זה בידה של ישראל להשפיע על מגמת עלייתו של
האסלאם הפוליטי ,האם יש בידינו כלים להשפיע כך
שביחסו לישראל ינקוט עמדות שעולות בקנה אחד עם
האינטרס הישראלי?
התחזקות כוחו של הרחוב  -מבלי לקבוע מסקנות
נחרצות אודות התמונה הסופית של המרי הערבי,
דומה שמעתה השליטים במדינות ערב יהיו חייבים
להטות אוזן הרבה יותר קשובה לרחשי ליבם של
ההמונים .עד כמה השפעת דעת הקהל הרוויה שנאה
לישראל ורואה קדימות לנושא הפלסטיני תבוא לביטוי
במדיניות החוץ של הממשלות הערביות ובייחוד
ביחסן לישראל )למשל :עד כמה מוגבלת עתה יכולת
התגובה הישראלית במקרה של פרובוקציות אלימות
של החמאס ,עקב חשש שמצרים תיגרר לעימות?(
האם יש בידי ישראל והעם היהודי יכולת למתן את
איבת הרחוב הערבי?
המשבר הכלכלי המחריף  -המצב הכלכלי המדורדר,
שסייע להצית את המהומות ,דווקא הוחרף בעטיין.
בטווח המיידי נרשמת ירידה משמעותית בצמיחה
הכלכלית .התיירות וההשקעות הזרות נפגעו ובעלי

הון מקומיים מעבירים את כספם אל מחוץ לאזור
עקב חוסר הוודאות והיעדר ביטחון בסיסי .המשבר
הכלכלי יכול למקד את מאמציהן של הממשלות
הערביות לשיקום המשק ולנושאי פנים ,אך גם עלול
ליצור פיתוי להפנות תיסכולים פנימיים נגד ה"אויב
הישראלי" .האם המשבר הכלכלי בעולם הערבי מציג
גם הזדמנות וקונטקסט למדיניות פרו-אקטיבית של
ישראל והעם היהודי?
פריצת המחלוקות האתניות  -ערעור כוחו של השלטון
המרכזי במדינות ערב ,המשבר הכלכלי ,והתחושה
כי ארה"ב נחלשת ומספקת פחות ופחות סדר אזורי
עלולה לעודד התפרצות קשה של סכסוכים על בסיס
אתני ודתי .המתח הכבוש שבין הרוב השיעי למיעוט
הסוני עלול להתפרץ בעקבות עזיבתה של ארה"ב
את עיראק )בעוד הכורדים שואפים לעצמאות(,
המהומות בסוריה עלולות להידרדר למאבק בין
הסונים ,העלווים ,הכורדים והדרוזים .לבנון עשויה
לגלוש חזרה אל הטראומה של מלחמת אזרחים קשה
שבסיסה אתני )שיעים ,סונים ,נוצרים ודרוזים( ,בירדן
יש רוב פלסטיני המורחק ממוקדי השלטון וממערכות
הביטחון ,אף כי הוא אינו נטול אינטרס לשמור על
הקיים ,וחלק משמעותי ממנו חש שיש לו מה להפסיד
מהתפרצות בעת הזאת ,ואילו בבחריין שולט מיעוט
סוני על רוב שיעי ).(75%
ארה"ב – פרספציה של שקיעה ונטישה – תהליך
הנטישה של ארה"ב מעיראק ומאפגניסטן ,אי ההצלחה
עד עתה לבלום את מאמציה של איראן לאחוז בנשק
גרעיני ,הכישלון לקדם הסכם ישראלי-פלסטיני
והתגובה כלפי המרי הערבי שנתפסה במזה"ת
כמהוססת ובלתי עקבית יחד עם משבר פנימי כלכלי
עמוק ,מציירים בעיני השחקנים במזה"ת תמונה של
מעצמה אמריקנית נחלשת שאינה מצליחה להשיג
יעדיה ,שעסוקה יותר ויותר בעצמה ונכונה פחות
ופחות לקחת על כתפיה משימות באזור .עוצמתה של
ישראל – בפועל ,ובאופן בו היא מצטיירת – נמצאת
המכון למדיניות העם היהודי
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בזיקה ישירה לתפיסה הקיימת באזור אודות כוחה
של ארה"ב ועוצמת ידידותה לישראל .האם ישראל
יכולה – לטובתה  -לסייע לארה"ב לאושש מעמדה
במזה"ת?
ערעור העוגנים האסטרטגים  -הזעזועים בעולם
הערבי מערערים מערכים אסטרטגיים שאפיינו את
הזירה המזרח תיכונית .מרכיבי "הציר המתון" בעלי
האוריינטציה הפרו-אמריקנית שוב אינם כתמול-
שלשום .השינויים נוגעים במיוחד למצבה של ישראל:
הדחתו של מובארק והתערערות היחסים עם טורקיה
מגבירים את הבידוד האסטרטגי בו מצויה ישראל.
)עם זאת ,גם "ציר ההתנגדות" העוין את ישראל
 איראן ,סוריה ,חיזבאללה ,חמאס – מתערער עלרקע האיום על שלטון אסאד( .מציאות אסטרטגית
זו צריכה להיות מול עיניהם של מקבלי ההחלטות
בהתנהלותם השוטפת ,ובייחוד מול מצרים וטורקיה.
הדילמות שתוארו לעיל מחייבים להכריע בין
אופציות הנתונות בין שני קטבים:
האחת מעדיפה להתבצר ולהמתין והשנייה מעדיפה
לאתר הזדמנויות וליזום.
הדילמה העיקרית שראש הממשלה נתניהו נותן לה
ביטוי מאבחנת את המצב והאתגרים כך" :המזרח
התיכון איננו מקום לתמימים ...רוב הסיכויים הם שגל
אסלאמיסטי ישטוף את מדינות ערב ,גל אנטי-מערבי,
גל אנטי-ליברלי ,גל אנטי-ישראלי ובסוף גם גל אנטי-
דמוקרטי ...הם מתקדמים ,אבל הם לא מתקדמים
קדימה אל הקידמה ,הם הולכים אחורה .אני לא
מוכן להתעלם מהמציאות ,אני לא מוכן להתעלם
מהסכנות ,אני לא מוכן להתעלם מההיסטוריה ,אני
לא מוכן להתעלם מההווה או לוותר כהוא-זה על
צרכי הביטחון שלנו שגדלו כתוצאה מהמשבר ולא
קטנו .זה לא הזמן לוותר עליהם 158"...גישה זו נוטה
יותר אל הקוטב ש"ממתין ומתבצר" ,וראש הממשלה
מסביר את נגזרותיה באשר לסוגיה הפלסטינית" :אני
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בחרתי להתאים את המדיניות שלנו למציאות ולא
למשאלות הלב ...אני זוכר שרבים מכם קראו לי...
לנצל את ההזדמנות לעשות ויתורים חפוזים ,לרוץ
להסכם ...זאת ההזדמנות ,זה הזמן ,אמרתם .אל
תפספסו את ההזדמנות .אבל אני אינני מבסס את
מדיניות ישראל על אשליות .יש פה טלטלה אדירה.
כל שטח שאנחנו מוסרים ,איננו יודעים מי יתפוס
אותו ,לא מחר  -היום אחר הצהריים .אנחנו רואים
שהמציאות זזה בכל מקום .מי שאינו רואה את זה
פשוט טומן ראשו בחול .אז זה לא הפריע לאנשים
לבוא ולהציע :תיתנו ,תוותרו .אמרתי ,אנחנו רוצים
להגיע להסכם עם הפלסטינים כי איננו רוצים מדינה
דו-לאומית ,אבל אנו עומדים על כך שיהיו שם
יסודות של יציבות וביטחון ,תמיד אנו רוצים את זה,
אבל עכשיו על אחת כמה וכמה ...זה לא הזמן לרוץ
בחיפזון ,זה הזמן להיות מאוד זהיר תוך כדי ניהול
159
המגעים עם הפלסטינים"...
על-פי גישה זו ,אפוא ,האיומים על ישראל גברו
משמעותית בעקבות הזעזועים בעולם הערבי .לא
זו העת לנטילת סיכונים הבנויים על משאלות לב
ונאיביות אסטרטגית .האסלאם הפוליטי ,העוין מאוד
לישראל ,צפוי להכתיב את דרכן של מדינות ערב
בשנים הקרובות .אי-הוודאות מחייבת זהירות רבה,
משום שכל כברת ארץ שישראל תמסור היום עלולה
ליפול מחר לידיו של כוח עוין.
הגישה האלטרנטיבית רואה בנקיטת יוזמה
אגרסיבית לצורך התקדמות לפתרון הסכסוך
הישראלי-פלסטיני בפרט והסכסוך הישראלי–ערבי
בכלל )במסגרת הסכם אזורי כולל( ,מהלך שיש בו
פוטנציאל לשינוי מערכתי במצבה האסטרטגי של
ישראל .המהלך הינו בעל משמעות אסטרטגית בגלל
עצם קביעת גבולות קבע מוכרים לישראל ,סילוק
הסיכון שישראל תאבד את הרוב היהודי ואת אופייה
הדמוקרטי ,והנחת היסודות להסדרת היחסים עם
הפלסטינים ובעקבותיה עם יתר העולם הערבי.

זאת ועוד ,הערך הגלום במהלך – על פי גישה זו -
עשוי להיות בעל פוטנציאל לשינוי מערכתי במצבה
האסטרטגי של ישראל ואף במתן מענה ,ולו חלקי,
לאתגרים חדשים שנולדו על רקע המרי הערבי,
ובהם :סיוע להסרת הסוגיה הישראלית מסדר היום
של הרחוב הערבי ,אשר הופך להיות גורם משמעותי
יותר בקביעת מדיניות ממשלותיו כלפי ישראל.
הקטנת התמריץ של מדינות ערביות לפתור מרי
פנימי באמצעות ייזום עימות אלים נגד ישראל;
הסרת חלק ניכר מן הדבק האוחז יחדיו את מחנה
ההתנגדות הקיצוני באזור )איראן ,סוריה ,חיזבאללה,
חמאס וקבוצות טרור אסלאמיות נוספות(; פתיחת
דרך לנורמליזציה ביחסי ישראל עם כלל העולם
הערבי והאסלאמי; שיפור היכולת לחזק ולשקם
צירים אסטרטגיים חבולים )עם מצרים וטורקיה(
או מאויימים )עם ירדן(; שיפור היכולת לייצב מערך
אסטרטגי אזורי אל מול מאמציה של איראן לחתור
להגמוניה במזה"ת.

השינויים ,שתחילתם בתהפוכות הדרמטיות של
השנה החולפת ,עדיין רוחשים תחת רגלינו ,מעצבים
את המחר של המזרח-התיכון ,ומציבים בפני ישראל
דילמות קשות המחייבות מענה.

בנוסף לכך ,יוזמה מדינית כזו עשויה לקדם מתן
"חיסון" ליחסי ישראל-ארה"ב בעצם "הענקת הישג"
היסטורי לוושינגטון כמי שבחסותה הושג ההסכם,
שיאושש את מעמדה של ארה"ב במזה"ת וישדרג את
יכולתה להשיג יעדיה בעולם הערבי; שיפור מעמדה
המדיני והתדמיתי של ישראל ברחבי העולם ובלימה
משמעותית של מגמת הדה-לגיטימציה נגד ישראל;
יכולת גוברת לטפח מערכות קשרים עם הכוחות
העולים באסיה ובדרום אמריקה; עליית מדרגה
ביכולתה של הכלכלה הישראלית לצמוח ולמצוא
שווקים חדשים; הקלה על אתגר החיים בדו-קיום עם
המיעוט הערבי בישראל; הבטחת עתידה של ישראל
כמדינה יהודית ,דמוקרטית ואטרקטיבית.
המחלוקת שבין שתי הגישות תוסיף להדהד בשיח
האסטרטגי והפוליטי בישראל ובתפוצות גם במהלך
השנה שלפנינו .האם זו עת לפאסיביות אסטרטגית,
או שמא הרשות )גם אם לא כולה( עדיין נתונה בידינו?
המכון למדיניות העם היהודי
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represents such a real 21st-century opportunity for
us." (America's Pacific Century, Hillary Clinton, Foreign
Policy, November 2011).

"I think everybody is wary of dealing with the West. 8
. . . Looking at how quickly people turned their backs on
Mubarak, I would say that most people are going to try
and go their own way. I think there is going to be less
coordination with the West and therefore a chance of
more misunderstandings." The Washington Post, Lally
Weymouth, 24 October, 2011
The October 2011 Arab Public Opinion Poll, released 9
on 21 November by Shibley Telhami, Anwar Sadat
Professor for Peace and Development at the University
of Maryland Surveying 3000 people in Egypt, Jordan,
Lebanon, Morocco and the United Arab Emirates.
The Pew Research Center. The conducted between 10
.March 19 and April 10, 2012
"Our assessment is that the Egyptian government 11
is stable and is looking for ways to respond to the
legitimate needs and interests of the Egyptian people,"
PBS, News-Hour, (27 January, 2011), Vice President 12
.Joe Biden: “does not consider to be a dictator”
"-- is my belief that an orderly transition must be 13
meaningful, it must be peaceful, and it must begin now."
“No vote at the United Nations will ever create an 14
independent Palestinian state. And the United States
will stand up against efforts to single Israel out at the
United Nations or in any international forum.” (Obama's
.AIPAC Speech, May 22, 2011)
"We are leaving behind a sovereign, stable, and self- 15
reliant Iraq, with a representative government that was
elected by its people,"
a “dumb war” 16
“a powerful signal to the region that we’re not 17
leaving, that we will continue to play a part… it would
be reassuring to the Gulf states… it would not be
reassuring to Iran, and that’s a good thing.”

הערות
“Today the world’s seven billion citizens no longer 1
live in separate boats. They live in more than 190 cabins
on the same boat. Each cabin has a government to
manage its affairs. And the boat as a whole moves along
without a captain or a crew. The world is adrift.” (NYT, A
Rudderless World, Kishore Mahbubani, August 18, 2011)
The Global Competitiveness Report 2011-2012, The 2
World Economic Forum
“My fellow Americans, this has been a difficult decade 3
for our country. We have learned anew the profound
cost of war -- a cost that has been paid by the nearly
4500 Americans who have given their lives in Iraq, and
the over 1500 who have done so in Afghanistan … we
must be as pragmatic as we are passionate … When
innocents are being slaughtered and global security
endangered … we must rally international action,
which we are doing in Libya, where we do not have a
single soldier on the ground … Over the last decade, we
have spent a trillion dollars on war, at a time of rising
debt and hard economic times. Now, we must invest
in America’s greatest resource – our people… America,
it is time to focus on nation building here at home.”
(President Obama's June 22 Afghanistan address)
Standard & Poor's 4
Washington Post, “United States needs to reevaluate 5
its assistance to Israel”, By Walter Pincus,
.(October 18, 2011)
“There is a democratic awakening in places that 6
have never dreamed of democracy and it is unfortunate
that it’s happening at a historic time when our own
government is facing so many serious economic
challenges, because there’s no way to have a Marshall
Plan for the Middle East and North Africa.”

"In a time of scarce resources, there's no question

7

that we need to invest them wisely where they will
yield the biggest returns, which is why the Asia-Pacific
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Abdel Moneim Said 33
“The critical mass of Egyptians is, indeed, different 34
from the critical mass of Tunisians. It has not yet
abandoned the wisdom that tells them not to leave a
place until they know where they are heading.” (ALAHRAM Weekly, 20 - 26 January 2011)
Zine el-Abidine Ben Ali 35

2011 , ינואר25 , הארץ36
People’s Assembly 37
Shura Council 38
April 2011, Pew poll 39
December 2010 poll 40
the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) 41
Khairat el-Shater 42
The presidential election commission 43
Omar Suleiman 44
Hazem Salah Abu Ismail 45
Mohamed Morsi 46
Ahmed Shafiq 47
The treaty is a treaty. For us, the treaty has been 48
signed and it is for peace, but it depends also on the other
side. . . . If you asked me what kind of relations between
the Arab world and Israel I would like to see, I would say
that the Arab position — of which Egypt is a party — rests
on the Arab initiative of 2002. (Washington Post, May 10,
2011. An Interview with Lally Weymouth).

49
“That is a very, very strong possibility.” The
Washington Post, Lally Weymouth, 24 October, 2011
Dr. Rashad al-Bayoumi is the deputy head of the 50
Egyptian Muslim Brotherhood: “We respect international
agreements and major political issues, whatever they
may be, however with regards to an objective and
academic look [at this issue], it is the right of either
side, or any one side, to review and discuss according to
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(Muqtada al-Sadr), Los Angeles Times Oct 28, 2011 18
(Withdrawal means a victory for Iran, Frederick W.
Kagan and Kimberly Kagan ) "They are all occupiers, and
resisting them ... is an obligation."
Corruption

Perceptions

19
Index
2011,
Transparency International

Bloomberg , After 10 Years, Public Is Weary of
20
Afghan War, October 07, 2011
Adm. Mike Mullen (then the chairman of the Joint 21
Chiefs of Staff )
U.S. “cannot resolve the issues of Afghanistan
22
without resolving the issues of Pakistan.”
Leon Panetta , at the Woodrow Wilson Center in
Washington, D.C., Oct. 11,2011
Sidi-Bouzid 23
Zine el-Abidine Ben Ali 24
Ennahda 25
Ghannushi 26
A Call to all Muslims, 27
http://www.muslimnews.co.uk, Apr 12, 2002
“God says in the Qur'an that 'There is no compulsion 28
in religion'; therefore we believe that neither the state
nor any social actor has the right to interfere in society
in order to impose a certain lifestyle, belief or idea.
These should be matters of free personal choice”. Rachid
Ghannouchi , leader of the Ennahda party in Tunisia,
Guardian, 17 October 2011
Houthi 29
If you look five years down the line, do you see 30
yourself relinquishing some power to the parliament?
“Probably sooner“, The Washington Post, Lally
Weymouth, October 24, 2011
Al-Khalifa 31
“Re-Thinking the Arab Spring”, Geopolicity, 32
October, 2011

responsibility of the president is to deal with such things
.responsibly and not run after hot-headed slogans”
The Washington Post, May 11

April 2011, Pew poll 58

the circumstances and requirements. The Camp David
Accords were never put to the people or even to the
parliament in the proper manner, but rather these were
enforced from above. One of the most important articles
of this agreement was the establishment of a Palestinian
State, very well, but let us ask: where is this [Palestinian]
state? Secondly, where is this comprehensive peace in
light of the daily massacres and brutal attacks that the
Palestinians are subject to? Who has destroyed this
agreement, in light of the genocidal plans against the
Palestinian people, and the systematic move to Judaize
Jerusalem and destroy the al-Aqsa Mosque? There is also
the issue of the secret articles included in this accord,
from selling Egyptian natural gas to Israel at a fifteenth
of its real price. All of this must be put to the people, and
it is the people's right to reconsider thee conventions. Of
course, we do not accept the Camp David Accords at all,
but re-evaluating and dealing with this must be done
according to the law.” Asharq Al-Awsat, 27 February 2011

.The Pew Research Center, March 19 and April 10, 2012 59

2012 , ינואר1 חיאת- אל51

President Bashar Assad: "Syria is stable. Why?
60
Because you have to be very closely linked to the beliefs
of the people. This is the core issue. When there is
divergence between your policy and the people beliefs
and interests, you will have this vacuum that create
disturbance", The Wall Street Journal, January 31, 2011

Dr. Emad Abdel Ghafour, the Salafist al-Nur party, Al 52
(2011 , דצמבר21) Jazeera

Asharq
Al-Awsat,
8
January
2012
54
Mohammed Mursi: ….“The party also stresses that the
Palestinian people have the right to liberate their land…”
"... Not only to universal human rights, but to the 55
international obligations that the Government of Egypt
has undertaken”. State Department Spokesperson
Victoria Nuland said in a briefing. Jerusalem Post,
6 January, 2012
The opinion poll was conducted by Al-Ahram Centre 56
for Political and Strategic Studies, 24 October 2011
The 2011 Arab Public Opinion Poll, Shibley Telhami 57
in conjunction with Zogby International.
November 21, 2011

Free Syrian Army, New York Times, 27 October, 2011 61
The National Syrian Council 62
Rami Makhlouf: "If there is no stability here, there's 63
no way there will be stability in Israel". The New York
Times, May 10, 2011
Assad: "If a crazy measure is taken against Damascus, 64
I will need more than 6 hours to transfer hundreds of
rockets and missiles to the Golan Heights to fire them at
Tel-Aviv", Haaretz, October 4, 2011
Sunday Telegraph, Exclusive interview with Bashar 65
al-Assad , by Andrew Gilligan (“Syria is the hub now in
this region. It is the fault-line, and if you play with the

Do you support the two-state solution?
We accept what Palestinians accepted and we will
accept what they will accept.
Will Al Nour seek to cancel or amend the Egypt-Israel
Peace Treaty?
When it comes to all the agreements that Egypt has
signed, we have to respect them and demand their
activation. There are many articles in the peace treaty
that have not been activated, such as solving the
Palestinian issue, giving Palestinians the right to selfdetermination, self-rule, and the establishment of a
Palestinian state on the Palestinian land. These are many
articles which, if activated, will make the Palestinian
.people feel they benefitted from the peaceful process
“…Most of our people consider it an enemy, but the 53
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Samir Rifai 77
Marouf Al Bakhit 78
“to take speedy practical and tangible steps to unleash 79
a real political reform process that reflects [Jordan’s]
vision of comprehensive reform, modernization and
development.”
Awn Khasawneh 80
the Gulf Cooperation Council 81
Fayez Tarawneh 82
"Everything we've seen on the ground has
83
been completely the opposite . [There's] increasing
frustration, because they're sticking their heads in the
sand and pretending there isn't a problem." (Wall Street
Journal, 20 September, 2011)
“…. a lot of us have come to the conclusion that 84
this particular [Israeli] government is not interested
in a two-state solution.” The Washington Post, Lally
Weymouth, 24 October, 2011
CNN, 17 January. 85
CNN, 20 November 86

 הארץ02.02.2012 87
Natanz 88
Qom 89
it is my department’s responsibility to plan for all 90
contingencies and to provide the president with a
wide range of military options should they become
necessary. That is a responsibility I take very seriously
because when it comes to the threat posed by Iran, the
president has made it very clear that we have not taken
any options off the table.
consume the Middle East in a confrontation and a 91
conflict that we would regret.
"I'm satisfied that the options that we are developing 92
are evolving to a point that they would be executable if
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ground you will cause an earthquake…. Do you want to
see another Afghanistan, or tens of Afghanistans?”)

16.02.2012  הארץ66
Nagib Mikati 67
Saad al-Hariri 68
Hezbollah chief Sayyed Hasan: “Any war that Israel 69
decides to initiate in the future will start in Tel Aviv, not
in the occupied northern areas.” (The Daily Star Lebanon,
.21 October, 2011)
"Today we are not only 70
able to hit Tel Aviv as a city but, God willing, we are
able to hit specific targets in Tel Aviv and anywhere in
occupied Palestine." Reuters, 11 May, 2012
“… Developing stronger defense cooperation was 71
necessary given the daily violations of Lebanese airspace
by the Israeli fighter jets.” (Press-TV, 10 October, 2011)
TehranTimes, (4 October, 2011) 72
Nayef bin Abdel Aziz 73
There will be disastrous consequences for U.S.- 74
Saudi relations if the United States vetoes U.N.
recognition of a Palestinian state. It would mark
a nadir in the decades-long relationship … The
ideological distance between the Muslim world and
the West in general would widen — and opportunities
for friendship and cooperation between the two could
vanish. (Washington Post, June 10, 2011)
“The United States must support the Palestinian 75
bid for statehood at the United Nations this month
or risk losing the little credibility it has in the Arab
world.” … With most of the Arab world in upheaval,
the “special relationship” between Saudi Arabia and the
United States would increasingly be seen as toxic by
the vast majority of Arabs and Muslims, who demand
justice for the Palestinian people.” New York Times,
September, 11, 2011
GCC-Gulf Cooperation Council

76

Romania”. The Telegraph, 22 Nov 2011

necessary." The Telegraph, 21 Dec 2011

According to the German Marshall Fund 108

“Iran's leaders should understand that I do not 93
have a policy of containment; I have a policy to prevent
Iran from obtaining a nuclear weapon … I will not
hesitate to use force when it is necessary to defend the
United States and its interests.” Obama's Aipac speech –
4 March 2012

Palmer Report 109
“null and void” 110
Time Magazine, 27 September, 2011 111

“The Israeli people are only resorting back to the 112
issue of genocide in history. And using that genocide,
they are always acting as if they are the victims all the
time. We said, for that, go ask Germany to pay its dues
and they have. So Germany has paid and is still paying
its dues to Israel. But neither Turkey nor the Muslims
in the region have such a problem. They have never
exerted such cruelty on Israel. But Israel is very cruel in
that regard. It shows no mercy.”

Reuters, 30.11.2011 94

2012 , אפריל15 , הארץ95
2012 , אפריל27 , הארץ96
2012 , פברואר23  הארץ97
2012 , פברואר24 , הארץ98
2012 , אפריל25 , הארץ99

2011 , ספטמבר27 , הארץ113

2012 , אפריל26 100

“The Israeli government is not being honest at all. 114
Right now, as long as they refuse to apologize for the
nine people of Turkish descent who lost their lives on the
flotilla, so as long as they refuse to pay compensation
to the families, and of course as long as the embargo
on Gaza has not been lifted, the relations between the
two countries will never become normalized.” (TIME, 26
September, 2011)

“Al-Gaddafi International Prize for Human Rights”. 101

"Israel has begun to declare that it has the right 115
to act in exclusive economic areas in the Mediterranean
… Israel will not be the owner of this right".
(Aljazeera, September 8)
guarantor 116

2010 , אוקטובר11 , הארץ117
“According to my offer, the territorial dispute
118
would be solved by establishing a Palestinian state
on territory equivalent in size to the pre-1967 West
Bank and Gaza Strip with mutually agreed-upon land
swaps that take into account the new realities on the
ground. The city of Jerusalem would be shared. Its
Jewish areas would be the capital of Israel and its Arab

Davutoglu

102

.NYT, 18 Seotember 2011 103
“Sarajevo won today as much as Istanbul,” declared 104
Erdogan in his victory speech. “Beirut won as much as
Izmir; Damascus won as much as Ankara; Ramallah,
Nablus, Jenin, the West Bank, Jerusalem won as much
as Diyarbakir.”
“This will not be an axis against any other country 105
— not Israel, not Iran, not any other country, but
this will be an axis of democracy, real democracy …
That will be an axis of democracy of the two biggest
nations in our region, from the north to the south,
from the Black Sea down to the Nile Valley in Sudan.”
(NYT, 18 September, 2011)
“It’s not possible for a Muslim to commit genocide” 106
(9 November 2009)
“If you want to see someone who has fought until 107
death against his own people, just look at Nazi Germany,
just look at Hitler, at Mussolini, at Nicolae Ceausescu in
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activity (including natural growth of settlements).” A
Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State
Solution to the Israeli-Palestinian Conflict, 30 Apr 2003
Permanent Palestinian borders with Israel, Jordan, 124
and Egypt, and permanent Israeli borders with Palestine
should be based on the 67 lines with mutually agreed
swaps, so that secure and recognized borders are
established for both states.
Like many of you, I watched the Prime Minister of 125
Israel publicly lecture the President of the United States
on Jewish history with a mixture of shock, amusement
and bewilderment. (From the expression on the
President's face, I would assume he was mostly feeling
annoyance.) Jeffrey Goldberg, The Atlantic, May 22 2011
67 lines with mutually agreed swaps means - that 126
the parties themselves…will negotiate a border that is
different than the one existed on June 4, 1967…It allows
the parties themselves to account for the changes that
have taken place over the last 44 years, including the
new demographic realities on the ground and the needs
.of both sides
Israel must be able to defend itself – by itself – 127
.against any threat

31.10.2011 " "הארץ128
2011 , מרס13 , הארץ129
2011 , ספטמבר27 , הארץ130
2012 , מאי13 , גל"צ131
2012 , מאי11 , הארץ132
2012 , פברואר6  הארץ133
Forward. 19 April. 2012 134
“We will not recognize Israel as a state,”
"Iran did not ask anything from us and we think Iran 135
is not in need of us . . . Hamas is a Palestinian movement
that acts within the Palestinian arena and it carries out its
political and field actions in a way that suits the interests
of the Palestinian people”. Jerusalem Post, 10 May 2012
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neighborhoods would become the Palestinian capital.
Neither side would declare sovereignty over the city’s
holy places; they would be administered jointly with the
assistance of Jordan, Saudi Arabia and the United States.
The Palestinian refugee problem would be addressed
within the framework of the 2002 Arab Peace Initiative.
The new Palestinian state would become the home of all
the Palestinian refugees just as the state of Israel is the
homeland of the Jewish people. Israel would, however,
be prepared to absorb a small number of refugees on
humanitarian grounds. Because ensuring Israel’s security
is vital to the implementation of any agreement, the
Palestinian state would be demilitarized and it would
not form military alliances with other nations. Both
states would cooperate to fight terrorism and violence.”
(New York Times, 21 September 2011)
Newsweek, 22 June, 2009

119

Am I really hearing this? I wondered. Is the Israeli 120
prime minister saying that he’ll divide Jerusalem and
put an international body in charge of the Holy sites?
The daily Beast, (Oct 23, 2011)
"”It is time to grapple with the core issues of the 121
conflict on borders and security; settlements, water and
refugees; and on Jerusalem itself …. The United States
will not be a passive participant. We will push the parties
to lay out their positions on the core issues without
delay and with real specificity. We will work to narrow
the gaps asking the tough questions and expecting
substantive answers. And in the context of our private
conversations with the parties, we will offer our own
ideas and bridging proposals when appropriate.”
“we reject in the strongest terms the legitimacy 122
of continued Israeli settlement activity .. [that] violates
Israel’s international commitments, devastates trust
between the parties, and threatens the prospects for
peace…” UN News Centre, 18 February 2011
“… immediately dismantles settlement outposts 123
erected since March 2001…. freezes all settlement

forged a successful state in their historic homeland.
Israel deserves recognition. It deserves normal relations
with its neighbors. And friends of the Palestinians do
them no favors by ignoring this truth.” (Obama's Address
.to the UN General Assembly, September 21, 2011)

2011 , ספטמבר30  הארץ136
2011 , אוקטובר18 , הארץ137
2012 , אפריל28 , הארץ138
2012 , מרס12 , הארץ139

“He has worked tirelessly to ensure Israel's
148
security, and in light of recent turmoil in the region, has
dramatically increased America's support for Israel's
security and qualitative military edge. The President
has a deep understanding of the grave threats Israel
faces and he has been steadfast in supporting Israel's
right to defend itself”. President Obama’s Unwavering
Commitment to the State of Israel and the US-Israel
Relationship, 2012 barakobama.com

“The enduring hostilities between Israel and
140
some of its neighbors present distinct challenges to our
ability to advance our interests … Arab anger over the
Palestinian question limits the strength and depth of
U.S. partnerships with governments and peoples in the
(area) and weakens the legitimacy of moderate regimes
in the Arab world.” Statement of General David h.
Petraeus, Before the Senate Armed Services Committee
(16 March 2010).

149
President Obama sent Israel the largest-ever
security assistance funding in 2010 ($2.775 billion) and
raised that to $3 billion for 2011.(ibid)

“The United States cannot achieve its goals in 141
the Middle East unless it deals directly with the ArabIsraeli conflict...”, The Iraq Study Group (ISG) report, p.7
(December 6, 2006)

Outgoing Secretary of Defense Robert Gates
150
testified before Congress on March 2, 2011: "In terms
of concrete steps to improve the security relationship
between [the US and Israel], more has been done in
the last two years than in any comparable period in my
[45-year]career." (ibid)

151
“Netanyahu is not only ungrateful, but also
endangering his country by refusing to grapple with
Israel’s growing isolation and with the demographic
challenges it faces if it keeps control of the West Bank."
Jeffrey Goldberg, Bloomberg (6 September, 2011)
“It’s pretty clear, at this dramatic time in the Middle 152
East when there have been so many changes, that it is
not a good situation for Israel to become increasingly
isolated. And that is what has happened,” Leon Panetta,
Politico, 3 October, 2011

153
"We oppose any effort to legalize settlement
outposts, which is unhelpful to our peace efforts and
would contradict Israeli commitments and obligations."
“Mr. Netanyahu has been the most intractable, 154
building settlements and blaming his inability to be

"I like President Obama ... I helped get him elected 142
… But he threw Israel under the bus." (Ed Koch, CNN September 27th, 2011)
Mitt Romney: "if there's nothing else we can do 143
besides take military action, then of course you take
,military action." (2011 , נובמבר12)
The Washington Post, 5 March, 2012 144
"invented" people 145
Approval rating 146
“America’s commitment to Israel’s security is
147
unshakable, and our friendship with Israel is deep and
enduring. And so we believe that any lasting peace
must acknowledge the very real security concerns that
Israel faces every single day. Let’s be honest: Israel is
surrounded by neighbors that have waged repeated
wars against it….Israel, a small country of less than eight
million people, looks out at a world where leaders of
much larger nations threaten to wipe it off of the map….
These facts cannot be denied. The Jewish people have
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more forthcoming on his conservative coalition. Egged
on by Congressional Republicans, he has sought to
embarrass Mr. Obama — astonishing behavior for so
close an ally that does not serve his own country’s
interest. (New York times, September 14, 2011)”
“What Palestinians seek out of a U.N. vote isn't an 155
affirmation of their right to a state, but rather another
tool in their perpetual campaign to harass, delegitimize
and ultimately destroy Israel.” Wall Street Journal, The
Palestinian Statehood Gambit, Editorial, September 18,
2011
“The core of the conflict is not the settlements... 156
the core of the conflict has always been and
unfortunately remains the refusal of the Palestinians to
recognize a Jewish state in any border."
“The Holy Land, the land of Palestine, [is] the 157
land of divine messages, the ascension of the Prophet
Muhammad (peace be upon him) and the birthplace of
Jesus Christ (peace be upon him).”

23/11/2011  נאום בכנסת158
23/11/2011  נאום בכנסת159
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6

יצירת משמעות יהודית:
מבוגרים צעירים ,יצירתיות תרבותית,
והעתיד היהודי בארה"ב ובאירופה

הקדמה
פריחות תרבותיות ומיזמי הזנק
) (start-upמוסדיים
בעשורים האחרונים היינו עדים לפריחה עצומה
במספר יצירות התרבות שיש להן צביון יהודי
שיצרו סופרים ,מוזיקאים ,אמנים ,שחקנים ורקדנים
בתרבות הגבוהה והעממית ,בצד הוגים דתיים ויזמים
חברתיים .לפני כמאה שנה ,אמנים יוצרים כמו אירווינג
ברלין ,אהרון קופלנד ,האחים גרשווין ,והחדשנים
היהודים הגדולים של תיאטרון המחזמר האמריקני
ביטאו את קולה של אמריקה – ובוודאי גם סייעו
בגיבוש ערכי סובלנות אמריקניים – אך הם שמרו על
הקשר שלהם עם שורשיהם המוסיקליים היהודיים
במסגרת הווייתם הפרטית ומחוץ לעין הציבור .בניגוד
אליהם ,אמנים יהודים כיום משלבים ביודעין ובגאווה
חומרים יהודיים ביצירות שלא-יהודים ויהודים גם
יחד מוצאים בהן משמעות .הסופרת סינתיה אוזיק
העירה פעם בעוקצנות כי "בכל פעם שאנשים מדברים
על האנושות ,הם לא מהססים להשמיט ממנה
את היהודים ".אבל האמנים האמריקנים היהודים
הצעירים כיום מאמינים שיהודים הם חלק מהאנושות,
ומציגים יהודים ויהודיּות בגאון ובהתלהבות בספרים
ובמופעים שלהם ,מתוך תחושת בטחון מוחלט
בזהותם היהודית.

החדשנות היצירתית של יהודים אמריקנים צעירים
כיום משתרעת מן היצירה הדתית המובהקת – כגון
קהילות "עצמאיות" ושוויוניות המקיימות נוסח
תפילה מלא החוצות את כל הזרמים ביהדות ,וכלה
ביצירה קוסמופוליטית וחילונית – כגון מופעי רוק
המושכים אליהם יהודים ולא-יהודים במידה שווה.
החידושים כוללים קבוצות הממציאות מחדש
את הטקסים היהודיים ודרכי התייחסות חדשות
אליהם ,התאגדויות של נדבנים יהודים חדשניים
צעירים ,מיזמי הזנק ) (start-upהתומכים במאמצים
לקידום צדק חברתי ברחבי העולם ,ואופנים חדשים
– ובמקרים רבים ביקורתיים – לאינטראקציה בין
יהודים אמריקניים לבין ישראל; תופעות כגון ניכוס
מחדש של טקסטים יהודיים קלאסיים במה שקיבל
את הכינוי ” 1“Storah-tellingומטבח פיוז'ן יהודי
חופשי מסטריאוטיפים ה"מעוצב לפי חוקי הכשרות"
) 2,(Kosher by Designוספרות יהודית המאוכלסת
בגיבורים שהם יהודים בעלי רקע גזעי או תרבותי
מעורב ,המשלבת מסורות דתיות ותרבותיות.
אופנים חדשים אלה באים לידי ביטוי בולט באופן
חריג במוסיקה יהודית בת זמננו ,המתאפיינת
במיזוג מסורות מוסיקליות מגוונות אתנית – כמו
לדוגמה ,להקת "אחרית הימים" ,שהופיעה בפסטיבל
 Jewliciousבניו יורק ,ומתוארת כ"שילוב של רגאיי,
3
ַדאּב וסקא ישראלי".
המכון למדיניות העם היהודי
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חשובה לא פחות העובדה שרוב מיזמי ההזנק היהודיים
החדשים המושכים אליהם צעירים יהודים אמריקניים
מכילים מרכיב בולט של צדק חברתי גלובלי ,הנתפס
היהודיּות .הדבר
ּ
במקרים רבים כתכלית הקיום של
בולט ביותר בארגונים יהודיים לצדק חברתי ,אך
מחלחל גם למרבית תחומי הביטוי האמנותי והדתי.
בעיני רבים ,ביטויים אלה של יצירה אמנותית
ורוחנית רב-תרבותית ופעילות חברתית עולמית
אינם רק "מוסיקת
רקע" ליהודיותם –
יהודים אמריקנים
אלא המוקד העיקרי
צעירים מרבים
של יהדותם .יתרה מזו,
לאמץ מרכיבים
היסודות שהיוו את
ספציפיים של
ליבת היהודיות של
התרבות היהודית,
דורות קודמים מותירים
אך דוחים את
אותם אדישים .יהודים
ההבניות האתניות
צעירים
אמריקנים
של "אנחנו והם"
מרבים לאמץ מרכיבים
ספציפיים של התרבות
היהודית אך דוחים את
ההבנָ יות האתניות של "אנחנו והם" .הם אומרים שהם
מחפשים משמעות – אבל רוצים את החופש למצוא
בעצמם את התצורה הייחודית של מה שמשמעותי
בעיניהם .הם מחפשים קהילה – אך דוחים בתוקף
קבוצות חברתיות מוגדרות מראש ו"לא מוכנים שיכפו
עליהם אנשים ורעיונות של אחרים".
מהי המשמעות של פריחה יצירתית והתפתחות
מוסדית אלו לחיים היהודים באמריקה ,כיום ובעתיד?
הפרשנים חלוקים בדעותיהם באופן קיצוני .לדוגמה,
הלייבל  – JDub Recordsהעוסק בקידום מוסיקאים
יהודים באמצעות מכירת אלבומים וקונצרטים – אשר
בין היתר "גילה" את כוכב הרוק החסידי מתיסיהו
ושימש כזרז להקמת קרן המלגות  Six-Pointsלאמנים
וכתב העת  ,Heeb Magazineנסגר לאחרונה עקב
מחסור במימון .התגובות בקהילה היהודית היו
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מהירות ועתירות ניגודים .הבלוגר מתיו אקרמן ,בכתב
העת  ,Commentaryיעץ ליהודים מודאגים "לא להזיל
דמעות על מותה של  ,"JDubולהיות אסירי תודה
4
על כך שהמממנים "שינו את סדר העדיפות שלהם".
בתגובה לדיווח מפורט מאת יעקב ברקמן בכתב העת
 20) The Forwardביולי ,(2011 ,כתב למערכת "יהודי
ישראלי":
לאחרונה קיימת נטיה של נדבנים יהודים
לממן את "הדבר הגדול הבא" או את "הניצוץ
הזוהר" שיעניק השראה לחייהם של צעירים
יהודים .הכסף פשוט נשפך על אנשים
ורעיונות בגלל מראית עין של 'קּוליּות'.
ברור לגמרי שרבים מהארגונים שקיבלו
את הכספים הללו עתידים להיכשל ,שכן
מייסדיהם מעולם לא נאלצו להתמודד עם
המשמעת העצמית הדרושה בשדרוג ארגון
5
על מנת להבטיח את קיומו לאורך זמן"...
אבל דיוויד וילנסקי ,בלוגר בכתב העת New Voices:

 National Jewish Student Magazineחשב אחרת" :אולי
הדבר הכי עצוב בסיפור הזה הוא שהיהודים ה'רשמיים'
מתאמצים כל-כך – ונכשלים כשלון כה חרוץ – לשווק
לנו את היהודיּות כהתגלמות ה'קּול' .אבל  JDubלא
ניסתה להיות קּול JDub .היתה פשוט קּול וכולנו נהיה
פחות קּולים בלעדיה 6".את המסר הסמוי העולה
מתוך הוויכוח הסוער שפרץ בכתבי העת ובבלוגוספרה
היהודיים אפשר לנסח מחדש באופן בוטה כך :האם
היצירתיות היהודית החדשה היא מקור לא אכזב של
תחיה והתחדשות ליהודים אמריקניים בשנות העשרים
והשלושים לחייהם ,או שמא ניצול יומרני ,חסר חשיבות
ואנמי של משאבים פילנתרופיים נדירים? פרשנים רבים,
ובמיוחד אלה שמקדישים זמן ומרץ רבים למוסדות
היהודיים הקונבנציונליים ,כולל פדרציות וגופי הגנה
]על היהדות הקיימת[ ,בתי כנסת ובתי ספר יהודיים,
תוהים האם קשרים תרבותיים יכולים להוות תחליף

לתחושת השבטיות האינסטיקטיבית :האם קריאת
רומן שנון או בילוי במופע של  JDubשמציג מוטיבים
מוסיקליים יהודיים מצפון-אפריקה – ביחד עם מאות
חובבי מוסיקה יהודים ולא-יהודים – יכולים באמת
להיחשב כמרכיבי זהות אתנית ,והאם ניתן להעביר סוג
כזה של הזדהות לדורות הבאים?
מאמר זה בוחן את ההשלכות החברתיות והמדיניּותיֹות
של העובדה שבעיני יהודים אמריקניים רבים בשנות
העשרים והשלושים לחייהם ,אותם 'מיזמי הזנק'
יצירתיים ורוחניים ,אותן דרכי גישה חדשות אל
הטקסטים והטקסים הדתיים ,והקשת הרחבה של
ביטויים אמנותיים ומפעלי צדק חברתי גלובליים ,הם
הביטוי המשכנע והמדויק ביותר של הקשר שלהם
לדת ,לרוחניות ו/או למוצא האתני היהודיים שלהם.
אחרי דיון בתחומי העניין ובבעיות שמעסיקות
יהודים אמריקניים בשנות העשרים והשלושים שלהם,
נתמקד בשאלות כגון מה צופן העתיד לרב-תרבותיות
היהודית החדשנית והגלובלית המושכת צעירים
יהודים אמריקנים – האם תרבות זו יכולה באמת
לקיים קהילות יהודיות והאם ניתן להעבירה לדורות
הבאים? איך יכולים מוסדות הקהילה היהודית להגיב
לדור צעיר שבניו מתייחסים בדרך כלל לפועלם מתוך
הרמנויטיקה של חשד עמוק? מהו הקשר בין הזנקי
נדבנות יהודית חדשים לבין ארגוני הצדקה היהודיים
הממוסדים יותר? אילו התערבויות עשויות להחיות
את התשוקה לקיום עּמיּות יהודית בקרב המגזרים
יהודי הדור הבא? איך נוכל להבין ולטפח
ֵ
השונים של
את הקשר לישראל בקרב יהודים בשנות העשרים
והשלושים לחייהם?

המשכיות ונתק בין הדורות

7

יהודים אמריקניים העומדים כיום בשנות העשרים
והשלושים לחייהם אינם הראשונים שבחרו ביצירתיות
אמנותית ובמחויבות למפעלים מעשיים למען צדק

חברתי מתוך מטרה לרפא את תחלואי החברה.
אבל זהותם היהודית קשורה לספרים ,למחזות,
לסרטים ,למוסיקה וליצירות האמנות החזותית שהם
יוצרים באופן אחר מזה של אבותיהם וסביהם .בדור
הסבים ,אפילו לאלה שלא היה להם כמעט הון אתני
יהודי ,שלא ידעו כמעט שפות יהודיות ,שלא הכירו
כמעט שום טקסטים כתובים או ביטויים תרבותיים,
העם
היתה תחושה של קשר – לטוב או לרע – ִעם ַ
היהודי ועם הגורל היהודי .חלקית בגלל רגישות זו,
ההתבוללות היוותה עבורם אסטרטגיית התמודדות
מרכזית .יהודים אמריקניים שאפתניים עדיין נאלצו
להתמודד עם מכסות אנטישמיות בקריירה האקדמית
והמקצועית שלהם .האסטרטגיה של בני הדור הזה
היתה בדרך כלל מידור היהודיּות שלהם ומתן ביטוי
לקיומה רק במחיצת יהודים אחרים .הם ידעו כיצד
להשתלב ב"חברה מעורבת" .הם באו במגע עם יהודים
אחרים במסגרת החיים
המאורגנים,
היהודיים
האסטרטגיה של
עקבו אחרי אירועים
בני הדור הזה
בפרסומים
יהודיים
היתה בדרך כלל
)כשהם
חדשותיים
מידור היהודיּות
סורקים את הכתבות
שלהם ומתן
בקפידה מודאגת כדי
ביטוי לקיומה
יהודים
אם
לראות
רק במחיצת
בשערוריות
מעורבים
יהודים אחרים
או בטרגדיות – זרז
פוטנציאלי לאנטישמיות
– וגם מתנפחים מגאווה
ונחת על ההישגים של יהודים אחרים( .מי שהיו בעלי
זיקה דתית הפכו את הזרם הקונסרבטיבי לתנועה
הגדולה ביותר ביהדות אמריקה ,תוך שימור המסורות
בתוך בית הכנסת ובבית הרב – אך מבלי להכביד
בדרישות דתיות על חברי הקהילה מן השורה .בשביל
אותם יהודים ,לישראל כ"מדינה היהודית" נודעה
חשיבות עמוקה .ברור שקשריהם עם ישראל ידעו
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עליות ומורדות ,בהשפעת גורמים רבים ושונים .רק
מיעוט מביניהם בילו תקופה כלשהי בישראל .אבל
מרבית היהודים האמריקניים הללו חוו את הדאגה
לישראל ברמת הרגש האינטואיטיבי – ב"קישקעס"
שלהם – מתוך הזדהות אישית.
הביטויים האמנותיים שיצרו יהודים אמריקניים
במחצית המאה העשרים ,כגון הסופרים סול בלו
וברנרד מלמוד ,ובמיוחד פיליפ רות הצעיר ,ממחישים
היטב את הכמיהה להתקבלות – ובה בעת את המודעּות
לשוני היהודי ,בשעה שהיהודים היו שקועים בתהליך
התבוללות כואב ובו בזמן מצחיק .בכתביו המוקדמים
של רות ,המאפיינים של "אנחנו" – היהודים – ו"הם"
– הנוצרים שאמריקה
היו
להם,
שייכת
בניגוד לדורות
מנוגדים בבירור ,אך הם
קודמים ,צעירים
נתפסו כקבועים וקלים
יהודים אמריקניים
להנגדה .התיאורים של
לא חוו את יהדותם
יהודים בתהליכי טיפוס
כמכשול לניידותם
בסולם החברתי שנלכדו
במונחי השכלה,
במערכות יחסי אהבה-
תעסוקה ,או
שנאה עם אמריקה
מעמד חברתי
של המעמד הבינוני
הלבן ,בספרים של רות
ובסרטים של וודי אלן,
הזניקו את שני האמנים הללו ,ורבים אחרים כמותם,
לקריירות מזהירות 8.לא-יהודים קראו ושיבחו סופרים
יהודים אמריקניים לא פחות מהיהודים ,ולא רק בגלל
מצויינותם הספרותית אלא גם משום שנקודת המבט
הכפולה שלהם ,כיהודים וכאמריקנים ,סיפקה תובנות
רעננות על ההיסטוריה ,התרבות והחיים האמריקניים.
דור ה"בייבי בומרס" היו ילדיהם של אותם יהודים
בעלי זיקה אתנית חזקה ,והם הוריהם של דורות ה,X-
ה Y-וה Z-דהיום .ילדי דור הּבּום היו קבוצה דמוגרפית
ענקית שקנתה את שמה בהשתתפות בתנועות
החברתיות של שנות השישים של המאה העשרים ,כגון
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תנועות המחאה הסטודנטיאליות ,המחאה נגד מלחמת
וייטנאם ,ההפגנות למען זכויות אזרח ,והגל השני
של העלאת התודעה הפמיניסטית .חלקם התעסקו
בסמים והתנסו בסגנונות חיים אלטרנטיביים .מיעוט
לא מבוטל מקרב ילדי דור הּבּום קיבל חינוך יהודי
מקיף באמצעות רשת בתי הספר היהודיים שהלכה
והתפתחה – חינוך שזכה לחיזוק נוסף במחנות הקיץ
היהודיים ,ובמיוחד במחנות דוברי עברית ,כגון "מסד"
ו"מחנה רמה" – ולהרחבה במסגרת תוכניות לימודי
יהדות במכללות ובמחלקות הייעודיות שהחלו לקום
אז באוניברסיטאות .כמה מהיהודים שקיבלו חינוך
יהודי מעמיק הפכו למקימי תנועת "החבורה" 9,ייסדו
מסגרות עצמאיות לתפילה ולימוד ,וקבוצות חוויה
יהודית שנפגשו בזמנים מתאימים בשבתות ובחגים
היהודיים ,בדרך כלל בהנהגת פסיכולוג או פרופסור
ולא רב מוסמך .נשים שקיבלו חינוך יהודי מעמיק
השיקו תנועות פמיניסטיות במסגרת הזרמים השונים
ביהדות אמריקה – הרפורמי ,הרקונסטרוקציוניסטי,
הקונסרבטיבי ,ומאוחר יותר גם האורתודוקסי ,ושינו
את פני ההנהגה היהודית באמצעות הצבת נשים
כרּבות וכחוקרות יהדות ,והכנָ סת
בעמדות בולטות ַ
היהדות למרכז החיים של נשים.
רבים מבני דור הּבּום נמשכו לאותם היבטים של
היהדות המתאימים יותר לסגנון של "עשה-זאת-
בעצמך" ,כגון אלה המתוארים ב"קטלוג היהודי
הראשון" 10ובמהדורות הבאות של הספר .הסוציולוג
מרשל סקלאר טען שהקטלוג והדור שיצר אותו הקריבו
"את הנורמטיבי לטובת האסתטי" ,וחשף ללא רחמים
את "כניעתם לתרבות הצעירים" – בעיקר במובן שזו
"מייחסת חשיבות פחותה לכל הממד החברתי והאתי
11
של היהדות".
הדור החדש של "מבוגרים יהודים" כיום הם ילדיהם
של בני דור ה"בייבי בומרס" 12.בניגוד לדורות קודמים,
צעירים יהודים אמריקניים בדרך כלל לא חוו את
יהודיּותם כמכשול לניידותם במונחי השכלה ,תעסוקה

או מעמד חברתי ,שכן הם גדלו בעולם שבו מלים
יהודיות והומור יהודי מהווים חלק מארגז הכלים
התרבותי של אנשי החדשות בטלוויזיה ושל דמויות
ציבוריות בעולם העירוני .האמנויות שהם יוצרים,
רואים ,קוראים ,שומעים ורוקדים לצליליהן ,והארגונים
שהם מקימים ,משקפים את השינוי הזה בנסיבות.
סטיבן מ' כהן מחלק את מפעליהם החדשניים לשלוש
קטגוריות" :ביטוי אמנותי ,פרוגרסיביות והגנה ".בניגוד
ל"מחנה של הממסד" – כפי שהוא מתגלם בפדרציות,
בקהילות בתי הכנסת ,הסוכנויות לרווחה ,המרכזים
הקהילתיים ) (JCCוארגוני ההגנה ",הרואים צורך עצום
להגן על האינטרסים היהודיים בבית ,בישראל ובכל
רחבי העולם ",רבים מהחדשנים הצעירים "רואים
את מחנה הממסד כטרוד מדי בסכנות להמשכיות ...
והגנתי באופן מוגזם":
תחת זאת ,מנהיגי המגזר הלא ממסדי
רואים את תפקידם במתן ביטוי ובאספקת
משמעות יהודית אותנטית – לעצמם או
לאחרים – דרך העשרת החוויה ,בין אם
בתפילה ,לימוד ,תרבות או צדק חברתי ...
העניין שלהם בצדק חברתי אוניברסליסטי
יותר ,בצד תודעתם בדבר משימתה
המיוחדת של היהדות בעולם ,מובילים
אותם לייחס ערך מרכזי למעורבות יהודית
בהתמודדות עם תחלואי החברה בכלל
13
)הדגשות הכותב(.
ההנהגה והיוצרים התרבותיים בני הדור הצעיר הזה
ביהדות אמריקה נפרדים מן האתוס של דור ה"חבורה"
דווקא במובן שמרשל סקלאר מותח עליו ביקורת:
במידה רבה ,דווקא אותו "ממד חברתי ואתי של
היהדות" הוא מוקד העיסוק שלהם ביצירותיהם ,והוא
הנושא שהם מדגישים בפולחן הדתי שלהם ומקדמים
בארגונים שהקימו.

היצירתיות התרבותית
הקוסמופוליטית של יהודים
אמריקנים צעירים
היוצרים היהודים הגדולים של התיאטרון המוסיקלי
באמריקה ביטאו את קולה של אמריקה – וללא ספק
עזרו לעצב ערכים אמריקניים – אך שמרו בסוד את
הקשר שלהם עם שורשיהם המוסיקליים היהודיים
ולא חשפו אותו לעין הציבור .בשנות השישים
והשבעים של המאה העשרים היתה עדנה לאתניּות
בתחומי הספרות ,הקולנוע ,התיאטרון וצורות אמנות
אחרות ,ומוסיקה יהודית במובהק צברה פופולריות
בכל רמות התרבות .תיאודור ביקל והארי בלפונטה
פינו את דרכם למופעי
גיוס כספים בטלוויזיה
"מימד חברתי
הציבורית ,בכיכובם של
ואתי של היהדות"
הכנר יצחק פרלמן בנגינת
הוא מוקד
כליזמרים
מוסיקת
העיסוק ביצירות
ברחובות ורשה וכוכבי
התרבותיות של
רוק ישראלים המופיעים
בני הדור הצעיר
במצדה .אדם סנדלר שר
ביהדות אמריקה
וריאציות אינסופיות על
"שיר החנוכה" .השיר
"זריחה ,שקיעה" מתוך
המחזמר "כנר על הגג"
הפך ללהיט שגור במוסיקת רקע המושמעת במרחבים
ציבוריים ובמעליות .המוסיקה היהודית הפכה לחלק
מהזרם המרכזי )לפחות בכמה מיקומים גיאוגרפיים(
ויהודים צעירים חשים שגם הם חלק מהזרם המרכזי.
כיום ,אותה מודעות מייסרת לדיכוטומיה של "אנחנו
והם" ,והתשוקה להתבוללות שמתלווה אליה ,נעלמו
כמעט לגמרי – חוץ מאשר בקרב יהודים בני הדור
הראשון והשני להגירה מברית המועצות לשעבר ,כמו
גארי שטיינגרט ,המקונן על כך שהוא צריך "להפיח
חיים חדשים בנרטיב המהגר הישן ",ומודה כי "ייתכן
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מאוד שאנחנו היהודים המהגרים האחרונים בארץ זו,
שרגליהם נטועות בשני העולמות ".המהגרים היהודים
כיום רוצים נואשות להצליח ,אך אינם מודדים הצלחה
ביכולתם להיעלם אל תוך אותו עולם נעים ומתוק
שפיליפ רות ,בחתרנותו ,יכנה לימים "פסטורליה
אמריקנית ".תחת זאת ,ראייתם את ההצלחה היא
דיסוננטית ועתירת קשיים .הכתיבה הספרותית כיום
איננה פורטנוי עם מבטא רוסי ,אלא מבטאת תפיסה
שונה לגמרי של מה פירוש להיות אמריקני ומכאן מה
פירוש להיות יהודי אמריקני) .חשוב לציין שפיליפ
רות עצמו זנח מזמן את סיפור ההתבוללות ביצירתו.
למעשה ,ניתן לראות את יצירת המופת שלו משנת
,The Counterlife ,1986
למוטיבים
כדוגמה
בספרות החדשה,
ולעיסוקים של סופרים
גם השבטיות וגם
זמננו,
בני
יהודים
מגמת ההתבוללות
המרבים לתאר הבזקים
מפנות את מקומן
קליידוסקופיים של חיים
לכמיהה פרטית
אחרים שיהודים כיום
ואישית מובהקת
יכולים לחיותם(.

לגאולה אישית

כמו אמריקנים רבים
ולא לאומית
משכילים
אחרים,
בני המעמד הבינוני
והגבוה משכבת הגיל
שלהם ,גם היהודים הצעירים באמריקה נמשכים
לביטויים תרבותיים בעלי טווח רב-תרבותי עתיר
טעמים .הרומנים הגרפיים ,הצוברים פופולריות
גוברת ,הם מטבעם אפיזודיים ,בעלי גבולות ברורים
המשורטטים כריבועים ,אבל גם בספרות הפרוזה
כיום שולטת התחקית )פסטיש( ,התופרת בתפרים
גסים שמיכת טלאים של חוויות דיסוננטיות ,חושפת
את התפרים והשברים ולפעמים אף מאירה עליהם
14
בזרקור.
ההיקסמות מיהודים ומחברות יהודיות בפינות
נידחות ורחוקות של העולם – "הפלנטה של היהודים"
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– נוטשת כיום את הנוחּות הממוסדת היטב של
היהדות האמריקנית המתבוננת בעצמה ,וחוצה את
גבולות הדמיון בחיפוש אחר דרכים חדשות לחשיבה
על יהודים ועל יהודיּות .בספרים אלה גם השבטיות
וגם מגמת ההתבוללות מפנות את מקומן לכמיהה
פרטית ואישית מובהקת ,במקרים רבים גם רוחנית,
לגאולה אישית ולא לאומית ,והם מתארים יהודים
מּוּכרות פחות לקורא האמריקני :ארגנטינה,
בסביבות ָ
אלסקה ,אסיה ,צפון אפריקה .ההעתקה הבולטת של
הסיפורת היהודית-אמריקנית ליעדים שונים ברחבי
העולם התרחשה גם מכיוון שההתבוללות היא כיום
סיפור שנס ליחו ,וגם מכיוון שבסביבה העירונית
המּוּכרת אין עוד על מה להיאבק ,ולכן
ֶ
האמריקנית
אין בה די מתח דרמטי מן המוכן .ברומנים העוסקים
ב"פלנטה של היהודים" 15,היהודים נוסעים בעולם –
ובמובנים רבים זהו עולם בלתי-ידוע .על-ידי מיקום
מּוּכרת לכותב
הביצוע של היהודיּות בסביבה שאינה ֶ
ולרוב הקוראים ,הם שולפים את הקורא מן המרכז
ומייצרים תובנות וניתוחים חדשים ורעננים .ספרים
מּוּכרים מרחיבים
ָ
על יהודים במקומות ובזמנים לא
את כושר הדמיון של הקוראים תוך שהם שופכים
אור על הקיום היהודי בזמננו.

המוסיקה מציעה בית יהודי "ניטרלי"
לצעירים יהודים רבים
מרחב ניטרלי – משהו שונה מסצנת הפנויים-פנויות
המקובלת ,שיהודים רבים בשנות העשרים והשלושים
לחייהם מרבים לחוש שיש בו משהו מאולץ – הוא
דבר שמוסיקאים וקהלים יהודיים מחפשים אחריו
בשקיקה באתרי התכנסות תרבותיים ,החל במועדוני
רוק וכלה במועדוני קריאה .אנשי מקצוע יהודים
צעירים ,הן כאלה הבקיאים ביהדות והן בורים
מוחלטים ,מתרחקים מבתי כנסת וממוסדות אחרים
בקהילה היהודית ,אך נמשכים למקומות שמדברים

בשפתם ואינם משדרים ִאיּום .לדוגמה ,מדור
"השבוע" בגליון ה 9-ביוני  2011של השבועון "טיים
אאוט ניו יורק" מציע שלל אירועי "רוק ,פופ והיפ-
הופ" והתרחשויות מוסיקליות בוויליאמסבורג.
באותו שבוע הם כוללים את The Big Jewcy Party
ביקב ברוקלין ברחוב  8צפון ליד רבלינג )Jewcy
אוצרּות חכמה
ְ
מתארים את עצמם כ"פלטפורמת
וכיפית לרעיונות שמעניינים צעירים יהודים כיום,
ובהם תרבות ,צדק חברתי ואוכל יהודי"(.

בין מוטיבים מוסיקליים משירים יהודיים-ערביים
מצפון אפריקה ,מהמקצבים הלטיניים של שירי
יהודים מדרום אמריקה ,ומן המגמות המוסיקליות
השולטות בדור שלהם .בה בעת הם בטוחים
בעצמם ואינם מתביישים לעשות שימוש בנושאים
ובמוטיבים מוסיקליים יהודיים בתוך התמהיל הרב-
תרבותי שהם יוצרים .רבים מהם משלבים במוסיקה
האקלקטית שלהם חומרים עבריים מהתנ"ך ומסידור
התפילה.

המוסיקאי דן וולף מתאר ברהיטות את הזירה
החדשה הזו כ"מרחב מקודש" ,ומסביר שאנשים
צעירים "יכולים להגדיר מרחב מקודש ככל דבר
שאנחנו רואים אותו כבעל חשיבות בחיינו ומעניקים
לו משקל וערך ".דוגמאות להגדרות חדשות אלו של
מרחב יהודי מקודש ,על פי וולף ,כוללות גם "מסיבות
פורים במועדונים"" ,קריאה של אותו ספר ,יהודי
או לא ,ושימוש בו כטקסט מקודש" ,ו"חמש-מאות
איש או אלף איש שרוקדים ומזיעים בסן פרנציסקו
לצלילי  DJמתל-אביב ,או 'בלקן ביט בוקס' במסע
הופעות ".מועדוני מוסיקה ,ספרות ומוסיקת רוק
הופכים למקומות הריכוז החדשים של הדור הזה,
שם הם בודקים את יהודיּותם באופנים שהופכים את
המרחבים והישויות הללו למקודשים .וולף ומעצבי
תרבות נוספים קוראים להכרה בלגיטימיות של
קשרים תרבותיים ליהדות המציעים נקודות גישה
ועיגון רלוונטיות למבוגרים יהודים צעירים.

אמנים צעירים אלה שואפים ליצור מוסיקה
אוניברסלית שתגיע לאוכלוסיה – יהודית ולא-יהודית
גם יחד – שלא התנסתה בשום דבר יהודי לפני כן.
בדומה לסופרים ,גם
הללו
המוסיקאים
רבים מן
שיצירתם
מאמינים
המוסיקאים
על
משהו
אומרת
היהודים הצעירים
האנושות ומובנת לכל
משלבים ביצירתם
סוגי הקהלים .יהודים
חומרים עבריים
צעירים רבים נהנים
מהתנ"ך ומסידור
להקשיב
מהאפשרות
התפילה
"ּפאנְ ק
ַ
למוסיקת
כליזמרים" או אינדי רוק
שאיננה מנסה לכפות שום
מסר על הקהל – מוסיקה
שעוסקת במוסיקה עצמה ,בביטוי עצמי ובחקר
הזהות העצמית .האמנים הללו טוענים כי חיבורים
תרבותיים כאלה פותחים פתח לדור הזה להתחבר לא
רק לתרבות היהודית ,אלא גם ליהדות ,ומבקשים מן
הקהילה היהודית הממוסדת להכיר בלגיטימיות של
המרחב המקודש שהם יוצרים .מרחבים יצירתיים
אלה מספקים גם מקום לאמנים המשתמשים בהם
כדי להביע את עצמם ואת יהודיּותם ,וגם זירה ייחודית
ליהודים צעירים אחרים ,שבה יוכלו לבדוק את יהדותם
בלי לחץ ובלי התחייבויות.

מוסיקאים יהודים מרבים לבטא את יהודיּותם
דרך אמנות שממזגת תרבות יהודית ובינלאומית.
מוסיקאים יהודים צעירים רבים מוציאים דיסקים
עם להקות לא-יהודיות ,עובדים עם אמני מוסיקת
ַעםַ ,ראּפ ,א-קאפלה ורוק אלטרנטיבי לפני שהם
מקימים להקות יהודיות משלהם או יוצרים
אלבומים בעלי תמות יהודיות ,המשלבים את
הסגנונות המוסיקליים הללו גם ביצירתם היהודית.
מוסיקאים יהודים צעירים מובילי תרבות מחברים
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ביטויים קהילתיים ודתיים לרב-תרבותיות
יהודית
בדיוק כפי שאמנים יהודים צעירים משתמשים
בספרים ,סרטים ומוסיקה לחקר יהדותם ולהרחבת
הגבולות המקובלים ,כך גם יזמים קהילתיים ומנהיגים
דתיים יהודים צעירים מבטאים את השאיפות
החברתיות והרוחניות שלהם וקוראים תגר על
המודלים המקובלים ביהדות אמריקה .על פי "סקר
יוזמות יהודיות חדשות בצפון אמריקה" 16,תחומי
ההתמקדות העיקריים של הארגונים הם" :חינוך יהודי
) ,(53%בניית קהילה ) ,(31%רוחניות ) ,(28%טקסים
) ,(26%ופיתוח/מעורבות
בקרב בני ".(25%) 20-30

מנהיגי תנועת

הר ָּבה והסופרת דניה
ַ
המניינים העצמאיים
רוטנברג מציינת כי "חלק
אומרים :אנו מונעים
ההתרחקות
ממהלך
ע"י שלל חוויות
מיהדות של זרמים הוא
יהודיות המנותקות
בעצם מהלך לקראת
מהשתייכות
פלורליזם ".ה"שרטוט
לזרם ספציפי
מחדש של הגבולות"
הוא מאפיין מרכזי
של עבודת המנהיגים
הצעירים,
היהודים
אומר הרב אלי קאונפר ,מייסד שותף ומנכ"ל מכון
"הדר" ,במיוחד בהשוואה לדורות קודמים של מנהיגי
יהדות אמריקה ,שנטו למקם את עצמם על פי
השתייכותם לזרם מסוים .קטגוריות השתייכות אלו –
אורתודוקסים ,קונסרבטיבים ,רקונסטרוקציוניסטים,
רפורמים – משקפות רשתות של משמעות ,עמדות
דתיות וסגנונות חיים ספציפיים .הן מבטאות באופן
מפורש לא רק )או אפילו בעיקר( אמונות תיאולוגיות,
אלא גם סגנונות שונים של חיים ואמונה יהודיים.
אבל בקהילות יהדות אמריקה כיום ,בעוד הרבנים
והמנהיגים מן השורה של האגפים הממוסדים השונים
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של היהדות נלחמים כדי להציב גבולות ולחזק את
זהותם בתוך הזרם שלהם ,מנהיגים דתיים צעירים
רבים באמריקה דוחים את התיוגים הללו ,על כל
המשמעויות הצרּורות בתוכם ,ומגדירים מחדש את
ההשתייכות הדתית שלהם במונחים משלהם ,כשהם
מעצבים באופן יצירתי את הביטוי המעשי ליהדותם
כך שיהיה רלוונטי ויבטא את החזון והערכים שלהם.
התנועה של יהודים אמריקנים צעירים בין האגפים
השונים של היהדות האמריקנית עוצבה על-ידי
הסביבות והמוסדות חוצי הזרמים ,שבהם התנסו רבים
מהם בימי נערותם ובגרותם הצעירה .רבים מדווחים
שהיו פעילים בתנועת הצעירים של בני ברית )(BBYO
בבית הספר התיכון .אחרים נסעו לישראל במסגרת
תוכנית "נסיעה" ,או שלמדו בתוכניות קיץ לנוער כמו
 Genesisאו  Bima Brandiesשנוקטות בגישה דומה,
ואחר-כך היו פעילים באגודות "הלל" באוניברסיטאות
שלהם ,שהחברּויות שנוצרו בהן חצו את גבולות
ההשתייכות לזרם מסוים.
פלח לא מבוטל בקרב המנהיגים הדתיים הצעירים
שובר את התבניות הישנות ומספק חלופות להשתייכות
לזרמים השונים .מנהיגים אלה שינו את פני הנוף
היהודי-אמריקני על-ידי יצירת "מניינים עצמאיים",
קהילות תפילה ולימוד המתקיימות באופן עצמאי
ובלתי-תלוי בזרמים השונים .מנהיגי תנועת המניינים
העצמאיים מגיעים מרקעים שונים ומגוונים ,אך הם
נוהגים לומר שהם מּונָ עים על-ידי שלל חוויות יהודיות
המנותקות מהשתייכות לזרם ספציפי ,ובכללן מסעות
לישראל ,לימוד בבית ספר יום ,ופעילות באגודות הלל.
לתפיסה של קהילות תפילה עצמאיות היה תקדים
בולט בשנות השישים והשבעים ,כאשר קבוצות של
מנהיגים יהודים צעירים מרדנים הקימו קהילות תפילה
ניסוייות שנקראו "חבורות" ,כתגובה למה שהם תפסו
כעולם יהודי מוסדי נוקשה ,חסר השראה ,חומרני מדי
ומתמקד בצורה על חשבון התוכן .החבורות ,בדומה
למניינים העצמאיים כיום ,הדגישו שוויוניות שכללה

גם נשים ,ודגלו בגישות חדשניות לתפילה נלהבת
במבנה לא מוסדי במסגרת פולחן שאינו מוכתב על-ידי
הממסד הדתי.
אבל כיום ,מנהיגי המניינים העצמאיים להוטים
למתוח קו מפריד בין מה שהם יצרו לבין מה שיצרו
קודמיהם .הם מדגישים את ההבדלים המכריעים
בין החבורות לבין המניינים העצמאיים וטוענים
שהחבורות לא ייחסו חשיבות לבקיאות בתפילות
ובחומרים טקסטואליים ,ו"הן לא הולידו את הדור
הבא של מייסדי המניינים ,גם אם כמה מהיעדים של
המניינים ושל החבורות היו זהים ",כך לטענת אלי
קאונפר בספרו החדש ,המתאר את ההקמה והרציונל
17
שביסודו של מכון "הדר".
את אתרי הפעולה של המניינים העצמאיים ניתן
לחלק בין סביבות הדומות לסביבות אורתודוקסיות
לבין סביבות שיש להן יותר מן המשותף עם ערכי
הזרם הרקונסטרוקציוניסטי או הרפורמי .אף שמנהיגי
תנועת המניינים העצמאיים מּונָ עים על-ידי חוויות
שונות ברקע שלהם ,רבים מהם עורכים תפילות בנוסח
המסורתי – כמה מהם אף בנוסח אורתודוקסי מובהק
– על פי עקרונות שוויוניים .קאונפר אומר במפורש
שהתפילה שלהם נשמעת "באוזני מי שעיניו עצומות
בדיוק כמו התפילה האורתודוקסית ",חוץ מתנאי אחד
בל-יעבור ,והוא שהשוויון הוא עקרון מקודש בתנועת
המניינים העצמאיים .הרב איתן טאקר ,מייסד שותף של
מכון "הדר" ,מסביר" :אני חושב שהכל מתמצה בשאלת
המגדר ,לא יותר ולא פחות ".היחס לסוגיות מגדר
מטופל באופן שונה במנייני שותפּות )Partnership
 ,(Minyanimקבוצות ייחודיות מזרם האורתודוקסיה
בתוך תנועת המניינים העצמאיים .בכ 15-מנייני
שותפּות בארצות הברית ,בישראל ובאוסטרליה ,ישנה
הפרדה בין גברים לבין נשים ,בדרך כלל באמצעות
מחיצה הלכתית מסורתית ,אבל ילדות ונשים יכולות
להוביל את כל חלקי התפילה וקריאת התורה ,פרט
ל"עמידה" ולתפילות נוספות שבהן הובלה של נשים

אסורה מפורשות על פי ההלכה .על פי הדיווחים ,כמו
מניינים עצמאיים שוויוניים לגמרי ,גם מנייני השותפּות
מספקים חוויית תפילה חזקה.

מוקד גלובלי לצדק חברתי
המרחב התרבותי הבינלאומי המושך כל-כך צעירים
יהודים אמריקניים בשנות העשרים והשלושים
לחייהם הוא השתקפות של המצפן המוסרי שגם הוא
אופייני לדור זה .רדיפת צדק חברתי כתכלית קיומה
של ההזדהות היהודית מוצאת הד בלבם של מנהיגים
ומחנכים ,סופרים ואמנים צעירים מכל הזרמים
ביהדות אמריקה .רבים
מן המודיעים שלנו –
רדיפת צדק חברתי
הבאים מרקעים שונים
כתכלית קיומה של
מכל הזרמים – דיברו על
ההזדהות היהודית
צדק חברתי בשפה הזהה
מוצאת הד בליבם
בכל לתפיסות היהדות
של מנהיגים,
הרפורמית בדבר ה"יעוד"
מחנכים ,סופרים
האוניברסלי של היהדות
ואמנים צעירים
להיות אור לגויים.
מכל הזרמים
תנאי
היא
הנזילות
לחייהם ,כולל ניידות
יהודית .שמולי ינקלוביץ,
כמעט בן  ,30הוא מייסד "עורי לצדק" ,מפעל צדק
חברתי אורתודוקסי ,ותלמיד רבנות בבית המדרש
לרבנים האורתודוקסי הפתוח בישיבת חובבי תורה.
הוא מאמין שהריבוי של ארגוני צדק חברתי של
צעירים יהודים אמריקניים התרחש בחלקו כי הקשב
של הקהילה כה "מפוצל" .במקום להתאחד סביב
משימה בינלאומית או לאומית אחת גדולה של צדק
חברתי ,הוא אומר ,קבוצות שונות של יהודים צעירים
נמשכות אל מטרות שונות מאוד ,ואפילו אדם אחד
יכול להימשך למטרות רבות ושונות .במקום תחושת
משימה "הוליסטית" ,יש להם משימות רבות" ,כי הם
המכון למדיניות העם היהודי
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משתייכים לקהילות רבות ושנות .הם לא מצפים
מקהילה אחת ויחידה לענות על כל הצרכים שלהם
– או לספוג את כל האנרגיה שהם מוכנים להקדיש
למשימות צדק חברתי ".הם אינם מצפים לחיות "חיים
של אמונה או חיים של משמעות ".תחת זאת הם
נענים ל"רגעים של אמונה או רגעים של משמעות".
אחד התפקידים של מנהיג רוחני ,על פי חזונו של
ינקלוביץ ,הוא "לקיים דיאלוג בין כל הדברים האלה
בדרך מורכבת :קהילה חברתית ,טקסט ,חוויה נחווית,
אקטיביזם ורוחניות".
בשביל מנהיגים יהודים אמריקניים צעירים רבים,
שאלות של צדק חברתי הופכות נוקבות במיוחד
בוחנים
כשהם
את
בביקורתיות
עבור חלק מן
מדיניותה של ישראל.
המנהיגים הצעירים,
הדבר נכון במיוחד
שאלות של צדק
לגבי מערך של פרטים
חברתי הופכות
שמנהיג
ומוסדות
נוקבות במיוחד
אחד כינה "האליטה
כשהם בוחנים
הפרוגרסיבית והפוסט-
בביקורתיות
הקרן
של
ציונית
את המדיניות
לישראל
החדשה
של ישראל
ו ,J-Street-שהיא בעד
השלום ,בעד ישראל,
בעד הפלסטינים ".ראוי להדגיש שאלה אינם הקולות
היחידים הנשמעים בקרב מנהיגים צעירים .בין
המנהיגים הצעירים והחדשנים ישנם גם רבים שהם
"בעד ישראל" במובן הישן והמקובל; אבל מרבית
הסיכויים שמנהיגים אלה יתפסו עמדות הנהגה
קונבנציונליות במסגרת האגפים העיקריים של
יהדות אמריקה או בתוך רשת הקהילות היהודיות
הקיימת .יחד עם זאת ,ריבוי הארגונים האלטרנטיביים
המחזיקים בהשקפות יהודיות לא-קונבנציונליות
מהווה סימפטום המעיד על הגלובליזם הרב-תרבותי
היהודי החדש.
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צעירים יהודים אמריקנים רבים דוגלים באמות מידה
גבוהות מאוד להתנהגות לאומית מוסרית ,והם מצפים
מן הארצות שאליהן הן חשים שייכּות – כמו ארה"ב
וישראל – לנהוג בהתאם לאמות המידה המוסריות
הללו .לעמדותיהם הביקורתיות כלפי ישראל מתלווה
במקרים רבים עמדה ביקורתית כלפי ארצות הברית,
המשקפת הגדרה מחדש של הקשר והמעורבות שלהם
עם ישראל .מנהיגים ואנשי תרבות יהודים אמריקנים
צעירים מרבים להצהיר על עצמם כמחויבים לצדק
חברתי עולמי ומקומי ולמאמצים נמרצים החוצים
גבולות אתניים ,גיאוגרפיים וחברתיים-כלכליים.

היכרות – עם ישראל – מולידה בצד
הקשר איתה גם ביקורת
כתוצאה מכך ,בניגוד לדורות קודמים ,אצל יהודים
אמריקנים בשנות העשרים והשלושים לחייהם
הטיולים החוזרים לישראל מחזקים לא רק את הקשר
שלהם עם ישראל ,אלא גם את הידע שלהם ואת
עמדתם הביקורתית כלפי חלקים נרחבים במדיניותה
של ישראל .לדוגמה ,איש מקצוע יהודי צעיר תיאר
באריכות את בעיות החיים בישראל ,כגון "סחר בעובדי
רּבה
מין ,דיכוי עובדים זרים ,בדואים שאין להם מיםָ ".
צעירה הסבירה שבאופן כללי העולם "לא נראה לה
כה מאיים ",ולכן איננה מבינה מדוע היהודים "כה
הר ָּבה שרון
מסתגרים ".צעירים יהודים רבים ,אומרת גם ַ
ברּוס" ,חשים תרעומת רבה כלפי חיים יהודיים וחוויה
יהודית שדוגלים בבידוד ,שרק ישראל מדאיגה אותם,
או שדואגים רק לקהילה היהודית או ליהודים בשעת
צרה ".מבוגרים צעירים מחפשים "ביטוי רחב יותר למה
פירוש להיות יהודי ובן אדם בעולם ",מסבירה ברוס ,כך
שבעיני צעירים יהודים רבים המשמעות של מעורבות
יהודית היא להיות מעורבים "לא רק בקהילה היהודית,
ולא רק במה שקשור ליהודים בישראל ,אלא גם הרבה
מעבר לקהילה היהודית".
ֵ

קולות חלופיים – המסורתיים הצעירים
בקרב היוצרים האמריקנים הצעירים והחדשנים
פועלת גם קבוצה חשובה שאפשר לסווגה
כמוסיקאים ,פעילים חברתיים ,פוליטיים ודתיים,
וסופרים "מסורתיים צעירים" ,הנוקטים עמדה
"הגנתית" )אם להשתמש במונחים של סטיבן כהן(
כלפי העם היהודי ומדינת ישראל .בספרות הנכתבת
על-ידי יהודים אמריקנים צעירים ,לדוגמה ,הגיבורים
הם לפעמים גילומים סמליים של גלותיות ,או להפך,
של ציוניות ונאמנות מסורתית מגינה ]על היהדות
ועל מדינת ישראל[ .יש סופרים המתארים יהודים
נודדים עזי נפש הרודפים אחר גאולה קיומית אישית
בגלויות נידחות וכנגד כל הסיכויים .אחרים – נועזים
לא פחות –פועלים באורח מסורתי .בראיון אישי עם
הסופרת דארה הורן ,היא הסבירה שעומק הקשר שלה
עם יהודיות אתנית מכּווֶ נת-שרידה מקורו בחוויה
האישית שלה את התקפות הטרור של  .11/9הורן
הסבירה כי " 11/9היה הרסני ביותר בשבילה" מבחינה
רגשית ,ו"גרם לי לתחושת ניכור מחיי האוניברסיטה
ומן התרבות האוניברסיטאית ".כשחזרה להרווארד,
גילתה שם סביבה אנטי-ישראלית בעליל ,שהיא
הרגישה בה "כמו בכוכב אחר" אחרי החיים בניו יורק.
היא התנחמה בכך שהמנחה שלה בכתיבת התזה
היתה חוקרת היידיש רות וייס" ,שגם היא בעצמה
מנוכרת כמובן מן התרבות האוניברסיטאית ".דרך
הצירוף הזה של מחויבות עמוקה להישרדות האתנית
של היהודים ואהבת הספרות ,שמתגלם ברות וייס,
קיבלה הורן עידוד "להמשיך להאמין בערך ובחשיבות
של הספרות ,בתקופה בחיי שבה לא ראיתי את ערכה
וחשיבותה ".הורן גילתה במהרה שבקמפוס של
הרווארד ,להיות בעד ישראל אינו 'תקין פוליטית'.
זה היה בשיא האינתיפאדה השניה ,ועמדתה הפרו-
ישראלית הגלויה הביאה לכיתתה סטודנטים שחשו
"כמעט כאילו היה זה מקלט מתרבות הקמפוס,
וחששו מאוד מחבריהם ללימודים ".גם כיום ,אומרת

הורן" ,להתקפת הטרור היה תפקיד מעצב עצום בחיי
הבוגרים".
הספר של דארה הורן(2009) The World to Come ,
מעניק לגיטימיות לשבטיות כשהוא מתמקד במידת
הפגיעּות של הקהילות היהודיות כיום לאיומי טרור,
ומדגיש את חשיבות הרוחניות בקרב מגוון רחב של
אנשים ובמקומות לא צפויים .הורן קיבלה חינוך
קונסרבטיבי ושומרת עד היום על פעילויות וקשרים
יהודיים קונסרבטיביים .הקשרים שלה עם יהודים
ועם היהדות הם אינטלקטואליים ,ספרותיים ,רגשיים,
ומסורתיים במובהק במובנים רבים .היא קיבלה תואר
דוקטור בספרות משווה בהרווארד ,אחרי שלמדה
יידיש כדי להיטיב להבין
את הספרות שנכתבה
הסופרת דארה
בעברית במאה התשע-
הורן :גיליתי
עשרה" :הבנתי שהם
שבקמפוס של
חשבו ביידיש ",היא
הרווארד ,להיות
אומרת על אשפי הסגנון
בעד ישראל אינו
העברי באותה תקופה.
"תקין פוליטית"
גם לכותבים אחרים
יש קשרים ענֵ פים עם
היהודיות
הקהילות
המסורתיות – וויכוחים
עזים לא פחות איתן.
כותבים אלה משתמשים בידע הפנימי שלהם ובביקורת
מבחוץ בכתיבתם .ספרה של אלגרה גודמן Kaaterskill
 ,(1999) Fallsמעביר ביד אמן את הגוונים השונים של
הסתגלות ומרד במושבות הקיץ האורתודוקסיות
האדוקות שבהרי קטסקיל; התמרונים החברתיים בין
ובתוך קבוצות דתיות הם הנושא גם בספריה של טובה
מירוויס (2000) Ladies Auxiliary ,וThe Outside World-
) ,(2004המתארים את האינטראקציה בין קהילות
יהודיות סגורות בדרום ארצות הברית לבין זרים
המגיעים אליהן מן הצפון.
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יוזמות יצירתיות של יהודים
צעירים ושינויים מבניים בזהות
היהודית האמריקנית ובדפוסי
ההשתייכות האמריקניים
נראה כי היצירתיות היהודית הצעירה מייצגת שינויים
מבניים גם בזהות היהודית האמריקנית וגם בדפוסי
השתייכות אמריקניים כלליים.
השינוי בזהות היהודית החל להתרחש אחרי ,1945
אך אנו רואים את השפעותיו בדור האחרון – בקרב
אלה שהם כיום בני  .20-40את השינוי הזה אפשר
לתאר )במילותיה של קארן ברודקין(" :היהודים נהיו
לבנים ".כלומר ,היהודים
הפכו )או שהתאפשר
להם להפוך( לחלק מן
ההיבט היצירתי
האתניות האמריקנית
של היהדות
הדומיננטית,
הלבנה
בתרבות מתאים
בדיוק כפי שאחרים
בדיוק לדפוס של
ממוצא אירופי )כגון
'אתניות
מהגרים
צאצאי
לפי בחירה'
איטלקים או פולנים(
הפכו לחלק מאוכלוסיה
זו .כחלק מאותה אתניות
אמריקנית כללית לבנה
זו ,פחתה החשיבות של מוצאים אתניים אירופיים
שונים )איטלקי ,פולני ,אנגלו-סאכסי/פרוטסטנטי
וכדומה( .כפי שברודקין (Brodkin, 1998) 18מתארת
זאת ,היו לשינוי זה כמה סיבות :ירידת קרנו של
השיח הגזעני והאויגני בהתייחס לקבוצות אתניות
אירופיות אחרי מלחמת העולם השניה והשואה;
מגילת הזכויות של יוצאי הצבא ב ,1945-ומדיניות
פיתוח הפרברים של ִמנהל הדיור הפדרלי אחרי
המלחמה .שני האחרונים אפשרו ליהודים להצטרף
למעמד הביניים .ההצטרפות לקבוצה האתנית של
מעמד הביניים האמריקני הלבן אפשרה ליהודים ,כמו
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לאחרים ממוצא אירופי ,לקיים "אתניות לפי בחירה",
או "אתניות שאין לה מחיר ".צורה זו של השתייכות
אתנית היא בעיקרה סמלית ,ובמהותה היא "פעילות
לשעות הפנאי ,המושרשת במסורות המשפחה
הגרעינית ומחוזקת דרך ההיבטים הרצוניים והמהנים
19
של האתניות" ).(Waters, 1990; 1996
הדפוס שמציגים יוצרים צעירים יהודים אמריקנים
מתיישב היטב עם דפוס הזהות הזה .כפי שראינו,
יהודים צעירים )שאינם דתיים אורתודוקסיים( אינם
תופסים את זהותם היהודית במונחים של "אנחנו
והם" ,ורבים מהם מקיימים קשרים משמעותיים,
חברתיים ואישיים ,עם לא-יהודים .כמו כל התופעות
החברתיות ,גם לתופעה זו גורמים רבים .בנוסף לשינוי
הערכים הכללי שהתחולל בשלושים השנים האחרונות,
מ"הישרדות" ל"ביטוי עצמי") 20שבמסגרתו גדל
האמון בין קבוצות( ,כניסת יהודי אמריקה ביחד עם
אחרים ממוצא אירופי לקבוצת האתניות האמריקנית
הלבנה הכללית פירושה שההבדלים בין יהודים לבין
אחרים פשוט אינם כה חשובים עוד .זאת ועוד ,הביטוי
היצירתי של היהדות בתרבות מתאים בדיוק לדפוס
של "אתניות לפי בחירה" .היא אופציונלית ,היא כיפית,
והיא מוסיפה עניין ומעמד לאלה שבוחרים בה.
ההיבט המבני השני הוא שההשתייכות לארגונים
גדולים בארצות הברית מצויה בשפל כבר יותר
מדור .מאז שנות השבעים של המאה שעברה ,לא
רק האיגודים המקצועיים בשפל )הם היו נתונים
להתקפה פוליטית מתמשכת( אלא גם ארגוני אחווה
כגון ה ,Elks-ארגונים אתניים גדולים כמו Knights
 ,of Columbusאגודות של ותיקי המלחמות וכדומה
) .1(Sckocpol, 1998; 2003במובן זה ,הרתיעה
וההתנערות של יהודים צעירים יותר מהשתייכות
לזרם דתי כלשהו והתנגדותם להצטרף לארגונים
ממסדיים תואמת את הדפוס האמריקני השליט כיום.
נראה שהשינויים הללו נובעים מן העובדה שאמריקה
הפכה לחברת רשת ,שבה המודלים של ייצור המוני

ושל התארגנויות פוליטיות המוניות )מדינת הלאום(
מתחלפים באופנים פרטניים ומותאמים אישית של
ייצור ,צריכה וגיבוש זהות )גם בתוך מרחב חוצה
לאומים( ) 22.(Castells, 1996וכך ,כמו אמריקנים
אחרים ,גם יהודים צעירים אינם מצטרפים עוד
לארגונים גדולים שבהם 'מידה אחת מתאימה לכולם'
)כמו הפדרציות הגדולות( ,אלא מעדיפים לקחת חלק
בפרויקטים המבוססים על עניין ומשמעות משותפים.
היבטים מבניים אלה מודגשים כאן מכיוון שחשוב
מאוד להבין שהדפוסים החדשים שמציגה ההנהגה
החדשה אינם גחמות גרידא של צעירים מרדנים ,אלא
משקפים שינויים מבניים בחברה היהודית ובחברה
האמריקנית בכלל ,ומכאן ברור שהם עתידים להשפיע
בדרך זו או אחרת .לכן חיוני שארגוני הקהילה היהודית
יגבשו מענה ארוך-טווח.

סיכום :דרכי גישה יצירתיות
לשכבת גיל שיהודיּותה
מצויה בסיכון
יהודים צעירים ציוניים במובן הקונבנציונלי ,בעלי
גישה הגנתית לערכי היהדות ,מהווים כיום מיעוט
בקרב שכבת הגיל שלהם .רוב הפעילויות היצירתיות
שלהם אינן שנויות במחלוקת ,שכן יעדיהם מתרכזים
בבירור בשירות ערכים יהודיים מסורתיים כגון ציונות,
הכרת היהדות וחיים על פיה ,גם אם השיטות חדשניות
ולא-מּוּכרות .בניגוד אליהם ,המנהיגים ,האמנים
ָ
והיזמים החברתיים הצעירים ה"עצבניים" יותר ,כן
מעוררים עוינות.
בעולם הדתי מרבים להאשים את המנהיגים הצעירים
שהקימו את המניינים העצמאיים בכך שהם "אנוכיים"
בחיפוש שלהם אחר עוצמה ומשמעות רוחנית ,שכן
רבים מהם הוציאו את עצמם מאותם אגפים ביהדות
שהעתירו משאבים רבים על בתי הספר ,מחנות הקיץ

והפרויקטים החינוכיים האחרים שלהם .כמה רבנים
מבוגרים יותר מן התנועה הקונסרבטיבית התלוננו
במיוחד על "בריחת מוחות" או "הידלדלות המחויבות"
שסחפה רבים מבני טיפוחיהם הצעירים והמוכשרים
ביותר אל תנועת המניינים העצמאיים .כשהמנהיגים
הצעירים הללו נעדרים מבתי הספר הדתיים,
מהתפילות בציבור ומפעילויות נוספות – ועוד לוקחים
אתם את השירה ,הלימוד ,ההרצאות והחשיבה
מעוררות ההשראה שלהם – ברור שהקהילות שנותרו
מאחור מרגישות היטב בחסרונם .אילו נשארו ,הם היו
מספקים לקהילות את מה שהסוציולוג צ'רלס ליבמן
כינה "האליטה הקונסרבטיבית" של דורם .יש מבקרים
התוהים להיכן נעלמה
תחושת הקהילה הרחבה
הדפוסים שמציגה
יותר .הייתכן שבחיפוש
ההנהגה החדשה
אחרי שלמות אישית
אינם גחמות
הלכה לאיבוד תחושת
של צעירים
העּמיּות והמחויבות?

מרדניים ,אלא
משקפים שינויים
מבניים בחברה
היהודית ובחברה
האמריקנית בכלל

עליה
שאין
עובדה
עוררין היא שרגליה של
האוכלוסיה העצומה של
רווקים יהודים בשנות
והשלושים
העשרים
דרכו
לא
לחייהם
כמעט מעולם בבתי הכנסת של הזרם הקונסרבטיבי
והרפורמי )ולעתים אורתודוקסי( ,אלא בחגים
ובאירועים משפחתיים .והם כן נמשכים בהמוניהם
לתנועות המניינים העצמאיים ומנייני השותפות.
במובן זה ,ברור שהקהילות החדשות והחדשניות
הללו אינן "גונבות כבשים" מן הקהילות של הזרמים
הממוסדים .להפך ,אפשר לראות אותן כמבצעות
משימה הפוכה לגמרי – הן מצליחות לשמר את
המעורבות של רווקים ורווקות יהודים צעירים
בתפילות ובפעילויות אחרות של הקהילה הדתית ,עד
שאלה מתחתנים ,אם הם מתחתנים ,מולידים ילדים,
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ואז מחפשים סביבות קונבנציונליות יותר המציעות
בתי ספר דתיים ושירותים נוספים הדרושים למשפחה
המורחבת .למעשה ,דווקא פינוי מקום במרחבים
הממוסדים לקליטת ההנהגה היצירתית וחידושיהם
של המנהיגים הצעירים עשוי להיטיב עם שני הצדדים.
ומשנה זהירות .מניינים
ברור כי לשם כך דרושים טקט ִ
עצמאיים רבים כבר נמלטו מאולמות התפילה או
מאולם הכינוסים של בית הכנסת השכונתי )לפעמים
אל אולם הכינוסים של כנסיה קרובה( כאשר חשו
)בצדק או שלא בצדק( כי ישות גדולה יותר שאינה
שותפה לערכיהם מנסה לנכסם ולהשתלט עליהם.

הכרה וקידום האינטראקציה
טובה גדולה עשויה
לצמוח מן ההכרה
מניינים עצמאיים
בקשרים
והתמיכה
רבים נמלטו
הסימביוטיים הנזילים
מבית-הכנסת
המתקיימים בין מוסדות
השכונתי ,כאשר
"קונבנציונליים" וגופים
חשו כי "ישות
נדבניים לבין הנהגה
שאינה שותפה
יהודית "חדשנית" .לא
לערכיהם מנסה
מדובר כאן בשני עולמות
להשתלט עליה"
סגורים הרמטית – בדיוק
להפך ,אלה עולמות
השזורים ביניהם ללא
הפרד ,כפי שמציין הסוציולוג שאול קלנר כשהוא
סוקר את ההיסטוריה שלו כמנהיג יהודי צעיר/חוקר
ומתאר מדוע "ההבחנה בין מממנים ,מקבלים ,חוקרים
ועוסקים בשטח היא מטעה":
"אני בוגר תוכנית המלגות של קרן
וקסנר ופרויקט עוצמה של הפדרציות
היהודיות ,ובעבר לקחתי חלק גם בThe-
 , Conversationפרויקט שיתוף פעולה של
המרכז ליוזמות מנהיגות וכתב העת The
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 .Jewish Weekלימדתי בכל שלושת מסלולי
המנהיגות של קרן וקסנר )מלגת בוגר ,מלגת
ישראל ,מסלול מורשת( ,בתוכנית העמיתים
של מכון מנדל בירושלים ,בתוכנית המלגות
 STARלרבנים של מכון שוסטרמן ,ובתוכנית
הבוגרים של מלגות צעירים ע"ש ברונפמן
בישראל] ...ההנהגה היהודית הצעירה
והשינוי מעוגנים כולם[ בתוך עולם של
23
קרנות נדבנות פרטיות.
בראיונות שנערכו במסגרת פרויקט המנהיגות הצעירה
של "אבי חי" ,נדהמתי ממספר המקרים שבהם
נמצא כי המנהיגים התרבותיים ה"חדשניים" וה"לא-
קונפורמיסטים" שוכנים לבטח במקומות עבודה
קונבנציונליים בלב הממסד היהודי – בפדרציות ,בבתי
הכנסת וכדומה .במקום להכחיש או להתעלם מן
הסימביוזה הקיימת בין ביטויים "ישנים וקונבנציונליים"
לבין ביטויים "חדשים וחדשניים" של יהודיּות ,מוטב
הקרבה עשויה לקדם
לנסות לבנות על תועלותיהִ :
דיאלוג ,כשיש רצון בכך.

פתיחה – לא סגירה – של דלתות
פרשנים רבים ,בעיקר כאלה שמקדישים זמן ומרץ רב
למוסדות יהודיים קונבנציונליים ,ובכללם פדרציות
וארגוני הגנה ,בתי כנסת ובתי ספר יהודיים ,תוהים
בדבר ערכּה של יהודיות המתבססת על קשרים
תרבותיים בלבד.
"למה שאנחנו נקדיש ",כך הם טוענים" ,את המשאבים
הכספיים הדלים של הקהילה לתמיכה בקבוצה
גדולה המאורגנת באופן רופף של אנשים שלא
אכפת להם מהארגונים היהודיים הקונבנציונליים
והם תורמים להם פחות ,שמזכירים את שם ישראל
רק כדי למתוח עליה ביקורת ,שאינם רואים בנישואי
תערובת בעיה – למעשה ,בין שורותיהם יש מספר לא
מבוטל של לא-יהודים .מדוע עלינו להעניק פרסים

לסופרים שמהללים את הגולה והמואשמים בהכפשת
24
ישראל?"
הענשת יוצרים וצרכנים צעירים של האמנויות
היהודיות החדשות על מה שאותם משקיפים
רואים כיהודיּות שטחית ורדודה שקולה לטריקת
הדלתות שדרכן עתידים להיכנס אלה שחשים הכי
פחות שייכּות ליהודיותם ,וגם לדחייה ופסילה של
מאמציהם היצירתיים החשובים של אמנים ,יזמים
ומנהיגים יהודים צעירים מוכשרים ומסורים ביותר.
המשתתפים ב JDub-היו "בעיקר אנשים צעירים,
רווקים ובעלי הכנסות נמוכות יחסית" – 25בדיוק הפלח
הדמוגרפי שסביר ביותר שיחוש ניכור כלפי הארגונים
היהודיים הקונבנציונליים באמריקה.
במשך עשורים רבים היה מקובל שיהודים אמריקנים
לא משייכים את עצמם באופן פורמלי לארגונים
יהודיים עד שהם מתחתנים ,מולידים ילדים ,ונתקלים
בצרכים משפחתיים כגון חינוך יהודי לילדיהם בגיל
בית-ספר .כיום ,מספר גדול של יהודים אמריקנים
דוחים את נטילת האחריות הבוגרת הזו הרבה אחרי
גיל  30ולפעמים אף  .40כתוצאה מכך ,לאלה מביניהם
שקשריהם היהודיים רופפים מלכתחילה אין כמעט
שום דחף להשתתף בפעילויות יהודיות קונבנציונליות,
וגם אין להם כמעט הזדמנויות חלופיות לבדיקת
הקשר שלהם עם יהודיּותם.

אלה שפונים לקשת רחבה יותר של צעירים יהודים
– אנחנו שומרים על הקשרים היהודיים החיוניים של
האוכלוסיה המצויה בסיכון הגדול ביותר מבחינת
יהודיותם .ובכך אנחנו גם תומכים בעבודתם של כמה
מן המנהיגים הצעירים המסורים ביותר שיש לנו.
אפשר ללמוד ממנהיגים יהודים צעירים "הגנתיים"
כמו דארה הורן .אחד המאפיינים הבולטים ביותר של
יוצרים מסורתיים צעירים אלה ,בין אם הם מוסיקאים,
אמנים או סופרים ,או שהם פועלים במסגרות
אמנותיות ,או בארגונים דתיים או קהילתיים ,או בגופי
צדק חברתי שמגיעים אל בני גילם ,הוא העובדה שהם
יודעים היטב כי הגינויים המקובלים ,המושמעים
כתגובה אינסטינקטיבית – ולא חשוב כמה הם
מבריקים ומשכנעים – רק מגבירים עוד את הניכור
שחשים הקהלים המגוונים שלהם ,ולא משנים את
דעתם .אותם מנהיגים צעירים אינם חוששים לבטא
את מה שהם מאמינים בו – להפך ,הם סנגורים רהוטים
בשירות הערכים שלהם ,ובכללם הדרכים שלהם
להבנת יהודיות .אבל בו בזמן הם השכילו ללמוד את
אמנות ההקשבה בלב פתוח וההיענות למורכבותו של
האתוס הרב-תרבותי בימינו .אלו הן מיומנויות שכדאי
ללמוד לחקות.

מקומות התכנסות תרבותיים תופסים נתח נכבד
במיוחד בזהותם היהודית של אלה שקיבלו הכי פחות
חינוך יהודי ,שיש להם הכי פחות חברים יהודים ,ו/או
החווים את הניכור הרב ביותר מן הקהילה היהודית
המאורגנת .יש מן הפרדוקס בעובדה שבעוד שאלה
שהמעורבות היהודית שלהם היא הגבוהה ביותר
צורכים הרבה יותר תרבות יהודית מאלה שמעורבותם
היהודית היא הנמוכה ביותר ,התרבות היהודית תופסת
מקום חשוב בהרבה במפות המשמעות היהודית
של אלה שיהודיותם היא הדלה ביותר .באמצעות
התמיכה במקומות התרבות היהודית – בעיקר דווקא
המכון למדיניות העם היהודי
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יצירת משמעות יהודית באירופה:
מבוגרים צעירים ,יצירתיות
תרבותית והעתיד היהודי
בעשור החולף היינו עדים לצמיחה מרשימה ותחיה
של החיים היהודיים ברחבי אירופה .יוזמות חדשות
מופיעות בארצות שונות ברחבי היבשת ,ואנשים
מתחברים ואף מתחברים מחדש אל החיים היהודיים
– ברמה התרבותית והרוחנית .יזמים חברתיים יוצרים
מציאויות חדשות המתמקדות בחינוך ,אמנויות ותרבות
ובניית קהילות ,ומציגים דרכים חדשות לביטוי היהדות,
דרכים שהן מכילות,
פתוחות ונגישות ,לקירוב
"אירופה היא
אנשים שקודם לכן
המקום המבטיח
לא השתייכו לקהילות
ביותר לתחיה
במקום
הממוסדות.
יהודית ,בהיותה
להשאיר את הטיפול
מודל חלופי
חברתיים
בצרכים
הממחיש את
היהודיים
למוסדות
המיומנות
היזמים
המרכזיים,
האירופית בניהול
החדשים
החברתיים
מרחבים של
פתרונות
יוצרים
התמודדות עם
המספקים
חדשניים,
תפיסות שונות"
יוצאות-דופן
תוצאות
ומשפרים את חייהם של
אלפי יהודים מנוכרים.
פעילים צעירים ,גם בסביבות מבּודדות מאוד ועם
מעט מאוד עזרה מוסדית ,אם בכלל ,אחראים להקמת
מספר יוזמות חדשות כגון Jewish Web-Radio
במילאנו ,פסטיבל סרטים יהודי-ישראלי באמסטרדם,
מרכז ייעוץ תעסוקתי במוסקבה ,כנס אירופי לדיאלוג
יהודי-מוסלמי ,והנהגת יום זכרון לשואה ברומניה.
אניה יבלונסקיה ,בת  25מאוקראינה ,מנהלת פיתוח
קהילתי בקהילה היהודית בקייב ,היתה אחראית
לפיתוח התוכנית "נושמים אותו אוויר"" .יש
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באוקראינה יהודים רבים ,אבל מספר המשתייכים
לקהילה קטן מאוד .מודל הקהילה הישן אינו עובד,
וחשוב לי לעזור להביא שינוי וחזון חדש לחיים
היהודיים ,לא רק בקייב ,אלא בכל רחבי אוקראינה.
אני רוצה לשנות את הגישה של 'מה אני יכול
לקבל מהקהילה' ל'מה אני יכול לתת לקהילה'",
היא אומרת" .אנשים צעירים מתעניינים בדברים
מודרניים ,מתקדמים ורעננים ,ולכן אני מנסה לבנות
פרויקטים יצירתיים שמתבססים על דברים כמו
אמנות מודרנית ,סובלנות וזכויות אדם ,כדי למשוך
אל הקהילה אנשים אינטליגנטיים ודינמיים".

בחזרה לעתיד :האם הרנסנס היהודי יבוא
מאירופה?
קלייב לאוטון ,מייסד יוזמת פסטיבל "לימוד"
בבריטניה ,תופס את אירופה כמקום המבטיח ביותר
לתחיה יהודית .בעיניו ,אירופה הנטועה במורשת בת
אלפיים שנה בוודאי איננה העתק של המודל האמריקני
או הישראלי ,שהוא מטיל ספק ביכולת לקיימו לאורך
זמן ,אלא מודל חלופי הממחיש לעתים קרובות את
המיומנות האירופית בניהול מרחבים של התמודדות
עם תפיסות שונות ,במקום לתבוע בהירות מיידית.
"אמריקה וישראל ,שהן הקולות הדומיננטיים ביהדות
העולמית כבר זמן רב ,חילקו ביניהן את הדיון
האידיאולוגי בשאלה איך להיות יהודי לאורך המאה
העשרים .בעוד ישראל 'הלאימה' את החיים היהודיים,
אמריקה 'הפריטה' אותם .בישראל ,המדינה ניהלה את
החיים היהודיים בשביל כולם .באמריקה ,כל אחד היה
חופשי להמציא לעצמו את החיים היהודיים כרצונו.
במשך זמן רב מאוד ,שני המרכזים המשגשגים האלה
ניהלו ביניהם דו-שיח של חירשים בשאלה למי מהם יש
יותר סיכוי לשרוד במאה העשרים-ואחת .אבל הדבר
היחיד שעליו הסכימו להסכים היה שעל אירופה אבד
הכלח ,שהיא כבר מתה או שהיא גוססת ,שהיא בית

קברות ענקי )או בראיה חיובית נדירה – מוזיאון( ,שיש
בה רק קומץ יהודים ששרדו את השואה .שני המרכזים
התגאו בראיית הנולד של אבותיהם ,שעזבו את אירופה
בתחושה כי גורל החיים היהודיים באירופה נחרץ ,וזו
הצדיקה את עצמה.
"ואולם" ,ממשיך לאוטון" ,לקראת סוף המאה העשרים
קרו שלושה דברים מפתיעים .אמריקה גילתה שהשיטה
שלה )או היעדר שיטה( להבטחת עתיד היהודים אינה
פועלת היטב כמקּווה .מתוך הגילוי הזה התרחשו
רעידות האדמה בהתפתחות ההמשכיות היהודית .בה
בעת הזמינה ממשלת ישראל את דו"ח שנהר ,שמצא כי
רוב הישראלים אינם מסוגלים לזהות בדל של יהדות גם
אם זה ינשוך אותם באפם )ואני עדיין לא יודע מה בדיוק
נעשה בעניין זה!( .אבל הדבר השלישי היה שדווקא
בעיצומו של אותו אובדן רגעי של הבטחון בשאלת עתיד
היהודים ,התגלה פתאום שהחיים היהודיים באירופה
לא רק נמשכים ,אלא גם מתחילים להתעורר".
מכאן ,לדברי המחברים של דו"ח ,26 Jumpstart
שאירופה עדה לתחיה חסרת-תקדים של החיים
היהודיים בזמננו .נכון לאביב  ,2010מחברי הדו"ח
העריכו שבאירופה פועלים כיום כ 220-260-מיזמי
הזנק יהודיים .ביחס לגודל האוכלוסיות ,כך על פי
ההערכות ,מדובר בכמעט כפליים מיזמי הזנק יהודיים
באירופה )פרויקט אחד ל 6,400-איש( ,בהשוואה
למספרם בצפון אמריקה )פרויקט אחד ל11,000-
איש(.
למרות שקבוצת המחקר  Westburyמקונטיקט
שותפה לאופטימיות זו בדבר התחיה היהודית
באירופה ,כמה מהפעילים הצעירים יותר ,שצברו
נסיון בבניית קהילות באמריקה ובישראל ,מבחינים
בפער גדול בין מיזמי הזנק האירופיים במימון
אמריקני לבין הממסד היהודי המקומי ,שאינו תומך
ביזמים החדשים .אריאל בארי מPresentTense-
אומר" :הפחד שלי הוא שההשקעה היהודית בבניית
יכולת קהילתית באירופה היתה או תגובה לשואה,
27

או רצון להתאים את החדשנות שמתרחשת בארצות
הברית או בישראל למידותיו של 'העולם הישן' .מה
שנוצר כתוצאה מכך הוא קהילה מפוצלת באירופה,
שבה 'הגוורדיה הישנה' היא עדיין 'בעלת הבית' של
קופת הקהילה היהודית ,ומכאן גם התמריץ שיש לה
לשמור בידיה את השליטה .מן הצד השני של המתרס,
חברי הגוורדיה החדשה לומדים מנסיון הדור שלהם
ברחבי העולם ומנסים להזניק יוזמות חדשות ,אבל
במימון חיצוני ,ולפיכך ללא השתתפות של המוסדות
המקומיים או של חברים מרכזיים בקהילותיהם".
יחד עם זאת ,אין ספק שאירופה היא מקום שונה,
ואחד ההבדלים העיקריים בין היבשת הישנה לבין
זו החדשה טמון בהיעדר
המוסדית
התמיכה
ההנהגה היהודית
ביוזמות מן השטח.
המוסדית באירופה
יזמים יהודים צעירים
שותפה לערכים
באירופה אינם פחות
שמרניים ,ולכן היא
חדשניים ממקביליהם
נרתעת מנטילת
האמריקניים ,אך הם
סיכונים ומתנגדת
חסרים מערכות ליווי
לאליטות עולות
ההנהגה
ותמיכה.
המוסדית
היהודית
באירופה שותפה לערכים
ולכבוד
השמרניים
למסורת האופייניים לאליטות הפוליטיות באירופה,
ובמקרה שלנו פירוש הדבר גם רתיעה מנטילת סיכונים
והתנגדות לאליטות עולות.
פער הדורות אינו אחיד בכל רחבי היבשת .הקהילות
היהודיות באירופה צמחו על רקעים היסטוריים
וסוציולוגיים שונים ויש ביניהן הבדלים גדולים במונחי
ההתקבלות בחברה הרחבה ,היכולות הקהילתיות
ועצימּות החיים היהודיים בהן .ליהדות בריטניה ,שיש
לה זיקה תרבותית ומוסדית רבה ליהדּויֹות אנגלו-
סקסיות אחרות ,יש די בטחון עצמי ועיגון תרבותי
להקמת 'מדגרות חדשנות' ולתמיכה בהן .מבין
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הקהילות שסבלו מאוד בשואה ,יהדות צרפת היא
היחידה שהצליחה להקים רשת מקיפה של שירותים
קהילתיים .אבל השיקום נעשה בדרך ריכוזית שלא
הותירה כמעט מרחב ליוזמות פרטיות .קרן עזרה
) ,(Ezra Ventureששמה מתייחס לקרן יהושע )Joshua
 ,(Ventureהמיזם האמריקני שהעניק השראה לארגון,
היא ה'מדגרה' החברתית הראשונה של יהדות אירופה.
על מנת להתגבר על היעדר התמיכה ב"פרויקטים
חדשניים העונים על צרכים תרבותיים חינוכיים או
חברתיים חדשים בתוך הקהילה ",החליטו שישה אנשי
עסקים צרפתים צעירים להשקיע מחסכונותיהם כדי
לאסוף מימון ראשוני ומשאבים לליווי של שניים-
שלושה מיזמים בשנה.
עד כה ,שלוש מתוך
הימנעות המוסדות
היוזמות שלהם הצליחו
הקיימים מתמיכה
להבטיח לעצמן מימון
ומעורבות היא
ממוסדות
ארוך-טווח
סיבה עיקרית
יהודיים מרכזיים.

למספר הגדול

ככלל ,מיזמי הזנק נולדים
של מיזמי הזנק
במענה לצרכים שאינם
יצירתיים באירופה
מקבלים מענה במוסדות
הקיימים ,ולאור חוסר
ההיענות של המוסדות ,לא נותרה ליהודים אירופים
צעירים ברירה אלא להקים מיזמי הזנק משלהם ולספק
לעצמם פתרונות משלהם .נראה כי הימנעות המוסדות
הקיימים מתמיכה ומעורבות היא אחת הסיבות העיקריות
למספרם הגדול של מיזמי הזנק יצירתיים באירופה.

השקת המותג

J

האתגרים שבפניהם ניצבים יהודי אירופה דומים בחלקם
ושונים בחלקם מאלה העומדים בפני מקביליהם
האמריקניים .לכן מיזמי ההזנק שהם מקימים שונים
במובנים מסוימים מאלה של מקביליהם באמריקה .אבל
נפתח דווקא בנקודות הדמיון ,כגון המוסיקה ,הריקוד
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והכיף .בכל רחבי העולם ,מבוגרים צעירים מאזינים
למוסיקה ויוצרים מוסיקה ,והמוסיקה הבינלאומית
הצעירה בת זמננו חוגגת ומהללת את המגוון האנושי,
ולא מסתדרת עם גבולות אתניים ודתיים .מריו דה ז'נירו
ועד פאריס ,לונדון וברלין ,פסטיבלי ג'אז וכליזמרים
מושכים אליהם להקות מעורבות של יהודים ולא-
יהודים המנגנים ביחד ונהנים ביחד ממוסיקה .בכל
רחבי אירופה ,קבוצות קטנות של פעילים יהודים
השיקו קורסי בישול יהודי ,ירידי אמנות יהודית
ופסטיבלי קולנוע יהודי .הפרויקט המוביל בתחום זה,
בזכות המקצוענות והרוח הייחודית המפעמת בו ,הוא
פרויקט "לימוד" הבריטי ,שהצליח להרחיב את היוזמה
מלונדון ליותר ממאה מקומות נוספים.
השאלה הניצבת בפני יהודים צעירים היא איך להיות
חלק מן ה"מרק התרבותי" העשיר שהם רואים בו
מגמה גלובלית חיובית ביותר ,ובה בעת לשמור על
ייחודם האתני? תשובתם ,שהיא מחוכמת ביותר,
היא להשיק את מה שאפשר לכנות "המותג "J
) .(Brand Jעל מנת למצב את עצמם בלב הפעילות
הרוחשת של היוזמות התרבותיות ,החברתיות
והפוליטיות המזדהות כיהודיות – ונזכיר מביניהן את
 JDub, Jewcy, JewTube, RadioJ, JewSalsaוJuMu-
)מוסיקה ואמנות( Jhub ,ו) JVN-חדשנות חברתית(,
 J-Streetו) J-Call-פוליטיקה( – הגופים האלה אימצו
את האות  Jכחלק משם המותג שלהם ,או מסמן דומה
אחר שקל לחפש אותו בגוגל ושיש בו הדהוד לזיקה
האתנית-דתית שלהם.
יחד עם זאת ,כשמשווים את סצנות החדשנות היהודית
באמריקה ובאירופה ,עולים מיד כמה הבדלים בולטים:
לריבוי המיזמים העוסקים ברוחניות יצירתיות ותיקון
עולם בצפון אמריקה אין מקבילה באירופה .פער זה
ממחיש את אחד ההבדלים היסודיים בהוויה של מבוגרים
יהודים חדשים אירופה לבין זו של מקביליהם באמריקה.
מעבר להיעדר התמיכה המוסדית במיזמי הזנק ,כפי
שהוזכר לעיל ,אירופה שונה מאמריקה בלפחות אחד

מחמשת הממדים הבאים ,הקשורים ביניהם :רתיעה
מהייחודיות והחריגות היהודית ,ריכוזיות הממסד
היהודי ,התמקדות הדיון היהודי בשואה ,מגוון השפות,
וחוסר קשר בין קהילות .מיזמי ההזנק המקומיים
שואפים לטפל בצרכים הספציפיים הבאים:

 .1בין התבוללות לייחוד
אם באמריקה היהודים הצעירים שילבו את יהודיותם
בצורה 'רכה' בתוך זהותם רבת-הפנים ,היהודים
האירופיים עדיין חיים על פי זהות בינארית ,כמו
היהודים באמריקה בדורות הקודמים .בדומה לדור
הסבים של יהודי אמריקה דהיום ,אפילו ליהודים
אירופים שאין להם כמעט שום הון אתני יהודי ,שאינם
יודעים שפות יהודיות ,לא מכירים כמעט שום טקסטים
כתובים וביטויים תרבותיים יהודיים ,יש תחושת זיקה
ברורה – לטוב ולרע – עם מוצאם היהודי .גם אם
היהודים הצעירים באירופה אינם חווים שום מכשול
בדרכם לניידות השכלתית ,כלכלית או חברתית,
יהודיּותם מהווה מרכיב מפתח בזהותם .כתוצאה
מקולאז' הזהויות של התרבות העולמית הפוסט-
מודרנית ,הם יכולים ,כמו מקביליהם האמריקנים,
ללמוד תלמוד ולאכול לובסטר בערב שבת.
האנטישמיות מילאה ,וממשיכה למלא ,תפקיד קריטי
בהבניית הזהות הקולקטיבית באירופה .ביבשת
הישנה ,השתייכות יהודית לעולם איננה עניין של מה
בכך .בחיפוש בגוגל ,המלה הנפוצה ביותר המופיעה
לצד שמה של אישיות ידועה בצרפת היא המלה
"יהודי"; רק אחרי מסע אנטי-גזעני נרחב הסכימה
חברת אפל לבטל את האפליקציה ,Jew/non-Jew
שענתה בדיוק על הצורך החולני הזה ,המשותף
ליהודים וללא-יהודים ,לברר את שאלת יהדותו של
כל אדם מפורסם .אמנים ,פוליטיקאים ,סופרים
ומפיקי קולנוע ממוצא יהודי נשאלים כדרך שגרה
על-ידי נציגי התקשורת על הקשר שלהם ליהדות

ולישראל .עיסוק כפייתי זה בשאלת הזהות היהודית
הפך אותה לשאלה עדינה בקרב יהודי אירופה בכלל,
ובקרב הדור החדש של המבוגרים בפרט .באופן מעשי,
היהודים ניצבים מול ברירה בלתי-אפשרית :המסר
הסמוי שמשודר להם הוא שהם מתבקשים להתבולל,
אבל בפועל ,ההקשר אינו מאפשר להם לעשות זאת.
בהתמודדותו עם ברירה טרגית זו בחר  ,Jewpopאחד
הבלוגים העוקצניים והנקראים ביותר בקרב יהדות
צרפת ,בסיסמה הגרוטסקית" ,האתר שרואה יהודים
בכל מקום" ,ובקריאת הקרב המרירה "הצטרפו
לקונספירציה" ,בנסיון להבליט את האבסורדיות של
האובססיה האנטישמית .בסירובם להתבדלות ,שהיא
פתרון מפתה בעיני חלק
היהודית,
מהקהילה
האנטישמיות
לעמדה
וגם
מחד,
מילאה ,וממשיכה
המבישה של יהודים
למלא ,תפקיד
המנסים )ללא הצלחה(
קריטי בהבניית
להסתיר את יהודיותם,
הזהות הקולקטיבית
מאידך ,החליטו יהודים
באירופה
אלה להבליט את זהותם
האתנית בעזרת הומור
המזכיר את עמדתו של
פיליפ רות בשנות השישים .היוזמה כה מצליחה עד
שכמה אמנים לא-יהודים כבר ביקשו לתרום לבלוג.
מכיוון שגם ההומור היהודי וגם הבלוגוספרה ידועים
בחתירתם לפריצת גבולות ,הגרסה הבלגית של הבלוג
קוראת לעצמה "האתר שרואה גויים בכל מקום" ,ובכך
מעצימה עוד יותר את הלעג לאובססיה האנטישמית.

 .2התמקדות הדיון היהודי בשואה
השואה היא נקודת התייחסות מרכזית לאירופה
שאחרי המלחמה ,ומרכזיות זו מציבה את היהודים
בתפקיד בעייתי בטרגדיה .יהודים צעירים אינם
מעוניינים למלא תפקיד סמלי שלילי ומצמצם כזה.
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יתרה מזו ,ההתייחסות לשואה היא חרב פיפיות,
כי כל התייחסות לשואה מזכירה לאירופים את
התנהגותם האומללה ,שלא לדבר על מעשי רצח
שפלים ,באותה תקופה .יהודים צעירים מנסים
בדרכים שונות לחמוק מן המלכודת הבעייתית הזו.
אחת הדרכים היא באמצעות הספרות והאמנות.
במובן זה ,הרומן הגרפי "לא ניסע לאושוויץ" )We
 (Will Not Go to Auschwitzמספר את סיפורם של
בני הדור השלישי לניצולי השואה ,שהחליטו "לסייר"
לאורך אלף שנות הקיום היהודי בפולין ,אבל נמנעו
בכוונה תחילה מלבקר באתרים המרכזיים של
מלחמת העולם השניה.

 .3ריכוזיות ושמרנות הממסד היהודי
קודם הזכרנו שהמימון לחדשנות בקהילה היהודית
דל מאוד ,ושהמבוגרים הצעירים משתלבים בהנהגה
לעתים נדירות בלבד .הדבר נכון במיוחד בתחום
הדתי ,שבו ,למרות שרק קומץ יהודים הם שומרי
מצוות ,הרבנויות המרכזיות של הקהילות באירופה,
המייצגות קהילות שלמות ,מצויות תחת שליטתן
הבלעדית של הרשויות האורתודוקסיות .למרות זאת,
הקהילות הרפורמיות מצויות בצמיחה ,בעיקר בארצות
הפרוטסטנטיות .אין ספק שקיים צורך בתחיה רוחנית
באירופה ,אבל מכיוון שהיוזמות מתוך השטח אינן
זוכות לעידוד הממסד היהודי ,ובגלל המסורתיות של
ההנהגה היהודית המרכזית והשם הרע שיצא לדת בכלל
באירופה ,איננו רואים עדיין התארגנות אלטרנטיבית
של מניינים עצמאיים וחבורות באירופה .הפיגור
הזה בין יוזמות "עידן חדש" המופיעות בארה"ב לבין
התקבלותן האיטית בעולם הקונפורמיסטי יותר אינו
ייחודי ליהודים – אנו מבחינים בפיגור דומה גם בדתות
אחרות – ואין זה מפתיע שלונדון היא המקום הראשון
באירופה שבו החלו להופיע מניינים אלטרנטיביים
וחלופות קהילתיות חדשות ,כגון קהילת התפילה
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השוויונית "אסיף" ,המשתמשת במלודיות מסורתיות,
ולהקת הּפאנק .Shabbat Resouled

 .4מגוון השפות והצורך לחבר
בין קהילות מבודדות
האינטרנט עזר ליהודים מבּודדים דוברי אנגלית
או עברית להתחבר אל "השטעטל הגלובלי" .אבל
באירופה ,בעיית הבידוד מצטרפת לריבוי השפות
המדוברות ולחוסר היכולת ליצור חומרי לימוד יהודיים
אחידים באיכות גבוהה .אחת הדרכים המעניינות
להתמודדות עם מגבלות אלו היא רשת החינוך Jewish
 ,European Learning Experience Dot.netמיזם
 e-learningשפותח במאמץ משותף של כמה קהילות
קטנות ונועד ליצור חומרי לימוד ,רעיונות והזדמנויות
לאינטראקציה .תוצרי המיזם מוצעים בשפות 'לא
נפוצות' כמו הולנדית ,גרמנית ופינית .בעוד שהילדים
יכולים לשחק במשחקים ,לפתור חידות ולמצוא דפי
צביעה ופעילויות נוספות בנושאים יהודיים ,הפורום
מאפשר להוריהם ולמוריהם לשמור על קשר עם
מקביליהם בקהילות אחרות ,בארצם וברחבי העולם.
רבים ממיזמי ההזנק החדשים נועדו לכנס ולחבר
בין מבוגרים צעירים בני קהילות זעירות שאין להם
הזדמנויות לחוות את יהודיּותם בסביבתם המיידית.
בשביל קהילות קטנות ומבודדות שאין להן מסה
דמוגרפית קריטית ,החיבור הפיסי והווירטואלי הוא
מפתח להישרדותן ,ומבוגרים צעירים המעוניינים
לשמר את יהודיּותם הם אלה שהוגים ומקימים
פסטיבלים יצירתיים וחוויות תיירות ואירוח שמטרתם
מפגש עם אירופיים אחרים בעלי רקע יהודי .אבל
בעוד שגם העוסקים בחשיבה אסטרטגית וגם יהודים
מבוגרים צעירים מאמינים כי עלינו לעשות שימוש
טוב יותר בנדל"ן הקיים ובכספי השילומים על השואה
לצורך מימון יוזמות חדשות ,המוסדות המרכזיים
מסתייגים מקבלת החלטות ברוח זו.
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בחירות  2013או מפה פוליטית
חדשה לישראל?

ב 8-במאי התעוררו אזרחי ישראל למציאות פוליטית
חדשה :ממשלת אחדות עם קואליציה מהגדולות
בתולדות ישראל בעלת רוב של קרוב ל 80-אחוז )94
חברי כנסת מתוך  .(120ערב קודם ,הם הלכו לישון
בידיעה שהחוק לפיזור הכנסת עבר בקריאה ראשונה
והוסכם על קיום בחירות ב 4-בספטמבר .2012
החלטת הכנסת להתפזר ולקיים בחירות כלליות
מוקדמות לא הייתה כורח במציאות הפוליטית
והקואליציונית שקדמה לה .ממשלת נתניהו נהנתה
בעת הקריאה לפיזור הכנסת מרוב יציב ,והייתה
מסוגלת להמשיך ולהתקיים גם ללא הרחבת
הקואליציה .אולם ההחלטה להקדים את הבחירות
לא הייתה צריכה להפתיעה איש במערכת המפלגתית
הישראלית .על אף שראש הממשלה הכריז כי יקיים
את הבחירות במועדן שנקבע להן בחוק לאוקטובר
 ,2013הוא השלים בארבעת החודשים הראשונים
השנה את כל ההכנות הנחוצות על מנת שבמועד
הנוח לו יוכל להצטרף לכל יוזמה להקדמת הבחירות.
הפעולות שיזם גררו את כל המערכת הפוליטית
להיערך לבחירות מוקדמות.
התפנית בת  180המעלות ,שהתרחשה בין ה 7-לבין
ה 8-במאי ,התאפשרה בעיקר בשל מפגש אינטרסים
של שלושה אישים מרכזיים בפוליטיקה הישראלית:
שאול מופז – שמפלגתו" ,קדימה" ,הייתה עלולה
להתרסק בהנהגתו בבחירות שיוקדמו; אהוד ברק –

שמפלגתו "עצמאות" )שפרשה ממפלגת "העבודה"(
התנדנדה סביב אחוז החסימה; ובנימין נתניהו –
שחרף הפופולאריות האישית שלו וכן הפופולאריות
של מפלגתו בסקרים עמד בפני כמה מבחנים קשים
לפני הבחירות .בנוסף ,יום קודם להחלטה על הקמת
ממשלת האחדות הופתע נתניהו בכנס של מרכז
מפלגתו מעוצמת כוחו של הימין האידיאולוגי בליכוד.
ניתוח השינויים הדרמטיים שנפלו כהפתעה על הציבור
בישראל מחייב להבין מה היו האילוצים שדחפו את
נתניהו להקדמת הבחירות:
א .בסביבתו הפוליטית של ראש הממשלה רווח
חשש כי בחירתו מחדש של ברק אובמה בחודש
נובמבר עלולה לגרור מעורבות מימשלית
אמריקנית במערכת הפוליטית הפנימית
בישראל .גורמים פוליטיים בישראל מעריכים
כי כך קרה בתקופת הנשיא ג'ורג' בוש האב,
במערכת הבחירות ב 1992-מול יצחק שמיר,
ובתקופת הנשיא ביל קלינטון ב 1999-נגד
בנימין נתניהו עצמו;
ב .ההתקפות הבוטות מצד ראשי המוסד והשב"כ
לשעבר נגד שיקול הדעת של ההנהגה המדינית-
ביטחונית בנושא איראן והעמדת האיום האיראני
לדיון ציבורי ,העלו את הצורך בחידוש אמון
הציבור בראש הממשלה לפני נקיטת כל יוזמה
צבאית;
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ג.

השארת חלון לפעולה מול התכנית הגרעינית
האיראנית בין הבחירות בישראל לבין הבחירות
בארצות הברית ,במיקרה של כישלון המאמצים
הדיפלומטיים להידברות עם ההנהגה בטהרן;

ד .הקושי להגיע להסכם וחקיקה בנושא גיוס
חרדים וחלוקת הנטל בלוחות הזמנים הפוליטיים
והמשפטיים ,בעקבות פסילת חוק טל על ידי
שופטי בית המשפט העליון;
ה .הגשת תקציב דו-שנתי לשנים ,2013-2014
שיחייב גזירות חדשות על הציבור על רקע הגידול
בגירעון ,הירידה הצפויה בצמיחה הכלכלית
ובעקבותיה – ירידה
המדינה,
בהכנסות
כל המפלגות
הביטחוניים
הצרכים
הציוניות ,למעט
הדחופים ,לחצי המחאה
מר"צ ,הצהירו:
והמשבר
החברתית
לא נפסול מראש
הכלכלי באירופה.

הצטרפות בעתיד

על אף שהמפלגות
ו.
לקואליציה
היריבות היו מוכנות
בראשות נתניהו
מבחינה טכנית לבחירות
הן לא הציבו איום של
ממש על ניצחונו של
נתניהו והליכוד ,כך
שהקדמת הבחירות לא הייתה כרוכה בסיכון
ממשי מבחינתו.

למעשה ,על אף חששותיו של ראש הממשלה
מתגובת הימין במפלגתו ומתגובתו של אביגדור
ליברמן שמתמודד על אותן קבוצות תמיכה ,העוצמה
הפוליטית שצבר נתניהו מאז הבחירות האחרונות
ב ,2009-הייתה עשויה לאפשר לו לקדם כמעט כל
מדיניות או יוזמה ראויה ,ללא סיכון של ממש למעמדו
הפוליטי .עוצמה זו נסמכה במידה רבה על חולשתם
של המתחרים שלו בכנסת ,אשר לא הצליחו להעמיד
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מועמד בעל סיכויים להחליפו או להכתיב סדר יום
שונה ,ונרתעו מהקדמת הבחירות.
ראש האופוזיציה עד לפני כחודש ,ציפי לבני ,שילמה
את המחיר הפוליטי האישי על המצב שנוצר .מי
שהצטיירה כהבטחה פוליטית במערכת הבחירות
של  ,2009כאשר הובילה קמפיין תחת הסיסמא
"ציפי או ביבי" ,ושהביאה להישג מפלגתי מרשים
) 28מנדטים מול  27לליכוד( ,לא הצליחה לכונן
קואליציה בראשותה .ההישג בקלפי התברר כחסר
ערך משום שהקולות שקדימה קיבלה באו בעיקר
מתוך מאגר הקולות של גוש השמאל .זאת בניגוד
לבחירות הקודמות שהתקיימו במארס ,2006
כאשר בראש "קדימה" עמד אהוד אולמרט ,ששאב
כוח מהתמיכה הגורפת באריאל שרון החולה,
ושמפלגתו נגסה באופן משמעותי מגוש הימין .גם
באופוזיציה לא הצליחה לבני ללכד את השורות ,לא
בתוך מפלגתה )ואכן שאול מופז גבר עליה בהפרש
ניכר בבחירות הפנימיות( ,לא בהובלת התנגדות
פעילה של השמאל לממשלת נתניהו ולא ביצירת
אלטרנטיבה שלטונית.
על אף ניצחונה במירוץ להנהגת מפלגת "העבודה"
של העיתונאית לשעבר שלי יחימוביץ' ,ההערכה
שהיא מקבלת על פעילותה כחברת כנסת ועל שיקום
מעמדה של מפלגתה בציבור ,היא עדיין לא מצטיירת
כמתמודדת בעלת סיכויים לזכות בראשות הממשלה.
גם בתוך הקואליציה נוצרה שותפות אינטרסים נגד
הקדמת הבחירות :התפלגותה של מפלגת העבודה
שהותירה את ברק עם אופק פוליטי מצומק; כהונתו
של שר החוץ אביגדור ליברמן בצילן של חקירות
משטרתיות ואיום להגשת כתב אישום; כהונתו של
מנהיג ש"ס אלי ישי בצילו המאיים של אריה דרעי,
מנהיג מפלגתו לשעבר שהורשע בפלילים ואשר הכריז
על כוונתו לשוב לזירה הפוליטית; וחוסר עניין של יתר
השותפים בהתמודדות מוקדמת.

ואמנם ,מכל הסקרים שנערכו בשבועות האחרונים
עלה כי נתניהו מוביל בפער ניכר מול יתר המועמדים
העשויים לטעון לכתר .המצב הזה הוביל את מרבית
המפלגות הציוניות ,להוציא מר"צ ,להצהיר כי אינן
פוסלות הצטרפות עתידית לקואליציה בראשות
הליכוד .ההתעצמות של נתניהו והפער שנתפתח בין
הליכוד לבין מפלגות אחרות שאינן מציבות מועמד
לראשות הממשלה שחקו את משמעותו של ה"גוש
החוסם" ,שבעבר איפשר את שינויי השלטון בישראל.
מסקרים אלה התברר גם כי למרות הניסיון שהכין
אותו לכאורה להתמודד על ראשות הממשלה,
מתקשה שאול מופז ,בעבר סגן ראש ממשלה ,שר
ביטחון ורמטכ"ל להיתפס בעיני הציבור כאלטרנטיבה
ממשית לראש הממשלה .ההסבר לכך נובע ,בין היתר,
מהחלטתו ,בעת הקמת "קדימה" לעבור ברגע האחרון
מהליכוד לעגלה המרופדת של אריאל שרון – וזאת
לאחר שהתחייב פומבית להישאר בליכוד .בהחלטה זו
ויתר למעשה על קהל המצביעים הטבעי שלו במרכז-
ימין המפה המפלגתית ובקרב האוכלוסיות החלשות
והעולים .אם תחת שרביטם של שרון ופרס היוותה
"קדימה" הבטחה ,משום שהצטיירה כמי שתוכל
לנגוס גם ב"ליכוד",וגם ב"העבודה" .עזיבתם את הזירה
הפוליטית הפעילה הציבה למבחן את יכולת השרידות
של המפלגה .לבני ,אף שאיבדה את האהדה במוסדות
המפלגה ,דיברה אל ציבור הבוחרים של "קדימה"
שהתמקמה במשבצת של המרכז-שמאל הליברלי,
שברובו מורכב ממעמד הביניים המבוסס .זהו אינו
קהל המצביעים הטבעי של מופז ,ומכאן השחיקה
במנהיגותו ובכוחה של "קדימה" ,בעיקר לאחר פרישת
לבני.
למשבצת של המרכז הליברלי נכנס כמתחרה נוסף על
אותו מאגר קולות שאליו פנתה קדימה ,יאיר לפיד,
המביא בעיקר אינטליגנציה טבעית וחן של כוכב
טלוויזיה ,אך הוא נטול ניסיון מדיני ופוליטי .ברמה
ההצהרתית  -הוא לוחם נגד שחיתות ,נפוטיזם ובעד

ערכים ליברליים .אך על פי התקנון שגיבש למפלגתו
נקבע שעד  2020אי אפשר לדרוש את הזזתו מראשות
התנועה .לפיד גם הקים מועצה למפלגתו החדשה
הכוללת את רעייתו ,את בנו ,את מאמן הכושר שלו
ואישים נוספים שמינה ,התורמים לייצוב מעמדו
האישי .בשלב זה הוא לא מתחרה על ראשות הממשלה.
אם האינטרסים הפוליטיים של מופז וברק לדחייה
במועד הבחירות ברורים ,מדוע נרתם נתניהו ליוזמה
לכונן קואליציה רחבה? מתברר כי במהלך שיחת
העדכון הראשונה שקיים ראש הממשלה עם מופז,
בתפקידו כראש האופוזיציה ,העלה האחרון את רעיון
הצטרפותו לממשלה .נתניהו ,שדחה ב 1998-הצעה
דומה של ברק ,ובסופו
של דבר הובס בבחירות,
יאיר לפיד,
הטיל על אחד מיועציו
נטול ניסיון
הפוליטיים לבדוק אם
מדיני ופוליטי,
יש ממש מאחורי הצעתו
מתחרה על
של מופז ,אשר בלשון
אותו מאגר
המעטה ,לא נהנה מאמונו
קולות שאליו
של ראש הממשלה.
פנתה "קדימה"
במקביל להמשך ההכנות
לבחירות החלה בדיקה
שקטה שנערכה ברמה
של יועצים פוליטיים,
אליהם צורף גם יועצו של ברק .השיחות האלה,
שנמשכו קרוב לשבועיים ,לא פסלו את האפשרות
להרחבת הקואליציה .אולם שני אירועים משמעותיים
שהתרחשו ערב קבלת ההחלטה על ידי נתניהו סייעו
להכריע את הכף:
א .בכינוס של מרכז הליכוד התברר לראש הממשלה
שהתחזקות האגף הימני במפלגתו ונוכחותם
המובלטת של נציגי המתנחלים בו ,עלולים
להעמיד אותו בסופו של דבר בראשות רשימה
שתקשה עליו מאוד לתפקד אחרי הבחירות ,גם
אם כצפוי ינצח;
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ב .פסיקת בג"ץ להריסת השכונה בבית אל שהעמידה
גם היא את נתניהו במבחן מול הקואליציה הימנית
שלו;
לשינויים האלה התווספו שני מבחנים נוספים שכבר
עמדו על הפרק :ביטול חוק טל ששמר על שקט
יחסי בחזית מול החרדים ,והעברת ההתנחלות מגרון
ממקומה.
קואליציה רחבה ,כפי שהצליח לכונן ,עשויה להקל
עליו מאוד לדלג מעל המשוכות האלה ,למתן את
השפעתו של האגף הימני בליכוד ולהפוך את נתניהו
למנהיג ברמה הלאומית ,עם תמיכה רחבה מאוד
בכנסת .במצב זה ייתכן כי יוכל להשלים קדנציה שלמה
ולהפוך לראש הממשלה
הקואליציה הרחבה
במצטבר
שכהונתו
מחזקת את
תהייה ממושכת יותר
יכולתו של
מזו של כל ראש ממשלה
נתניהו ליזום
אחר ,פרט לדוד בן גוריון.

מדיניות חדשה
בתחומים שונים

ואולם ,השיקול המרכזי
עשוי להיות השיקול
האיראני:

א .נתניהו בראשות
ממשלת אחדות הוא
לא אותו נתניהו שעומד
בראש קואליציה ימנית .ההערכה היא כי הוא
מקבל חיזוק לא רק פנימי בישראל וכי במצב
הזה יהיה מסובך יותר גם לממשל אובמה,
בהנחה שהנשיא ייבחר מחדש ,להתערב במערכת
הפוליטית הישראלית באופן בוטה;
ב .אי-קיום הבחירות בספטמבר מרחיב את חלון
האפשרויות מול איראן ומציב ממשלה הנשענת
על תמיכה רחבה ומוכנה לכל תרחיש ,במקרה
שהמו"מ הדיפלומטי )בצירוף הסנקציות
הכלכליות( להפסקת תוכניתה הגרעינית של
טהרן ייכשל;
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צירופו של שר ביטחון ורמטכ"ל לשעבר נוסף
למקבלי ההחלטות ,מקנה לממשלת נתניהו חיזוק
משמעותי פנימי ,מול הביקורת על שיקול הדעת
המדיני-ביטחוני שהושמעה מפי בכירים לשעבר
במערכת הביטחון.

ההסכם בין נתניהו למופז מתמקד בשיתוף פעולה
בשלושה מישורים מרכזיים :א .חקיקה חדשה
שתתייחס לסוגיות חלוקת הנטל ,הגיוס והתעסוקה
בציבור החרדי; ב .שינוי שיטת הממשל; ג .קידום
יוזמת שלום מדינית מול הפלסטינים והעולם הערבי.
אלה שלושה "מוקשים" שהחברה הישראלית ,ונבחריה
בעבר ,לא הצליחו לפרק עד כה.
פתרון בשלוש הסוגיות האלה אינו מונח גם בכיסה
של הקואליציה הרחבה החדשה ,ומאמץ בכיוון הזה
עשוי לגרור שינויים נוספים במפה הפוליטית ופירוק
שותפויות פוליטיות מהעבר.
¤¤ ¤
מוקדם עדיין להעריך לאן פניו של ראש הממשלה
נתניהו מועדות .גם אם הקואליציה הרחבה הקיימת
תצטמק בעתיד במידת מה ,עדיין יכולתו ליזום
מדיניות חדשה בתחומים שונים התחזקה באופן
משמעותי .המהלך שהוביל מציב אותו ברגע הזה
בעמדת כוח שאי אפשר לערער עליה .גם אהוד ברק
ייצב את מעמדו למשך תקופה של שנה נוספת לפחות,
ויתאפשר לו להיערך טוב יותר לקראת הבחירות
הבאות .לגבי משמעות המהלך מבחינתו של מופז
המצב פחות ברור .הוא הרוויח זמן ,אולם אמינותו
נפגעה ,כאשר מעמדת המבקר החריף ביותר של
נתניהו חצה את הקווים והפך לשותפו .רק הישגים של
ממש בתקופת כהונתו בממשלה – או לחילופין חזרתו
לשורות הליכוד בתמיכת נתניהו  -עשויים לשפר את
מעמדו הפוליטי.

מנהיגת "העבודה" ,יחימוביץ' ,הייתה בנסיקה ובמבט
ראשון היה נראה כי היא בין הנפגעים העיקריים מאי-
הקדמת הבחירות ,אך יתכן דווקא שבטווח הארוך,
היא עשויה להרוויח באופן משמעותי מהמהלך:
זו הזדמנות עבורה להופיע כמנהיגה היחידה של
האופוזיציה בכנסת ולגבש מאחוריה את רוב הציבור
שמתנגד לקואליציה הרחבה החדשה .יאיר לפיד במצב
הרבה פחות נוח :שנה וחצי מחוץ לזירה הפוליטית
היא תקופה שיכולה לשחוק באופן משמעותי את
סיכוייו להצליח בבחירות הבאות .אם ציפי לבני תשוב
למפה עם כמה מפורשי "קדימה" היא תתחרה על
אותה משבצת ותגרום לו לשחיקה נוספת.
נכון לעכשיו ,צירופה של "קדימה" משמעותי מאוד
מבחינת החלשת כוח המיקוח של המפלגות הדתיות,
של "ישראל ביתנו" ,ושל האגף הימני במפה הפוליטית
שעשוי להתנגד לקידום יוזמה מדינית מול הפלסטינים
ומדינות ערב ,יוזמה שעשויה לתרום לשיפור במעמדה
של ישראל במערב ולאפשר יתר חופש פעולה בנושא
האיראני.
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הצעות חוק חדשות שהוגשו
לכנסת והדמוקרטיה הישראלית

הצעות חוק חשובות שהוגשו בכנסת בשנה החולפת ועוררו מחלוקות:
"חוק הנכבה"
על פי הנוסח המקורי של הצעת החוק ,מי
שיציין את יום העצמאות של מדינת ישראל
כיום אבל – ייאסר .ההצעה הפכה לחוק במארס
 ,2011בנוסח מתוקן שהשמיט את עונש
המאסר.

חוק החרם
בנוסחו המקורי הציע החוק להפוך קריאות
להחרמת ישראל וההתנחלויות היהודיות
בשטחים הכבושים לעבירה פלילית .החוק
הועבר בכנסת ביולי  ,2011אבל עונש המאסר
הושמט ממנו ,אם כי החוק עדיין מתיר לנפגעים
להגיש תביעת נזיקין .נגד החוק הוגשה עתירה
לבית המשפט הגבוה לצדק.

התיקון לחוק לשון הרע
תיקון החוק קובע להגדיל פי שישה את סכום
הפיצוי המרבי לנפגעים מפרסום כוזב .הוא
הועבר בקריאה ראשונה בכנסת בנובמבר .2011

חוק הנוגע למימון עמותות על-ידי
ממשלות זרות
החוק הוגש במקורו בשתי הצעות חוק
נפרדות ,שמטרתן להגביל ולהטיל מיסוי על
כספים שמעבירות ממשלות זרות לעמותות
ישראליות .נכון להיום ,הדיונים בהצעת חוק
העמותות הוקפאו על-ידי ראש הממשלה
נתניהו.

חוק בעניין עריכת שימוע לשופטי בית
המשפט העליון בפני ועדת החוקה של
הכנסת
ההצעה נפלה בנובמבר  2011לאחר שראש
הממשלה נתניהו הורה לגנוז אותה.

הצעה לתיקון חוק יסוד :השפיטה
הצעת החוק נועדה להגביל את זכות העתירה
של העותרים הציבוריים לבית המשפט העליון.
ההצעה נדחתה פה אחד בוועדת השרים לענייני
חקיקה בנובמבר .2011
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הצעת תיקון לחוק לשכת עורכי הדין

חוק יסוד  :15חקיקה

ההצעה נועדה לשנות את הרכב הוועדה
הממנה שופטים לבית המשפט העליון
ולהעניק לקואליציה השלטת ייצוג מוגדל.
ההצעה הוקפאה בינואר  2012בהחלטת ראש
הממשלה נתניהו ,לאחר ביקורת חריפה מצד
כמה שרי ליכוד והיועץ המשפטי לממשלה.

הצעת החוק החדשה קובעת שרק לבית
המשפט העליון ,במקרה הזה בהרכב תשעה
שופטים ,הסמכות לעסוק בביקורת שיפוטית
) .(judicial reviewהצעת החוק גם תאפשר
לרוב של  65חברי כנסת )מתוך  (120לעקוף
זמנית )לתקופה של  5שנים ,כפוף להארכה(
פסיקות כאלו מבית המשפט העליון .חוזר
משפטי המתאר את הצעת החוק החדשה
הופץ ע"י משרד המשפטים באפריל .2012

השנה החולפת התאפיינה בהתעסקות רבה ,הן
בישראל והן בחו"ל ,בשּורה של הצעות חוק שהגישו
לפרלמנט הישראלי מפלגת הימין הלאומנית ישראל
ביתנו של שר החוץ אביגדור ליברמן ,חברים במפלגת
הליכוד ,מפלגת המרכז-ימין של ראש הממשלה
נתניהו ,וכמה מחוקקים ממפלגת המרכז קדימה
בראשות ציפי לבני.
הצעות החוק עוררו
הסבירות לשחיקה
מחלוקת עזה ,והעלו
משמעותית של
שלל טענות כי מדובר
הדמוקרטיה
בהצעות אנטי-ליברליות
הישראלית -
אשר מפרות את זכות
נמוכה מאוד
היסוד של חופש הביטוי
ואת עצמאות הזרוע
השופטת .גם בישראל
וגם בתקשורת המערבית נשמעת תכופות הטענה
שהדמוקרטיה הישראלית מידרדרת.

ביותר ,הישג הראוי לציון בזכות עצמו ,והוא מעמיד
בספק את קץ הדמוקרטיה כיום .הדיבורים על קריסתה
הקרובה של הדמוקרטיה הישראלית אינם חדשים,
ומתקפות על ערכים דמוקרטיים וליברליים כבר נהדפו
בהצלחה בעבר .ההערכות והתחושות הרווחות הן
שבית המשפט הגבוה לצדק יפסול כל חקיקה העומדת
בסתירה לנורמות דמוקרטיות וליברליות .ואכן ,הצעות
החוק החדשות שהועלו בשנה החולפת ונמנו לעיל
הוקפאו ,נמשכו חזרה או שהוכנסו בהן תיקונים נרחבים
עוד לפני שהעתירות נגדן הגיעו לדיון בבית המשפט
העליון .תוצאות אלו נבעו מתהליך החקיקה בישראל
ומן ההתנגדות הפוליטית.

למרות שורת הצעות החוק שהוזכרו מעלה ,הסבירות
כי המתקפה הנוכחית על הזכויות הליברליות והחירויות
תצליח ,ושהדמוקרטיה הישראלית תסבול משחיקה
משמעותית ,היא נמוכה ביותר .שיטת הדמוקרטיה
הליברלית של ישראל עלתה וצמחה בתנאים קשים
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כמה מהצעות החקיקה מפוקפקות מנקודת המבט של
נורמות דמוקרטיות ליברליות ,וכמה מהן מפרות אותן
בבירור .נראה שהן נועדו לתקוף את הלגיטימציה של
השקפות מסוימות וסימנו כמטרה ארגונים ואנשים
ממחנה השמאל ,את זכות היסוד של חופש הביטוי,
ואת העקרון הכללי של שוויון ואי-אפליה.
אחת מהצעות החוק הראשונות שעוררו מחלוקת
היתה הצעת חוק יום העצמאות שזכתה לכינוי "חוק
הנכבה" .הצעת החוק אוסרת על ציון יום העצמאות,
או עצם הקמתה של מדינת ישראל ,כיום אבל או צער

וקובעת עונש מאסר למי שיעבור על האיסור .ההצעה
אושרה כחוק על ידי הכנסת במארס  ,2011בנוסח
שעבר תיקונים נרחבים ובהשמטת העונשים הפליליים.
בדומה לה" ,חוק החרם" ,שחתר במקורו להפוך
קריאות לחרם נגד ישראל ונגד ההתנחלויות היהודיות
בכל "איזור הנמצא בשליטתה") 1הכוונה בעיקר ליהודה
ושומרון( לעבירה פלילית ,הועבר בכנסת ביולי 2011
בנוסח מתוקן ,שהשמיט את סעיפי הענישה הפלילית,
אם כי הוא עדיין מתיר הגשת תביעת פיצויים על נזקי
חרם .בחודשים האחרונים הועלו בכנסת שתי קבוצות
של הצעות חוק שעוררו דיונים סוערים ,הן בתוך
ישראל והן מעבר לים .בקבוצה האחת נכללות הצעות
הקשורות בבית המשפט העליון .אחת ההצעות קבעה
שמועמדים אפשריים לכהונה בבית המשפט העליון
של ישראל ייבחנו על-ידי ועדה של הכנסת ,אך היא
נמשכה חזרה משולחן הכנסת בנובמבר  ,2011לאחר
שראש הממשלה נתניהו תקף אותה בחריפות .הצעת
חוק אחרת ,שנועדה להגביל את זכות העתירה לבית
המשפט העליון ,נדחתה פה אחד בידי ועדת השרים
לענייני חקיקה בנובמבר  .2011הצעה שלישית ,שנודעה
בכינוי "חוק הלשכה" ,נועדה לשנות את הרכב הוועדה
למינוי שופטים ,באופן שמעניק לקואליציה השלטת
ייצוג מוגדל .ההצעה הוקפאה בינואר  2012בהחלטת
ראש הממשלה נתניהו ,לאחר שזכתה לביקורות
חריפות מצד כמה משרי הליכוד ומצד היועץ המשפטי
לממשלה .הקבוצה השנייה של הצעות החוק השנויות
במחלוקת עוסקת בארגונים לא ממשלתיים ,בקבוצה
זו נמצאות הצעות החותרות להגביל ולהטיל מיסוי
על כספי ממשלות זרות המיועדים למימון עמותות
ישראליות .בשלב זה הוקפאו הדיונים בהצעות החקיקה
העוסקות בעמותות בידי ראש הממשלה נתניהו.
העלאת הצעות החוק הללו כעת הגיעה בעקבות
כמה שינויים סוציו-דמוגרפיים שהשפיעו על תרבות
הדמוקרטיה הישראלית בשני העשורים האחרונים.
ראשית ,נתח האוכלוסייה החרדית מכלל האוכלוסייה

גדל פי שלושה ויותר מאז  ,1990משלושה אחוזים
ליותר מעשרה אחוזים כיום .מדובר באוכלוסיה שבה
רמות המחויבות לשוויון אזרחי והתמיכה בחופש
הביטוי הן מהנמוכות ביותר 2.שנית ,העולים מברית
המועצות לשעבר ,שהגיעו לישראל בשני העשורים
החולפים ,מייצגים כיום כמעט  20אחוזים מאזרחי
ישראל .אף שהעולים מרוסיה הופכים בהדרגה
לדומים יותר בהשקפותיהם לציבור היהודי הכללי
בישראל ,פוליטיקה ונורמות דמוקרטיות הן עדיין
בגדר חידוש יחסי עבורם 3.שלישית ,השינויים הסוציו-
דמוגרפיים הללו משפיעים לא רק על האוכלוסיה,
אלא גם על האליטות
הצעות
הפוליטיות.
הצעות החקיקה
הבעייתיות
החקיקה
המנוגדות לנורמות
שהוצגו בשנה החולפת
ליברליות הוגשו
הועלו על-ידי מחוקקים
ע"י מחוקקים
שלא רק שנענים לציפיות
המאמינים שהופר
של ציבור בוחריהם ,אלא
האיזון העדין
גם מאמינים שהאיזון
בין ערכי הלאום
העדין בין ערכי הלאום
לערכים ליברליים
לבין ערכים ליברליים
הופר יותר מדי לטובת
צד אחד .לדוגמה ,לדעת
מגזרים מסוימים בחברה הישראלית ,כמה מהעמותות
המקומיות ניצלו את פתיחותה של החברה בישראל
לקידום אג'נדה אנטי-ישראלית ,הן בתוך ישראל והן
מחוצה לה ,בפורומים כדוגמת האו"ם והתקשורת
הבינלאומית .יש הרואים בהצעת החוק נגד מימון
עמותות ישראליות בידי ממשלות זרות ,חוק לגיטימי
שבסך הכל שואף למנוע מארצות זרות לתמוך
בארגונים כאלה ולהתערב בענייניה הפנימיים של
ישראל .בכך הוא אינו שונה בהרבה מהחוק לרישום
סוכנים זרים )FARA – Foreign Agents Registration
 (Actבארה"ב ,המחייב כל ארגון אמריקני שפעולותיו
נתמכות על-ידי מימון זר והממלא תפקיד פוליטי או
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מעין-פוליטי ,להירשם כסוכן זר ולהגיש דיווח תקופתי
לציבור על קשריו עם תורמים זרים.
הצורך הנתפס בעיני כמה מהמחוקקים בשינוי האיזון
בין צרכי הלאום לבין ערכים ליברליים באמצעות חקיקה,
ובכלל זה חקיקה שנועדה לטפל בהרכב ובסמכויות של
בית המשפט ,משקף גם הוא את התחושה הרווחת
בקרב חוגים מסוימים בציבור הישראלי ובהנהגתו,
כי בית המשפט העליון חרג מתפקידו ואיפשר ,תחת
הכותרת של הגנה על זכויות הפרט ,למיעוט לשלוט
על הרוב .בשני העשורים האחרונים התרחשה בישראל
'מהפכה חוקתית' .בפסק הדין התקדימי בפרשת בנק
המזרחי ) ,(1995קבע בית המשפט העליון בהרכב
של תשעה שופטים
בראשותו של אהרון
ההתנגדות הגוברת
ברק ,כי לשני חוקי היסוד
לאקטיביזם
שהועברו בשנת 1992
השיפוטי של
יש מעמד של עליונות
ביהמ"ש העליון
נורמטיבית על פני יתר
היא בין הגורמים
החוקים" ,מעמד חוקתי
העיקריים לירידה
על-חוקי" ,בהתאם לכך,
התלולה באמון
רשאי בית המשפט לבטל
הציבור במוסד זה
את החקיקה שהועברה
בכנסת אשר מפרה את
הזכויות ששוריינו בשני
חוקי היסוד הללו 4.בית המשפט הרחיב את הביקורת
השיפוטית והחיל אותה על כל שניים-עשר חוקי היסוד
בפס"ד חרות ) 5.(2003השינוי המשמעותי ביותר היה
בגישת האקטיביזם השיפוטי המובהק שפיתח בית
המשפט העליון בישראל ,גישה המעודדת התערבות
מהירה והחלטית בשלל סוגיות ברמה חוקתית .גישה זו
מנוגדת למסורת הזהירה שאפיינה לאורך ההיסטוריה
6
את בית המשפט העליון בארה"ב.
בעשורים האחרונים עוררה המדיניות האקטיביסטית
של בית המשפט העליון התנגדות מכל רחבי הקשת
הפוליטית ,ולא רק מצד חוגים ימניים כפי שמקובל
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להניח; למעשה ,דווקא ראש הממשלה לשעבר מנחם
בגין ממפלגת הליכוד היה אחד התומכים הנלהבים
ביותר של בית המשפט העליון ושל השופט אהרן
ברק ,בעוד שההפך הוא הנכון לגבי יצחק רבין ,ראש
הממשלה מטעם מפלגת העבודה .והפוליטיקאים לא
לבד ,התנגדות לאקטיביזם השיפוטי של בית המשפט
העליון גברה והתרחבה בשנים האחרונות ,גם בחוגים
משפטיים אקדמיים מן הזרם המרכזי .הצעות החוק
השנויות במחלוקת שהועלו בשנה האחרונה בכנסת הן
אפוא חלק מדינמיקה זו של התנגדות לבית המשפט
העליון .בעוד שבשנות ה ,'90-המתנגדים הקולניים
ביותר של בית המשפט העליון היו הסיעות החרדיות
והלאומניות ,שדחו את גישת ההתערבות בעניינים
שנגעו לסוגיות דתיות או לזכויות של לא-יהודים,
בעשור האחרון התפשטה ההתנגדות לאקטיביזם
השיפוטי של בית המשפט העליון גם בקרב מגזרים
נרחבים של הציבור הישראלי ,כתוצאה מפסיקות
שנויות במחלוקת בעניינים חברתיים ובסוגיות
ביטחוניות .על אף שבית המשפט העליון עדיין
מוביל בסקרי אמון הציבור בהשוואה לבתי משפט
אחרים ,כיום 56% ,בלבד מכלל הציבור הישראלי –
אזרחים ישראלים ,לא כולל חרדים ומתנחלים – עדיין
מביעים אמון רב בבית המשפט העליון )בהשוואה
ל 80-אחוזים בשנת  7.(2000ההתנגדות הגוברת לקו
האקטיביזם השיפוטי של בית המשפט העליון היא
8
אחד הגורמים העיקריים לירידה תלולה זו.
הניסיון הרציני ביותר לשנות את מאזן הכוחות בין בית
המשפט העליון לבין הכנסת החל באפריל  2012ע"י
שר המשפטים יעקב נאמן .הצעת חוק היסוד החדש
ה ,15-יכיר רשמית בתפקידו של בהמש"ע להכריע
על חוקתיותם של חוקים אך גם ייתן לכנסת סמכות
לעקוף זמנית החלטות של בית המשפט )עם רוב
של  65ח"כים( .כמו הצעות החוק האחרות הנוגעות
לבתי המשפט ,הצעת החוק הזו הפכה מיד לנושא
לדיון ציבורי לוהט .תומכי החוק המוצע טוענים כי

הכרת סמכותו של בית המשפט העליון היא למעשה
הכרה דה פאקטו שחוקי היסוד של מדינת ישראל
מתפקדים מאוד כמו חוקה רשמית .אחרים טוענים כי
לתת לכנסת סמכות לעקוף את החלטות בית המשפט
מסכנת את הדמוקרטיה הליברלית הישראלית .עד
כה ,הביקורת הנוקבת ביותר על הצעת החוק החדשה
הגיע מנשיא בית המשפט החדש אשר גרוניס .גרוניס
קבל בפומבי שלא הולם להציע חוק כזה מרחיק לכת
מבלי להתייעץ עם שופטי העליון.
בכלל לא ברור אם חוק יסוד חדש זה יכול לעבור את
הכנסת בעת הנוכחית .יש בתוך הקואליציה אנשים
המתנגדים לחלק מהניסוחים שבהצעה ו/או לחלק
מהפרטים שבה  -הויכוח הסוער הוא סביב מספר
הח"כים הדרוש לעקוף את החלטת בית המשפט .לא
מעט נוגעים בדבר רואים רף של  65ח"כים כנמוך מדי
בכדי שיתמכו בהצעת החוק .אלה ביניהם הדורשים
גרסא מתוקנת טוענים שאולי חקיקה לעקוף את בית
המשפט תהיה נחוצה אך ורק כאשר יש רוב משמעותי
יותר בכנסת .יש גם הרבה ח"כים המתנגדים לכל
פתרון והם יצביעו נגד הצעתו של נאמן.
השינויים הסוציו-דמוגרפיים הללו ,והמחלוקת
בשאלת האקטיביזם השיפוטי של בית המשפט העליון
)המקבילים במידה רבה למחלוקות הקיימות בארצות
הברית בשאלה זו( אינם מנבאים את קץ הדמוקרטיה
הישראלית .נוכחותם של כוחות חזקים המחויבים
לערכי הדמוקרטיה הליברלית עוד מדור המייסדים
של מדינת ישראל ,חרף התנאים הקשים שפעלו נגד
השתרשות הדמוקרטיה הליברלית ,מהווה משקל-נגד
ממשי לסכנה המרחפת מעל הדמוקרטיה הישראלית
כיום .עצם הופעתה וצמיחתה של הדמוקרטיה
בישראל הוא כשלעצמו הישג מרשים .מדינות מערב-
אירופיות שלוות ומשגשגות כמו דנמרק או נורבגיה,
לא נדרשו למאמץ רב כדי לקיים דמוקרטיה ליברלית
משום שספגו תרבות פוליטית דמוקרטית במשך
דורות והן אינן נתונות בעימות אלים או בסכנת

עימות כזה ,לעומתן ,ישראל קמה והתפתחה בתנאים
ובסביבה העומדים בסתירה ברורה להתפתחותה
של דמוקרטיה ליברלית ואף על פי כן היא הפכה עם
השנים לדמוקרטיה ליברלית יותר – ולא פחות ,כפי
שנטען תכופות.
המכשול הראשון והעיקרי לדמוקרטיה ליברלית
בישראל היה ונותר הסכסוך הערבי-ישראלי .אפילו
בדמוקרטיות ותיקות ,סכסוכים אלימים או איומים
חמורים על יציבות המדינה וביטחונה יכולים לפגוע
בסטנדרטים הדמוקרטיים בתקופות שבהן הלחצים
הללו מתגברים .כאשר בישראל כידוע ,מצב החירום
הוא כרוני וללא הגבלת זמן .זאת ועוד ,לסכסוך יש
השפעות לוואי חשובות
על החברה הישראלית
הרוב המכריע
עצמה .הוא מעצב,
של האוכלוסייה
וללא ספק גם מסבך,
היהודית בישראל
את הקשר בין הרוב
הגיע מארצות
היהודי לבין המיעוט
המשוללות כל
הערבי ,שברובו הגדול
מסורת פוליטית
רואה את עצמו כחלק מן
דמוקרטית
העם הפלסטיני .בנוסף,
הרכב החברה בישראל
פועל נגד התפתחות
דמוקרטיה ליברלית לא
פחות מן הסכסוך הערבי-ישראלי המתמיד .הרוב
המכריע של האוכלוסיה היהודית בישראל הגיע
מארצות המשוללות כל תרבות פוליטית דמוקרטית,
ובמקרים רבים ממשטרים רודניים מובהקים .אשר
למיעוט הערבי הגדול החי בישראל ,התנסותו
היחידה בדמוקרטיה היא הדמוקרטיה הישראלית
עצמה.
ההיסטוריה מלמדת אותנו כי בטענות אודות סופה
הקרב ,כביכול ,של הדמוקרטיה הישראלית אין כל
חדש .מאז  1977נטען שוב ושוב שהדמוקרטיה
הישראלית נשחקת ושהולך ומתגבש בה סוג של
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פאשיזם דתי .אזהרות רבות הושמעו בסוף שנות
ה '70-ובמהלך שנות ה ,'80-עם עלייתה לשלטון
של מפלגת הליכוד בהנהגתם של מנחם בגין ויצחק
שמיר .הרטוריקה של 'דמוקרטיה בסכנה' לא פסקה
גם בשנות ה ,'90-ועדיין ,בעוד שרבים מהמתנגדים
למדיניות הימין הישראלי צפו את קריסתה הקרובה
של הדמוקרטיה הישראלית ,בפועל עברה המדינה
תהליך ליברליזציה מקיף.
הדמוקרטיה הישראלית איננה רק דמוקרטיה במובן
הרשמי אלא גם במהות ובתכנים .כיום ,בניגוד למצב
לפני  ,1977המפלגה השלטת או הקואליציה השלטונית
בישראל מודעת היטב לאפשרות שתאבד את השלטון
בבחירות הבאות .כוחה
של הכנסת ,וכן כוחה
נתניהו התחייב:
של מערכת המשפט –
ממשלה שאני עומד
ובראשה בית המשפט
בראשה לא תגיש
העליון ,אך גם היועץ
הצעת חוק לשימוע
לממשלה
המשפטי
בכנסת לשופטי
– התחזקו מאוד מול
העליון
הזרוע המבצעת .החברה
האזרחית והתקשורת
כיום מפותחות ,תוססות
ומשפיעות הרבה יותר,
וחופש הביטוי יוצא
דופן ,כולל בסוגיות רגישות כמו הביטחון .החירות
נתונה להשמיץ לא רק את ממשלת ישראל ומדיניותה
אלא גם את המדינה והאידיאולוגיה שלה .למעשה ,כל
הפרות הקדושות של הציונות נשחטות כיום ביסודיות
– במיוחד בחוגי האקדמיה ,התקשורת והאמנויות.
למרות זאת ,חשוב להדגיש כי לא מדובר בתופעה
חדשה ,גם בעבר ידענו מתקפות על חופש הביטוי ועל
הדמוקרטיה .ולא פעם נתקלנו ברטוריקה לאומנית,
שבשיאה היתה גם גזענית ופשיסטית .הצעות חוק
אנטי-ליברליות הוגשו לכנסת לעתים קרובות,
ובמקרים מסוימים אומצו החלטות מנהליות לא-
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דמוקרטיות וחוקים דרקוניים .אבל מתקפות שכאלו
על הדמוקרטיה מצד הזרוע המבצעת והמחוקקת
נהדפו ,בעיקר הודות להתערבותו של בית המשפט
העליון .הרבה לפני שהתוודענו ל'מהפכה החוקתית',
כבר נלחם בית המשפט העליון לשמר את הנורמות
של הדמוקרטיה הליברלית ולהגן עליהן באמצעות
פרשנות מצמצמת לחוקים המגבילים זכויות וחירויות
אלו .לדוגמה ,בהתאם לתיקון חוק יסוד :הכנסת
משנת  1985ועדת הבחירות המרכזית רשאית לפסול
רשימה אם יש במטרותיה או במעשיה שלילת קיומה
של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,שלילת
האופי הדמוקרטי של המדינה או הסתה לגזענות.
חקיקה זו איפשרה לוועדת הבחירות המרכזית לפסול
בשנת  1988את מפלגת הימין הקיצוני "כך" בראשות
הרב מאיר כהנא ,החלטה שבית המשפט העליון אישר
בפסיקתו .בה בעת התנגד בית המשפט העליון לכל
ניסיון לפסול מפלגות ערביות בנימוק שהן מתנגדות
לאופיה היהודי של ישראל .בית המשפט העליון הפך
את כל ההחלטות שהתקבלו על פסילת מפלגות
ערביות ,בשנת  ,1988ושוב בשנת  ,2003ולאחרונה
9
בשנת .2009
אם לשפוט על פי ניסיון העבר ,בית המשפט העליון
יבטל גם כיום כל חקיקה המפרה את ערכי הדמוקרטיה
או ע"י כך שיעניק לה פרשנות צרה באופן שאינו מפר
עקרונות דמוקרטיים ,או שיפסול אותה כליל .יכולתו
של בית המשפט לבטל חקיקות שכאלו באמצעות
סמכות הביקורת השיפוטית חזקה כיום הרבה יותר
מבעבר.
בפברואר  2012פרשה דורית בייניש ,נשיאת בית
המשפט העליון ,והוחלפה בשופט העליון אשר
גרוניס ,שנודע בהתנגדותו לאקטיביזם השיפוטי
של בית המשפט העליון .אבל מאז תחילת כהונתו
כנשיא בית המשפט העליון ישב השופט גרוניס
בראש הרכב שהורה לממשלה לפרק את ההתנחלות
גבעת האולפנה בבית אל ,ולאחרונה הכריז על אחת

ההחלטות המשמעותיות ביותר בתולדות בית
המשפט העליון ,המגנה על זכויות נשים מפני אפליית
שכר במקומות עבודה .השופט גרוניס גם הגן בלהט
על מעמדו של בית המשפט העליון מול חוק היסוד
שהציע השר נאמן .המינוי בתחילת ינואר של ארבעה
שופטי בית המשפט העליון במקום שופטים שפרשו
מייצג בכללותו חתך הוגן של החברה הישראלית
וערכיה ,10ועשוי להשפיק בכיוון של תפיסת הציבור
את בית המשפט העליון כמאוזן יותר .יחד עם זאת,
לא סביר כי שינויים מסוג זה בהרכב בית המשפט ישנו
באופן דרסטי את תפקידו ההיסטורי של בית המשפט
12
העליון כמגן ערכי הדמוקרטיה.
ראשית ,יש להניח כי עוד לפני התערבות כלשהיא מצד
בית המשפט העליון ,הצעות החוק השנויות במחלוקת
יתוקנו ויאומצו במתכונת שונה מאוד – אם בכלל .ריבוי
השלבים בתהליך החקיקה בישראל ,כפי שקיים גם
בדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות ,מבטיח כי ברוב
המקרים יווצר פער גדול מאוד בין ההצעה המקורית
לבין החוק שיאושר בכנסת בסופו של התהליך .הצעת
חוק שבנוסחה המקורי פוגעת בחופש הביטוי עשויה
להוביל חקיקה שאינה מפרה אותו בעת אימוצה .ואכן,
אף שבית המשפט העליון עדיין לא התערב ,רבות
מההצעות הבעייתיות כבר תוקנו בשלבים שונים של
תהליך החקיקה ,אם לא נזנחו לגמרי .דוגמא עדכנית
היא המכתב החריג ששיגר היועץ המשפטי לממשלה,
עו"ד יהודה ויינשטיין ,לראש הממשלה נתניהו בעניין
הצעת החוק המבקשת להגביל מימון זר לעמותות
ישראליות ולהטיל מסים על מימון כזה .במכתב הזהיר
ויינשטיין כי החקיקה המוצעת איננה חוקתית וכי הוא
לא יוכל להגן עליה אם ההצעה תהפוך לחוק ותוגש נגדו
עתירה לבג"ץ .נכון לכתיבת שורות אלה ,החליט ראש
הממשלה על הקפאת הדיונים בחוק העמותות .אשר
לשתי ההצעות הבעייתיות ביותר בעניין בית המשפט
העליון ,נראה שאף אחת מהן לא תאושר ,לפחות לא
בנוסחן המקורי .ראש הממשלה נתניהו יצא בתקיפות

נגד ההצעה לעריכת שימוע לשופטי בית המשפט
העליון בכנסת ,והצהיר כי "לא יהיה חוק כזה בממשלה
שאני עומד בראשה" 13.הצעת החוק השנייה ,המבקשת
להגביל את זכות העתירה לבג"ץ ,נפסלה פה אחד בוועדת
השרים לענייני חקיקה .חוק החרם אושר לאחר שסעיפי
האישום הפלילי ,שנכללו בנוסח המקורי ,הושמטו ,אם כי
החוק עדיין מאפשר להגיש תביעת נזיקין והוא בעייתי
ביותר מנקודת המבט של חופש הביטוי .ספק רב אם
בית משפט ישראלי אכן יפסוק פיצויים במקרים מסוג
זה .מכל מקום ,הוגשה עתירה לבג"ץ נגד החוק.
שנית ,באקלים הפוליטי הנוכחי ,לא ברור האם נבחרי
הציבור שיזמו את הצעות החוק השנויות במחלוקת
באמת התכוונו שיעברו
בנוסחן המקורי .בשנים
במקרים רבים,
האחרונות גאה הזעם
הגשת הצעות
בקרב הציבור הישראלי
חוק דרקוניות היא
כלפי השוליים הקיצוניים
טקטיקה פוליטית
של מחנה השמאל,
גרידא ,במטרה
כדוגמת אותם ארגונים
לצבור נקודות
אשר שיתפו פעולה עם
בדעת הקהל
דו"ח גולדסטון לאו"ם ,או
ארגוני השמאל הקיצוני
הקוראים לחרם נגד
ישראל או אוספים ראיות
נגד קציני צבא ישראלים .בעקבות זאת ,החליטו כמה
מנציגי הימין שעליהם לפחות להצטייר כמי שפועלים
להיאבק במגמות שמאלניות קיצוניות אלו .מציעי
הצעות החוק )ותומכיהם( טוענים כי קיים צורך דחוף
לבסס איזון נכון יותר בין ערכים ליברליים לבין ערכי
הלאום .אבל גם הגשת הצעות חוק דרקוניות היא
במקרים רבים טקטיקה פוליטית גרידא ,שנועדה
לצבור נקודות בדעת הקהל ,ולא להביא בפועל
לשינויים המוצעים .המחוקקים יוזמים את הצעות
החוק מתוך רצון ברור שהציבור יבחין בהן .הצעות
אלו גם משתתפות ב'משחק' ההכפשות ההדדיות
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שגם הימין וגם השמאל לוקחים בו חלק .אף שהפגנות
כוח חקיקתיות כאלו מהוות תרומה שלילית לחיים
הציבוריים בישראל ,הן אינן מלמדות בהכרח על
קיומה של כוונה רצינית להעביר את החוק לספר
החוקים כלשונו.
גם אם הצעות החוק הבעייתיות אינן מהוות איום
אמיתי של הרס הדמוקרטיה בישראל ,ההתנהלות
הפוליטית סביבן גורמת נזק חמור לישראל .התנהלות זו
מביאה לנזק פנימי לפוליטיקה ולתרבות הדמוקרטית
בישראל ,ובעיקר ,מערערת את עצם מעמדו של
תהליך החקיקה .תהליך החקיקה הוא תהליך רציני,
ונציגי הציבור צריכים להימנע מלהציע הצעות חוק
שכל מטרתן היא הפגנת
כוח פוליטית – במיוחד
המתקפה על
כשמדובר בהפגנת חוסר
הדמוקרטיה
סובלנות וזלזול בערכים
בישראל עלולה
'משחק'
ליברליים.
להזיק ליחסי
ההדדיות
ההכפשות
ישראל עם
בין
והדמוניזציה
התפוצות ,בעיקר
השמאל לימין בישראל
הקהילה היהודית
מרעילים את האווירה
בארה"ב
הציבורית .ברור למדי
שכיום מי שמובילים
את התהליכים הללו
הם בעיקר אגפים מסוימים בימין )ולמרבה הצער ,לא
רק בימין הקיצוני( ,אבל אין להתעלם גם מתרומת
השמאל למשחק זה.
זאת ועוד ,הצעות החוק השנויות במחלוקת שעלו
האחרון לאחרונה לכותרות גורמות נזק כבד למוניטין
של מדינת ישראל בחו"ל – ולא רק למוניטין שלה
כדמוקרטיה ,אלא גם לתדמיתה כמדינה חזקה
ומצליחה .נוצר הרושם שישראל היא חברה ומדינה
שסועה ,אולי על סף התפוררות ,ושעל מנת להגן
על הפטריוטיות הישראלית נדרשות חקיקה וענישה.
סקר שפרסם לאחרונה המכון הישראלי לדמוקרטיה
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מלמד שככל שהדבר נוגע לציבור הישראלי ,ובכלל זה
הרוב הגדול של השמאל ,אין שום בעיה של לכידות
לאומית 14.בקרב יהודים ישראלים ,קרוב ל88% -
מצהירים כי הם גאים להיות ישראלים 82% .מבין אלה
שמגדירים את עצמם כמשתייכים למחנה השמאל,
מעניין שגם  66%מבין החרדים שהשתתפו במחקר,
מעידים על עצמם שהם גאים להיות ישראלים .מספר
הערבים הישראלים שמעידים כי הם גאים להיות
ישראלים נמוך בהרבה ממספר היהודים ,אבל עדיין
גבוה בהרבה ממה שרוב האנשים היו מצפים למצוא
– כמעט  .53%העובדה שרוב מוחלט בקרב הערבים
אזרחי ישראל מוכנים לומר זאת היא כשלעצמה הישג
ראוי לציון בהתחשב בנסיבות ,והיא מאששת את
הרעיון שסקרים רבים במרוצת השנים הצביעו עליו –
כי הציבור הערבי בישראל הוא ,בממוצע ,מתון הרבה
יותר בעמדותיו כלפי המדינה בהשוואה להנהגתו
הפוליטית ולאליטה האינטלקטואלית הקולנית שלו.
מעבר לכך ,הצעות החוק השנויות במחלוקת
והרטוריקה האנטי-ליברלית האופפת אותן משחקות
לידי יריביה הפוליטיים של ישראל .אנשים וארגונים
רבים ברחבי העולם מברכים על כל הזדמנות להצהיר
שישראל היא דמוקרטיה למראית עין בלבד; סערת
החקיקה האחרונה מספקת להם תחמושת .בנוסף
ל'חשודים המיידיים' שעוינותם לישראל ידועה,
גם כמה מתומכיה ומגיניה המובהקים של ישראל
התבטאו בעניין והביעו את דאגתם .מזכירת המדינה
של ארה"ב הילארי קלינטון ציינה בפורום סגור במרכז
סּבן בוושינגטון כי היא מודאגת ונדהמת מיוזמות
ָ
החקיקה שעלו בפרלמנט הישראלי להטיל הגבלות
על ארגוני שמאל 15.העובדה ששרה כה בכירה בממשל
ארה"ב ,שאין שום ספק לגבי מחויבותה ארוכת
השנים לישראל ,בוחרת להתבטא כך ,גם אם נראה
שהערותיה לא נועדו לפרוטוקול ,אינה סימן טוב .אם
הדאגות הללו ימשיכו להישמע ,הן עלולות לגרום נזק
ממשי ליחסי ארה"ב-ישראל ,במיוחד מכיוון שהתחושה

שישראל ואמריקה חולקות ערכים דמוקרטיים משותפים
היא בבירור אחד מעמודי התווך של התמיכה הנרחבת
שישראל נהנית ממנה בקרב הציבור האמריקני.
נקודה אחרונה ,אך לא פחות חשובה ,היא שהמתקפה
הנוכחית על הדמוקרטיה בישראל עלולה להזיק
ליחסים בין ישראל לבין התפוצה היהודית – ובמיוחד
בין ישראל לקהילה היהודית באמריקה ,שמרביתה
ליברלית בהשקפתה הפוליטית .יהודים אמריקנים
ליברלים ,גם אם הם ביקורתיים מאוד כלפי הממשלה
הנוכחית של ישראל ומדיניותה ,תומכים באופן
בסיסי במדינה היהודית ,בין היתר ,משום שהם גאים
בדמוקרטיה הישראלית .רבים מהם הביעו דאגה רבה
ממגמות החקיקה האחרונות .הם מדגישים כי בדומה
לשאר הציבור האמריקני ,המחויבות לערכי מוסר
משותפים ולדמוקרטיה היא אחד היסודות המחברים
בין יהודי ארה"ב לישראל .התפיסה שהדמוקרטיה
הישראלית בסכנה עלולה להוביל להיחלשות הקשר
שיהודים ליברלים חשים כלפי ישראל .יש החוששים
כי זו תביא עם הזמן להחלשת התמיכה הדו-מפלגתית
שממנה נהנתה ישראל עד כה ,כשרק השמרנים
באמריקה – יהודים ולא-יהודים גם יחד -יישארו תומכי
ישראל מושבעים ,בעוד שהליברלים ירחיקו את עצמם
בהדרגה מן המדינה היהודית .זו תהיה התפתחות
בלתי-רצויה מבחינת ישראל ,שאין ספק שהאינטרס
המובהק שלה הוא הבטחת תמיכת הקהילה היהודית
והציבור האמריקני הרחב מכל הקשת הפוליטית –
דמוקרטים ורפובליקנים גם יחד.

כללית של שיפור ניכר ,בעיקר ביחס לזכויות השחורים,
אבל גם בתחומים נוספים .ולמרות זאת ,ניתן עדיין
להצביע ,גם בתקופה המדוברת ,וגם כשמדובר על
ארה"ב הנאורה ,על התקפות מתמידות והפרות של
נורמות דמוקרטיות )שלא לדבר על רטוריקה אנטי-
ליברלית צורמת( ,שרובן הגיעו דווקא מצד נשיא
ארה"ב לשעבר ,ריצ'רד ניקסון ,בסוף שנות ה'60-
ותחילת שנות ה.'70-
אם נבחן זאת לעומק ,קיימים מקרים בהם אפילו
הגזמות רטוריות שקופות ,עשויות לפעמים להועיל
להתמודדות עם סכנות אמיתיות – אבל רק עד לגבול
מסוים .חווינו בעבר ,ואנו עדים גם כיום ,לקיומן של
מגמות אנטי-ליברליות ואנטי-דמוקרטיות בישראל,
נגד מגמות וכוחות שכאלה צריך להתייצב ולהלחם
בתקיפות ,ובידי המערכת הפוליטית והשיפוטית
בישראל ,כמו גם הציבור הישראלי ,יש את המשאבים
להתמודדות כזו .אבל בינתיים ,חשוב מאוד שנזכור
לציין מדי פעם ,ובמיוחד כאשר הקולות הטוענים
את ההפך הגמור כה תכופים ורמים ,כי עצם קיומה
והתפתחותה של הדמוקרטיה הישראלית עד כה
מהווים הישג מרשים.

מחיר החופש הוא עמידה מתמדת על המשמר – אבל
לא חרחור פחדים מוגזמים .עלינו להימנע מלהתייחס
לנורמות ולערכים הדמוקרטיים כמובנים מאליהם .הם
נתונים בסכנה תמידית ופגיעים לערעורם ולשחיקתם
בדרכים שונות .אל לנו להסיק מכך שהדמוקרטיה
עצמה ,או החירות הכללית ,מצויות בסכנה .בחינת
תהליך ההתקדמות של הדמוקרטיה האמריקנית
בשנות ה '60-של המאה העשרים ,מציגה מגמה
המכון למדיניות העם היהודי
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הערות
 1חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות
חרם התשע"א2011-
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/2210C972-7884481B-805F-E486F5FBC1E9/29067/2304.pdf

 2מדד הדמוקרטיה הישראלית ) 2011ירושלים :המכון
הישראלי לדמוקרטיה.(2011 ,
מדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת  – 2009עשרים
3
שנים לעליה מברית המועצות )ירושלים :המכון הישראלי
לדמוקרטיה.(2009 ,
פס"ד העליון  6821/93בנק המזרחי נגד מגדל כפר
4
שיתופי 9 ,בנובמבר  .1995שני חוקי יסוד שהועברו בכנסת
בשנת  – 1992חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,וחוק יסוד:
חופש העיסוק – העניקו לראשונה הגנה חוקתית על זכויות
אדם וחירויות אזרחיות יסודיות.
 5פס"ד העליון  212/03חרות נגד יו"ר ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת השש-עשרה 8 ,בינואר .2003
Alexander M. Bickel, The Least Dangerous Branch: 6
The Supreme Court at the Bar of Politics (New Haven,
).Connecticut: Yale University Press, 1986

 7תומר זרחין" ,מחקר :ירידה חדה באמון במערכת המשפט
בקרב חרדים ומתנחלים" ,הארץ 22 ,ביוני .2010
 8אך ישנם גם גורמים נוספים ,ובהם תרעומת על אורכם
ומורכבותם של ההליכים המשפטיים ואכזבה מפסיקות
ספציפיות של בית המשפט.
 9ישנן מספר דוגמאות בולטות נוספות לביקורת שיפוטית
מצד בית המשפט העליון ,לפני ואחרי חקיקתם של חוקי
היסוד בשנת  .1992למשל פרשת אגודת דרך ארץ בשנת
 1981שבה קבע בית המשפט העליון כי חוקים הפוגעים
בסעיף  4לחוק יסוד :הכנסת ,שלא התקבלו ברוב הדרוש,
אינם תקפים )בג"ץ  ,246/81אגודת דרך ארץ ואח' נגד
רשות השידור ואח'  27 ,ביולי  .(1981פסיקה ברוח דומה
התקבלה ע"י בית המשפט העליון בשנת  ,1983הפסיקה
עסקה בחוק מימון מפלגות ) בג"ץ  141/82רובינשטיין ואח'
נ' יו"ר הכנסת 16 ,ביוני  .(1983אבן דרך נוספת בעניין זה
נרשמה בפרשת שניצר בשנת ) 1989בג"ץ  ,680/88מאיר
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שניצר ואח' נ' הצנזור הצבאי הראשי ואח' 10 ,בינואר .(1989
במסגרת פסק דין תקדימי זה ,הטילו שופטי העליון מגבלות
על חופש הפעולה של הצנזור הצבאי הראשי ,הפועל לפי
תקנות ההגנה )שעת חירום( ,1945 ,ובהסתמך על דבריו
הקודמים של השופט שמגר "אין שוללים חירות כלשהי
מראש אלא בהקשר לקיומה של ודאות קרובה ובלתי ניתנת
למניעה של ביצוע עבירה או של פגיעה בביטחון או בשלום
הציבור) "...ע"ב  ,2/84עמ'  .(266שתי דוגמאות עדכניות יותר
לתופעה של ביקורת שיפוטית הן :בג"ץ  8276/05עדאללה
)בג"ץ  8276/05עדאלה -המרכז המשפטי לזכויות המיעוט
הערבי ואח' נ' שר הביטחון ואח' 12 ,בדצמבר  ,(2006והבג"ץ
שביטל את הפרטת בתי הסוהר )בג"ץ  2605/05המרכז
האקדמי למשפט ולעסקים ,חטיבת זכויות האדם ואח' נ'
שר האוצר ואח' 19 ,בנובמבר  ,(2009בשני המקרים קבעו
שופטי בית המשפט העליון כי תיקוני החקיקה פוגעים
פגיעה בלתי חוקתית בזכויות אדם וסותרים את חוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו ,ולכן הם בטלים.
 10ארבעת השופטים שהתמנו לאחרונה לבית המשפט
העליון הם שופט בית המשפט המחוזי בירושלים נועם
סולברג; סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים צבי
זילברטל; שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב אורי
שוהם; ודיקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-
אביב פרופ' דפנה ברק-ארז.
 11אחת מהצעות החוק ,ביוזמת ח"כ אחמד טיבי )תע"ל(
תמנע מכל אדם המתגורר בהתנחלות להתמנות לשופט
בית המשפט העליון .אשר להצעת החוק שיזם מיכאל בן-
ארי )האיחוד הלאומי( ,היא תחסום את מינויו לבית המשפט
העליון של כל אדם שלא שירת בצבא או שלא עשה שירות
לאומי.
 12בית המשפט העליון של ארה"ב הוא דוגמה טובה
לעניין זה .בית המשפט העליון של ארה"ב אכן שינה כיוון
לאחרונה ,בתפנית חדה ימינה ,בעקבות מינויים של מספר
שופטים שמרנים ,אך למרות זאת בית המשפט לא הפך על
פיהן פסיקות ליברליות שהתקבלו בו בעבר בסוגיות של
ה ָפֹלות ואפליה מתקנת.
 13חשוב לציין כי השופטת דורית בייניש ,הנשיאה היוצאת
של בית המשפט העליון ,הצהירה במהלך הביקור הנדיר של
ראש הממשלה בנימין נתניהו ,בבית המשפט העליון לפני
פרישתה ,כי היא תמיד האמינה כי נתניהו לא יסכים לכל

ניסיון חקיקה אשר עשוי להחליש את בית המשפט "אני
חושבת ,בתחושה שלי ,שלא תמיד רווית נחת מכל פסקי
הדין שלנו .אבל זה חלק מהמערך הזה של כבוד הדדי וחשתי
שישנו הכבוד הזה והגיבוי הזה לבית המשפט ] [...על זה אני
רוצה להביע תודה והערכה ויש לי תחושה שגם במישור
המקצועי וגם במישור האישי ידעתי שראש הממשלה ,לא
במרכאות ,לא יפקיר אותנו .זה חשוב .אנחנו חזקים ,אנחנו
חזקים מאוד ,אבל אנחנו גם צריכים את העורף של הרשויות
האחרות וחשתי שזה קיים".
"סקר הדמוקרטיה הישראלית  ."2011בתוך מדד
14
הדמוקרטיה הישראלית ) 2011ירושלים :המכון הישראלי
לדמוקרטיה.(2011 ,
ברק רביד" ,קלינטון מזהירה מפני שחיקת ערכי
15
הדמוקרטיה בישראל ",הארץ 5 ,בדצמבר .2011
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קיץ  2011בישראל:
מרד הלא-מקופחים.
מה היה ,איך היה ,מה נשאר.

 .1מבוא וסיכום :מאוהלים לוועדות
האוהלים שצמחו ביולי  2011בשדרות רוטשילד
בתל אביב סימלו את הקיץ החברתי; הם היו מוקד
המחאה .הגל נפתח על ידי צעירה תל אביבית ,דפני
ליף ,שפונתה מדירתה השכורה ,התקשתה למצוא
דירה חליפית ,והחליטה להביע את מחאתה בהקמת
אוהל במיתחם המסמל יותר מכל את תל אביב כמרכז
התרבות והאופנה של ישראל :היכל התרבות ,תיאטרון
הבימה ,המפגש שבין שדרות רוטשילד ,ושדרות
בן ציון .במהרה הצטרפו צעירים רבים לליף ,ובשיא
המחאה ישבו ב"מאהל רוטשילד" כ 2,500-צעירות
וצעירים נלהבים ,רהוטים ,יצירתיים ומלאי זעם של
מחאה .זעמם הדביק רבים :ריכוזי אוהלים הוקמו
בפארקים ושדרות בערים נוספות )הגדול שבהם -
בירושלים( .בשתי הפגנות עם שארגנו צעירי המחאה
השתתפו מאות אלפים .התקשורת ברובה המכריע
התגייסה לתמוך במחאה ,להאדירה ולרוממה .עמדות
לשידור ישיר של רדיו וטלוויזיה הוקמו במאהלים
ופעלו מעלות השחר ועד השעות הקטנות .ההפגנות
זכו לכיסוי חסר תקדים; למעשה ,התקשורת קראה
לאזרחים להפגין וכל עובר אורח נספר על-ידה כמפגין.
מי היו המוני המוחים? לא נערך סקר לבחינת
ההשתייכות הסוציו-אקונומית של מובילי המחאה
ומשתתפיה ,אך מתוך הסיקור העיתונאי הרחב
הצטיירה דמות של מוחה טיפוסי ,לאו דווקא זה

ששהה בפועל במאהל :אישה וגבר צעירים ,בני 25
עד  ,35נשואים עם ילדים או בדרך להקמת משפחה,
משכילים‘ ,בעלי תואר אקדמי ראשון או לקראת סיום
לימודיהם ,עובדים ומשתכרים מעל לשכר ממוצע
)כ 9,000-שקלים לחודש למשרה( ,מתגוררים בשכירות
או בדירות קטנות מדי לטעמם ,ונזקקים עדיין לעזרת
ההורים ממעמד הביניים המבוסס .מלח הארץ ,עמוד
השדרה הסמוי של החברה הישראלית.
נגד מה מחו? במרכז המחאה הועמדה מצוקתו של
"מעמד הביניים הצעיר" ,כלומר מצוקתם הכלכלית
של נושאי המחאה .הם נפגעו בעיקר מההתייקרויות
המואצות של מזון ודיור ,שני סעיפי צריכה מרכזיים
בתקציבה של משפחה צעירה .היה בכך ממד של
הפתעה :קיימות אינספור הוכחות אמפיריות
וסטטיסטיות לכך שהחברה הישראלית נגועה באי-
שוויון כלכלי עמוק ובשיעורי עוני חריגים אבל אין
בנמצא נתונים המעידים על התרוששות כלכלית של
מעמד הביניים .במהלך העשור שחלף העניים נחלשו,
העשירים התחזקו והאמצע נותר אמצע .אף על פי כן
האמצע ,מעמד הביניים ,הוא שיצא בקיץ  2011למחות
בהמוניו .העניים לא נראו בשטח ,קולם לא נישא.
קולו של מעמד הביניים ,לעומת זאת ,התפרץ במלואו
עוזו .הגלגולים הראשונים של המחאה ניכרו כבר באביב
וקיץ  ,2010כשבתום שנה שחונה הוחלט להטיל על
משקי בית מס מים מיוחד" ,היטל בצורת" .ההתנגדות
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להיטל הבצורת לבשה דמות של מרי אזרחי והניעה
את הממשלה לסגת ,חלקית ,מכוונתה .אחרי "מחאת
המים" באה "מחאת יוקר הבנזין" ,אחריה "מחאת
יוקר הקוטג'" ואחריה "מחאת יוקר הדיור" .במקרים
ספציפיים אלו המחאה לא הייתה יותר מדרישה
מהממשלה או מתאגיד עסקי לפעול להוזלה של מוצר
או שירות .לא הייתה בה תביעה פוליטית לשינוי מהותי
במדיניות הכלכלית .רק לקראת אמצע הקיץ ,כשגולם
המחאה איים לקום על יוצרו בדמות אנרכיה חסרת
תכלית ,החלו מוביליה לגבש מצע .הם פנו למומחים
בעלי השקפת עולם חברתית שמאלית וביקשו עצות.
במקביל כוננה הממשלה את "ועדת טרכטנברג" ,ועדה
ציבורית-ממשלתית
רחבה בראשותו של
תהודתה ועוצמתה
הכלכלן פרופ' מנואל
של הקריאה
טרכטנברג ,שלא הסכים
"העם דורש צדק
להישאר בתפקידו כיועץ
חברתי" אילצו
כלכלי לראש הממשלה
את הממשלה
כאשר נתניהו נבחר
לבצע שינויים
לכהונתו .לוועדה ניתן
במדיניות המיסוי
מנדט להציע שינויים
משמעותיים בתקציב
ובמדיניות
המדינה
המיסוי .בעת ההיא,
קרוב לראש השנה העברית ,ועל רקע הדיונים של
הוועדות והקבוצות ,הושמעה ביתר שאת הקריאה
האוניברסלית ל"צדק חברתי" ,שעלתה כבר בראשית
גל המחאה .סיסמה זו שימשה כל העת כדלק לרוח
המחאה ונוספה ללקסיקון הישראלי היומיומי ,על אף
דעיכתה המעשית של המחאה.
חברות עסקיות לא מעטות הסבירו – או תירצו – את
הירידה ברווחיהן ברבע השלישי של השנה ב"מחאה
חברתית" .פוליטיקאים התרגלו להוסיף את צמד
המילים הללו למרבית נאומיהם ,בהקשר או מחוץ
להקשר .מעורבות האקדמיה הורגשה כבר בתחילת
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המחאה ,כאשר בראשית אוגוסט החליטו כמה מראשי
המחאה להיעזר בוועדת מומחים בראשותם של
הפרופסורים אביה ספיבק ויוסי יונה .עם חזרת הסגל
האקדמי לשגרה ,בתום חופשת הקיץ והשבתונים בחוץ
לארץ ,גברה מעורבות האקדמיה והוחל בארגון כנסים
מדעיים לחקר הצדק החברתי .התקשורת על סוגיה,
שמילאה כאמור תפקיד מכריע בהעצמת המחאה ,מרבה
להשתמש בביטוי ללא היסוס .ועדת טרכטנברג ל"שינוי
חברתי-כלכלי" פתחה את הדין והחשבון שהגישה לראש
הממשלה ושר האוצר בדיון פילוסופי בסוגיית הצדק
החברתי וניסיון )לא במיוחד מוצלח( להגדירו.
הקריאה הקצובה "העם דורש צדק חברתי" ,שנישאה
מפיהם של מאות האלפים שהשתתפו בעצרת
המחאה הגדולה בתל-אביב באוגוסט  2011נותרה,
אם כן ,חרוטה בתודעתו של הציבור .האם היא גם
השפיעה? חלקית ,כן .תהודתה ועוצמתה אילצו את
ממשלת ישראל לבצע ,נכון לעכשיו ,מספר שינויים
במדיניות המיסוי הישיר והעקיף .השינויים אמורים
להיכנס לתוקף בתחילת  2012ולהגביר במידת מה את
הפרוגרסיביות של מערכת המס בישראל .רובם ככולם
ייטיבו עם שכבה מאוד מוגדרת ומאובחנת :משפחות
צעירות עובדות ממעמד הביניים עם ילדים בגיל שנה
עד ארבע שנים .משפחות אלו זכו ,בשורה תחתונה,
לתוספת בת כמה מאות שקלים להכנסתן החודשית
הנקייה )תלוי בגיל הילדים ורמת ההשתכרות של
ההורים( .המימון לאותן התוספות ,שניתנו באמצעות
זיכויי מס מיוחדים להורים וקצבאות מוגדלות
לילדים ,נמצא בהכבדת נטל המיסים על מי שהכנסתם
החודשית מעל כ 40-אלף שקלים ברוטו ,בהעלאת
שיעור המס על רווחי ההון מהשקעה וחסכון פיננסי
ובמיסוי מוגבר של רווחי החברות .על הנייר ,ההכבדות
וההקלות איזנו אלה את אלה ותחזית גביית המיסים
לשנים הבאות לא השתנתה כתוצאה מכך .היא
השתנתה כתוצאה מהמשבר באירופה והשלכותיו על
המשק הישראלי.

רבים מהשינויים בהרכב המיסים שיוחסו כהישג
למחאה לא היו בחינת המצאה יש מאין; מנכ"ל משרד
האוצר חיים שני ובכירי משרדו הציגו מתווה דומה
בפני ראש הממשלה נתניהו במהלך  – 2011ונדחו.
הצמרת המקצועית באוצר לא ראתה עין בעין עם
מר נתניהו את מערכת המס הרצויה לישראל; ראש
הממשלה התעקש על מיסים נמוכים על חברות וראה
בכך תמריץ להשקעות" .נדרשו הפגנות של מאות
אלפים" ,אמר באחרונה שני" ,כדי שנתניהו יאמץ את
מה שראשי האוצר הציעו לו" .מפרספקטיבה מאקרו-
כלכלית ,מחאת הצדק החברתי השיגה תזוזה של
מהמאון העליון של מקבלי
ֵ
כ 0.5%-בהכנסה לאומית,
ההכנסות לעשירון השישי עד השמיני .מומחי הביטוח
הלאומי קבעו כי השינוי הנגזר בהתחלקות ההכנסות
בכל המשק לא יקטין את מדדי אי-השוויון ולא יחלץ
משפחות מהעוני.
אלא שהמחאה החברתית לא העמידה לעצמה יעד
של צמצום העוני ואי-השוויון .היא העמידה במרכז
את מעמד הביניים .ומעמד הביניים יצא ממנה מחוזק.
מנקודת ראות סקטוריאלית ,המרד של הלא-מקופחים
הצליח למדי .מנקודת ראות של החברה הישראלית
כולה ,התוצאה מאכזבת" :מדיניות להגברת צדק
חברתי שמפקירה את העניים ביותר" ,כותב ד"ר דניאל
גוטליב ,סמנכ"ל למחקר של הביטוח הלאומי בדו"ח
העוני האחרון )נובמבר " (2011לא ראויה להיקרא
בשם זה .אי אפשר לטעון לעשיית צדק אם החלשים
ביותר נותרים מחוץ למעגל המדיניות" .אי-אפשר
לנסח זאת יותר נכון.

.2

העוני –  ,OUTמעמד ביניים IN -

במהלכו של כל העשור שחלף ,ובמיוחד מאז התקבלה
ישראל לארגון המדינות המפותחות ) ,(OECDהובלטו
העוני ואי-השוויון בהכנסות המשקף את העוני ,כבעיית
הבעיות של החברה הישראלית .ועדות ציבוריות

הוקמו ודנו בעוני ,התקשורת הקדישה לה אלפי
מאמרים ודיווחים ואפילו הסקירות של ה OECD-על
ישראל התמקדו ברובן בכשליה הסוציאליים .בדו"חות
העוני של הביטוח הלאומי ,כמו גם בדו"חות של
ארגונים ועמותות ,נמצאה עדות סטטיסטית מובהקת
לריכוז העוני בשתי קבוצות אוכלוסייה מאובחנות,
הקהילה החרדית והערבית-מוסלמית .הדו"חות מצאו
שנה אחר שנה ,כולל  ,2011כי כל אזרח חרדי שני וכל
אזרח ערבי שני חיים מתחת לקו העוני היחסי :מחצית
מההכנסה החציונית של המשפחה ,מתוקן למספר
הנפשות .כשני שלישים מהעניים בישראל וכ75%-
מהילדים הסובלים מעוני משתייכים לשתי הקבוצות
הללו .מחסור באוכל
מורגש רק בשתי קבוצות
אחד מכל
אלו ,אפילו לאחר שהן
שני אזרחים
מקבלות את תשלומי
ערבים ואחד
ההעברה שהן זכאיות
מכל שני אזרחים
להן.

חרדים חיים
מתחת לקו
העוני היחסי

הבעיה החברתית של
ישראל ,כפי שנתפסה
בשיח הציבורי והמקצועי
בארץ ובחוץ לארץ עד קיץ
 ,2011הייתה אם כן ממדי
העוני .שיעורי העוני
בישראל חריגים – כפולים מהמדינות המפותחות –
וכך גם מדדי אי-השוויון .המדדים הללו הציגו את
ישראל כארץ הפערים לא בגלל מיעוט ההכנסות
בשכבות הביניים אלא בגלל היעדר הכנסות בתחתית
הסולם" .אפילו הצמיחה הנאה שאפיינה את המשק
בשש מתוך שבע השנים האחרונות לא הצליחה לשפר
באופן מהותי את מצבם של העניים" ,כותב ד"ר גוטליב
במבוא הקצר לדו"ח העוני המצוטט .הנה הטרגדיה
החברתית של ישראל :הגאות הגדולה של מחצית
שנות האלפיים פסחה על העניים ,ולמעשה הרעה את
מצבם.
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האם פסחה גם על מעמד הביניים?
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מדי שנה
את סקר ההכנסות ,שהוא המקור האמין היחידי
להשוואות על פני זמן .בנק ישראל עיבד את הנתונים
של הלשכה – הייתה לו גם גישה לחומר הגלם – וסיכום
אותם בדו"ח השנתי האחרון ,בפרק המוקדש למדיניות
הרווחה .מהלוחות והניתוחים מסתבר כי בין  1999עד
 2009/10לא השתנה במאומה חלקם של העשירונים
האמצעיים בעוגת ההכנסות והוא נותר קבוע ברמה
של  ,51.5%עם תנודות קלות למעלה ולמטה .חלקו של
העשירון התחתון ירד בהתמדה ,וחלקו של העשירון
העליון עלה .אותם
הממצאים מתקבלים גם
בנק ישראל :העלייה
מניתוחים של הביטוח
בפערים בעשור
העשירונים
הלאומי.
האחרון הושפעה
מהשלישי ועד השביעי
בעיקר מעליית
קיבלו בקביעות כ41%-
אי-השיוויון בין
מסך עוגת ההכנסות
יהודים לא-חרדים
העשירונים
במשק,
לבין ערבים וחרדים
השלישי עד השמיני
קיבלו כ 51.5%-מהכנסה
נטו וכ 46.5%-מההכנסה
הכללית ברוטו .הנתח לא
השתנה על פני השנים.
בנק ישראל אף פירק לרכיביו את מדד אי-השוויון
בהכנסות )"מדד ג'יני" ,המבטא את מידת אי-השוויון
בהכנסות; כשהמדד שווה ל ,0-כולם מקבלים הכנסה
זהה ,כשהמדד שווה ל 1-כל ההכנסה זורמת לכיסו של
איש אחד( ,ומצא כי המדד בקרב יהודים לא-חרדים
בגיל העבודה נמוך בכ 15%-ממדד אי-השוויון הכללי.
לאמור ,חלוקת ההכנסות בקרב יהודים לא-חרדים
שוויונית למדי .העלייה בפערים במהלך העשור
שחלף ,כותבים כלכלני בנק ישראל" ,הושפעה בעיקר
מעליית אי-השוויון בין יהודים לא-חרדים לבין ערבים

144

המכון למדיניות העם היהודי

וחרדים" .במילים אחרות ,המפתח להקטנת אי-
השוויון הוא הקטנת הפערים בהכנסות בין חרדים
וערבים לבין יהודים לא-חרדים .והפתרון :יציאה
לעבודה בשכר הוגן .הצעות לתמריצים ולשיטות
לעידוד יציאה לעבודה של נשים ערביות וגברים חרדים
עמדו במרכז הדיונים הציבוריים וההמלצות של ועדות
רבות שדנו בסוגיה ,כולל "המועצה הלאומית לכלכלה"
ליד משרד ראש הממשלה .ממשלת אולמרט אימצה
כבר ב 2007-אג'נדה כלכלית-חברתית שנכתבה על-
ידי פרופ' טרכטנברג ,אז יו"ר המועצה .ובמרכזה -
הגדלת שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של חרדים
וערבים כאמצעי הכי יעיל להגדיל את הכנסותיהן של
המשפחות בחמישון התחתון ) (20%של האוכלוסייה
ולצמצם את ממדי העוני .לקראת סיום כהונתה של
ממשלת אולמרט פרסמה המועצה הלאומית לכלכלה
עוד מסמך חשוב המתווה את הרפורמות הנדרשות
בשוק העבודה וביחס המדינה לקהילה החרדית כדי
להניע את בחורי הישיבות לצאת לעבודה .רק 4.8%
ממשפחות יהודיות לא-חרדיות עם מפרנס אחד
נמצאות מתחת לקו העוני .אפשר שזהו ההסבר
הסוציולוגי להיעדר העוני משיח המחאה.
כשפורקו מדדי השוויון על פני הזמן לשני גורמים :גורם
השוק וגורם הממשלה ,התברר שהממשלה אשמה
בהעמקת הפערים ,ולא השוק .אי-השוויון בהכנסה
כלכלית ברוטו )אי-שוויון שמייצר השוק( הצטמצם
מאז  ,2002בעוד שמדיניות המיסים ,ובעיקר הקצבאות,
הפכה להרבה פחות פרוגרסיבית .השינוי לרעה החל
באותה נקודת זמן שבה הופעלה המדיניות הכלכלית
המרסנת והמקצצת של נתניהו כשר האוצר ,ב. 2003-
המשפחות החרדיות נפגעו מקיצוצי הקצבאות ומצבן
מאז רק מתדרדר .ניתן לומר שמחיר אי-היציאה לעבודה
עלה מאז  ,2003אבל הציבור החרדי ,בעל כורחו ,משלם
את המחיר הגבוה ,ושיעור היציאה לעבודה בו עדיין
נמוך .הפער בינן לבין הציבור הלא-חרדי מעמיק ,גם
– ואפילו במיוחד  -כשראש המשפחה יוצא לעבודה

שכירה בשכר זעום .ההתייקרויות היזומות על-ידי
הממשלה וייקור המזון שחקו קשות את כוח הקניה
המצטמק שלהן .יש כיום בחברה החרדית הצטברות
בלתי-רגילה של חומר נפץ חברתי.
אך מצוקת החרדים מוגבלת בהיקף ומיקום גיאוגרפי
ולא היה בכוחה לגייס המונים .את השינוי עשתה
המחאה של השכירים ברמות השכר הבינוניות.
נראה שגם "ועדת טרכטנברג" מתקשה לנמק כלכלית
את התפרצותה של המחאה החברתית .הדו“ח של
הוועדה נכתב לעתים כמניפסט של מעמד הביניים,
והוא רווי באמירות פיוטיות .הוא ממעט בנתונים,
מספרים ומידע .הוועדה מציינת כסיבה עיקרית
למחאה "מצוקה כלכלית" של מעמד הביניים אך
מביאה לכך רק עדות אחת ויחידה" :השכר הממוצע
עלה אך במעט בעשור האחרון ,בשיעור נמוך בהרבה
מהתוצר לנפש ,כך שהאזרח הממוצע נהנה אך במעט
מהצמיחה" .ה"הוכחה" הזו אינה מחזיקה מים .לא
השכר הריאלי הוא מדד נכון ליכולת כלכלית ,אלא
ההכנסה הריאלית הפנויה של המשפחה שבראשה
שכיר ,מתוקנת למספר הנפשות .וזו עלתה ,בערך ,כמו
ההכנסה הלאומית לנפש :ההכנסה הריאלית )בקיזוז
השפעת האינפלציה( של המשפחה הממוצעת עלתה
משנת  2000עד  2010בכ .17.5%-הצריכה הפרטית
לנפש עלתה באותו פרק זמן בכ 20%-והתוצר לנפש
עלה בכ .18%-ההכנסה הריאלית של משפחת שכירים
ממוצעת עלתה גם היא באותו השיעור.
אבל התמונה על פני עשור אולי מטעה; בני שלושים
כיום היו במעמד אישי שונה לגמרי ב .2001-עדיף
להסתכל על מה שקרה בחמש השנים האחרונות.
התוצר הריאלי לנפש עלה מ 2005-עד  2010ב12%-
והכנסה נטו של משפחת שכירים עלתה ב .9%-האם
הפער הזה ,שאכן משקף פגיעה יחסית במעמדה
הכלכלי של שכבת שכירים גדולה ,יכול להסביר את
ההתפרצות ,כה רבת-ממדים ורבת-משתתפים ,של
המחאה? ספק גדול .הנתונים המצוטטים של הלשכה

לסטטיסטיקה סותרים את הטענה שהמשפחה
הישראלית לא יכולה לגמור את החודש .ההכנסה
ברוטו של משפחה ממוצעת שכירה הייתה אשתקד
 16,700שקלים ,ההכנסה הכספית נטו  13,900שקלים
וההוצאה הכספית נטו כ 12,000-שקלים.
"מרכז אדווה" ,מכון מחקר כלכלי-חברתי שמאלני
מובהק ,בחן את חלוקת ההכנסות לפי רבדים:
"רובד עליון" ,רובד אמצעי" ו"רובד תחתון" .בסיכום
מצאו החוקרים כי בין  2000עד  2009ירד חלקו של
הרובד הבינוני בסך כל ההכנסות במשק בערך ב0.2-
אחוז ,כשמרבית הירידה מתחוללת דווקא במחצית
הראשונה של העשור הקודם .האם זהו חומר נפץ
לתבערה חברתית?

יש כיום בחברה
החרדית הצטברות
בלתי רגילה
של חומר
נפץ חברתי

בדו“ח ועדת טרכטנברג
מוזכר עוד גורם אפשרי
למחאה :ההון התעשר
על-חשבון העבודה .כל
או רוב פירות הצמיחה
נקטפו על-ידי בעלי
ההון .אין בדו“ח עצמו
הפנייה למקור סטטיסטי
שיבסס את הטענה; יש
גידופים כלפי הטייקונים.
חבל שכך; הנתונים על
החלוקה של ההכנסה הלאומית בין תמורה לעבודה
ותמורה להון מתפרסמים בקביעות על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ומצויים תחת ידו של כל
כלכלן .מהנתונים מסתבר כי רווחי החברות ,המוגדרים
כ"עודף תפעולי מקומי בלי זקיפת ההכנסה של בעלי
הדירות" ,אכן נטלו נתח מנופח מההכנסה הלאומית –
אבל לא בשנים האחרונות .התמורה להון עלתה חדות
והתמורה לשכירים ירדה חדות עד  ,2005ומאז לא חל
שינוי של ממש.
גם לשר האוצר ד"ר יובל שטייניץ )ליכוד( לא הייתה
מודעות לקשייו הכלכליים של מעמד הביניים,
המכון למדיניות העם היהודי

145

אבל הוא פעל נמרצות ,במסגרת התקציב ,לשיפור
הכנסותיהם נטו של העובדים העניים .מאז פורק
משרד העבודה והוטמע בתוך משרד התעשייה,
הדגש בפעילותו הופנה ליצירת מקומות תעסוקה
בפריפריה החלשה כלכלית וחברתית .משרד הרווחה
טיפל באוכלוסיות נזקקות .במרחב השיח הסוציאלי
לא הועלתה הטענה שיש להפנות יותר משאבי מדינה
למעמד הביניים .מכל הפוליטיקאים המכהנים ,היה זה
ראש הממשלה נתניהו שהקדים לחוש בקשייהם של
צעירי מעמד הביניים ודחק בממשלתו לפעול להוזלת
הדיור .מחאת האוהלים לא הפתיעה אותו; הוא כן
הופתע כשהמחאה הפכה מ"אנטי-יוקר" ל"אנטי-
ביבי" ,וראה בכך מזימה פוליטית להדחתו באמצעות
הפגנות רחוב.

 .3מה ,אם כן ,הניע את מרד
הלא-מקופחים?
את המחאה החברתית
לא הניעה הכלכלה,
נתניהו הופתע
או לפחות לא בעיקר
כשהמחאה הפכה
הנושא של חלוקת
מ"אנטי-יוקר"
ההכנסות .הניע אותה
ל"אנטי-ביבי"
על
הכעס
הכעס.
וראה בכך מזימה
המימשל שנתפס ,ברוב
פוליטית להדחתו
ומערכותיו,
זרועותיו
ע"י הפגנות רחוב
אטום לרחשי הלב של
הציבור ,לא מקיים עימו
שום דו-שיח ,מקבל
את החלטותיו תוך
התעלמות גמורה מקול העם .יהיר ומרוחק .הכעס נובע
מתסכול ,מניכור ,מהתחושה ש"גנבו לנו את המדינה".
מדד החוסן הלאומי שנערך לקראת כנס שדרות
לחברה חשף חוסר אמון גובר והולך במרבית מוסדות
המימשל מצד השכבה המייצבת והמעצבת בחברה
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הישראלית .אין על מי לסמוך ,לא על הפוליטיקאים
ואפילו לא על מערכות רווחה וחברה.
ניצנים ראשונים של הכעס הגדול הופיעו כשרצתה
ממשלת נתניהו ,לפני שנתיים ,להטיל מס ערך מוסף
על ירקות ופירות .הזעקה הציבורית-אזרחית הרגה
את היוזמה בעודה באיבה .לפני שנה וחצי ,כשאותה
ממשלה החליטה לייקר את המים )"היטל בצורת"(,
כוונת הייקור כמעט וגרמה ל"מרד מיסים" .תחת לחץ
דעת הקהל ההיטל שונה ,הוגבל בזמן ואחר-כך נקבר
בשקט .הכעס לא חלף והופנה נגד תאגידי המים -
שנתפסו ונתפסים גם היום כאשמים ביוקר המים .פה
דעת הקהל נחלה ניצחון שולי בלבד והתאגידים נותרו,
עדיין ,על כנם.
בתחילת השנה הכעס התעצם מחדש והתפרץ נגד מחירי
הבנזין ובמיוחד נגד המיסוי הגבוה על הבנזין .הובילו את
המחאה קבוצות-שיח באינטרנט ,והיא נכשלה בשטח;
ההפגנות היו מעטות משתתפים ולא נרשמה ירידה של
ממש במכירות בנזין .אף על פי כן המחאה נחלה הצלחה
פוליטית רבתי .העלאת הבלו על הבנזין בוטלה והוקפאו
הליכי ייקור יזומים על-ידי הממשלה.
מהבנזין התגלגל הכעס הלאה ,למחוזות נוספים
קשורים ליוקר המחייה .הכעס הציבורי העצום על
הזינוק במחירי הדירות התגלגל לפתחה של הממשלה
ואילץ את ראש הממשלה ושריו ,כל שר מצידו ,לשלוף
בבהלה תכניות חרום להפשרת קרקעות ,שינויים
במיסוי על דירות ועידוד בנייה להשכרה.
ביוני הגיע הכעס ,בהפתעה ,אל מחירי המזון ובמיוחד
למחירים של מוצרי החלב )קוטג'( .בהפתעה לא משום
שסל המזון הישראלי זול – הוא עדיין יקר בהשוואה
בינלאומית – אלא משום שהתייקרויות המזון
הגדולות התחוללו רובן ככולן ב 2010-ובשנה שלפניה.
אלא שאז היו לאזרחי ישראל דאגות אחרות :האבטלה
הייתה עדיין גבוהה והפצעים של המשבר הפיננסי
טרם הגלידו.

המרכז למחקר של הכנסת בדק ,בעיצומה של "מחאת
הקוטג'" ,את השינויים במדדי המחירים והשכר.
מהממצאים התברר כי השכר לעובד שכיר במחירים
שוטפים עלה בשנים  2005עד ) 2011מאי( ב23%-
לערך .מדד המחירים לצרכן עלה באותה התקופה
ב 18%-ולפיכך השכר הריאלי ,הנמדד כיחס בין שכר
ברוטו במחירים שוטפים לבין האינפלציה הממוצעת,
עלה ב .4%-סביר להניח כי השכר נטו עלה בשיעור
משמעותי קצת יותר ,בשל הרפורמה המתמשכת
במס הכנסה )ראה להלן(.

 .4למה דווקא ב?2011-
אם מדובר במגמה רב-שנתית ,מה קרה השנה שהוציא
את הרבבות ומאות האלפים להפגין ,למחות ,לזעום?
למה הכעס העצור השתחרר לפתע? למתן תשובה
מנומקת לשאלה הכרחי להיכנס לניתוח פרטני של
תקציב המשפחה הצעירה ממעמד הביניים .כאמור,
בחמש השנים שחלפו עלתה ההכנסה הריאלית של
משפחה "ממוצעת" )ו"חציונית"( ב .4%-באותו פרק
זמן הופחת משמעותית נטל מס ההכנסה על עובדים
שכירים :משפחת שכירים בשכר ממוצע משלמת
עכשיו מס הכנסה של כ 9%-בלבד )בפריפריה רק ( 6%
לעומת  13%ב .2005-הקלת המס הזו יצרה מקור
כספי לשמירת רמת החיים.
המשפחות ממעמד הביניים גם צמצמו את החסכונות:
ב 2005-חסכה משפחת שכירים ממוצעת כ15%-
מהכנסתה ,השנה רק  .10%הקטנת החיסכון מימנה
אף היא את העלייה ברמת החיים אבל פגעה ופוגעת
ביכולתם של משקי הבית לעבור בשלום את המשברים
העתידיים ומעמיקה את תחושת חוסר הביטחון.
שתי המגמות הללו ,פחות מיסים ופחות חסכון,
איפשרו עד  2011לבני מעמד הביניים להחזיק את
הראש מעל המים ואפילו להרימו .אשתקד והשנה

הן הגיעו לסיומן .במקביל ,משקי הבית עמסו על
עצמם אשראי כפי שלא עשו בעבר .בעידוד הריבית
הנמוכה ובשל הצורך במשכנתאות גדולות ,החוב
של המגזר הפרטי הלא-עסקי טיפס מעלה .התקציב
המשפחתי הפנוי ,לאחר תשלום המשכנתא ,התכווץ
והפער בין הציפייה לשמור ולהעלות את רמת החיים
לבין היכולת הכספית הממשית של משפחת שכירים
ממוצעת העמיק והפך לבלתי-נסבל.
במיוחד נפגעו משפחות שסל הצריכה שלהן מוטה
למזון .מדד מחירי המזון עלה בין  2005למאי 2011
ב - 32%-יותר מכפליים מעליית מדד מחירי מוצרי
המזון בגוש האירו  -ומדד מחירי ירקות ופירות
ב .38%-משפחה צעירה
עם ילדים ראתה את כוח
הקטנת החיסכון
הקנייה של הכנסתה,
מימנה חלקית את
במונחי מזון ,נשחק
העלייה
ב.11%-
ברמת החיים,

אך העמיקה
את תחושת
חוסר הביטחון

בדיקה דומה לתקופה
קצרה יותר ורלוונטית
יותר לבחינת סיבות
המחאה ,בין מאי 2006
למאי  ,2011מצביעה
על קיפאון אפילו ברמת
סטטיסטית
הכנסה
ממוצעת :המחירים לצרכן עלו ב ,15%-השכר הממוצע
בכ 16.5%-והשכר הריאלי לשכיר בשיעור זניח של
אחוז ורבע .אבל המזון התייקר ב .25%-והקוטג',
שעליו התלבשה תחילה המחאה ,שבר שיא :הגבינות
התייקרו בארבע שנים ב.33%-
איך זה שאחרי פרק הצמיחה מופלאה של המשק,
שאל את עצמו ראש משפחה צעיר בקיץ ,2011
משפחתי לא יכולה להרשות לעצמה לקנות אותו סל
מזון שקנתה לפני חמש שנים? איך זה שעלינו לצמצם
משמעותית את תקציב הגבינות ,למשל? ואם אותה
משפחה חסרה דיור משלה ,סיכוייה להשיגו פחתו
המכון למדיניות העם היהודי
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דרמטית .על פי נתונים שמפרסם משרד האוצר,
במחצית הראשונה של  2011נדרשו לזוג צעיר 140
חודשי עבודה )נטו( לקניית דירה יד שנייה באזור
תל-אביב ובערי השרון ,לעומת כ 90-חודשי עבודה
לרכישת דירה דומה ב .2007-מדד "משכן" המבטא את
כושר הקנייה הכלכלי של קוני הדירות הפוטנציאליים
הידרדר מתחילת  2008עד תחילת  2011ב.26%-
הדירה הנכספת הפכה לחלום באספמיא.

 .5דיור לא מוגן
מחירי הדירות בישראל עולים ויורדים במחזור
עסקים רב-שנתי .כשהם
בין אמצע
עולים ,לקונים נדמה
שנות ה80-
שהעלייה לא תיעצר
לאמצע שנות
לעולם .כשהם יורדים,
ה 90-התייקרו
למוכרים נדמה שהיא
הדירות ריאלית,
לא תיבלם לעולם.
בקרוב למאה
שינויי המגמה באים
אחוזים
לכן תמיד בהפתעה .בין
מחצית שנות השמונים
השנייה
למחצית
של שנות התשעים
הדירות,
התייקרו
ריאלית ,בקרוב למאה אחוזים .הדמוגרפיה השפיעה:
העלייה ההמונית מברית המועצות לשעבר חיפשה
מקום לדור בו בקביעות .בעידוד הממשלה שחששה
מהתפשטות המחאה של חסרי הדיור )כן ,כבר אז
הפגינו חסרי דיור( הוחל בבניית כ 150-אלף דירות
בשנתיים ,כפול מהנחוץ .ב 1997-הענף נכנס להאטה,
אחר-כך התרסק .הריסון העמיק עם האינתיפאדה
השנייה .מחירה הריאלי של דירה ממוצעת ב2007-
היה נמוך ב 22%-ממחירה ב .1997-הקבלנים ,שרבים
מהם הסתבכו במלאי דירות ריקות ,ורבים גם פשטו
את הרגל ,בנו במשורה .שכר הדירה הנוח יחסית משך
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לערים הגדולות בודדים וזוגות צעירים .כמחצית
ממשקי הבית בתל-אביב גרים בשכירות.
ב ,2009-עם היציאה מהמיתון שגרם המשבר הפיננסי
האמריקני ,התהפכה מחדש מגמת שוק הנדל"ן
למגורים .ישראלים ותיקים התייאשו מהשקעה
בנכסים פיננסיים שערכם כה נשחק והיפנו כספי חיסכון
לדיור .גם תושבי חוץ עשו כך .יהודי צרפת ,למשל ,גילו
את הדירות הזולות )עדיין( בנתניה .הריבית הנמוכה
על המשכנתאות תימרצה משפחות יותר מבוססות
לעבור משכירות לדירות בבעלות עצמית .הביקוש
התעורר .ההיצע עדיין לא .נוצר מחסור זמני בדירות
חדשות והמחירים זינקו .מ 2009-עד  2011התייקרה
דירה ממוצעת במרכז הארץ ב ,55%-ומ2007/08-
ב .65%-זוגות צעירים שכירים ראו את יעד הדירה
מתרחק ונמוג לנגד עיניהם .אפילו סיוע מאסיבי של
ההורים כבר לא הספיק.
ממשלת נתניהו לא יצרה את חוסר האיזון בשוק
הדיור למגורים ,היא ירשה אותו .אבל היא היססה
לנקוט צעדים ממשיים להקלה .חלפה שנה וחצי מיום
הקמתה עד שקיומה של בועת נדל"ן הוכר רשמית.
עברו עוד חודשים ארוכים עד שהתפרסמו התכניות
הממשלתיות הראשונות שהיו אמורות להאט את
ההתייקרויות עלי-ידי שיווק מוגבר של קרקעות
המדינה ,שינויי מיסוי שיעודדו מכירת דירות ריקות,
קיצור הליכי קבלת אישורים והיתרים ועוד .אלא
שלצעירים חסרי דיור עצמי נמאס לחכות לפתרונות
ארוכי-טווח .הם יצאו מדירותיהם השכורות והקימו
את האוהלים .בצד האוהלים הרימו את הסיסמה של
"דיור ציבורי בר-השגה".
זה היה חידוש מאתגר .ממשלת ישראל הפסיקה
בפועל לממן דיור ציבורי ,הפסיקה ליזום או לבנות,
כשגוועה העלייה מברית המועצות לשעבר )מעבר
לקו הירוק נמשכת כל הזמן בניה ביוזמה ציבורית(.
הקרקע למגורים שּווקה  -בקצב מואט  -לכל המרבה
במחיר .רק לנזקקים ביותר ניתן סיוע לשכר דירה; כל

האחרים הופנו לשוק החופשי .ומה עושים כשהשוק
החופשי השתגע ,כפי שקורה לא פעם בענף הנדל"ן
למגורים וכפי שקרה אצלנו ב ?2010/11-מחכים עד
שהשוק יירגע ,השיבו דוברי הממשלה ,ממתינים עד
שמחירי הדירות יחזרו לרדת .על זוגות צעירים עם
ילדים התשובה הזאת לא היתה מקובלת .הם מאסו
בהטפות ובהסברים מלומדים .הם יצאו להפגין בעד
"דיור ציבורי בר-השגה עכשיו" .ואיתם מאות אלפים
שחשו כמותם.
הקריאות הנרגשות לדיור ציבורי "בר-השגה עכשיו"
שבו את תודעתו של מעמד הביניים הצעיר אך לא
התגבשו לכדי דרישות מעשיות הניצבות בשתי רגליים
על הקרקע ,תרתי משמע .המושג "בר-השגה" לא
הוגדר ,אולי משום שהגדרתו הייתה משאירה מחוץ
לזכאות את רוב המוחים .לפי מבחנים של הכנסה
לנפש ,דיור ציבורי הגיע קודם לכל למשפחות חרדיות
מרובות הילדים ,שלא היו מיוצגות במחאה ואף שימשו
יעד לביקורת )"למה נותנים דירות לחרדים ולא לנו?"
תקפו אחדים מראשי המחאה את שר השיכון אטיאס
מש"ס( .ראש הממשלה ושרי האוצר והשיכון טענו –
במידה רבה של צדק – שהם עושים ככל יכולתם כדי
לזרז ולעודד בניית דירות .התאזרו בסבלנות ,ביקשו,
המפנה בפתח.
והמפנה באמת בא .מחירי הדירות התחילו לרדת
כמעט מיד לאחר שפורקו אוהלי המחאה וחסרי הדיור
מבין דיירי האוהלים שבו לגור ברחובות ,בפארקים,
בשטחים פתוחים ,בכניסות לבתים .לפי נתונים של
האוצר ,מחירי דירות חדשות ירדו ב 1.2%-בחודש
ספטמבר בהשוואה לאוגוסט .לפי נתונים של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,מחירי כל הדירות ,ישנות
וחדשות ,ירדו בספטמבר השנה ב - 0.2%-ירידה
ראשונה מזה שלוש שנים.
בתחום הדיור ,המחאה פיגרה אחרי המציאות .היא לא
הטביעה חותם על החלטות הממשלה .הפוליטיקאים
הקדימו אותה ותימרנו אותה למחוזותיהם.

 .6מכעס לפוליטיקה
הן המרכז למחקר של הכנסת והן ועדה מיוחדת לבדיקת
מחירי המזון שהוקמה במשרד התעשייה לא הצליחו,
עד כה ,לספק הסבר משכנע ליוקר המזון החריג ואף
לא לערוך השוואה תקפה של מחירי מזון בישראל
מול מדינות מפותחות אחרות .הועלו השערות שונות
והאשמה הוטחה ,לפי הסדר ,בחקלאים המתנגדים
לחשיפת התוצרת החקלאית ליבוא ,במחלבות
שניצלו את אהבת הגבינות הלבנות האופיינית
לתפריט הישראלי ,ברשתות השיווק המרחיבות את
שולי הרווח הקמעוני ,בהסרת פיקוח מהמחירים
ובאדישות הצרכן .בין
כה וכה ,שבועיים לקח
בתחום הדיור,
ליצרנים ומשווקים של
המחאה פיגרה
גבינות ,מעדני חלב
אחרי המציאות,
ובמיוחד קוטג' לתפוס
ולא השפיעה
שהם ניצבים בפני צונאמי
על החלטות
צרכני; אחרי ניסיונות
הממשלה
עקרים להתמודד עימו
הרימו ידיים והוזילו .כל
המעורבים בשרשרת יצור
ושיווק הקוטג' הסכימו
בהפחתת
להשתתף
מחירו של גביע אחד מ 6-ל 5-שקלים .לקראת החגים
)ראש השנה ,יום כיפור( פתחו רשתות קמעוניות
שונות במבצעי מכירות והציבור נהנה ,לזמן קצוב,
ממחירים יותר נמוכים.
בשלהי יולי ותחילת אוגוסט  2011התפלגה לכן
המחאה .פלג אחד בה ,מתפעל מהישגיו בתחום
המחירים ,החליט לחזק את הפן הצרכני ולהפוך את
המחאה לסוג של " "Consumers’ Reportהאמריקני,
כתב עת הממליץ לקוראיו היכן ומה לקנות ומה
להחרים .מפעם לפעם פורסמו יעדי חרם אחרים:
חיתולים ,כספומטים ,עגלות ילדים ,חומרי ניקוי.
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הקריאות להחרמה התרבו ואיבדו מיעילותן .אך
במקביל – ואף בניגוד – לפעילותו של הפלג הלא-
פוליטי והאנטי-תאגידי של המחאה התגבשה הנהגה
יותר אידיאולוגית ופוליטית ,שהכריזה על מטרה
חדשה :שינוי סדר העדיפויות במדיניותה הכלכלית-
חברתית של הממשלה .דבריה הופיעו באמצעי
תקשורת המוניים והעלו ,תחילה בהיסוס ואחר-כך
בפה מלא ,את התביעה לצדק חברתי .הכיוון השתנה.
הטון השתנה .הדגשים השתנו .לא עוד פתרון נקודתי
כזה או אחר למצוקה כזו או אחרת אלא שינוי בכל
המדיניות הכלכלית-חברתית .הכעס הפך לפוליטי,
ומּוקד פוליטית באישיותו של ראש הממשלה נתניהו.
ַ
הכועסים?
היו
מי
האהלים
דיירי
אל
הפוליטיזציה של
האידאליסטים
המחאה משכה
הצטרפו,
הראשונים
אליה את כל
בפועל או בתודעה,
מתנגדי ממשלת
המוני צעירים בני 25
נתניהו ,מסיבות
עד  35המתקשים לגדל
לאו דווקא כלכליות
ילדים
שניים-שלושה
משתי משכורות ,או
משכורת וחצי .הם ,כמו
הוריהם ,נושאים על גבם
את החברה הישראלית
ובמקביל נושאים בעול החיים היומיומיים הקשים.
נוסעים כל בוקר לעבודה בפקקים ארוכים ,שבים
ממנה בערב בפקקים ארוכים לא פחות ,מתמודדים
עם משכנתא מכבידה ,עם חינוך ילדים יקר ,עם
מחסור בשירותים חברתיים המאפיינים מדינת רווחה
מודרנית .אלו הם ילידי ישראל דור שני ,שהמוצא
העדתי לא מהווה שיקול במעשיהם ובעמדותיהם.
רבים מהם לא גילו התלהבות יתרה להפגין נגד
מחלבות או חקלאים ,אך לא היססו להצטרף להפגנות
נגד מה שנתפס בעיניהם כאי-צדק חברתי משווע,
כסדר עדיפויות פוליטי-כלכלי לקוי מן היסוד.
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ללא ספק ,כפי שציינו משקיפים ופרשנים,
הפוליטיזציה של המחאה משכה אליה את כל מתנגדי
ממשלת נתניהו ,מסיבות לאו דווקא כלכליות" .במאהל
המרכזי ברוטשילד" ,כתב איציק אלרוב ,צעיר חרדי
שהצית את "מחאת הקוטג'"" ,יש רצון אחד ויחיד:
להפיל את הממשלה" .במאמר דעה שפרסם יאיר שלג
באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה נכתב" :תחושת
המבוי הסתום במו"מ עם הפלסטינים פינתה מקום
בסדר היום הלאומי לסוגיות אזרחיות ...התפרצות
המחאה בשדרות רוטשילד בתל אביב נבעה מתחושת
מובילי המחאה שהממשלה והרוב בכנסת הכריזו
מלחמה עליהם ועל חבריהם לדעה )השמאלית(....
מגזר אחד ממצב את עצמו באופן מובהק כאויביה של
המחאה :הימין הדתי ובמיוחד המתנחלים."...
באותם ימי אוגוסט החמים שררה בציבור עצבנות
רבה לקראת ההצבעה באו"ם על קבלת המדינה
הפלסטינית ,הממשלה נראתה אובדת עצות ,והורגשה
ירידה מסוימת בפופולריות של ראש הממשלה.
במוצאי שבת 6 ,באוגוסט ,נערכה הפגנה כלל-
ארצית ראשונה שכוונה נגד הממשלה; המארגנים
נדהמו מהמוני המשתתפים ש"דרשו שינוי" .לא
שינוי במחירים  -שינוי במדיניות .דובריה ושריה של
הממשלה אומנם ניסו בשלב זה עדיין להצעיד את
המחאה לעבר "טייקונים"" ,ריכוזיות" ואויבי תחרות
אחרים ולהרחיקם משעריה של קריית הממשלה ,אך
לשווא.
בחוברת דקה שיצאה אז לאור על ידי מכון ואן ליר
בירושלים תחת הכותרת "כלכלת המחאה" הועלתה
השאלה :איך הגענו עד הלום ומה אפשר לעשות?
וניתנה התשובה" :מחאת האוהלים שהחלה ביולי 2011
היא תוצאה מובהקת של מדיניות ממשלות ישראל,...
מדיניות שנשענה על אמונה שהשוק החופשי הוא
הפתרון למרבית הסוגיות החברתיות שהעסיקו את
הציבור בישראל ...זהו מאבק על דמותה של המדינה
בעשורים הבאים ...אין זו מחאה של ילדים מפונקים

שלקחו מהם את הצעצוע שלהם...המצב היום הוא
תוצאה של מדיניות ממשלתית ,מדיניות של הקטנת
הסקטור הציבורי ועידוד הסקטור העסקי לתפוס את
מקומו :גם הקטנת התקציב הממשלתי וגם מכירת
נכסים של ממשלה ושל גופים ציבוריים".
הניתוח כלכלי-מדיני הזה ,מפרי עטו של פרופ' אביה
ספיבק ,שהועמד בראש הצוות המייעץ למחאה ,אומץ
לחלוטין על-ידי מוביליה .הם כבר לא דרשו לחדד את
התחרות ולשפר בכך את תפקודו של הקפיטליזם
הישראלי; הם דרשו לערוך בו רביזיה יסודית .לקרבו
אל האידיאל הסוציאל-דמוקרטי של אבות הציונות
הסוציאליסטית .לא מעטים מקרב הצעירות והצעירים
שהובילו את ההפגנות ונאמו בכיכרות באו מבתים של
תנועת העבודה; געגועיהם אליה מובנים.
הכעס של מעמד הביניים הצעיר איחד כאמור רבים
והוציא רבבות ומאות אלפים להפגנות .ראש הממשלה
הגיב עליהן ,אחרי כמה תקלות ושגיאות הסברתיות,
בתבונה יתרה :הקים ועדה ציבורית ושם בראשה
אישיות כלכלית אוניברסיטאית המזוהה דווקא עם
ממשלת "קדימה" הקודמת ,פרופ' מנואל טרכטנברג.
יום הקמתה של הועדה הניע את תהליך גוויעתה של
המחאה בצורתה החיצונית המופגנת .כשהדו“ח של ועדת
טרכטנברג פורסם והוגש ,לקראת סוף חודש ספטמבר,
משפחות רבות במעמד הביניים חשו שהוא אכן משפר
במשהו את מצבן הפיננסי ונשרו מהמחאה .מי שנותרו
עשו טעויות טקטיות המאפיינות אנשים צעירים שיכורי
עוצמה :הם דחו את ההמלצות של טרכטנברג על הסף,
בלא הנמקות ,בשפה גסה ואינפנטילית.

 .7לפרוץ את התקציב
במקביל ,ובאיחור רב ,השתכנעו מובילי המחאה
לגבש מסמך מדיניות כלכלית משל עצמם .הם גייסו
לעזרתם צוות כלכלנים מרשים .בראש הצוות עמד

הפרופסור לכלכלה יוסף זעירא מהמחלקה לכלכלה
באוניברסיטה עברית וחברים בו גם פרופ' אביה
ספיבק ,פרופ' אריה אנרון ,פרופ' לאה אחדות ,תמר
בר-יוסף ,בועז סופר ואחרים.
בליבת ההמלצות של צוות המחאה ,הקרויות "שינוי
כיוון" :פריצה של המסגרת התקציבית הקיימת ,הפניית
עוד עשרות מיליארדי שקלים ליעדים חברתיים ומימון
ההוצאה הנוספת באמצעות הכבדה דרמטית במסי
ההכנסה .זאת בנוסף לשורה של שינויים ביחסי עבודה,
בפיקוח על המחירים וברגולציה על שוק החיסכון
החוץ-בנקאי ,גמל והפנסיה .זאת בניגוד להמלצות
ועדת טרכטנברג הנשענות על שמירה קפדנית על
מסגרת התקציב והפניית
ליעדים
משאבים
צוות הכלכלנים
חברתיים אך ורק על
שהוקם ע"י
ידי קיצוצים עמוקים
מובילי המחאה
בתקציב הביטחון.
ממליץ לפרוץ

את מסגרת
התקציב הקיימת
ולהכביד דרמטית
את מיסי ההכנסה

כנקודת מוצא המליץ
מומחי
של
הצוות
בראשות
המחאה
פרופ' זעירא להגדיל
את ההוצאה הציבורית
)תקציב המדינה( ב20-
מיליארד שקלים תוך
שלוש שנים ,מעל ומעבר למתווה שהוסכם בממשלה
ונחקק בכנסת .את  20מיליארדי שקלים הנוספים
הציעו הכלכלנים היועצים למחאה להפנות למימון
פרויקטים חברתיים חשובים שוועדת טרכטנברג,
הכלואה בסד התקציבים הקיימים ,לא התייחסה
אליהם :פיתוח תשתיות ברשויות ערביות ,סיוע
לרשויות מקומיות חלשות ,בנייה ותחזוקה שנתית
של דיור לזכאים ,הרחבתה של מערכת הבריאות
הציבורית והגדלת קצבאות סוציאליות ,כולל קצבאות
זקנה ,הבטחת הכנסה ומס הכנסה שלילי .מחברי
המסמך נימקו את העברת המשאבים המאסיבית
המכון למדיניות העם היהודי
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מהכנסה פרטית להוצאה ציבורית בתיקון המדיניות
של הממשלות האחרונות אשר "ייבשו את המגזר
הציבורי כהצדקה להפרטה".
גם בתחום המכונה "דמוקרטיזציה כלכלית חברתית",
ההמלצות של צוות יועצי המחאה היו מרחיקות לכת.
כדי להגביר את השקיפות ואת השותפות של האזרחים
כלכליות
בהכרעות
הם המליצו לבטל את
צעירי המחאה
הדו-שנתי,
התקציב
בישראל ,בניגוד
לבטל את חוק ההסדרים
לארצות אחרות,
הנלווה לתקציב ולגנוז
ויתרו על אלימות
את הכלל הקובע מראש
וצייתו לחוק,
את גודלה של ההוצאה
ולכן זכו לאהדה
כפונקציה
הציבורית
ציבורית גדולה
של החוב הממשלתי.
יותר
הממשלתי
התקציב
צריך לשקף את צרכי
החברה ,הם טענו.
מצד אחד ,ההמלצות וההצעות של צוות יועצי המחאה
היו הרבה יותר רחבות היקף והרבה פחות סקטוריאליות
מהמלצותיה של ועדת טרכטנברג ,שהתרכזה במתן
הטבות למשפחות צעירות עם ילדים ממעמד הביניים.
יישומן היה יכול להפחית משמעותית את אי-השוויון
בהכנסות ואת מדדי העוני .מצד שני ,הן נכתבו בלקסיקון
יבש ומסובך של כלכלנים מקצועיים וחסרו את להט
הנעורים והמקוריות של מחאת האוהלים .לטעמו של
מעמד הביניים הישראלי ,ההמלצות הפרטניות הרחיקו
לכת והדיפו ניחוח של סוציאליזם ,הזר לרוחו .בני
מעמד הביניים מעדיפים כלכלה של שוק על כלכלה
של התערבות ממשלתית מאסיבית  -אבל כלכלת שוק
לא "חזירית" אלא מתוקנת והוגנת" ,קפיטליזם בעל
פני אנוש".לעומתם ,לא מעטים ממובילי המחאה רצו
סוציאליזם בעל פני אנוש.
בסופו של דבר ,תחת לחץ פנימי וחיצוני ,מסרה תנועת
המחאה החברתית את תשובתה המפורטת לשאלה:
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אז מה אתם באמת רוצים? אלא שאז רק מעטים היטו
לה אוזן; הפרק הכלכלי-מעשי במחאה התנדף באוויר.
"טרכטנברג" גנב את כל ההצגה .האוהלים בשדרות
רוטשילד ובמקומות אחרים ברחבי הארץ פורקו ופונו
בהדרגה ,ללא אלימות של ממש .הילדים הטובים
שהקימו אותם נשארו ילדים טובים גם בפירוקם.
בוויתור מוחלט על האלימות )מלבד כמה מעשי
קונדס( וציות מוחלט לחוק ,צעירי המחאה הישראליים
היו ,ועודם ,שונים תכלית שינוי מתנועות מחאה של
צעירים במדינות אחרות .הם זכו לכן לאהדה ציבורית
רבה יותר ולהישגים ממשיים יותר )ראה מסגרת(.

 .8מתנועה לתודעה
מה נשאר מהמחאה? בצד המעשי ,נשארה תמורה
משמעותית במדיניות המיסוי :מס חדש על הכנסות
גבוהות ,מס בשיעור יוצא דופן על רווחי הון )הכי גבוה
בעולם( ומס על רווחי חברות ,גם הוא בשיעור גבוה.
מנגד ,הופחתו מיסים על בנזין וניתנו נקודות זיכוי
לאבות עובדים לילדים קטנים .מדובר ,בחישוב גס,
בהזזה של חצי אחוז מהתוצר המקומי .כל ההמלצות
האחרות ,הן של ועדת טרכטנברג והן של "הוועדה
להגברת התחרותיות" בראשות מנכ"ל האוצר לשעבר
ומנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר ,עדיין בדיון ,אך
מהותן ברורה :הן נועדו להגביר את התחרות במשק
הישראלי .לשם כך הן מעניקות לרשויות הפיקוח כלים
חדשים לכפות את התחרות המוגברת בכל מקום ובכל
מגזר .במרכז דאגתן עומד הישראלי הצרכן והישראלי
המשקיע .לא הישראלי העובד .לא הישראלי היוצר.
מובילי המחאה החברתית ,לעומת זאת ,אינם רואים
– לדבריהם  -בתחרות משוכללת בלתי-מרוסנת את
חזות הכול ,את האידיאל החברתי הנשגב ואת הפתרון
למצוקות החברה .השאיפה לחידוד מקסימלי של
התחרות משמעותה ,הם מזהירים ,עידוד הפירוד

והפיצול בחברה הישראלית" .מחאתנו" ,הם אומרים
היום" ,לא דרשה יותר תחרות בעסקים ,היא דרשה
יותר השקעות ציבוריות בדיור ,בחינוך ,בריאות
וברווחה ,יותר שוויון הזדמנויות לאוכלוסיות חלשות
בפריפריה ושכונות מצוקה ,יותר התחשבות במעמד
הביניים העובד ,יותר שיתופיות ואחראיות בקבלת
החלטות כלכליות גורליות .יותר סולידאריות .לכל
זה אין זכר בדיוני הממשלה והחלטותיה" .הביטוי
"הטבות" שבו משתמשים דובריה הרשמיים של
הממשלה אומר להם בעצם הכול :לא משנים את סדרי
העדיפויות ,רק מחלקים צ'ופרים להרגעת הרוחות.
הפגנת בקיץ? קנה עכשיו באינטרנט מוצרים בלי מכס
באלף שקל ושתוק.
פניה של כלכלת המדינה לא שונו אפוא עד כה.
בצד התודעתי ,נשאר מהמחאה הרבה יותר .לפרק
זמן לא קצר סוגיית הצדק החברתי עלתה לראש
הדיאלוג הפוליטי והתקשורתי בישראל .אנשים דיברו,
התווכחו ואף יצאו להפגין בעד מושגים מופשטים
כמו אותו "צדק חברתי" או "שינוי סדר העדיפויות".
גיבורי הריאליטי פינו – לזמן קצוב  -את מקומם על
מסכי הטלוויזיה לגיבורי המרי החברתי .נכון שהבידור
חזר והשתלט עד מהרה מחדש על מרחב התקשורת
האלקטרונית ושזו התעייפה מהמחאה וכבר מתייחסת
אליה כאל קוריוז חולף  -ובכל זאת משהו זז ,משהו
השתנה בתודעתם הקולקטיבית של הישראלים.

את האוחזים בהגה המשק .להטיל את אימת הבוחרים
על המחליטים.
הפור נפל .המאבק על צדק חברתי ,יהיה הפירוש
המדויק שלו אשר יהיה ,יצא לדרך .זהו מאבק בריא
ודמוקרטי ,כל עוד אינו יוצא מגדרו וגבולו .והגבול
הזה הוא שנאה; שנאה היא בתו המשוגעת של הכעס
החברתי המוצדק .אם נתרסן כולנו בדברנו ובביקורתנו
ואם נקפיד על שפת העובדות ונמנע משפת הדמגוגיה
וההסתה ,לא תצמח לה
בישראל  2012תנועה
פניה של כלכלת
סוציאל-פופוליסטית
המדינה לא
התה
מפלגת
כמו
שונו  -אך משהו
בארה"ב ,האנרכיסטים
השתנה בתודעה
ביוון ,יורשי לה-פן בצרפת
הקולקטיבית של
האמתיים"
ו"הפינים
הישראלים
בפינלנד .וזו סכנה יותר
קרובה ומוחשית ממה
שחושבים.

קיץ המחאה ומוביליה הצעירים – ובמיוחד הצעירות
 לא יימחקו מהשיח הישראלי ולא ייעלמו מהתרבותהעממית .הן שם לשנים .לממשלה זו ולבאות אחריה
כבר לא יהיה כל כך קל כמו בעבר לבצע מדיניות
כלכלית וחברתית בלי לשאול תחילה את פי "העם" .לא
לחינם יצאו מאות האלפים לכיכרות להכריז קבל עם
ועדה :הלו ,אתם ,שם ,למעלה ,הגיע הזמן שתקשיבו
לנו ,פה ,למטה .הלחץ מלמטה ,ההמוני או הקבוצתי,
הוכיח את יעילותו :אמנם לא ביכולת לחולל תמורה
עמוקה שלה קיוו המוחים אבל כן ביכולתו להפחיד
המכון למדיניות העם היהודי
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מחאה – לא רק בישראל
חודשים ספורים אחרי האוהלים ברוטשילד צמחו
אוהלי מחאה גם בערים בארה"ב ,תחילה בניו יורק
ואחר-כך במרכזים אוניברסיטאיים ברחבי אמריקה.
המחאה האמריקנית לקחה לעצמה את הכותרות
"לכבוש את וול סטריט" ו" ."99%בכך סומן האויב
מס'  1של התנועה :האחוזון העליון –  - 1%של
עשירי אמריקה ,רבים מהם בנקאים .מחאות תחת
סיסמאות דומות התפרצו גם בבריטניה ,צרפת,
הולנד ומדינות אחרות .אורך החיים הפעיל שלהן
היה קצר יחסית ,ואף לא אחת מהן השפיעה על
הממשלות לשנות במשהו את מדיניותן התקציבית.
בארצות בהן לבשה המחאה דמות יותר אלימה ,כגון
יוון וספרד ,היא השיגה תוצאה הפוכה מהרצויה
מבחינתה :נפילה של ממשלות סוציאליסטיות.
הכישלון של תנועת המחאה בארה"ב ובאירופה
לשנות עד כה את המדיניות הכלכלית של
הממשלות בולט הן על רקע המצב הכלכלי שם
– שיעור אבטלה כפול מאשר בישראל ,קיצוצים
ללא רחם בתקציבים ,פשיטות-רגל של ממשלות
ומדינות  -והן אל מול ההתגייסות המאסיבית של
דעת הקהל הליברלית למען המחאה .ראשי איגודים
מקצועיים ,ראשי עמותות וארגונים חברתיים,
אמנים ,אישי ציבור ,אישי תרבות ,שחקני קולנוע,
בכירי תקשורת – כל אלה ורבים אחרים הביעו את
תמיכתם הנלהבת במחאה.
אז מדוע המחאה השיגה כל כך מעט? התשובה היא
שאף שבסקרי דעת הקהל ,שליש ויותר מאזרחי
מדינות המערב מביעים אהדה למחאה ,הם
מתקשים להבין מה מבקשת אותה המחאה להשיג.
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המסרים היוצאים ממנה מבולבלים ,מטושטשים,
לעיתים לא ריאליים ולעיתים פופוליסטיים .ותיקי
השמאל המהפכני "הקשה" ניסו ל"חטוף" את
התנועה ומוכנים אפילו לחבור לזרם הסוציאל-
פופוליסטי של הימין .מסתבר שמעמד הביניים
המערבי ,שנפגע כה קשות מהמשבר ,זהיר ואינו
מוכן להיגרר למפגני מחאה שהם רק טקסים לגינוי
הקפיטליזם .תנועות המחאה ביוון ,ספרד ואיטליה
לא הצליחו למנוע את הממשלות מאימוץ וביצוע
מדיניות ריסון פיננסית חמורה בהיקף שלא נראה
באירופה משך שני דורות.
דווקא מול רקע זה בולטים ההישגים של תנועת
המחאה החברתית הישראלית .אחרי כמה שבועות
של מבוכה ,המחאה "שלנו" אימצה עיקרון חשוב:
לא לקיצוניות ולקנאות ,לא לגרדומים לעשירים,
לא לכיבוש הבורסה והבנקים ,אבל כן לדרישות
מוגדרות וממוקדות המופנות בעיקר כלפי
הממשלה .המחאה הישראלית דרשה – וקיבלה –
סיוע מהמדינה לזוגות צעירים עם ילדים ,הוזלה
בסל מוצרי מזון ,שינוי פרוגרסיבי בהרכב המיסים
והשתתפות ציבורית בהתוויית מדיניות חברתית.
זו הצלחה מסחררת ומרגשת.
בשבת אחת הוציאה המחאה החברתית שלנו
כ 400-אלף ישראלים להפגנות שקטות למען צדק
חברתי ,ליתר דיוק  -למען חמש-שש תביעות
קונקרטיות ,לא מהפכניות ,לא בשמיים .המחאה
האמריקנית "לכבוש את וול סטריט" ,לעומת
זאת ,לא הצליחה עד כה להוציא להפגנות יותר
מכמה רבבות ,והשפעתה הצטמצמה ,אם בכלל,
לריענון השיח הפוליטי לקראת הבחירות לנשיאות
בנובמבר .2012
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מאת אביה ספיבק וטל וולפסון ,מכון וון ליר2011 ,

אתרי אינטרנט ופייסבוק.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מחלקת המחקר ,בנק ישראל.
מאגר הנתונים הסטטיסטיים של  OECDפאריס.

"לקראת עיצובה של חברה ישראלית צודקת יותר" ,דו"ח
הוועדה לשינוי כלכלי וחברתי בראשותו של פרופ' מנואל
טרכטנברג.2011 ,

דוחות שנתיים של מנהל הכנסות המדינה ,האוצר.

"טיפול בבעיות יסוד של המשק" ,נייר עמדה מאת פרופ'
ערן ישיב ,אוניברסיטת תל-אביב.2011 ,

דוחות חודשיים של משרד השיכון.

"דוחות העוני" לשנים  2009ו ,2010-המוסד לביטוח לאומי.
"צוות לבחינת התחרותיות ורמת המחירים בתחום מוצרי
המזון" ,דו“ח ביניים ,משרד תמ"ת.2011 ,
עליית מחירי המזון בישראל ,מרכז המחקר והמידע של
הכנסת.2011 ,
"שינוי כיוון" ,הצוות הכלכלי של המחאה ,דו“ח מסכם ,תל-
אביב.2011 ,
"מדד חוסן חברתי" ,כנס שדרות.2011 ,
עיקרי תקציב המדינה  ,2011-2012משרד האוצר.2010 ,
"דו“ח מצב המדינה :חברה ,כלכלה ומדיניות" ,בעריכת דן בן
דוד ,מרכז טאוב.2010 ,
"מתווה לחיזוק מעמד הביניים וצמצום העוני ואי-השוויון",
נייר עמדה מאת דניאל גוטליב ,מירי אנדבלד ואלכס פרומן,
המוסד לביטוח לאומי.2011 ,
"האג'נדה החברתית-כלכלית לישראל ל 2008-עד ,"2010
המועצה הלאומית לכלכלה.2007 ,
"המגזר החרדי בישראל ,העצמה תוך שילוב בתעסוקה",
המועצה הלאומית לכלכלה.2009 ,
"המחאה החברתית ,הערה לסדר" ,מאת יאיר שלג ,המכון
הישראלי לדמוקרטיה.2011 ,
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10

צבא העם? חיילים דתיים
ודילמות דתיות בצה"ל

לצד הדיון הציבורי על מצבה החברתי והכלכלי של
מדינת ישראל אשר התעורר בעקבות גל המחאות
ששטף אותנו בקיץ האחרון )ואשר כלל ,בין היתר ,את
החרם על גבינת הקוטג' ,מחאת האוהלים ושביתת
הרופאים( ,עלה דיון נוסף ,מוצנע יותר ,אבל לא
פחות חשוב ,העוסק בהשפעה הדתית על דמותה
של החברה הישראלית ,כאשר צה"ל ,כביטוי לפסיפס
האנושי ולמורכבותה של החברה ,ניצב בלב הסערה.
הסנונית הראשונה בגל הנוכחי ,שיתואר כאן בקצרה,
הופיעה לקראת סוף האביב עם החלטתו של הרמטכ"ל,
רב-אלוף בני גנץ ,לאשרר נוסח אחיד לתפילת "יזכור"
בטקסי הזיכרון הצבאיים ,החלטה שעוררה סערה
רבה )ואשר שונתה בהמשך ,בעקבות המלצותיה
של ועדה מיוחדת שמינה הרמטכ"ל( .מדובר בוויכוח
המתנהל מזה מספר שנים סביב השאלה  -איזה נוסח
יושמע בטקסים הרשמיים של צה"ל? האם הנוסח
המעוגן בפקודות מטכ"ל ,המתבסס על ההספד
שנשא ברל כצנלסון על הנופלים בקרב על תל חי :
"יזכור עם ישראל ,"...או שמא הנוסח שהוצע ע"י הרב
גורן ואותו מבקשת הרבנות הצבאית )המופיע בספר
"צרור החיים" שבעריכת הרבנות הצבאית הראשית(
"יזכור אלוהים" ,ניסוח אשר זחל עם השנים לחלק
מהטקסטים הצבאיים וביום העצמאות ה) 53-עוד
לפני יותר מעשור!( ,הושמע בטקס יום העצמאות
1
הממלכתי.

כחודש לאחר שפרץ הוויכוח התקשורתי סביב נוסח
ה"יזכור" ,לובתה האש בעקבות שני אירועים נוספים,
האחד היה מכתב הפרידה של ראש אכ"א היוצא,
האלוף אבי זמיר ,שקרא לבלום את ההקצנה הדתית
בצה"ל ,ועורר סערה בקרב חילונים ודתיים גם יחד.
האחר הוא מחקר שנערך ע"י ד"ר נרי הורוביץ עבור
יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים )יוהל"ן( ,אשר הזהיר
גם הוא מההיענות לדרישות הרבנים ומהקצנה דתית
בצה"ל .בחודש ספטמבר עלה הוויכוח שוב לכותרות
הראשיות ,הפעם סביב הדחתם של צוערי קורס
קצינים ,אשר למורת רוחם של מפקדיהם נטשו את
האולם באורח הפגנתי בעת שחיילות עלו לבמה
לשיר בערב מורשת קרב למבצע "עופרת יצוקה".
ארבעה צוערים דתיים הודחו מהקורס לאחר שלא
שעו לפקודות ,לא שבו לאולם ואף לא הביעו חרטה
על נטישת הטקס .במהלך השבועות האחרונים
המשיכו לצוף ולעלות מקרים נוספים ,חלקם חיכוכים
מקומיים וחלקם ויכוחים אידיאולוגיים-פוליטיים,
ובהם הפגנות רחוב; נאומים מעל דוכן הכנסת; ודיונים
בלשכת הרמטכ"ל .כולם מעידים על המתח הרב
המובנה בהשתלבות ,והמעורבות הגדלה והולכת של
דתיים במסגרת הצבאית.
אין זו הפעם הראשונה בה נשמעות האשמות בדבר
השתלטות הדתיים או ההקצנה הדתית בצה"ל.
הסיבות והכותרות שהזינו אירועים קודמים דומים
למדי לאלה שעמדו ביסוד אירועי השנה .בשנת 2008
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נידונו למחבוש שלושה חיילים דתיים אשר סירבו
להיכנס לקורס שהועבר ע"י מדריכה חיילת 2,בשנת
 2005זעקו כותרות העיתונים "צה"ל מציג :משמר
הצניעות" .ובשנת  2002התחוללה סערה סביב דבריו
של ראש אגף המשימות בתנועה הקיבוצית ,יואל
מרשק ,שקרא לצעירי התק"ם להגיע לתפקידי פיקוד
בצבא "בכדי למנוע מצב ובו בעוד כמה שנים רובו של
מערך הפיקוד הזוטר יאויש בידי חובשי כיפה ",תופעה
אותה הגדיר כבלתי מתקבלת על הדעת במדינה
חילונית 3.סיפורים אלו ורבים אחרים שכמותם אשר עלו
בעשור האחרון ,זכו גם הם לתהודה בכלי התקשורת
ועוררו תגובות נסערות .אולם ריבוי האירועים
בתקופה האחרונה ,כמו
גם חריפותם ,עוצמתם
תכלית המכינות
מן
העולה
והרוח
הקדם-צבאיות
התגובות להם ,חריגים
הדתיות הייתה
ומעוררים תשומת לב.

לייצר מנהיגות

היחסים ההיסטוריים בין
צבאית וחברתית
דת וצבא הושפעו רבות
שתוביל את
ממודל "צבא העם" של
המדינה ע"י מתן
דוד בן גוריון ,אשר גרס כי
אפשרות לצעירים
הצבא הוא גוף ממלכתי
דתיים להשתלב
א-פוליטי שההתחייבות
במסלולים הצבאיים
לשרת בו מוטלת על כלל
הרגילים
הקבוצות באוכלוסיה,
כי יש לשאוף לשוויון
בין הקבוצות השונות ולא לייצר יחידות סגורות עבור
צעירי הזרם הדתי ,וכי יש לבנות מנגנונים בסיסיים
אשר יאפשרו לחייל הדתי להשתלב ולשרת מבלי
שהדבר יפגע באמונתו ובאורחות חייו 4.עם זאת נענה
בן גוריון לבקשת מנהיגי "אגודת ישראל" וכבר ב1948-
הסכים לדחיית גיוסם של בני ישיבות ש"תורתם
אומנותם ",באותם השנים היה מדובר במאות ספורות
של תלמידים .בשנת  1977עם עלייתה של מפלגת
הליכוד לשלטון והקמת קואליציה חדשה ברשותו
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של מנחם בגין הוחלט לצרף את המפלגה החרדית
אגודת ישראל ,ובמסגרת ההסדרים הקואליציוניים ,על
הסרת המכסה שקיבעה את מספר המצטרפים להסדר
"תורתו אומנותו ".בזכות ההסדרים הפוליטיים ,ולמרות
ההסדרים המיוחדים שהונהגו בצה"ל מראשית הקמתו
)כדוגמת שמירת כשרות ושמירת שבת( ,שיעור הגיוס
של צעירי הזרם הדתי-לאומי בשנותיה הראשונות של
המדינה היה נמוך משיעורם הכללי באוכלוסיה ,בעיקר
בשל החשש הגדול כי השירות בצבא יוביל להשחתת
המידות של הצעירים הדתיים ע"י חשיפתם לעולם
מושגים בלתי רצוי ולהשפעות תרבותיות וחברתיות
הנתפסות כשליליות.
לאחר מלחמת העצמאות ,שימש הנח"ל כמסגרת
העיקרית שאיפשרה את שילובם של אנשי הציונות
הדתית בצבא בזכות מאפייניו הייחודיים של המסלול,
אשר שילב בין אימונים צבאיים ,הכשרה חקלאית
והתיישבות .בשנת  1953הוקמה ישיבת "כרם ביבנה",
אשר רק ב ,1965 -לאחר משא ומתן ממושך בין רבני
הזרם הדתי-לאומי למפקדי הצבא ,הושגה פשרה
היסטורית שבעקבותיה הוכרה הישיבה כישיבת
הסדר 5.במסגרת הפשרה התחייב הצבא לשבץ את
המתגייסים הדתיים הלומדים בישיבות הסדר ביחידות
הומוגניות סגורות ולקצר את תקופת השירות הפעיל
במהלך שירותם ,דפוס הזהה באורכו ובמאפייניו
למסלולי הנח"ל ,בתמורה התחייבו הרבנים לוותר על
6
הדרישה לפטור לבחורי ישיבות.
הקמת ישיבות ההסדר לא הייתה הגורם היחיד
שהוביל לגידול בשיעורי המתגייסים בני הציונות
הדתית .מלחמת יום הכיפורים ,אשר בעקבותיה החל
מו"מ על תנאי הפרדת הכוחות שכלל את האפשרות
לנסיגה ישראלית מהתעלה וברמת הגולן ,ואיים
על שלמות הארץ ,הייתה הזרז להקמת תנועת גוש
אמונים בשנת  .1974בחזונם של אנשי גוש אמונים
)במיוחד הדתיים-ישיבתיים ביניהם( ,אשר נשען על
הגותם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו הרב

צבי יהודה קוק ,הקמת המדינה היהודית נושאת
בחובה משמעות משיחית של גאולה ,ומכאן שעיקרון
מרכזי וחשוב ביותר הוא מצוות יישוב וסיפוח ארץ
ישראל השלמה וההגנה עליה 7.אנשי גוש אמונים
ראו עצמם כקבוצה "הנבחרת" אשר פועלת להראות
לשאר הציונים את דרך הישר ,לעורר את עם ישראל,
ולהוציא אותו מרפיונו .על סמך אמונה זו ,הם עודדו
בקרב צעירי המחנה הדתי-לאומי את הנכונות לעמוד
בראש המחנה ,ליישב את הארץ ולהגן עליה ולהגן על
השטחים שכבר שוחררו 8.הקמת ישיבות ההסדר נתנה
דחיפה ברמה הלוגיסטית-טכנית ,והקמת גוש אמונים
סיפקה את המניעים והמנועים הרוחניים אשר הביאו
לגידול במספר בחורי הישיבות שהתגייסו .ועדיין,
בשנות ה '80-המוקדמות ,וחרף הגידול המשמעותי
בגיוס בני ישיבות מן הזרם הדתי-לאומי ,שני הצדדים
נותרו מתוסכלים :ראשי הצבא התלוננו כי הצעירים
הדתיים אינם מגיעים לקצונה ואינם לוקחים אחריות,

הרצון לייצר שינוי הוביל לחשיבה מחודשת על
אפשרויות השילוב ,ובשנת  1987הוקמה המכינה
הקדם-צבאית הדתית הראשונה ביישוב עלי
שבשומרון 9.תכליתן של המכינות הייתה בראש
ובראשונה לייצר מנהיגות צבאית וחברתית שתוביל
את המדינה ,ע"י מתן אפשרות לצעירים להשתלב
במסלולים הרגילים בצבא באמצעות חינוך דתי מרוכז
שיאפשר להם להתמודד עם ההשפעה החילונית

שיעור הלוחמים מקרב בוגרי המכינות
ובקרב כלל המתגייסים לצה"ל 2004-2001
)גברים בלבד(

שיעור הקצינים מקרב בוגרי המכינות
ובקרב כלל המתגייסים לצה"ל 2004-2001
)גברים בלבד(

ואלו שכבר בוחרים להגיע עושים מסלול קצר
משמעותית ממסלול הגיוס הרגיל ,בעוד שהנוער
הדתי מצידו הביע רצון רב להתגייס ליחידות קרביות
ולהמשיך לשירות משמעותי באמצעות מסלול
הקצונה ,אך השירות המקוצר הקשה עליהם להגשים
את רצונם .באותה תקופה ,רבים )כ 70%-ויותר(
מבוגרי החינוך הדתי-לאומי שבחרו להתגייס למסלול
שירות רגיל בצבא הורידו את הכיפה במהלך שירותם,
מה שהגביר את החששות בקרב ההורים והמורים.

הנתונים לקוחים מתוך :ב' ,(2010) ,מקומם של חובשי הכיפות בפיקוד הטקטי של צה"ל ,מערכות  ,432עמ' 55
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ויעניק להם הכוונה דתית-אידיאולוגית .במקביל ,דנו
ראשי הצבא עם ראשי ישיבות ההסדר על האפשרות
להאריך את מעטפת ההסדר ,כך שהשירות הצבאי
יוארך גם הוא ויתקרב לאורך השירות הצבאי
במסלולים הרגילים .כיום ,עפ"י נתוני משרד החינוך,
קיימות  17מכינות תורניות ,ו 18-מכינות חילוניות
מוכרות 10.המסגרות החדשות תרמו לגידול המשמעותי
בשיעור הגיוס של בני הנוער הדתי-ציוני לצה"ל בכלל,
וליחידות הלוחמות ותפקידי הפיקוד בפרט .למרות
שההרכב החברתי של צה"ל נשמר בסוד ,נתונים
חלקיים מצביעים על כך שבעוד שבשנת  1990עמד
שיעור הלוחמים הדתיים בקרב בוגרי השלמת החי"ר
על כ ,2.5% -בשנות
ה '90-המאוחרות הוא
כיום ,שיעור
נסוב סביב  ,15%בשנת
הלוחמים,
 2008הוא הגיע ל,26%-
המפקדים
ובקורס קציני החי"ר
והקצינים בני
האחרון עמד שיעור
הציונות הדתית
זה על כ) 42% -לצורכי
גדול בהרבה
השוואה ,עפ"י נתוני
משיעורם
הסטטיסטי
השנתון
באוכלוסייה
לישראל  ,2010בשנת
 2009עמד שיעורם
באוכלוסיה של דתיים
לא חרדים מעל גיל  20על  11.(11.7%נתונים נוספים
מצביעים על כך שכרבע מהמ"פים והמג"דים הם
דתיים ,וכשליש מבוגרי קורס הקצינים בעשור האחרון
12
הם חובשי כיפות.
התהליך המשולב של עלייה משמעותית בשיעור
המתגייסים שומרי המצוות והשתלבותם בתפקידי
פיקוד ,במקביל לירידה בנכונותם של מגזרים אחרים
להתגייס ולשרת כלוחמים או בתפקידי פיקוד ,חייב
את הצבא לפשרות ,שמטרתן לצמצם את המתחים
ולהבטיח את המשך התגייסותם של צעירים חדורי
מוטיבציה ,הרואים בשירות בצה"ל שליחות והגשמה.
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מספר גורמים עשויים להסביר את החרפת
המשבר ביחסי חילוניים-דתיים בצה"ל
 .1חוסר איזון מספרי בשיעורי הגיוס לצה"ל
ובחלוקת הנטל:
לחילות
בין השנים  1985-1996ירד שיעור המתגייסים ֵ
הקרביים ולקורסי הפיקוד ,מרמה של כ 90%-נכונות
להתגייס לרמה של כ ,70%-תופעה המוכרת בספרות
המקצועית כ"משבר המוטיבציה" .אחד המופעים
החריפים של התופעה התבטא בירידה בשיעור
ההתנדבות של בני האליטות הישנות ,ביניהם בני
הקיבוצים ובוגרי בתי ספר עיוניים בערים הגדולות,
ליחידות המובחרות בצה"ל 13.צעירי המחנה הדתי-
לאומי ,שבאותן השנים השיגו הסדרים משמעותיים
עם פיקוד צה"ל ,היוו את הקבוצה הבולטת שנכנסה
בטבעיות אל הוואקום שנוצר ,וכיום שיעור הלוחמים,
המפקדים והקצינים בני הציונות הדתית גדול בהרבה
משיעורם באוכלוסיה .לפחות בטווח הקצר ,מדובר
בעסקה משתלמת לכל הצדדים :החברה הישראלית
וצה"ל נהנים ממאגר של חיילים איכותיים וחדורי
מוטיבציה ,בעוד שהציונות הדתית זוכה להיכנס
לתוך הקונסנזוס הלאומי ,אולם בטווח הארוך
עשויות להיות לכך השלכות מרחיקות לכת על מודל
14
"צבא העם".
 .2פערים חברתיים ,תרבותיים:
השוני המהותי באורח החיים והמנהגים בין
החברה החילונית והחברה הדתית ,והקושי לגשר
על הפערים בין שתי מסגרות נוקשות ותובעניות
מטבען ,כמו צה"ל והדת היהודית ,הוביל לתפיסת
הדתי כאיּום ,כ"אחר" המנסה להשליט את תורתו על
הצבא .בהקשר זה עלינו לזכור כי הציונות הדתית
היא זרם לגיטימי המנסה להשתלב ולהשפיע על
החברה הישראלית בכלל ועל צה"ל בפרט )כפי
שמנסות גם קבוצות אחרות ,כדוגמת נשים הדוגלות
בשוויון מלא בין המינים( .הציונים הדתיים אינם

מנסים למרוד בממלכתיות ,שהיא חלק מהותי
בתפיסתם ,אלא להעניק לה צביון התואם יותר
את תפיסותיהם והשקפת עולמם .אבחנה נוספת
הנדרשת מאיתנו היא בין השקפות ומגמות שונות
בתוך הציונות הדתית ,שאיננה עשויה מקשה
אחת ,אלא כוללת מספר קבוצות .מצידו האחד של
הרצף ממוקמת הקבוצה המכונה חרדית-לאומית
)חרד"לית( ,שהקיצונים בתוכה הם האחראים לרוב
הסטריאוטיפים של הציבור הדתי שהשתרשו בקרב
הציבור הרחב ,בקצהו השני של הרצף ממוקמת
קבוצה שדפוסיה ברובם מנוגדים לקבוצה הראשונה,
ואשר תומכת בליברליזם ,פתיחות ומתינות
)"האורתודוכסיה המודרנית"( ,כאשר בין שני הקצוות
נמצא רוב הציבור הדתי-לאומי ,המתאפיין בשילוב
15
דפוסים משני הקצוות .
 .3פערים פוליטיים ואידיאולוגיים:
הזרם הדתי-ציוני מזוהה בעיני רבים מהישראלים עם
גוש אמונים ומחנה הימין .הדבר מקבל משנה חשיבות
כאשר הצבא נדרש להתמודדויות קונקרטיות עם
נושאים כמו פינוי התנחלויות והמשך השליטה בגדה.
החשש העיקרי בהקשר זה ,הוא ש"בנסיבות פוליטיות
וצבאיות שנויות במחלוקת יטושטש הפער בין עמדות
צבאיות לעמדות אידיאולוגיות 16".ביצוע תוכנית
ההתנתקות בקיץ  2005הוכיח כי במבחן המציאות
שיתוף פעולה בין מנהיגי הצבא ומנהיגי הזרם הדתי
ציוני יכול לייצר פתרונות שימנעו גילויי סרבנות ואי
ציות גורפים .לקראת פינוי היישובים בשנת ,2005
ניתנה הוראה מפורשת מהפיקוד העליון בצה"ל לא
להכריח חיילים דתיים להשתתף בפינוי ,במקביל,
בזירה האזרחית-דתית נערכו מאמצים חשובים ליצור
ולעודד ערוצי הידברות .האחריות שגילו בצה"ל,
והסבלנות והאיפוק שגילו רבים ממנהיגי הציונות
הדתית הובילו לכך שהתחזיות הקודרות לא התממשו,
לא רק שלא נרשמו אירועי סרבנות המוניים או חריגים
ושההנהגה הדתית השלימה עם מעורבותו של צה"ל,

אלא גם שיעור הקצינים הדתיים המשיך לטפס בשנים
שלאחר מכן.
חילוקי הדעות ,התחזיות והספקולציות לגבי
התנהגותם העתידית של צעירי הזרם הדתי ממשיכים
להטריד את מקבלי ההחלטות ,את בכירי צה"ל ,ואף
את אנשי האקדמיה והמדיניות החוקרים את הנושא
לעומק ומנסים למצוא לו פיתרונות .מצד אחד ,גם
היום קיים חשש ממשי וקיימות תחזיות קודרות
הגורסות כי אירוע עתידי של פינוי יישובים לא יוכל
לעבור בשקט ,בין הטיעונים הבולטים בשיח עולה
הטענה שחלק מלקחי ההתנתקות של צעירי הציונות
הדתית הוא שהמאבק
השקט לא הצליח וכי
ביצוע ההתנתקות
בפעם הבאה יהיה צורך
מעזה ב2005-
במאבק רועש ואלים
הוכיח כי שיתוף
יותר .מצד שני ,ובהמשך
פעולה בין מנהיגי
לאמור בסעיף הקודם,
הצבא ומנהיגי
הציונות הדתית איננה
הזרם הדתי-ציוני
מקשה אחת אלא קשת
יכול לייצר פתרונות
רחבה של אנשים ,דעות
שיימנעו סרבנות
ואמונות ,ובבואנו לייצר
ואי-ציות
ותחזיות,
תרחישים
סיפורו של הרוב הדומם
17
)והמתון( ,חייב להילקח בחשבון.
 .4מנגנון ההיררכיה הכפולה:
במסגרת עיצוב היחסים ההיסטוריים בין דת לצבא,
נוצרה ,בעידודו של צה"ל ,מערכת דואלית שבה
כפופים החיילים הדתיים בו בזמן הן לפיקוד הצבאי
והן לרבנים ששלחו אותם .מנגנון זה מקשה בראש
ובראשונה על החייל הבודד המנסה לנווט דרכו בתוך
מודל הניהול הכפול ,ולהבין למי עליו להישאר נאמן,
האם למסגרת הצבאית שבתוכה הוא נמצא או לרב
ששלח אותו וממשיך ללוות אותו בזמן שירותו הצבאי.
דוגמא עדכנית לדילמה זו היא התבטאותו החריפה
של ראש ישיבת ההסדר באלון מורה ,הרב אליקים
המכון למדיניות העם היהודי

161

לבנון ,סביב המחלוקת בצה"ל על שירת נשים" :הם
מקרבים את המצב שבו רבנים יאלצו להורות לחיילים
 אתם חייבים לצאת מאירועים כאלה גם אם תעמודכיתת יורים בחוץ ,ויירו בכם למוות 18".הקושי הנוסף
שמערים מנגנון זה הוא על הצבא עצמו ,המבנה הנוכחי
מחזק את כוחם של ראשי הישיבות ,אשר מנהלים עם
הצבא דיאלוג שוטף על תנאי השירות ואופיו ,ומקבלים
19
גישה חופשית לבסיסים בהם משרתים תלמידיהם.
כוח המיקוח של ראשי הישיבות והתערבותם בנעשה
בתוך הצבא גדלים והולכים עם העלייה בשיעורי הגיוס
וההתנדבות של החיילים הדתיים.
 .5גידול במספר הנשים המשרתות וכניסתן
למערך הלוחם:
ההתנגשות בין נשים
לדתיים בצבא ,כפי
כוח המיקוח של
שמציין הסוציולוג יגיל
ראשי הישיבות
לוי 20,היא רב-מימדית.
והתערבותם
מהמימדים
חלק
בנעשה בתוך הצבא
בולטים יותר ,כמו למשל
גדלים והולכים עם
השאיפה של כל אחת
העלייה בשיעורי
מן הקבוצות להנחיל
הגיוס וההתנדבות
הן ערכים תרבותיים
של החיילים
והן סביבה המתאימים
הדתיים
לשלוחיה ,בעוד שמימדים
בקונפליקט
אחרים
סמויים ,למשל השאיפה לייצר סדר יום והשפעה,
וההתייחסות לשירות הצבאי ,הן מצד הזרם הליברלי של
הפמיניזם והן מצד הזרם הדתי ,כמנוף לצבירת משאבי
עוצמה ,מוביליות חברתית והון פוליטי מחוץ לכותלי
הצבא ,או לכל הפחות הסרת חסמים מפני הנגישות
למשאבים אלו .התנגשויות אלו ,אידאולוגיות ביסודן,
מוצאות ביטוי באינסוף פעילויות יומיומיות של צה"ל -
מההתנגדות להשתלבותן של נשים במערך הלוחם ,דרך
המחאה על שילובן במערך ההדרכה וכלה ב"קול באישה
ערווה" 21,עניין אשר הסעיר את כלל הציבור הישראלי,
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וזלג לקול מחאה רמה החורג מגבולות הצבא 22.קושי
אמיתי זה ,של שתי קבוצות המתחרות על מעמדן
בחברה ,בין היתר באמצעות השירות הצבאי ,והמתח
בין מּודעּות פמיניסטית הולכת וגדלה ,אשר איננה יכולה
להתפשר על הדרתן של נשים מן המרחב הציבורי ,אל
מול הטענה לפגיעה בהלכות הדתיים ,מהווים גורם
מרכזי בהחרפת המשבר הנוכחי בין הציונות הדתית
23
לבין צה"ל ,ובתוך הציונות הדתית עצמה.
 .6עמימות בנהלי ובכללי הצבא בנושא
"השילוב הראוי"
בשנת  2003גיבשה ועדה מטכ"לית כלל צה"לית
בראשותו של אלוף יפתח רון-טל ,אז מפקד זרוע
היבשה ,את מסמך "השילוב הראוי" אשר נועד להציג
את עקרונות השילוב הראוי בצה"ל ,ואשר הנחה כי
בכל הכשרה או קורס המשותפים לשני המינים ,שבהם
ישנו חשש למגע פיזי ,ייחוד או פעילות בלבוש חשוף,
ישובץ/תשובץ החייל/ת הדתי/ה במסגרת הומוגנית,
וכי אין לחייב חייל/ת דתי/ה לשרת ביחידה לוחמת
מעורבת שבה משרתים לוחמים ולוחמות .בנוסף קבע
המסמך כללים העוסקים בנושאי צניעות ,הפרדת
מגורים וכיוצ"ב 24.כיום ,יותר מתמיד ,נראה כי פקודת
השילוב הראוי מעוררת לא מעט בעיות :מחד ,השטחים
האפורים הרבים בנוסח הפקודה מאלצים את המפקדים
הזוטרים בשטח להתמודד עם בעיות מורכבות ורחבות
שהצבא מסרב להכריע בהן .מאידך ,בחודשים האחרונים
הולכות ומתרבות הטענות לפיהן יישום הפקודה פוגע
במעמדן של הנשים בצבא .כמענה לבעיה זו הציע
הפרופסור ידידיה שטרן ,סגן נשיא למחקר במכון
לדמוקרטיה הישראלית ,כי "דרוש כאן מהלך משולב
של שימת גבולות ,לצד מתן גמישות למפקדים .צה"ל
צריך להגדיר לעצמו גבולות נוקשים שעליהם הוא אינו
מוכן להתפשר ...מצד שני ,צריך להפעיל גם גזר לצד
המקל :אחרי הגדרת הגבולות ,על הצבא ללכת מייל
נוסף לקראת החיילים הדתיים ולהשאיר חופש פעולה
25
למפקדים חכמים ,כדי לפתור בעיות נקודתיות".

 .7הסדר "תורתו אומנותו"
הסדר תורתו אומנותו מלווה את המדינה כתקנה
זמנית עוד מימי דוד בן גוריון ,בשנת  2002עוגן ההסדר
במסגרת חוק טל .במסגרת ההסדר ,צעירים שעיסוקם
היחיד הוא לימוד בישיבה ,ואשר עומדים בתנאים
הקבועים בחוק ,יכולים לקבל דחיית שירות למשך
שנה .דחייה זו ניתנת להארכה לתקופות נוספות בנות
שנה אחת ,וזאת עד לקבלת פטור משירות בהתאם
לפקודות הצבא .הסדר זה ,שעוצב במיוחד עבור הציבור
החרדי ,משרת לא מעט מצעירי הציונות הדתית ,בעיקר
כדי להסדיר את דחיית שירותם בתקופת לימודיהם
בישיבות ההסדר והמכינות הקדם-צבאיות )ראוי לציין
שהסדר דומה משמש גם צעירים חילוניים היוצאים
לשנת שירות או לומדים במכינה קדם צבאית( .החשש
הגדול הוא שמבנה החוק מפעיל דילמה ,או אפילו
תמריץ שלילי ,לעזוב את ישיבות ההסדר ולעבור להסדר
של "תורתו אומנותו".
 .8מסגרות ייחודיות למתגייסים מקרב
הציונות הדתית
רבים מהמתגייסים בני הציונות הדתית ,מגיעים לצבא
בגיל מאוחר יותר ,אחרי שעברו בישיבות ההסדר/
המכינות הקדם-צבאיות ,ותוך שהם עדיין משייכים
את עצמם לאותם מבנים מתווכים הנשלטים על ידי
רבנים אזרחיים .מסגרת זו ,ובעיקר בשלב זה של
חייהם ,משמשת מכפיל כוח להשפעתם של הרבנים,
הן מול הצעירים והן מול הצבא .השפעה אשר הולכת
ומתפוגגת בד"כ בחברה הציונית הבוגרת.
 .9מעורבות תקשורתית הולכת וגוברת
נושאים רבים שנפתרו בשנים עברו בתוך היחידות
צפים ועולים לדיון רחב וקולני בכלי התקשורת .אחת
הבעיות העיקריות היא שמטבעה של התקשורת,
מרבית האירועים שעולים על סדר היום נוטים להתרכז
בקבוצה הקיצונית הבולטת ולהתעלם מהקבוצה
המתונה יותר המהווה את הרוב.

יחד עם זאת ,התמונה איננה כה קודרת,
וניתן למצוא גם גורמים מקדמי התקרבות
 .1צבא העם:
צה"ל מהווה פסיפס אנושי של תרבויות המשקף את
החברה האזרחית כולה ונתפס כגורם מגבש ומקרב.
למרות תהליך הפיחות במעמדו בשנים האחרונות,
הצבא עדיין נמצא במרכז הקונסנסוס ורבים בחברה
26
מגלים התנגדות עזה לוויתור על עיקרון זה.
 .2מבנים מתווכים
במערכת הישראלית קיימים מספר מבנים
המתווכים בין הצבא לדת .חלקם פועלים מחוץ
למערכת ,אך בהסכמתה ועידודה ,כדוגמת ישיבות
ההסדר והמכינות הקדם-צבאיות ,וחלקם מבוססים
בתוכה ,כדוגמת מדור בני הישיבות והרבנות
הצבאית .גופים אלו מסייעים בגישור על הפערים
בין חילונים ודתיים ,בוויסות הלחצים ובתיווך בין
הצדדים .הניסיון מוכיח כי כאשר חילוקי הדעות
פומביים ,נוצרת פעמים רבות אווירה עוינת ,אולם
יישוב המחלוקות באמצעות הגופים המתווכים
מוריד את רמת העוינות ומאפשר פעמים רבות
להגיע להסדר המקובל על הצדדים ,באווירה
27
פייסנית וסובלנית.
 .3גידול במספר הדתיים בעמדות הפיקוד )כולל
עמדות פיקוד בכיר(
הגידול המשמעותי בשנים האחרונות במספר
חובשי הכיפות בעמדות הפיקוד בצה"ל ,עשוי
לשמש גם כיתרון משמעותי וגורם התקרבות
חשוב ,כבר כיום מהווים מפקדים אלו גורם מתווך
מתון ,אשר מסוגל לרוב להסתכל על שני הצדדים
במחלוקת ,צה"ל וצעירי הציונות הדתית ,ולהבין
את הקשיים והמגבלות על כל אחד מהם ,בנוסף
מהווים אלו מודל לחיקוי וניסיונם בהתמודדות
עם הקשיים המובנים במערכת יכול לשמש בסיס
ודוגמא לפשרות.
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 .4קיומם של מבני סמכות וכללי החלטה:
צה"ל מספק מספר מבנים ופקודות האמורים למזער
את נקודות החיכוך או לסייע במתן פתרונות .באלה
ניתן ,בין היתר ,לכלול את ההתאמות ההיסטוריות
ופקודת השילוב הראוי מהצד החוקי ,ואת מדור בני
הישיבות והרבנות הצבאית מהצד הממסדי .למרות
קיומם של תחומים אפורים מרובים ,מרבית הבעיות
מקבלות מענה הולם במסגרות הקיימות.
 .5תרבות ליברלית המקדמת סובלנות והדדיות:
למרות הקשיים הרבים והמסגרת הצבאית הנוקשה
לכאורה ,הן ראשי הצבא והמדינה לדורותיהם ,והן
הזרם העיקרי בציונות הדתית קוראים למציאת
פתרונות בדרכי נועם ,ותוך התחשבות והכרה בדעות
והאמונות השונות.
אל לנו להקל ראש בהתייחסנו לרצף האירועים
האחרונים שהתרחשו בצה"ל .במדינת ישראל ,שבה
שזורות האליטה הצבאית והפוליטית זו בזו ,הן
בשילובה של הראשונה בתהליכי קבלת החלטות
מדיניים ,והן בהיותה מאגר לצמרת הפוליטית
)ובשנים האחרונות גם העסקית( .השינויים וההחלטות
שיתקבלו בזירה הצבאית יהיו בעלי משמעויות
חברתיות ופוליטיות לכלל החברה בישראל ,או כפי
שהיטיב להגדיר זאת הרב הצבאי הראשי לשעבר,
תא"ל )מיל'( אביחי רונצקי" ,המאבק על השליטה
בצה"ל הוא קרב על דמותה של החברה הישראלית".
צה"ל ניצב בחזית שבה מתנהל מאבק תרבויות בין
כוחות מנוגדים ,המנסים כל אחד להשליט את צביונו
וערכיו ,אולם זוהי איננה החזית היחידה ,וכנראה שגם
לא האחרונה בשרשרת.
האחריות על מציאת פתרונות ודרכי התמודדות לאתגר
חברתי זה ,אינה יכולה ליפול במלואה על כתפיהם של
הקודקודים במערכת הצבאית .צה"ל מסוגל להתמודד
חלקית עם הבעיה בתוך המסגרת הצבאית ע"י מתן
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פיתרון לבעיות נקודתיות )באמצעות כלים וחוקים
קיימים ובעזרת ניצול מושכל של הגורמים מקדמי
ההתקרבות( ,וע"י קביעת כללים ופקודות הרלוונטיים
לתקופת השירות הצבאי )כדוגמת פקודת השילוב
הראוי( ,אולם כדי להגיע לשורש הבעיה נחוצה הכרעה
רחבה יותר שתונחה ע"י חזון מדיני-חברתי ,ממנו
תיגזרנה הגדרות שתתורגמנה להנחיות ברורות.
על הממשלה ,ולא על זרועות הביטחון ,מוטלת
האחריות להוביל לגיבושה של אמנה חברתית-
תרבותית שתספק כללים ,כלים והנחיות לגבי חזונה
של המדינה בכל הקשור במערכת היחסים המורכבת
בין דתיים לחילוניים במדינת ישראל ,במיוחד ביחס
למדינה וזרועותיה הממלכתיות .כך ,סביר להניח ,נוכל
להימנע ממלחמות המחר או לפחות לרככן ולצמצמן,
ולייצר חברה ישראלית סובלנית ,ליברלית ותומכת
יותר ,חברה שבה נרצה לגדל את ילדי דור העתיד.

הציר השני של ההתנגשות -הימין
הדתי מול הצבא והממשלה
למרות שאין זה לכאורה מעניינו של מאמר זה לעסוק
בקשר הסיבתי  -אידיאולוגי שבין ההקצנה הדתית
העוברת על חלקים מבני הציבור הדתי-ציוני ,לבין
ההקצנה ימינה בדעותיהם הפוליטיות ,אירועי הזמן
האחרון ,ובהם ההסלמה בפעולות האלימות מצד
קבוצות מתנחלים קיצוניות נגד ישראלים ופלסטינים
כאחד תחת הכותרת "תג מחיר" ,אינם יכולים להשאיר
אותנו אדישים למתרחש.
פעולות "תג מחיר" צצו לראשונה בסביבות שנת .2008
בתחילתן ,היו פעולות אלו מכוונות נגד פלסטינים,
כחלק מהמאבק והתחרות על הקרקע ,וכנקמה,
שקיבלה צידוק הלכתי ממספר רבנים 28,על פעולות
טרור פלסטיני נגד יהודים .למרות שפעולות נקמה נגד
פלסטינים נעשו מאז הקמתו של מפעל ההתיישבות

בשטחים ,ייחודן של פעולות "תג מחיר" היה בכך
שלמרות שהאלימות הופנתה כנקמה על פעולות
הפלסטינים ,הייתה זו בעצם תגובה למעשה הממשלה
והצבא בשטחים – נסיונות להרוס מבנים במאחזים
ולפנות מתיישבים .הרעיון המרכזי היה לייצר מאזן
טרור שייאלץ את הממשלה לסגת בה מכוונתה לפנות
התנחלויות .בשלב מסויים העלו מבצעי "תג מחיר"
את הרף והחליטו על שני כיווני פעולה חדשים :האחד,
אלימות ממוקדת כלפי רכוש צה"ל ולאחרונה גם כלפי
דמויות מפתח מובילות )כדוגמת השחתת רכבים
צבאיים בבסיס חטיבת בנימין ,הצתת צמיגים ויידוי
אבנים על מפקד החטיבה המרחבית אפרים( .והשני,
פעילויות מחוץ לגבול הגדה המערבית ובתוך שטחי
ישראל )בין היתר חילול קברים מוסלמים ונוצרים
29
ביפו והצתת המסגדים בטובא זנגריה ובירושלים(.
מאז התגבשותה בסוף שנות השישים ,אפיינו שתי
מגמות עיקריות את הציונות הדתית הרדיקאלית:
האחת ,הגברת ההקפדה הדתית  -בין היתר בענייני
צניעות ויחסים בין המינים ,והשנייה הגברת הפעילות
הפוליטית והפעילות למען שלמות הארץ ,כאשר
שלל התופעות הנלוות למגמות הללו הן פנים שונות
לאותה תפיסה אידאולוגית .רבים מהרבנים האחראים
על ההקצנה הדתית מחד ולאספקת התחמושת
האידיאולוגית ,ולטענתם גם הלכתית ,להקצנה
הפוליטית מאידך ,תורמים ,אם כי לרוב לא במישרין,
לפעילויות האלימות של צעירים בהתנחלויות .דוגמא
בולטת לתופעה זו ניתן למצוא בהתבטאויותיו של
הרב דב ליאור ,אשר קרא מספר פעמים לתמיכה
בנוער הגבעות" :נוער הגבעות הוא נוער נפלא העוסק
בהתיישבות ובגאולת הארץ ולא מבזבז את זמנו
לריק בשתייה ובאלימות .הקמת הגרעינים התורניים
ותנועת התשובה הם מהלך אדיר שישפיע על עם
ישראל הצמא לכל פיסת יהדות 30".הרב ליאור אף
התערב בסוגיית שירת הנשים ,כאשר בית ההוראה
לענייני ציבור שבראשותו פסק כי הפקודה להקשיב

לשירת נשים היא פקודה בלתי חוקית בעליל ,שהעושה
כלשונה יישא באחריות למעשיו.
החשש הגדול הוא שאמירות שכאלו של הרב ליאור
ושל כמה מעמיתיו ,עשויות להשפיע על צעירי הציונות
הדתית ,בין אם ע"י השפעה ישירה או בעקיפין על
החלטותיהם ופעולותיהם של אותם צעירים ,ובין
אם ע"י הכתמת אותם הצעירים המתגייסים לצה"ל
והגברת החשש מפניהם.
הציבור הציוני הדתי היה ,וברובו הגדול ,עדיין ,ציבור
מאוד ציוני ומחוייב למדינת ישראל .עלייתן של תופעות
כאלה של התקפות על צה"ל ,המדינה וזרועותיה
בהחלט מעוררת דאגה.
ובפרסומים
בעבודה
פעולות "תג מחיר"
העתידייים של המכון
ניסו לייצר מאזן
למדיניות העם היהודי
טרור שירתיע את
אלה
התפתחויות
הממשלה מכוונתה
והשלכותיהן החברתיות
לפנות התנחלויות
והמדיניות ישמשו מוקד
למחקר ולניתוח.
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מדיניות מדע וטכנולוגיה
בהקשר העם היהודי

מדע וטכנולוגיה ובידודה הגובר
לכאורה של ישראל
ב 5-באוקטובר  2011העניקה ועדת פרס נובל
לפרופסור דן שכטמן מהטכניון )מכון טכנולוגי
לישראל( בחיפה פרס נובל על הישגים יוצאי-דופן
בכימיה .הוא היה לחתן פרס נובל הישראלי החמישי
בתחומי המדע או הכלכלה – או השישי ,אם כוללים
בחשבון גם מדען ישראלי החי בארצות הברית .שכטמן
היה הזוכה היחידי בפרס בכימיה ,הישג נדיר במיוחד
בהתחשב בעובדה שהרוב המכריע של פרסי הנובל בכל
התחומים מתחלקים כיום בין שניים או שלושה זוכים.
למשך כמה ימים שכחו ישראלים ויהודים רבים את
דאגותיהם השגרתיות וחגגו את האירוע .רבים נזכרו כי
מספר היהודים מקרב חתני הפרס היה מאז ומתמיד
גדול להפליא .בין השנים  1901-2011קיבלו את הפרס
 621מדענים או כלכלנים ,ולפחות  152מתוכם – כלומר
קרוב לרבע  -היו יהודים בדתם או במוצאם .מכיוון
ששיעור היהודים מכלל אוכלוסיית העולם ירד במאה
העשרים מכ 0.5%-ל 0.2%-כיום ,ניתן לומר שהיהודים
נהנים מייצוג-יתר של פי חמישים עד פי מאה בקרב
המוחות המדעיים הדגולים ביותר בעידן המודרני.
הפעם הראשונה שבה זכה מדען יהודי בפרס נובל
היתה בשנת  ;1905מדען ישראלי זכה בפרס לראשונה
רק בשנת  ,2002זמן רב אחרי הקמת מדינת ישראל .היו
שהבחינו כי מספר חתני הפרס הישראלים קטן מאוד

בהשוואה למספר חתני הפרס היהודים מחוץ לישראל,
בתקופה שבה שיעור היהודים החיים בישראל מקרב
יהודי העולם גדל מכ 6%-ליותר מ .40%-באופן טבעי
עולה התהיה האם הדבר מעיד על חולשה יסודית של
המדע בישראל ,העלולה להימשך גם בעתיד.
ישנם כמובן מדדים נוספים לחוסן מדעי וטכנולוגי.
אחד מהם הוא מספר הפרסומים המדעיים .בתוך
פחות משלושים שנה הפכה ישראל לאחרונה בשּורה
של "מעצמות קטנות גדולות" בתחום של מחקרים
ופרסומים מדעיים ,שאפשר להשוותה במובנים רבים
לשבדיה או לשווייץ ,ארצות שהן עדיין עשירות בהרבה
מישראל ,ושהיו להן כמאה שנים לפתח את עוצמתן
המדעית הנוכחית .בשנת  1996/97תרמה ישראל 2.5%
מכלל הפרסומים העולמיים במתמטיקה )לעומת
שבדיה עם  ,1.0%ושווייץ עם  1.5% ;(1.3%בפיסיקה/
אסטרונומיה )שבדיה  ,1.8%שווייץ  ;(2.5%ו 1.2%-בחקר
מערכת העצבים )שבדיה  ,2.7%שווייץ  .(1.3%מספר
הפרסומים המדעיים של ישראל גדל מדי שנה במספרים
מוחלטים ,אבל בשנת  2009/10נחלשו הביצועים
בתחום זה ,כשהם מחושבים כאחוז מכלל הפרסומים
בעולם ,ובמספר תחומים ירדו בשיעור גבוה יותר מן
הביצועים של שבדיה ושווייץ ,בעיקר עקב היעדר
משאבים כספיים )מתמטיקה :ישראל  ,1.6%שבדיה
 ,1.0%שווייץ  ;1.6%פיסיקה/אסטרונומיה :ישראל
 ,1.0%שבדיה  ,1.4%שווייץ  ;2.2%חקר מערכת העצבים:
ישראל  ,1.3%שבדיה  ,1.8%שווייץ  .(1.4%מדד שלישי
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הוא כוחה של ישראל בטכנולוגיות מבוססות מדע )היי-
טק( וטכנולוגיות ביטחוניות .הוצאות המחקר והפיתוח
)מו"פ( הביטחוני של ישראל נותרו ברמה גבוהה בעשרים
השנים האחרונות .השקעות אלו חוללו מספר חידושים
טכנולוגיים מרשימים שלא באו לידי ביטוי בפרסומים
מדעיים .נקודה אחרונה ,אך לא פחות חשובה ,היא
העובדה שמגזר ההיי-טק האזרחי היה אחראי ליותר
מ 40%-מכלל היצוא התעשייתי של ישראל ,אם כי לכך
יש להוסיף כי יצוא ההיי-טק הישראלי נחלש מאז קיץ
 2011כתוצאה מן המשבר הכלכלי במערב.
אם כן ,אף שהבידוד הפוליטי הגובר לכאורה של ישראל
הפך לנושא דיון שכיח בקרב פרשני חדשות ישראלים
וזרים ,נראה כי יש כרגע
לפחות מגזר אחד שבו לא
עיתונאי סעודי:
נראה כי ישראל מבודדת,
"ישראל ניצבת
ושבו היחסים וקשרי
בפסגת המחקר
החליפין שלה דווקא
המדעי ,הערבים
גדלים מדי שנה :מדע
בתחתיתו"
כשמדובר
וטכנולוגיה.
וטכנולוגיה,
במדע
הבינלאומי
המוניטין
של ישראל נותר מצוין.
היקף שיתוף הפעולה
שלה עם מדינות זרות,
קטנות כגדולות ,ועם ארגונים מדעיים בינלאומיים ,הולך
וגדל .נזכיר שלוש דוגמאות חשובות .בספטמבר 2011
ציין המרכז האירופי למחקר גרעיני ) (CERNאת ישראל
כאחת מחמש מדינות נוספות ה"ראויות" להצטרף
לפרויקט מאיץ החלקיקים שלו .זהו כיום הניסוי המדעי
הנערך בשיתוף פעולה הגדול ביותר בעולם ,ומעורבים
בו  6,500מדענים מ 80-ארצות .קריאות בודדות
להחרמת ישראל ,מצד קומץ מיליטנטים אירופיים
שאינם משתייכים לקהילה המדעית ,נתקלו בהתעלמות.
אין ספק שהכללתה הרשמית של ישראל בפרויקט זה
הגדילה את יוקרתה בקהילת המחקר המדעי האקדמי
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העולמית .ובדצמבר  2011זכה הטכניון בחיפה ,בשיתוף
עם אוניברסיטת קורנל שבמדינת ניו יורק ,במכרז
להקמת קמפוס חדש למדע יישומי בעיר ניו יורק.
הצעתם המשותפת של הטכניון וקורנל הגיעה למקום
הראשון בתחרות בין שבעה מתמודדים  -אוניברסיטאות
חשובות ותאגידים .בכירי עיריית ניו יורק הביעו תקווה
שהקמפוס החדש יהפוך את ניו יורק למרכז יזמּות
וחדשנות טכנולוגית ,שיתחרה בעמק הסיליקון של
קליפורניה.
שלישית ,טכנולוגיות חקלאות ומים היו בין סחורות
היצוא הראשונות – מערכות ההשקיה בטפטוף
מתוצרת ישראל הופיעו בשוק העולמי בשנות
החמישים – והחשובות ביותר של ישראל .במאי 2011
זכתה  ,IDE Technologiesחברה ישראלית להתפלת
מים שתכננה ובנתה  400מתקני התפלה ב 40-ארצות,
יותר מתריסר מהם ברחבי אסיה ורובם בהודו ,בפרס
"חברת ההתפלה של השנה" מטעם Global Water
 ,Intelligenceעל עבודתה במתקן ההתפלה הגדול
ביותר בסין .המפעל בטיאנג'ין יוצא דופן לא רק
בגודלו ,אלא גם מכיוון שהוא משתמש בטכנולוגיית
התפלה ייחודית ) (MED – Multi Effect Distillationשל
החברה ,הרותמת את חום המים והקיטור שמייצרים
מפעלי תעשייה בסביבת המתקן ,והיא יעילה יותר
בכ ,50%-ומכאן גם "ירוקה" יותר מכל מתקן התפלה
ֶּת ְר ִמית הפועל בעולם כיום.
יריביה של ישראל מודעים גם הם לתרומתם של
תחומי המדע והטכנולוגיה לחוסנה הכלכלי והצבאי
של ישראל ולקשריה הבינלאומיים .ב 7-ביוני 2011
פרסם העיתונאי הסעודי פוואז אל עילמי מאמר ביומון
הסעודי אל-ווטאן ,שבו ערך השוואה בין הישגי ישראל
במדע וטכנולוגיה לבין אלה של הערבים" :ישראל ניצבת
בפסגת המחקר המדעי ,הערבים בתחתיתו ...השנה
פרסמה ישראל מחקרים מדעיים רבים המציבים אותה
במקום הראשון בעולם במונחי מספר מחקרים ...אשר
לארצות ערב ,כולן מדורגות בקצה התחתון של הנתונים

הסטטיסטיים הללו ...ישראל יצרה קשרים אסטרטגיים
עם מדינות מתקדמות מבחינה מדעית כדי להשתלב
במרכזי המחקר שלהן  "...וכך הלאה .מאמרו הארוך של
אל עילמי מצטיין באובייקטיביות מרשימה ,והוא כמעט
מביע הערצה לסיפור ההצלחה של ישראל ,אירוע נדיר
בכלי התקשורת הערביים ,ובמיוחד בעיתונות הסעודית
המצויה בשליטת המדינה .מה שעשוי להדגיש אף
יותר את הכישלון הערבי הוא העלייה במחקר המדעי
המורגשת בטורקיה ובאיראן מאז תחילת המאה ה.21-
אל עילמי אינו מתייחס למדינות אלה.
מדע וטכנולוגיה הם מקור חשוב לעוצמה "קשה"
ו"רכה" גם יחד .הם חיוניים להשגת עליונות כלכלית
וצבאית כאחת – כלומר ,עוצמה קשה .ותגליות מדעיות
המעשירות את הבנתנו את הטבע מקנות יוקרה ציבורית
ויוצרות ציפיות לכך שייטיבו עם האנושות כולה – כלומר,
עוצמה רכה .יש מומחים הצופים כי ההאצה הנמשכת
בהתקדמות התגליות והמחקר המדעי עתידה להביא
עד  2050לשינוי קיצוני יותר בכדור הארץ מזה שהניבו
המדע והטכנולוגיה ב 300-השנים האחרונות .בין אם
חלק מן השינויים הללו ייתפסו כרצויים ובין אם לא,
אין כל ספק שמדע וטכנולוגיה מעניקים למדינות את
היכולת להשפיע על מהלך ההיסטוריה לטווח הארוך.
רמת הביצועים של מדינה בתחום המדע והטכנולוגיה
תהיה אחד הגורמים העיקריים שיכריעו את מקומה
במערכי הכוח הבינלאומיים שייווצרו בעשורים הבאים.
עתידה של ישראל יושפע באופן מכריע הן מן הפיתוחים
המדעיים והטכנולוגיים שלה והן מהתפתחות המדע
והטכנולוגיה בעולם כולו.

שורשי ההישגים המדעיים
והטכנולוגיים של ישראל
להישגים המדעיים והטכנולוגיים של ישראל מקורות
רבים ומורכבים ,שחלקם טמונים בראשית המאה
העשרים ,אם לא הרבה קודם לכן.

האוניברסיטאות בישראל :רמת המצויינות הגבוהה
והקשרים הבינלאומיים של המחקר הישראלי החלו
כבר עם הקמת מוסדות המחקר האקדמי הראשונים
בארץ ,הטכניון בחיפה )שנוסד ב 1912-אך נפתח בפועל
רק בשנת  ,(1924האוניברסיטה העברית בירושלים
) (1925ומכון ויצמן ברחובות ) .(1934שני מדענים
בולטים ,אלברט איינשטיין וחיים ויצמן ,לימים הנשיא
הראשון של מדינת ישראל ,היו המייסדים השותפים
ומגייסי הכספים הראשונים של מוסדות אלה.
החתירה למצויינות מדעית היתה אחד האידיאלים
המרכזיים של הציונות בראשיתה .על פי נתוני השוואה
בינלאומיים עדכניים ,האוניברסיטה העברית ,הטכניון,
אוניברסיטת תל-אביב
ומכון וייצמן נמנים
"ההצטיינות
על חמישים עד מאה
האינטלקטואלית
מוסדות המחקר המדעי
של היהודים
הטובים
והטכנולוגי
במדעים מקורה
ביותר בעולם.

בספקנות
היצירתית שלהם"

מהגרים
אוכלוסיית
מלפני הקמת המדינה
שהביאה מאירופה רמת
אוריינות גבוהה ויחס של
כבוד לכל צורות הלימוד
והידע :אחד המאפיינים
הסגוליים של מסורת הלימוד היהודית הוא חשיבה
ביקורתית ולפעמים וּכחנות-יתר .אלה הן תכונות
תרבותיות התורמות רבות לקידום חדשנות מדעית
וטכנולוגית .הסוציולוג תורסטין ובלן ) (Veblenתלה
את ההסבר למה שכינה "ההצטיינות האינטלקטואלית
של היהודים" בעיקר במדעים ב"ספקנות היצירתית"
שלהם ).(1919
המדינאות עתירת החזון של מייסד המדינה וראש
ממשלתה הראשון ,דוד בן-גוריון ,אשר הבין כבר בתחילת
הדרך את חשיבותו המכרעת של המדע לישראל וידע גם
שישראל תצטרך מדיניות מדעית קוהרנטית המביטה
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קדימה ,וזו מחייבת תמיכה ממשלתית ,מימון לטווח
ארוך ,קביעת סדרי עדיפות והקמת מסגרת מוסדית
הולמת .בן גוריון בעצמו היה מעצב המדיניות הראשון
בתחומי המדע והטכנולוגיה בישראל .בעשורים הבאים
סייעו כמה דמויות יחידות סגולה נוספות ,במקרים
רבים מדענים שהנושא יקר לליבם ,עם או בלי סמכויות
רשמיות ,בגיבוש מדיניות המדע והטכנולוגיה של ישראל
באמצעות קידום יוזמות משלהם.
מחקר וטכנולוגיות המופנים לתחום הביטחוני :משרד
הביטחון והתעשיות הקשורות בו מוציאים על מו"פ
יותר מכל גורם אחר במערכת המדע והטכנולוגיה של
ישראל .השלטונות אינם מפרסמים נתונים מקיפים
כלי
אך
ומפורטים,
התקשורת מעריכים כי
החוקרים
תקציב הביטחון השנתי
והמהנדסים
הכולל של ישראל מתקרב
מבריה"מ לשעבר
ל 20-מיליארד דולר ,וכי
מילאו תפקיד נכבד
כעשרה אחוזים או אף
בהפיכת ישראל
יותר מתוכו מושקעים
ל"מעצמה קטנה
במחקר ופיתוח וברכש
גדולה"
תעשיות היי-טק .המו"פ
הביטחוני היה ועודנו
הזרז הבודד היעיל ביותר
להתקדמותה הטכנולוגית
של ישראל .המו"פ הביטחוני הוא שהוליד את מגזר
תעשיות המידע )אינפורמטיקה( המצליח של ישראל,
העביר בהצלחה חידושים חשובים מתחומו אל המגזר
הביו-רפואי ,וכיום הוא על סף כניסה לשדה האנרגיה.
ישראל חוזרת – גם אם בהיקף קטן בהרבה – על הניסיון
של ארצות הברית ,שם רבים ממגזרי הטכנולוגיות
החדשות של המאה העשרים היוו המשך ישיר למחקר
הביטחוני )כגון גרעין ,אלקטרוניקה ואינפורמטיקה,
תעופה אזרחית ,טכנולוגיות מעמקי הים( .רוב התוצרים
הנלווים של ) (spin-offsהידע בישראל קרו כתוצאה
ממעבר מומחים למו"פ מן המגזר הביטחוני אל המגזר
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האזרחי .יחד עם זאת נשמעות טענות לפיהן התעשיה
האזרחית של ישראל יכלה להפיק תועלת גדולה בהרבה
מן המו"פ הביטחוני שלה ,אילו היזמים האזרחיים היו
מגלים מעט יותר יוזמה ,וזאת למרות שצריך גם להכיר
בכך שלא תמיד קל לשתף פעולה עם הממסד הביטחוני
מטעמי סודיות ושיקולים נוספים.
מדיניות המדע והטכנולוגיה של ישראל ,שהיא
מבוזרת ואינה מופעלת מכוח תוכנית-אב לאומית:
בארץ פועלת מערכת מורכבת ואינטראקטיבית
שבה משתתפים משרדי ממשלה וועדות ,הכנסת,
האוניברסיטאות ,גופי התעשיה וקרנות מחקר,
הממלאים תפקידים שונים שבמקרים רבים ,אם כי
לא בכולם ,גם משלימים זה את זה .עיקר הכוח נתון
בידי ועדת התכנון והתקצוב )ות"ת( המקצה את
תקציבי ההשכלה הגבוהה ,המדען הראשי במשרד
התעשיה ,המסחר והעבודה ,התומך במחקר תעשייתי
בעיקר במגזרי ההיי-טק ,ומשרד האוצר ,שלו המילה
האחרונה בנושאי תקצוב מדע וטכנולוגיה.
העלייה מברית המועצות לשעבר :מאז סוף שנות
השמונים ועד היום הגיעו לארץ כמיליון עולים חדשים
מברית המועצות לשעבר .בין השנים  1989-1995הגיעו
ארצה  11,000מדענים )על פי ההגדרה הישראלית( .בין
השנים  1990-1995הגיעו  65,000מהנדסים ואדריכלים,
ו 14,000-רופאים ורופאי שיניים .מבחינת ישראל ,עירוי
אדיר זה של כישרונות מדעיים והנדסיים היה גם בלתי-
צפוי וגם בעל ערך עצום .החוקרים והמהנדסים העולים
מברית המועצות לשעבר מילאו תפקיד נכבד בקידום
ישראל למעמד של "מעצמה קטנה גדולה".

סימני אזהרה
לכל אורך ההיסטוריה ,הבכורה בתחום המדע עברה בכל
פעם מתרבות או מארץ אחת לאחרות .במאות התשע-
עשרה והעשרים ,המרכזים המדעיים של העולם שכנו

במרכז אירופה ,בארה"ב וברוסיה ,שם תרמו היהודים
תרומה אדירה לתגליות ולחידושים מדעיים ,כפי שכבר
נאמר .את ההישגים של ישראל ניתן לראות כתת-פרק
מאוחר יותר באותה התפוצצות פתאומית של כישרון
יהודי בתחום המדע .השאלה האם ישראל תוכל לשמר
ולשפר את מיקומה במירוץ המדע והטכנולוגיה העולמי
תלויה באותם גורמים המסבירים ברובם את ההישגים
היהודיים והישראליים בעבר .כמה מאותם גורמים
נראים יציבים ,אחרים מצויים במגמת שינוי.
שני גורמים יציבים :ראשית ,אוניברסיטאות המחקר
של ישראל מתאמצות לשמור על רמת איכות גבוהה,
אם הדבר היה תלוי בהן בלבד ,סביר להניח שהיו
משמרות את מקומן ונמנות על האוניברסיטאות
הטובות בעולם .אולם נכון לכתיבת שורות אלו,
הדבר איננו תלוי רק בהן .חלק חשוב מן המימון
עליו הן נשענות מקורו בפילנתרופים יהודים מחו"ל,
ותרומה זו קרוב לוודאי שתצטמק בשל המשבר
הכלכלי הגלובלי .יש למצוא דרכים חדשות לסייע
לאוניברסיטאות לגייס כספים נוספים ,שאם לא כן
יהיה המשך המחקר האקדמי ברמותיו הנוכחיות
בטווח הארוך מצוי בסכנה.
שנית ,משרד הביטחון ימשיך להיות חלוץ במחקר
ופיתוח מתקדמים בשדות רבים ,שמהם יוכלו להיבנות
גם תעשיות ההיי-טק ותעשיות אזרחיות נוספות.
חמישה גורמים משתנים :ראשית ,יחס הכבוד היהודי
המסורתי ללימודים )ולהוראה( ולכל סוגי הידע לא
נעלם בישראל ,אבל הוא לא מה שהיה פעם .הוא שורד
בעיקר בקרב מיעוט .בעיה קשה במיוחד היא הגידול
המהיר באוכלוסיה החרדית .במגזר זה יש כבוד עצום
ללמידה ולידע ,אך הוא מוגבל לתחום הדתי בלבד.
ייתכן שיש בקרב אוכלוסיה זו כישרונות יוצאי-דופן,
אך אלה אבודים לשדה המדע והטכנולוגיה ,גם אם
חלקם אכן יצטרפו לכוח העבודה .מדע ברמה גבוהה
דורש מחויבות בלעדית לכל החיים ,בדיוק כמו לימוד
תורה ,וקרוב לוודאי שהצעירים החרדיים המצטיינים

והמבריקים ביותר ימשיכו להתמקד בלימוד תורה ולא
במדעים.
שנית ,הירידה באיכות ההשכלה הקדם-אוניברסיטאית.
כאן טמונה אחת מנקודות התורפה הגדולות ביותר
של ישראל מבחינת עתידה המדעי והטכנולוגי.
רמת ההשכלה הממוצעת ורמת הביצועים במדעים
ובמתמטיקה בקרב תלמידי בתי-הספר בישראל ,הלכו
וירדו במהלך שלושים השנים האחרונות על פי נתוני
השוואה בינלאומיים .במספר הערכות סטטיסטיות
נמצא שילדי ישראל כיום מגיעים להישגים נמוכים מעט
מן הממוצע הבינלאומי ,אבל ממוצע זה כולל גם מספר
גדול של ארצות מפותחות פחות מן העולם השלישי.
לארצות
בהשוואה
שבהן הילדים מובילים
במגזר החרדי
במדעים ובמתמטיקה,
יש כבוד עצום
כגון סינגפור ,טייוואן,
ללמידה ולידע ,אך
קוריאה ויפן ,ואחריהן
הוא מוגבל לתחום
כמה ממדינות OECD
הדתי בלבד
העשירות ,ילדי ישראל
משיגים ציונים נמוכים
כאשר
משמעותית.
מביאים בחשבון את
רמת הפיתוח והשאיפות
ברור
ישראל,
של
שהתלמידים שלה צריכים להצליח לא פחות מילדי
המדינות המובילות .למרות זאת יש בישראל גם איים
של מצויינות חינוכית .אלה נגישים למי שמתגוררים
בערי שפלת החוף ,שהם שאפתנים ונהנים מן
המשאבים הכספיים הדרושים .כל גילויי המצויינות
שישראל מציגה מקורם או באותם איים או במשפחות
עולות ,ובמיוחד מרוסיה .אבל סביר להניח שישראל
מאבדת הרבה מאוד כישרונות פוטנציאליים מתוך
פלחי אוכלוסיה אמידים פחות או ממה שנהוג לכנות
"הפריפריה" .כמו כן ,המצב הנוכחי מלמד על רמה
גבוהה ואולי אף גוברת של קיטוב חברתי ,שאם לא
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ייעצר ,יתחיל לדלדל את כוחה של ישראל .בטווח
הארוך ,שיפור הבקיאות המדעית והמתמטית של
ילדי ישראל הוא דרך בטוחה לסייע להם להבטיח את
עתידם ולצמצם את הפערים החברתיים במדינה.
שלישית ,במהלך עשר או חמש-עשרה השנים הקרובות
יגיעו רובם המכריע של המדענים והמהנדסים שעלו
מרוסיה ,שכה העשירו את ישראל ,לגיל הפרישה.
כיום אין כל צפי לעלייה בתוך זמן קצר של עוד
מיליון יהודים משכילים לישראל ,אשר יחליפו את
העולים מרוסיה .יתר על כן ,התרומה הרוסית למדע
ולטכנולוגיה בישראל לא היתה רק בדרג הגבוה ביותר.
העלייה הרוסית תרמה גם טכנאים והנדסאים באיכות
גבוהה ,שגם עליהם
נבנו ובוססו ההישגים
הקיצוצים בתקציבי
הגדולים של ישראל
האוניברסיטאות
טכנולוגיים
בתחומים
בשנים 2001-2009
ומדעיים .אך לנוכח
השפיעו לרעה
לגימלאות
הפרישה
על רמת ההוראה
הצפויה של רבים מן
והמחקר ומנעו
העולים שהגיעו בשנות
העסקת מדענים
ה ,'90-ישראל עלולה
צעירים
לעמוד מול מחסור בסוג
זה של כוח-אדם רב ערך.
בניסיון למענה לבעיה זו ,ראשי המכללות הטכנולוגיות
פתחו במערכה ציבורית במאמץ להבטיח לעצמם
קבלת כספים ממשלתיים ,שיסייעו להם להרחיב
ולשדרג את תוכניות הלימוד.
רביעית ,המדיניות המדעית של ישראל מציגה תמונה
מעורבת .ללא ספק ,היא היתה חיונית לעלייתה של
ישראל כמעצמה מדעית .המבנה הגמיש והמבוזר
מתאים מאוד לטבעה הקליידוסקופי והמשתנה תדיר
של החברה הישראלית ולמערכת המשילּות הישראלית
המתאפיינת באי-סדר ובחוסר תיאום .אבל המערכת
הנוכחית מתאימה פחות להגנה על צורכי המדע
והטכנולוגיה לטווח הארוך ,בשעה שסדרי עדיפות
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פוליטיים משתנים או אילוצים פיננסיים קצרי-טווח
מחייבים קיצוצים תקציביים או שינוי בהקצאות .הדבר
בלט במיוחד בשנים  ,2001-2009המכונות כיום "העשור
האבוד" של המדע בישראל .במהלך שנים אלה השפיעו
הקיצוצים המתמידים בתקציבי האוניברסיטאות על
רמת ההוראה והמחקר ומנעו העסקת מדענים צעירים.
הנתונים שצוטטו לעיל ,שהראו כי מספר הפרסומים
הישראליים בכמה תחומים מדעיים ירד במונחים יחסיים
בהשוואה לנתונים בינלאומיים ,משקפים בבירור את
"העשור האבוד" .מגמה זו השתנתה לאחרונה ,ובמהלך
השנתיים האחרונות החלה הממשלה לפצות במקצת על
קיצוצי השנים הללו .למרבה הצער ,כאמור לעיל ,מגמה
תימצא
ָ
זו עלולה לחזור ולהיות שוב שלילית אם לא
דרך לפצות על הירידה החזויה בתרומות פילנתרופיות
ממקורות בחו"ל .נסיון העבר ,במיוחד בגרמניה ובארה"ב
לפני מלחמת העולם השניה ,מעיד כי היהודים משגשגים
במדע ובחדשנות באותן ארצות שבהן אינם סובלים
מאפליה ,ושבהן פעילויות אלו נהנות מיוקרה רבה,
מנראּות גבוהה ומתמיכה כספית ומוסרית נדיבה מצד
השלטונות .למעשה ,בארצות אלו תרומתם היחסית של
היהודים למדע ולחדשנות היתה ועודנה עצומה בגודלה
בהשוואה לזו של כל מיעוט קטן אחר.
חמישית ,עלינו להיות ערים לאפשרות של איום
עתידי ,שעדיין לא התממש ,על המדע הישראלי,
כתוצאה מהקריאות לחרם אקדמי שמקדמים גורמים
מיליטנטיים מערביים פרו-פלסטיניים נגד האקדמיה
בישראל ,כחלק ממסע הדה-לגיטימציה הכולל
המתנהל נגד ישראל .עד כה ,רובן המכריע של קריאות
אלו הגיעו ממרצים וסטודנטים במדעי החברה והרוח,
ולא ממדעי הטבע והטכנולוגיה .אבל כמה ממובילי
המאבק ניסו להרחיב את הקריאות לחרם גם לתחומי
המדע והמתמטיקה ,עד כה ללא הצלחה ,כאמור לעיל.
אינטראקציה בינלאומית היא לשד החיים של המדע
המודרני .לבידוד המדע הישראלי – שעד כה נותר בגדר
חשש בלבד – עלולות להיות השלכות דרמטיות.

העם היהודי כמשאב
מדעי וטכנולוגי
פרשנים ביקורתיים ומומחים רבים כבר התריעו על
סימני האזהרה הללו ,ובעיקר על הכשלים החינוכיים
של ישראל ,המייצרים מבול של טרוניות ושל הצעות
לשינוי המדיניות .אבל נראה כי איש לא הציע עדיין
מסגרת מדיניות הכוללת את העם היהודי בתפוצות
כמשאב אפשרי למדע וטכנולוגיה בישראל .משאב זה
יכלול כמובן גם ישראלים החיים בחו"ל ,שחלקם הם
מדענים וחוקרים מצטיינים .הערכות בלתי-רשמיות,
שעדיין לא הוכחו לחלוטין ,מדברות על כ15,000-
חוקרים ישראליים העובדים במעבדות התעשייה,
האקדמיה והמימשל של ארה"ב .עם זאת ,מה
שהוכח במחקרים שנערכו לאחרונה הוא שחוקרים
ישראלים שהיגרו לארה"ב )דור ראשון להגירה(
נותרים קשורים מאוד לישראל ,למשפחותיהם,
לידידיהם ולעמיתיהם לשעבר .כיום נראה כי הגיעה
העת להרחבת מסגרת המדיניות המדעית של
ישראל .בדצמבר  2011הציעה חברת כנסת צעירה,
המבינה את חשיבותם המכרעת של מדע ,טכנולוגיה
והשכלה ,שישראל תקיים ועידה מדעית שנתית ,בה
יוכלו מדענים ישראלים שהיגרו לחו"ל להציג את
עבודתם.
האם היהודים ,במיוחד בארצות הברית ,יכולים להוות
"מכפיל כוח" למדע הישראלי ,שישתווה בעוצמתו
למעורבותם כמכפילי כוח פוליטיים ,וזאת על אף
ההתרחקות הפוליטית לכאורה בין ישראל לבין חלק
מן הקהילה היהודית-אמריקנית ,שהיא ליברלית
ברובה המכריע? עד כה התגמד המדע הישראלי
לעומת המאמצים וההישגים של יהודי העולם במחקר
מדעי .בין שנת  ,1948שבה הוקמה מדינת ישראל,
לבין שנת  ,2011קיבלו  120יהודים אמריקנים ,רוסים,
צרפתים ואחרים פרסי נובל במדע ובכלכלה ,לעומת
שישה ישראלים בלבד .יחס דומה מתקיים כנראה גם

בתחום החדשנות הטכנולוגית ,אלא שלא ניתן למדוד
זאת במדויק מכיוון שגם "חדשנות טכנולוגית" וגם
"חדשנים יהודים" הם מושגים שקשה מאוד להגדירם
ולהעריכם באופן סטטיסטי .על אף מספרם ההולך
וגדל של מדענים ממדינות אסייתיות המצטרפים
לפקולטות המדע והטכנולוגיה בארה"ב ,היהודים
עדיין נהנים מייצוג-יתר ,לפעמים אף בולט מאוד,
באקדמיה האמריקנית.
רבים מאוד מן החוקרים האקדמיים והתעשייתיים
בישראל כיום הם מהגרים ,בעיקר מברית המועצות
לשעבר ומארצות הברית .יחד עם זאת ,כשאנו מדברים
על העם היהודי כ"משאב מדעי וטכנולוגי" ,איננו
מתכוונים בהכרח לכך
שכולם יעלו לישראל.
מראשית התנועה
והטכנולוגיה
המדע
הציונית ,המדע
מהווים גשר בין העם
והטכנולוגיה
היהודי בעולם לבין
מהווים גשר בין
ארץ ישראל כמעט מאז
העם היהודי
ראשיתה של התנועה
בעולם לבין
הציונית ,וברוב המקרים
ארץ ישראל
הקשר הזה לא הוביל
לעלייה .כבר הזכרנו את
השפעתם של ויצמן,
ומדענים
איינשטיין,
יהודים נוספים על הקמת המוסדות האקדמיים
העיקריים של ישראל .בימינו ,קשרי החליפין ושיתוף
הפעולה בין מדענים ,חוקרים ,ממציאים ויזמים
ישראלים ויהודים ברחבי העולם נמשכים ללא
הפרעה .שיתוף פעולה כזה יכול להתרחב ולחרוג
מקשרי מחקר גרידא .בשנים האחרונות ,מדענים
וחברי סגל יהודים בארצות שונות נאבקים בהצלחה
נגד איומי החרם האקדמי שכבר צוינו ונגד מאמצי
דה-לגיטימציה אחרים המכוונים כנגד האקדמיה
בישראל .כמה מדענים מכובדים ,יהודים או ממוצא
יהודי ,אינם מקיימים קשר עם הקהילה היהודית ואין
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להם שום זיקה דתית ,תרבותית או ציונית ליהדות ,אך
הם מוכנים להיות מקושרים עם האקדמיה והמחקר
המדעי בישראל .רבים מהם הם חברי "אגודת ידידי
האוניברסיטה העברית"" ,אגודת ידידי הטכניון"
וקבוצות תמיכה דומות הקיימות ברוב הארצות שיש
בהן אוכלוסיה יהודית .ניתן לשער שלאחר שזנחו כל
קשר דתי או לאומי ליהדות ,דומה שהמדענים הללו
ששים למצוא במדע גם עיסוק המאפשר להם להיות
קשורים עם יהודים ,במיוחד אלה בישראל החולקים
עימם מערכת ערכים משותפת.
ברור שמדענים מחוץ לישראל אינם יכולים לפצות
על מערכת החינוך הכושלת של ישראל ,על מדיניות
המדע הרופסת שלה ,או על הזדקנות החוקרים
שרכשו את השכלתם בברית המועצות לשעבר.
אבל חלקם יכולים לפעול כ"מכפילי כוח" לישראל,
אם יוקדשו לכך די משאבים ,מדיניות ותמיכה
מוסדית חוצי גבולות ,ואם יהיו מספיק מיזמי מו"פ
הדורשים שיתוף פעולה בינלאומי .במקרה כזה,
המדע והטכנולוגיה עשויים אפילו להוות חוליה
נוספת בקשר בין ישראל ליהודי התפוצות .ברור
שלא כל מיזם מדעי וטכנולוגי מתאים לסוג כזה של
שיתוף פעולה .עיקר המחקר הביטחוני והתעשייתי
לא יוכל להשתתף בכך ,בהיותו תחרותי ולפיכך
סודי .מחקרים אחרים מיועדים לטפל בבעיות
ספציפיות וזמניות של ארץ מסוימת ,המחייבות
פתרונות מהירים .אבל ישנן גם בעיות ארוכות-
טווח רבות שהן רלבנטיות לעולם לא פחות משהן
רלבנטיות ליהודים-ישראלים ,ולפיכך מתאימות
למה שניתן לכנות "המדיניות המדעית של העם
היהודי ".התמודדות עם בעיות כאלו תסייע לישראל
ולאחרים ,ויש סיכוי שהיא תעורר עניין מצד חוקרים
מכל העולם ,ולא רק בקרב יהודים המתעניינים
בשאלת עתידּה של ישראל .במקרים אלה ישראל
עשויה להפוך לזרז העולמי של מאמץ מחקרי על-
לאומי ,בתנאי שניתן יהיה לעמוד בדרישות המימון
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וההיבטים המשפטיים והמוסדיים .המימון עלול
להתברר כתנאי הקריטי ביותר ,אם כי היותו זרז
איננו דורש בהכרח סכומי כסף גדולים.
יחד עם זאת ,כדי להימנע מכל קונוטציה או מצג
מטעה אתני ,אסור להציג הצעה כזו כ"מדיניות
המדע והטכנולוגיה של העם היהודי ".ראוי יותר
להשתמש במונח נייטרלי ולהציג אותה כ"מדיניות
מדע וטכנולוגיה מבוססת-רשת" ,המיועדת להחליף
מדיניות טריטוריאלית "ישראלית בלבד" .ניסוח כזה
גם יבהיר כי היוזמה תהיה פתוחה למדענים בני כל
לאום ומוצא .אבל הרעיון הבסיסי ,שלפיו ישראל
מזמינה יהודים מכל העולם לקחת חלק ביוזמה,
ראוי לבחינה ויישום .ישנן דרכים רבות לעשות זאת,
למשל באמצעות אגודות הידידים שכבר הוזכרו לעיל,
התומכות באוניברסיטאות ישראליות.

המעבר ממדיניות מדע
וטכנולוגיה טריטוריאלית
למדיניות מבוססת-רשת:
המקרה של אנרגיות חדשות
להחלפת הנפט כדלק לתחבורה
בתחילת  2011השיקה ממשלת ישראל "תוכנית
לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש
העולמי בדלקים מבוססי-נפט לתחבורה ולעידוד
תעשיות מבוססות-ידע המתמקדות בתחום זה" .למיזם
זה חשיבות עולמית עצומה מכיוון שהוא מיועד להגדיל
את בטיחות האנרגיה של ארצות עניות בנפט ,ובתוך
כך גם לצמצם פליטת גזי חממה .חשיבותו לישראל
ולעם היהודי גדולה אף יותר מכיוון שהדומיננטיות
הנוכחית של יצרניות הנפט במזרח התיכון מחלישה
ועלולה לסכן את מעמדה הגיאופוליטי של ישראל.
זוהי דוגמה אידיאלית למיזם שצריך להיות "מבוסס-
רשת" כדי למשוך אליו את ההשתתפות והתמיכה של
מדענים וחדשנים בינלאומיים המתעניינים ,בין היתר,

בשאלת עתידה של ישראל .בהצעת ממשלת ישראל,
כפי שנוסחה במקורה ,אין התייחסות לממד "העם
היהודי" ,אלא קריאה לשיתוף פעולה בינלאומי .כיום
רוב המדינות רואות בשיתוף פעולה בינלאומי תנאי
הכרחי למיזמי מו"פ אזרחיים גדולים ,ולכן הן כוללות
מרכיב בינלאומי במיזמים כאלה .יחד עם זאת ,מיזם
מדע וטכנולוגיה מבוסס-רשת עשוי ,במקרה זה,
לחרוג מן הצורות המסורתיות של שיתוף פעולה בין-
מדינתי ,משום שכאן מדובר בממשלה אחת הקוראת
לא רק לממשלות אחרות להצטרף אליה ,אלא גם
ובעיקר לקבוצה ספציפית של אנשים בעלי עניין מכל
רחבי העולם.
במהלך העשור הקרוב מתכננת ישראל לגייס ארבעה
מיליארד דולר ,שרק חלק קטן מהם יגיעו מתקציב
המדינה ,והיתר מלמעלה משישים חברות לאומיות
המעורבות כבר כיום בטכנולוגיה של חלופות לנפט.
היעד הוא לפתח טכנולוגיות כגון דלקים המבוססים
על מסה ביולוגית ,עיבוי גז ,הפקת נפט מפצלי שמן,
ובטווח הארוך ,מכוניות חשמליות ,שיצרכו פחות
נפט לצורך ייצור האנרגיה מאשר המכוניות הנוכחיות
המונעות בדלק נוזלי .ביחד יוכלו טכנולוגיות אלה
להחליף נתח ניכר – יש הטוענים  30-40אחוזים –
מכלל השימוש העולמי בנפט לתחבורה .יש לשים לב
במיוחד לדרישות של סין והודו ,שכן שתי המעצמות
הללו הן יבואניות הנפט בעלות קצב הצמיחה הגבוה
ביותר .רבים ממגזרי הטכנולוגיה המוצעים אינם
חדשים ,אבל המומחים הישראלים בטוחים שמספר
רב של תגליות וחידושים מן הזמן האחרון ,שחלקם
הושגו על-ידי חברות ישראליות ,עשוי להאיץ מאוד
את ההתקדמות בתחומים אלה.
כמה מומחי אנרגיה בינלאומיים עיינו בתוכנית
והמליצו על היוזמה הישראלית .זו עשויה להפוך
את ישראל לזרז מרכזי בתהליך איטי אך חשוב של
שינוי פרדיגמה בשדה טכנולוגיות האנרגיה ולמרכז
ידע עולמי למדע וטכנולוגיה של חלופות לנפט.

בנוסף ,הוספת מרכיב של דיפלומטיית אנרגיה ליחסי
החוץ של ישראל עם אסיה ,אפריקה ורוסיה עשויה
גם היא לחזק את מעמדה הבינלאומי של ישראל.
לסיום ,להשתתפות גדולה של העם היהודי במאמץ
זה עשויות להיות השלכות לא רק בתחום העוצמה
הקשה אלא גם בתחום העוצמה הרכה.
פרויקט זה החל כמעט בו זמנית עם התחלת האיתור
של שדות גז טבעי ענקיים במימיה הטריטוריאליים
של ישראל ,במזרח הים
בעשור הקרוב
התיכון ,על ידי חברות
מתכננת ישראל
בינלאומיות.
אנרגיה
לגייס  4מיליארד
תגליות אלה צפויות
דולר לפיתוח
להפוך את ישראל בתוך
טכנולוגיות
מספר שנים לבלתי-
חלופיות לנפט
תלויה ביבוא אנרגיה
ואולי אף להפוך את
לשחקנית
ישראל
חשובה בתחום ייצוא
האנרגיה .בנוסף לכך
נמצאות עתה בפיתוח
טכנולוגיות חדשות להפקת גז טבעי מפצלי שמן,
שיאפשרו ניצול מאגרי גז טבעי נוספים בארה"ב ,סין,
פולין ,אולי גם בישראל ,בין היתר .האם תגליות אלה
מייתרות את יוזמת החלופות לנפט? ישראל רמזה
כי בכוונתה להמשיך ביוזמה זו ,ללא התחשבות
בתנודות מחירי הנפט והגז ,בניגוד לדרך בה בחרו
מדינות וחברות רבות בעבר ,אשר נטשו את החיפוש
אחר תחליפי נפט כל אימת שמחירי הנפט חזרו וירדו.
סביר להניח כי בשלב מסוים יהיה צורך במציאת
תחליפים לנפט ,ואלו אכן יימצאו .יוזמה זו איננה
עוסקת בעיקרו של דבר בצרכי האנרגיה של ישראל,
שהם קטנים בקני-מידה בינלאומיים ,כי אם בצרכים
הכלכליים ,האסטרטגיים והסביבתיים המכריעים של
מרבית המין האנושי.
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כיווני מדיניות נוספים :רשימה
זמנית
כדי לכלול מרכיב עם יהודי במיזם חלופות הנפט שלה,
יהיה על ישראל להרחיב ולחזק את המערך המתוכנן
של קשרים משפטיים ,מוסדיים ,פיננסיים ומדיניים,
כלי מדיניות .הרשימה הבאה טעונה דיון
ולהוסיף עוד ֵ
נוסף והשלמות.
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¤

גיבוש וניסוח מדיניות מדע וטכנולוגיה על-
לאומית מבוססת-רשת ותכנון תשתית עולמית
לצורך מיזם חלופות הנפט של ישראל .זיהוי
הזרוע הממשלתית המתאימה להשקת מדיניות
זו )כגון משרד ראש הממשלה(.

¤

במקביל ,הקמת רשת ארצית בישראל שתקשר בין
גורמים אקדמיים ותעשייתיים רלבנטיים ושחקנים
נוספים שכיום אינם מרבים לשתף פעולה.

¤

הקמת יחידה לשמירת הקשר עם הקהילה
המדעית הבינלאומית ,ובעיקר היהודית )או
פתיחתה מחדש של היחידה שהתקיימה במשרד
ראש הממשלה בשנות החמישים(.

¤

איתור מוביל למיזם מקרב המדענים ,מנהלי המדע
או מובילי החידושים המכובדים של ישראל.

¤

בחירת מועצה מדעית מייעצת בינלאומית שתיפגש
פעמיים בשנה לדיון בהתקדמות העבודה.

¤

הקמת "מועדון משקיעים" באמצעות גיוס בעלי
קרנות סיכון יהודים אמריקנים ,לא בהכרח לצורך
איסוף כספים אלא כדי להשיג מעורבות של כמה
שיותר אנשים והסבת תשומת לבם לחדשנות
המדעית והטכנולוגית הכרוכה במציאת חלופות
לנפט.

¤

הסברה לנדבנים יהודים כי מחקר מעמיק וארוך
טווח הוא תנאי מקדים הכרחי לכל פריצת דרך
משמעותית בטכנולוגיות של חלופות לנפט ,וכי
מחקר קדם-תחרותי ראוי לתמיכתם.
המכון למדיניות העם היהודי

¤

עידוד קרנות פרטיות גדולות התומכות בפעילויות
שקשורות לעתיד היהודי והישראלי ,כגון קרן
רוטשילד וקרן נדב ,לתמוך במחקר ובחדשנות
טכנולוגית בתחום חלופות לנפט.

¤

ייסוד פרס שנתי להגברת המודעות ומתן גמול
על הישגים מדעיים וטכנולוגיים בתחום חלופות
לנפט .הקמת ועדת מומחים לבחירת הזוכים
בפרס.

¤

יצירה והצעת מלגות באוניברסיטאות זרות,
במיוחד אמריקניות ,לתמיכה במדעני מחקר
בתחומים הרלבנטיים ולמימון חילופי סטודנטים.

¤

הזמנה ומימון שהות של חוקרים יהודים או
זרים אחרים במרכזי מחקר ישראלים העוסקים
בפיתוח טכנולוגיות של חלופות נפט.

¤

קידום אירועים ציבוריים בנושא חדשנות כדי
להדגיש את הפוטנציאל הטמון בחלופות לנפט.

¤

חיזוק ההוראה של מדע וטכנולוגיה ,כולל
טכנולוגיות של אנרגיות חדשות ,בבתי-ספר
ישראלים ובתי-ספר יהודיים באמריקה.

שער רביעי
התפתחויות למעקב

2
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12

מימון ציבורי לבתי-ספר
דתיים/פרטיים בארצות הברית

כמה מנהיגים בולטים בקהילה היהודית בארה"ב
פתחו לאחרונה ביוזמה חדשה שנועדה לשכנע
חברים בבתי המחוקקים של מדינות ארה"ב להגדיל
את המימון הציבורי לחינוך היהודי.
הרעיון שביסוד היוזמה החדשה הוא שהמדינות יכסו
את עלות שכר הלימוד בבתי-ספר פרטיים ודתיים
באופן שווה למימון המוענק לבתי-ספר ציבוריים.
רעיון זה מבוסס על העיקרון שלפיו משלמי המיסים
זכאים לחינוך לילדיהם במימון המדינה ,בבתי-ספר
ציבוריים או פרטיים .התמיכה שממשלי המדינות
יעניקו לבתי-ספר פרטיים ודתיים יכולה להתבטא
במגוון צורות :שוברי תשלום ,זיכויי מס מהמדינה,
או צורות שונות של מימון ישיר.
המצדדים ביוזמה החדשה טוענים שאם תתקבל
הצעתם ,היא תספק מענה לעלות הגבוהה – ואף
המרתיעה – של החינוך היהודי .זאת ועוד ,היא גם
תסלול את הדרך לפתרון לבעיה נוספת שעמה
מתמודד כיום החינוך היהודי בארצות הברית :העובדה
שהוא אינו מהווה מוקד משיכה למשפחות לא-
אורתוכדסיות  .רוב המשפחות שאינן דתיות רושמות
את ילדיהן לבתי-ספר יהודיים בחינוך המשלים
)אחרי שעות הלימודים( ,שרמת החינוך בו מינימלית
עקב מיעוט השעות ,ולמשך שנים ספורות בלבד .אם
ייווצר שוויון תנאים בין בתי-ספר יהודיים ,בתי-ספר
ציבוריים ובתי-ספר פרטיים אחרים ,יש מקום לתכנן

ולהקים בית ספר יהודי מסוג חדש שיוכל למשוך
אליו הורים לא-אורתודוכסיים וילדיהם.
שתי הבעיות – הנטל הכספי והיעדר נרשמים לא-
אורתודוכסיים – מוצאות ביטוי בסקר החלקי של
בתי-ספר יהודיים עם תכנית לימודים מלאה )Day
 (Schoolמטעם קרן אבי חי שפורסם בדצמבר .2011
הסקר מלמד כי ההתרחבות העצומה של מערכת
החינוך היהודית בבתי הספר הרב-שנתיים המלמדים
ימים מלאים מתרכזת בבתי-הספר החרדיים וברשת
חב"ד .בין השנים  ,1998-2008שיעור הנרשמים
לבתי-ספר דתיים שאינם חרדיים גדל מעט ,הרישום
למערכת החינוך החרדית גדל ב) 41%-מ86,702-
ל ,(121,940-ואילו שיעור הנרשמים הכולל לבתי-
ספר יהודיים עם ימי לימוד מלאים – בתי-ספר של
הזרם הקונסרבטיבי והרפורמי ובתי-ספר קהילתיים
שאינם משוייכים לזרם כלשהו – גדל ב 4.7%-בלבד
)מ 36,897-ל .(38,630-אבל במקביל ,באותה תקופה
ירד שיעור התלמידים הלא-אורתודוכסים בבתי-
הספר האורתודוכסים מ 20%-ל.10%-
בנוסף ,מאז פרוץ המשבר הכלכלי חלה ירידה
בשיעור הנרשמים לבתי הספר עם חינוך יהודי מלא.
"בשלוש השנים שחלפו מאז  ,2008בעקבות קריסת
הכלכלה ,חלה ירידה של  9.5%ברישום תלמידים
לא-אורתודוכסים ,שמספרם הסתכם ב34,977-
בלבד .שיעור הרישום של לא-אורתודוכסים )(5.2%
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נמוך השנה עוד יותר משהיה ב ,1998-אז נערכה
1
הספירה הראשונה מטעם קרן אבי חי".
קצב הגידול בהיקף החינוך החרדי אינו מפתיע
בהינתן שיעור הילודה הגבוה בקרב החרדים,
העולה בהרבה על זה של הלא-אורתודוכסים.
הגידול בשיעור  4.7%עד שנת  2008ברישום לבתי-
ספר לא-דתיים מלמד כי בתי הספר הללו שומרים
על הנתח שלהם ואולי אף מעט יותר מכך ,אם
מביאים בחשבון את קצב הילודה הנמוך בקרב לא-
אורתודוכסים 2שמסתמן ואת המגמה המסתמנת
של ירידה בשיעור הילדים מכלל האוכלוסיה
היהודית באמריקה 3.יחד עם זאת ,ברור שהגידול
אינו מרשים ,וכי מספר גדול של משפחות יהודיות
לא-דתיות אינן רואות בבתי-ספר יהודיים לא-
דתיים אפשרות מושכת .זאת למרות הדגש הרב
וההשקעה הנרחבת של הקהילה היהודית בחינוך
יהודי מלא מאז סוף שנות התשעים.
הנקודה השניה שעולה מתוך נתונים אלה היא
שהמשבר הפיננסי השפיע על הרישום לבתי-ספר
יהודיים ,וגם כאן ,בעיקר בקרב הלא-אורתודוכסים.
מאז  2008הצטמצם היקף הרישום לבתי-ספר
יהודיים לא-אורתודוכסים ב .9.5%-בקרב הדתיים
הלא-חרדיים חל גידול מועט ,ובקרב החרדים חלה
כנראה התרחבות .נראה כי העלות הגבוהה של החינוך
היהודי ,בשילוב עם הקשיים הכלכליים שהוליד
המשבר ,גרמו להורים לא-אורתודוכסים להימנע
מרישום ילדיהם לבתי-ספר יהודיים .לפיכך נראה
כי הקטנת עלות החינוך בבתי-ספר יהודיים יכולה
להיות גורם משמעותי בהגדלת מספר הנרשמים.
אבל מנהיגי היוזמה החדשה רואים לנגד עיניהם
הרבה יותר מהקלת הנטל על משפחות שילדיהן
לומדים כיום בבתי-ספר יהודיים .לדעתם היוזמה
יכולה להביא לפריצת דרך בחינוך היהודי .כפי
שנאמר לעיל ,אם בתי-הספר היהודיים יהיו מסוגלים
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להתחרות מבחינת עלותם בבתי-הספר הציבוריים
ובבתי-ספר פרטיים אחרים ,יעלה הצורך לתכנן
ולהקים בית-ספר יהודי מסוג חדש שימשוך אליו
ילדים לא-אורתודוכסים מול התחרות שמציעים
בתי-ספר ציבוריים ובתי-ספר פרטיים אחרים .אם
הקמת בית -ספר יהודי מסוג חדש זה תצליח ,יהיה
בכך כדי להביא לשינוי משמעותי בדפוסי ההרשמה
של יהודים לא-אורתודוכסים לבתי-ספר יהודיים.
למרות היתרונות הפוטנציאליים ,רבים בקהילה
היהודית באמריקה מתנגדים ליוזמות אלו .זרמים
אלה ממשיכים לדבוק במסורת הליברלית של
יהדות אמריקה ,המחוייבת לעקרון ההפרדה בין
דת ומדינה המבטיח שהדת תהיה מוגבלת לתחום
הפרטי למעשה ,רבים בקבוצה גדולה זו של
יהודי אמריקה חוו על בשרם לימודים בבתי-ספר
ציבוריים שבהם שירת מזמורי חג המולד ופעילויות
מעין-נוצריות היו דבר שבשגרה וגרמו לתחושות
הדרה אצל היהודים .יהודים אלו מרגישים שכל
החלשה של החומה המפרידה בין דת ומדינה
תחזיר את הדת לבתי ספר ציבוריים ..זרמים אלה
גם מצביעים על פגמים טכניים ביוזמה .לדוגמה ,הם
טוענים שבתי-ספר יהודיים הנהנים מתמיכה בשכר
הלימוד באמצעות זיכויי מס מהמדינות ייאלצו
לקבל לשורותיהם תלמידים לא-יהודים 4.יחד עם
זאת נמסר לאחרונה כי גורמים שהתנגדו באופן
מסורתי למימון ציבורי לבתי-ספר פרטיים ודתיים
5
)כגון ה (AJC-החלו לשקול מחדש את התנגדותם.
המכון למדיניות העם היהודי נטל על עצמו לבצע את
צעדי המעקב הבאים:
 .1ניתוח עלות-תועלת של היוזמה ,העשוי לשמש
ככלי שיווקי לקהילות יהודיות;
.2

הכנת חזון מתוקן להקמת בתי-ספר חדשים;

 .3הכנת תוכנית הכשרה למנהלי בתי-ספר ,מנהלנים
ועובדי הוראה.

הערות
http://forward.com/articles/148762/?p=allJ.
J.
 וראו.,"Goldberg, "Day Schools Stuck in Neutral
Jack Wertheim, "Day School numbers not so :גם
Bad",
http://avichai.org/topics/adipiscing-elit.adipiscing-elit/

.1

"קצב הגידול בפועל" בקרב יהודי אמריקה ככל
. נמוך בהרבה מהשיעור הדרוש לריבוי,1.4 הוא
http://www.thejewishweek.com/news/new_ ראו
.york/battle_beanie_counters

.2

,2001

.3

משנת

NJPS

סקר

ראו

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US.Israel/ujcpop.html
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Marc Stern, "Opportunity Scholarship ,ראו לדוגמה
not Helpful", http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/
content2.aspx?c=ijITI2PHKoG&b=6161209&ct=
11555691http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/
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3093156/jewish-groups-rethinking-vouchers-taxcredits-to-religious-schools
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13

התכוננות ישראלית
לעידוד עלייה מצרפת

לאור אי-הוודאות הכלכלית והפוליטית של האיחוד
האירופי ,התמורות הדמוגרפיות המתמשכות והגברת
האנטישמיות ,קיים עניין מחודש במאמץ לעידוד
העלייה ממערב אירופה .בין האירועים האחרונים
שהגבירו אצל יהודים אירופים רבים את תחושת אי-
הנעימות ,ניתן לציין את עלייתן של תנועות קיצוניות
ביוון ואת הפסדו של הנשיא הצרפתי ניקולא סרקוזי,
שתמך במדיניות קשוחה מול איראן וזכה בהערכה
רבה בקרב הקהילה היהודית המקומית.
לאחר הפיגוע הקטלני האחרון בבית ספר יהודי
בטולוז )צרפת( ב 19-במרץ  ,2012נשמעו בארץ קולות
רשמיים הקוראים ליהודי אירופה לעלות לישראל.
מהתבטאויות של רבים מיהודי צרפת עולה כי למול
רצונם לעלות לארץ ניצבים החשש והדאגה מקשיים
הקשורים לתהליכי הגירה וקליטה.
בקרב יהודי אירופה המשתייכים למעמד הבינוני
בארצות מגוריהם ,ועוד יותר עבור אלה המשתייכים
למעמד הנמוך ,העלייה לארץ הפכה להיות מלאת
חסמים .החוקרת אילנה שפייזמן אף טוענת שללא
דיון ציבורי רציני" ,מדיניות הקליטה הישראלית
השתנתה בהדרגה ממדיניות אוניברסלית למדיניות
סלקטיבית ,שלמעשה ויתרה על האוכלוסיות
החלשות ונועדה להביא לארץ מהגרים מיומנים
ותושבים חוזרים שיתרמו לצמיחתה הכלכלית של
המדינה ".1לפיכך ,יתכן שחלק מהגורמים המונעים

הגברה משמעותית של העלייה ממערב אירופה
אינם קשורים בהיעדר מוטיבציה לעלייה אלא דווקא
בקשיים בקליטה.
בעקבות מיעוט העולים לישראל בשנים האחרונות,
ומתוך מגוון אילוצים כלכליים ,החליט משרד
הקליטה לצמצם באופן משמעותי את מערך
העובדים המדברים שפות מערביות ומלווים את
העולים בנבכי הבירווקרטיה הישראלית .חשיבותם
של עובדים אלה ,המכונים "פרויקטורים" ,גבוהה
במיוחד לנוכח העובדה שלמרות שפחות ממחצית
העולים החדשים מגיעים כיום ממדינות מזרח
אירופה ,מרבית העובדים במנגנוני משרד הקליטה
ובאולפנים אינם דוברים שפות זרות מלבד רוסית,
ואינם מודעים לצרכים הייחודיים של העולים
המגיעים מארצות המערב .הסוכנות היהודית,
מצידה ,החליטה השנה לצמצם אף היא את תרומתה
לעידוד וקליטת עולים ממדינות המערב )הדבר
מתבטא ,בין היתר ,בירידה דרסטית במספר שליחי
העלייה במדינות המערב ,הפסקת מימון האולפנים
וביטול השתתפות בתשלומי שכר לימוד ומלגות
מחייה לסטודנטים עולים(.
במילים אחרות ,מדובר בתופעה של ביצה ותרנגולת:
מיעוט העולים ממדינות המערב מוביל לירידה במספר
הפרויקטורים ,וירידה במספר הפרויקטורים מובילה
למיעוט עולים .מכאן שאין להוציא מכלל אפשרות כי
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קיים פוטנציאל לעלייה איכותית ,אך פוטנציאל זה
אינו זוכה למימוש עקב היעדר מסגרות ליווי ותמיכה
מתאימות.
בשונה מהעולים שהגיעו לארץ מארצות מצוקה,
מירב המועמדים לעלייה ממדינות המערב ,הבוחרים
לעלות לארץ כדי לממש את חזונם הציוני ולהבטיח
את זהותם היהודית של ילדיהם ,הם אקדמאים
ובעלי קריירות מבטיחות בארץ מוצאם .עם הגעתם
לישראל ,הם נאלצים להתמודד עם שלושה אתגרים
מרכזיים (1 :הכרה בתארים אקדמאים (2 ,שילוב
ילדיהם במסגרות חינוכיות איכותיות (3 ,ליווי
במציאת עבודה ושילוב חברתי של ילדיהם .בהיעדר
מערכת סיוע רחבה ותומכת ובהיעדר ידע אמין
לגבי סיכוייהם לממש את ציפיותיהם השונות,
אחוז גבוה מהמועמדים לעליה מוותרים על מימוש
תוכניותיהם.
ייתכן שאם מדינת ישראל תשכיל לשנות את יחסי
לאוכלוסיית העולים ,ותתרגל לראות בהם אנשים
שבוחרים ,מתוך מגוון רחב של אפשרויות ,להצטרף
לקולקטיב הישראלי ,היא תוכל לבנות שירותי הגירה
יעילים והולמים לצרכיהם .באופן זה תוכל ישראל
להפוך למוקד משיכה לצעירים יהודים שייענו לאתגר.
הפתרונות המוצעים לשינוי המצב משתרעים על פני
בארבעה מישורים:
 .1הסרת חסמים ביורוקרטיים ,כגון הכרת תארים
שנרכשו בחו"ל ,מקצועות רישוי והגמשת חוק
גיוס חובה ,ע"י הקמת ועדה בין-משרדית או
רשות לאומית שתפעל מכוח החלטת ממשלה.
 .2שיפור משמעותי של מנגנוני הקליטה בארץ .יצירת
תוכנית אב אחידה ליישובים נבחרים שתכלול את
מכלול מרכיבי הקליטה :אולפנים ,חינוך ילדים,
פעילות קהילתית ותעסוקה .התוכנית תופעל
בערים עתירות עולים על-ידי פרוייקטורים לנושא
שהוכשרו לכך במיוחד.
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 .3חידוש הפרויקטים של עלייה קהילתית והרחבתם,
תוך כדי הקמת מערך גיוס עולים פרו-אקטיבי.
 .4על מנת לתת מענה כולל למבקשי עלייה ממערב
אירופה ובמיוחד מצרפת ,אנו מציעים שיוקם גוף
ביצועי שישלב בין הניסיון שהצטבר בפרויקטים
של עלייה קהילתית לבין הלקחים שנלמדו
מגיוסם וקליטתם של עולי צפון אמריקה.

הערות
 1אילנה שפייזמן ,מאוניברסאלית לסלקטיבית :שינויים
במדיניות העליה והקליטה של ישראל .2004-2010
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פרסומים מרכזיים של המכון למדיניות העם היהודי
צעירים יהודים-אמריקאים וזיקתם לישראל :מדיניות בעידן "שיח ההתרחקות" ,שמואל רוזנר וענבל הקמן2012 ,
נייר מדיניות :הצבעת ישראלים בחו"ל ,יוגב קרסנטי וענבל הקמן2012 ,
מדיניות חדשה לטיפול במהגרים ישראלים :לעזור ל"יורדים" להישאר יהודים ,יוגב קרסנטי2012 ,

21st Century Global Forces, Their Impacts on the Jewish People, Israel and the United State,
Stuart E. Eizenstat, 2012
Uncharted Waters, Stuart E. Eizenstat, (a special edition for the 2011 Israeli President Conference), 2011
Jewish Demographic Policies, Population Trends and Options in Israel and in the Diaspora,
Sergio DellaPergola, 2011
המכון למדיניות העם היהודי – הערכה שנתית  :2004-2005העם היהודי בין שגשוג לשקיעה ,מאת סגל המכון
וכותביו.2005 ,
הערכות שנתיות משנת 2004
דו"ח מנהלים ,הערכה שנתית מס'  ,2010 ,7מערכת אינדיקטורים למגמות בקרב העם היהודי; מסע הדה-לגיטימציה
וצעירים יהודים בתפוצות ,השלכותיהן של התמורות בזירה הבינלאומית ובכלכלה הגלובאלית של העם היהודי .סגל
המכון וכותביו2010 ,
 :2030עתידים חלופיים לעם היהודי ,אבי גיל ועינת וילף2010 ,
העם היהודי  :2005-2006בין שגשוג לשקיעה ,מהדורה מיוחדת בצרפתית של דו"חות המכון לתכנון מדיניות העם
היהודי ,סגל המכון וכותביו.2006 ,
תכנית אסטרטגית לחיזוק ירושלים ,סגל המכון2007 ,
אנטישמיות מוסלמית ,אתגר ודרכי תגובה אפשריות ,עמנואל סיון ,דב מימון2009 ,
משולש היחסים בין ירושלים וושינגטון ויהדות צפון אמריקה ,כנס המכון ,גלן קוב) 2009 ,בשפה האנגלית(
לקראת  :2030אסטרטגיות לעתיד העם היהודי ,מסמכי רקע מדיניים ,כנס המכון) 2010 ,בשפה האנגלית(
מגמות על והשפעתם על העם היהודי ,כנס המכון) 2010 ,בשפה האנגלית(
סין והעם היהודי :תרבויות עתיקות בעידן חדש ,מאת ד"ר שלום סלומון ולד .2004 ,זהו המסמך האסטרטגי הראשון
בסדרה" :שיפור מעמד העם היהודי במעצמות עולות ללא מסורת תנ"כית".
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