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הקדמה

זו היא השנה העשירית ברציפות שהמכון למדיניות
העם היהודי מפרסם את ההערכה השנתית שלו,
הסוקרת את המצב והדינמיקה של העם היהודי.
פרויקט הדגל הזה החל כמאמץ ליצור מדד יסוד
להערכת מצבן ורווחתן של קהילות יהודיות שונות
ברחבי העולם .יחד עם זאת ,מטרת הפרויקט
היתה להשתמש במדד היסוד הזה לא רק לצרכים
השוואתיים ,אלא גם לצורך גיבוש המלצות לקווי
פעולה שיוכלו לבלום את הירידה בקהילות מסוימות
ולקדם את שגשוגן של אחרות .כל אחת מן ההערכות
השנתיות הציעה סקירה על מצבה של ישראל במישור
הגיאופוליטי ,והצביעה על האתגרים וההזדמנויות
שלפניה .הקשרים בין ישראל והתפוצות ,מה מתרחש
בהן מבחינה דמוגרפית ,והכיוון הכללי של הזהות
היהודית – כל אלה תפסו מקום בולט בהערכות
הקודמות של המכון.
לפני כמה שנים פיתח המכון מתודולוגיה מעניינת
למדידת המצב והתפקוד של ישראל ושל העם
היהודי .באמצעותה ביקש המכון למדוד אם המגמות
חיוביות או שליליות בחמישה ממדים :גיאופוליטיקה,
דמוגרפיה ,זהות ,קשרים קהילתיים ,ומשאבים .אין זה
מפתיע שההערכה הנוכחית מציעה תמונה מעורבת.
כמה מן המגמות הללו נוטות לכיוון שלילי מעט,
ואחרות לכיוון חיובי מעט .מבחינה דמוגרפית ,המצב
בישראל נראה חיובי ,עקב עלייה בשיעור הילודה
והגידול בפוטנציאל העלייה מאירופה – המשקף את

הלחצים השליליים שם .הזהות היהודית ,במיוחד
בארצות הברית ,נוטה בכיוון שלילי משהו בגלל
היחלשות "תחושת השייכות והמחויבות לעם היהודי"
בקרב הדור הצעיר .הקשרים הקהילתיים מתחזקים,
בהינתן מחויבות ברורה יותר לחיזוק הדיאלוג.
גם במישור הגיאופוליטי נוטה ההערכה למסקנה
שלילית יותר .אנו מתייחסים ברצינות רבה לניתוח
שמוביל למסקנה זו; יחד עם זאת ,לתחושתנו יש
לבחון אותו בזהירות .ישראל ניצבת בפני אתגרים
בלתי-ידועים רבים באזור .יידרש זמן רב לייצוב
עתידה של מצרים ,ואין לדעת עדיין אם בחירתו של
אל-סיסי לנשיאות תציב את מצרים על בסיס איתן
יותר.
סוריה תמשיך לשמש אבן שואבת לג'יהאדיסטים
מכל העולם כל עוד בשאר אסד נמצא שם ,ועל סמך
הבחירות האחרונות והגיבוי המלא שהוא מקבל
מאיראן ,סביר להניח שיהיה מסוגל להמשיך לשלוט
במערב סוריה עוד זמן רב .המלחמה המתמשכת
בסוריה ,על השלכותיה ההומניטריות האיומות ,תיצור
לחצים חדשים על ירדן ,ויציבותה של ירדן נותרת
מכרעת לשלומה של ישראל .המלחמה גם מצביעה
על מציאות נוספת באזורנו .חזבאללה נרתע מלקרוא
תיגר על ישראל כשהוא עסוק במתרחש בסוריה,
ומלחמה זו ,המתנהלת בין איראן לבין ערב הסעודית
באמצעות שליחים ,לא תיגמר בזמן הקרוב.
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סקרים של גילאי  18-24ברחבי האזור ,אותו פלח
אוכלוסיה שהוביל את ההתעוררות הערבית לפני
שלוש שנים ,מלמדים כי העמדות כיום שונות מאוד.
לעומת המצב לפני שנים ספורות ,כיום יש הרבה
פחות עניין בקידום שינוי המשטר ,והתמקדות
גדולה בהרבה בתעסוקה ובשיפור המצב הכלכלי.
כשרוב האזור עסוק בענייניו הפנימיים ,כדאי
להביא בחשבון שתי השלכות רחבות .ראשית,
ישראל כיום איננה מוקד העיסוק העיקרי של רוב
השחקנים האזוריים .לרוב המנהיגים הערביים יש
צרכים וסדרי קדימּות משלהם ,והפלסטינים אינם
מהווים כיום קדימּות בעיני שום מנהיג באזור .נכון
שהסכסוך עם הפלסטינים מציב את ישראל בעמדת
התגוננות בזירה הבינלאומית ,וכפי שההערכה
מציינת ,יש לו השפעה על עמדותיהם של יהודים
צעירים כלפי ישראל .אבל פתרון הסכסוך הזה לא
ישנה מהותית את המצב באזור .בעתיד הנראה
לעין צפויים בעיקר אי-יציבות ומהפכים תכופים.
שנית ,העובדה היא שיש כיום מתח בין העמדה
האמריקאית לבין העמדה הישראלית בשאלת
איראן ובשאלת השלום ,והוא מחייב טיפול .יחד
עם זאת יש לומר כי הסיכויים לעסקה מקיפה
יותר עם האיראנים אינם גבוהים – לפחות בטווח
הקצר .האם הפערים בין מימשל אובמה לבין
ישראל ימשיכו להיות כה מודגשים אם לא יושג
הסכם עם איראן? והאם מן העובדה שעמדותיהם
הנוכחיות בעניין קבילּות העסקה שונות ,עולה
בהכרח כי אם יתממש הסכם עם האיראנים ,לא
תהיה אפשרות לגשר על ההבדלים? איננו בטוחים
בכך .בדומה לכך ,גם בשאלת השלום הישראלי-
פלסטיני ,אף אם הממשל האמריקאי רואה את
סוגיית ההתנחלויות כמקשה על מאמציו של שר
החוץ קרי ,הוא בהחלט איננו אדיש לכך שאבו מאזן
לא הגיב על העקרונות שהוצעו לו ,וגם לא להסכם
הפיוס שחתם עם חמאס .בשלב זה איננו יודעים אם
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הבחירות הפלסטיניות אכן יתקיימו – ואם יתקיימו,
מה תהיה התגובה האמריקאית .אם חמאס לא
ישנה את עמדותיו בעניין הכרה ואלימות ,לא סביר
שהעמדה האמריקאית בעניין זה תהיה שונה מזו
של ישראל.
בראיה המביאה בחשבון את הסיכויים להמשך
התהפוכות באזור ,ואת העובדה שישראל היא המדינה
היחידה בו שאפשר לסמוך על יציבותה ,הפוטנציאל
להמשך שיתוף הפעולה בין ארה"ב לישראל נותר
איתן .אין זה אומר שישראל יכולה להרשות לעצמה
להישאר שאננה ולא לטפל בסוגיה הפלסטינית .זה
גם לא אומר שאם מדיניות ההתנחלות של ישראל
תישאר ללא שינוי לא יהיה לכך מחיר כבד שישראל
תשלם בזירה הבינלאומית .התהפוכות באזור
מעניקות לישראל הזדמנות אמיתית למצב את
עצמה מחדש .אך בין אם זה מוצא חן בעיניה ובין
אם לא ,המכשול לכך הוא מדיניות ההתנחלות של
ישראל .ואגב ,לא מדובר במדיניותה בפועל ,כלומר
במקומות שבהם היא בונה ,אלא ברושם המתקבל
בעולם ,שישראל בונה באופן שמוציא מכלל אפשרות
את פתרון שתי המדינות .אילו הכריזו מנהיגי ישראל
כי יבנו רק בשטחים שהם חושבים שישארו לתמיד
בתחום מדינת ישראל ,וכי לא יבנו בשטח שעתיד
להיות חלק מהמדינה הפלסטינית ,היה בכך כדי
לחולל שינוי גדול במעמדה בעולם .לכן ,אף שמהלך
כזה עשוי להיות קשה מבחינה פוליטית לממשלת
ישראל ,ראוי שתשקול את המחיר הפוליטי שהיא
עשויה לשלם עליו למול היתרונות האסטרטגיים
שלו.
• • •
בשנה שעברה מילא המכון למדיניות העם היהודי
תפקיד משמעותי בחיזוק הדיאלוג בין התפוצות
לישראל .שרת המשפטים השיקה יוזמת חקיקה

שמטרתה לחזק את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
גם יחד .היא ביקשה מפרופ' רות גביזון ,לייעץ לה
בשאלות הנוגעות למאמץ שאפתני זה ,ופרופ' גביזון
מצידה הסמיכה את המכון למדיניות העם היהודי
לברר את דעותיהם של יהודי התפוצות בסוגיה.
המכון למדיניות העם היהודי ניהל מאמץ מרשים
וחסר-תקדים בעשרות קהילות בארצות הברית
ובקנדה ,וכן באירופה ובאמריקה הלטינית .המכון ערך
כארבעים סמינרים שונים ,בצד סקרי שאלונים וניתוח
מחקרים קודמים .יהודי התפוצות אינם רואים סתירה
בין ישראל כמדינה יהודית לבין ישראל כמדינה
דמוקרטית .הם רואים את השתיים כמשלימות זו
את זו .בשעה שישראל בוחנת שינויים בחוקי היסוד
שלה ,עליה להקפיד להתחשב בדעות התפוצות כדי
להימנע מפגיעה בעקרונות השוויון והסובלנות ,שעל
פי מחקרנו ,יהודי התפוצות מייחסים להם חשיבות
עליונה .יהדות העולם מבינה היטב את הקשיים
שבפניהם ניצבת ישראל באזור עוין ועתיר איומים
ביטחוניים ,אבל רוב יהודי התפוצות אינם רואים
בכך הצדקה לישראל להפחית את מידת דבקותה
בעקרונות הדמוקרטיה וזכויות האדם.
בנוסף ,יהדות התפוצות חשה כיום יותר בנוח
לבטא את התנגדותיה בסוגיות העוסקות בישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית שאינן נוגעות לביטחון,
כגון המונופול של הרבנות האורתודוקסית בענייני
נישואין ,גירושין וגיור .יהודים לא-אורתודוקסים רבים
חשים שזכויותיהם הדתיות נשללות במדינה היהודית
שבה הם תומכים בכל ליבם .שורשיה של ביקורת זו
נעוצים בערכים דמוקרטיים ופלורליסטיים ,שהם
ערכים חיוניים ליהודים בתפוצות ,החיים כמיעוטים
בארצם.
בשורה התחתונה ,יחסם של יהודי התפוצות לישראל
הוא חיובי ואופטימי ,והם רואים את חיזוק הקשר של
צעירים יהודים ליהדות כמבוסס בחלקו על ביקורים
בישראל ,כגון במסגרת תוכניות "תגלית" ו"מסע".

החל משנה זו ,ההערכות השנתיות של המכון יתמקדו
בכל פעם באחד מחמשת הממדים שתוארו לעיל.
בשנת  2014אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת
לסוגיית הזהות היהודית בארצות הברית ,ביתה
של הקהילה היהודית הגדולה ביותר בתפוצות.
התמקדות זו נובעת בעיקר מפרסום סקר יהודי
ארה"ב של מכון המחקר פיו (" ,)Pewדיוקן של יהודי
אמריקה" ,שהוא המחקר החשוב ביותר על יהדות
אמריקה זה עשור ,והראשון שנערך על-ידי גוף לא-
יהודי גדול ומכובד .המחקר עורר דאגה רבה ומחלוקת
עזה בקרב הקהילה היהודית .יש הרואים בו תיאור של
קהילה בשפל ,בעוד אחרים מגלים בממצאיו סיבה
לאופטימיות.
על פי ממצאי "פיו" ,יש כיום כ 6.7-מיליון יהודים
אמריקאים – 5.3מיליון מבוגרים (גם "יהודים על פי
דתם" וגם אלה שרואים את עצמם כ"יהודים שלא על
פי דת") ו 1.3-מיליון ילדים במשפחות שיש בהן מבוגר
יהודי ומקבלים חינוך יהודי מלא או חלקי .זהו נתון גבוה
בהרבה מזה שנמצא במחקרים דמוגרפיים קודמים.
יחד עם זאת ,ממצאי פיו צריכים לשמש כקריאת
אזהרה :החטיבה המתנתקת בקרב יהדות אמריקה
הולכת וגדלה על חשבון אוכלוסיית הליבה הקשורה
ליהדות .העובדה שיש עוד יותר ממיליון יהודים
אמריקאים ממה שנמצא במחקרים אחרים לפני עשור
היא כמובן התפתחות חיובית ,אבל שיעור הילודה
באוכלוסייה היהודית הוא ,במקרה הטוב ,ברמת
תחלופה בלבד ,לעומת קצב גידול מהיר בהרבה בקרב
האוכלוסייה הכללית.
בנוסף ,הגידול הרב בפלח האוכלוסייה של מי
שרואים את עצמם כ"יהודים לא על פי דת" ,שתחושת
ההשתייכות שלהם לעם היהודי רופפת ,והם אינם
חשים כמעט כל קירבה למדינת ישראל ,מהווה בטווח
הארוך אתגר להמשך ההשפעה של יהדות אמריקה.
כיום קבוצה זו מונה  22%מן היהודים הבוגרים,
לעומת  78%הרואים את עצמם כ"יהודים על פי
המכון למדיניות העם היהודי
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דתם" ,אך היא מייצגת כמעט שליש מקבוצת היהודים
הצעירים יותר ,אלה שנולדו אחרי .1980
מן הראוי שסקר מכון "פיו" יוסיף דחיפות להכרח
לחזק את אוכלוסיית הליבה של יהודים הקשורים
ליהדות ,תוך מאמצי קירוב של הפריפריה .מבחינת
הליבה ,המשמעות היא הדגשת החינוך היהודי,
ובמיוחד לימודים מלאים בבית ספר יהודי ,אך גם
שיפור והרחבת התוכניות אחרי הלימודים בבתי
הכנסת .אחד המחסומים העיקריים לחינוך יהודי מלא
הוא עלותו העצומה.
אותו פלח בקהילה היהודית שמעורבותו בחיים
היהודיים היא העמוקה ביותר חייב להציב בראש
סדר הקדימות שלו את מאמצי הקירוב של החלק
ההולך ומתרחק מחיים יהודיים .ללא מאמצים אלה,
צפוי שכל מפעל החיים היהודיים בארה"ב ילך וייחלש
בהדרגה לאורך המאה ה.21-
במקביל עלינו להסתגל למציאות של נישואים
מעורבים ,באמצעות מאמצי קירוב של זוגות מעורבים
כדי להפוך אותם לחלק מן הקהילה היהודית .על
הקהילות היהודיות ומדינת ישראל להקציב משאבים
להשקת תוכניות גישוש וניסוי המיועדות לבנייה
ולחיזוק הזהות היהודית של קבוצה זו.
• • •

ב .2014-בראש המפלגה עומדת כיום מארין לה פן,
הנמנעת מאמירות אנטישמיות ישירות ,אך רבים
במפלגה ,כולל אביה ז'אן-מארי לה פן ,מייסד "החזית
הלאומית" ,מחזיקים בדעות אנטישמיות.
בקרב  500,000היהודים בצרפת ,המהווים את קהילת
התפוצה הגדולה ביותר במערב אירופה ,שוררת
כיום תחושת אי-נוחות חריפה .הנהגת יהודי צרפת
מאבחנת שם רמות אנטישמיות חסרות-תקדים,
בצירוף הימין הקיצוני ,השמאל הקיצוני ,והמהגרים
המוסלמים הצעירים והמנוכרים ,ואומרת כי מסוכן
כיום לחבוש כיפה ברכבת התחתית של פאריז.
כ 50%-עד  75%מיהודי צרפת רואים אפשרות הגירה
בעתידם .רבים מהם היו עוברים לישראל בשנים
הקרובות אילו היתה בישראל הכרה בתעודות
הגמר והתארים האקדמיים שלהם ובכישוריהם
המקצועיים ,כפי שהיא קיימת באיחוד האירופי,
בקנדה ובאוסטרליה.
• • •
כתמיד ,אנו בטוחים שגם הערכה זו תעורר מחשבה
רבה ומגוונת .אנו מקווים שהיא גם תעניק השראה
לפעולה .נשמח לקבל את תגובותיכם.
דניס רוס וסטוארט אייזנשטאט

ההערכה השנתית לשנת  2014של המכון למדיניות
העם היהודי מבליטה בעיה נוספת ההולכת ומחריפה:
עליית האנטישמיות בחלקים מאירופה ,שבעים
שנה אחרי תום מלחמת העולם השנייה והשואה.
בבחירות לפרלמנט של האיחוד האירופי ב 24-במאי
השנה גדל באופן ניכר כוחן של מפלגות ימין קיצוני
פופוליסטיות וקסנופוביות" .החזית הלאומית"
בצרפת זכתה ביותר מושבים בפרלמנט האירופי מכל
מפלגה אחרת ,וזינקה מ 6.3%-ב 2009-ל24.85%-

8

המכון למדיניות העם היהודי

שער ראשון
הערכה משולבת
וכיווני מדיניות
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הצעות לכיווני מדיניות 2014-2013

יחסי ישראל-תפוצות
בחינת הפרמטרים לקידום דיאלוג
ישראל-תפוצות
המכון למדיניות העם היהודי ממליץ להעמיק ולמסד
דיאלוג קבוע עם יהודי העולם לשם התייעצות
ותיאום בנוגע להחלטות המתקבלות בישראל שיש
להן השפעה על התפוצות ,ובנוגע להחלטות בעולם
היהודי שמשפיעות על ישראל .במסגרת זו ,וכהמשך
לפרויקט ההתייעצות הנרחב שקוים השנה על ידי
המכון על עמדות העם היהודי על ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית ,יקיים המכון בשנה הבאה סבב
נוסף של סמינרים בקהילות ברחבי העולם ,וכן כנס
שנתי בהשתתפות מנהיגים מהארגונים היהודיים,
מהקהילות ומהאקדמיה.
הדיונים יתמקדו בסוגיות ובאתגרים המרכזיים ,תוך
התייחסות לחמשת המימדים החיוניים לשגשוג העם
היהודי :גיאופוליטיקה ,זהות והזדהות ,קשרים בין-
קהילתיים ,ניצול משאבים ודמוגרפיה .הדיאלוג יתקיים
תוך הקפדה על מסגרות פלורליסטיות ותוך שיתוף הדור
הצעיר ,יזמים חדשים והקפדה על ייצוג מגדרי הולם.
בסיום התהליך יגיש המכון דו"ח לממשלה ולהנהגה
היהודית בעולם ,ובו המלצות מפורטות לחיזוק
ולעדכון מנגנון ההתייעצות כמו גם על הפרמטרים
המרכזיים שמומלץ להתמקד בהם.

דברי הסבר
גורמים המחייבים את פיתוח הדיאלוג:
 .1שמירה על שלמות העם היהודי בעידן של
"בחירה חופשית" ,כשהדרך לגיבוש ולאימוץ
זהויות אחרות פתוחה לרווחה;
 .2השתתפות של הדור הבא בחיים יהודיים ותרומה
לקהילה;
 .3חיזוק וגיבוש אופייה של ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית וכמדינת הגרעין של העם היהודי;
 .4קידום יחסי ישראל – תפוצות והיחסים בין
הקהילות השונות בעולם ,תוך טיפוח ושימור ערך
הערבות ההדדית ,הבא לידי ביטוי בקביעה "כל
ישראל ערבים זה בזה" (תלמוד בבלי ,סנהדרין כ"ז
ע"ב).

המלצות לממשלת ישראל
המלחמה בדה-לגיטימציה
מומלץ כי הממשלה תאמץ ותיישם אסטרטגיה כוללת
למלחמה בתופעת הדה-לגיטימציה הבילנאומית
של ישראל ,ברוח התכנית שגובשה בהובלת המשרד
לעניינים אסטרטגיים והמלצות המכון למדיניות העם
היהודי .הממשלה תתקצב אותה ברמה הנדרשת כדי
לחזק את הכלים והמסגרות הנדרשים למימושה ,וכדי
המכון למדיניות העם היהודי
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להעמיק את שיתוף הפעולה הבין-משרדי ,בדגש על
משרד החוץ ,ותוך שילוב ארגונים בתפוצות בהוצאתה
אל הפועל.
דברי הסבר
הדה-לגיטימציה היא איום בעל משמעות אסטרטגית
על ישראל שאינו פחות בחומרתו מאיומים פיזיים ויש
להשקיע בו משאבים אנושיים ותקציביים בהתאם.
מול עוצמת האיום ,ובהשוואה להיערכות מול איומים
אחרים ,חשוב להעמיק את המאמץ ולהקצות לכך את
המשאבים הנדרשים ,במימון ובכוח אדם.
לפני כשנה ,במהלך הצגת ההערכה השנתית של
המכון למדיניות העם היהודי ,החליטה הממשלה
לרכז את הטיפול בתופעה בידי השר לעניינים
אסטרטגיים ,ומשרדו הקים מטה ייעודי וגיבש תכנית
פעולה אסטרטגית העולה בקנה אחד עם מסקנות
פרויקט הדה-לגיטימציה של המכון.
על פי מסקנות ותכניות אלה ,בשלב זה יש למקד,
בשיתוף משרד החוץ ,את המאמץ במדינות מסוימות
במערב אירופה המהוות חממה בינלאומית מסוכנת
לתופעה ,וממשלותיהן אף מממנות במישרין
ובעקיפין את גורמי הדה-לגיטימציה בעשרות מיליוני
דולרים .מימון זה מסייע למאמצים להעביר את
התופעה גם למדינות נוספות ובהן ארה"ב; במקביל יש
להרחיב קשרים עם גורמים בינלאומיים לא-מערביים
שאינם נגועים באנטישמיות קלאסית (סין ,הודו ויפן);
לנהל מאבק ממוקד בכלים מתוחכמים (לאו דווקא
ממשלתיים) כולל תקשורתיים ומשפטיים ,על מנת
לחשוף את כוונותיהם האמיתיות ולהעביר למגננה
את מחוללי הדה-לגיטימציה העיקריים; להציג
מול דעת הקהל הבינלאומית את "הפנים האחרות"
של ישראל; ולפתח באופן משמעותי רשתות קשר
בינלאומיות למלחמה בדה-לגיטימציה ,בשיתוף
גורמים לא-יהודיים וליברליים ,תוך ניהול מערכה
בשדה הקיברנטי.
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לאור הדברים האלה יש לתגבר באופן משמעותי את
תקצוב הפעולות הנדרשות בתחום זה.

הזרמים הלא-אורתודוקסים
אנו ממליצים שמדינת ישראל תחזק את המעמד,
התפקיד ורמת ההשתתפות הרשמית של הזרמים
היהודיים הלא-אורתודוקסיים (לרבות זרמים
חילוניים) בחיים הדתיים של המדינה ,במגמה להגביר
ולהדגיש את אופיים הפלורליסטי ,המכיל והשוויוני.
יחד עם זה ,יוזמות חייבות להתחשב בתפיסות
ובמוסדות ישראליים קיימים המעניקים לדת תפקיד
ציבורי ולשלב אותם בהצעות העולות לדיון.
דברי הסבר
מכשול להזדהות עם מדינת ישראל מצד קהילות
בתפוצות ,שחומרתו מחריפה בשנים האחרונות,
הוא המונופול שיש בישראל לרבנות האורתודוקסית
הן בענייני פולחן והן בענייני מעמד אישי .על מנת
להגביר את ההזדהות מצד התפוצות יש להביא
מונופול זה לידי סיום .עם זאת ,יש להכיר בכך שהדת
היא חלק מהזהות הקולקטיבית הלאומית היהודית
(כמו במדינות לאום אחרות) ,ורבים בארץ וגם בחו"ל
– לא כולם דתיים בהכרח  -רואים בביטוי דתי ציבורי
ומדינתי חלק מאופייה היהודי של מדינת ישראל.

הגברת העלייה מאירופה
מומלץ להקים ִמנְ ֶה ֶלת במשרד ראש הממשלה שתהיה
אחראית לקידום עלייה ממערב אירופה בכלל ,ומצרפת
ובלגיה בפרט .המנהלת תרכז את המאמצים של
הגופים הלאומיים והממשלתיים השונים המופקדים
על עידוד העלייה ,תהליך העלייה וקליטתה .היא תטפל
בתיאום ותפעול כלל הנושאים הקשורים לרצף העלייה
תחת גג ניהולי ְמ ַת ְכ ֵלל אחד ,עם מערכת מידע אחת
ומערכת ניהול מידע ממוחשבת ,ותוך אפיון מחדש של
רצף העלייה והקליטה.

מאמצים אינטנסיביים מתבקשים בשני תחומים
עיקריים שמהווים חסמים מרכזים לעשרות אלפים
שהביעו עניין רב בעלייה לישראל ו/או בהגירה
בכלל; הקמה מיידית של ועדה להסרת חסמים
ולהגברת קצב העלייה מצרפת ובלגיה ,אשר
תעסוק בין השאר בנושאים הקשורים לחינוך,
שירות צבאי וקשר עם צה"ל ,נושאים אקדמיים
וסטודנטיאליים ,נושאי תעסוקה ,רישיונות עבודה
והכרת תארים מקצועיים ,עידוד העתקת עסקים
והשקעות הון .בין חברי הוועדה יהיו מנכ"לי משרד
העלייה והקליטה ,המשרד לירושלים והתפוצות,
משרד האוצר ,משרד הכלכלה ,מנכ"ל הסוכנות
היהודית לא"י ומנכ"ל ההסתדרות הציונית העולמית,
ובראשה יעמוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
פעולות לעידוד עלייה לישראל בדרך של שיתוף עם
הסוכנות היהודית לא"י וההסתדרות הציונית וחשיפה
למידע בכל דרך אפשרית ,לרבות על ידי שיווק
אקטיבי להגברה ולחידוש תוכניות החשיפה לישראל
לקהלי יעד בחתכים שונים ,ופעולות בקרב קהלים
וקהילות קטנות ורחוקות.
דברי הסבר
הגידול המתמיד במספר העולים המגיעים מצרפת
ב 15-החודשים האחרונים רחוק מלממש את
הפוטנציאל הטמון במציאות המתחדשת באירופה.
יש סבירות לכך שמאמצים מכוונים ,שיתנו מענה
לעשרות אלפי היהודים שמביעים עניין בעלייה
מיידית לארץ ,יגרמו ליצירת דינמיקה של עלייה
המונית של רבבות ,ואף למעלה מכך ,מצרפת
לישראל.
אינדיקטורים שונים מצביעים על גורמי דחיפה
המביאים להגברת הגירה יהודית מצרפת
ומבלגיה למדינות אחרות .על השילוב המוכר של
דעיכה כלכלית והגברת הימין הקיצוני באירופה
וגורמי משיכה הקשורים לכלכלה יציבה בישראל

מתווסף לאחרונה גם חשש לסכנה פיזית ליהודים
באירופה ,לנוכח החזרה הצפויה לארץ מוצאם של
מאות לוחמי ג׳יהאד אירופיים שהוכשרו בסוריה
ובעיראק.
מסיבות שונות ,שרובן ניתנות לשינוי ,ישראל איננה
בהכרח היעד המועדף על מהגרים אלה .הפיכת גל
הגירה מצרפת ובלגיה לעלייה לישראל דורשת עשייה
מוכוונת וממוקדת של המדינה ומוסדות העם היהודי,
תוך שיתוף פעולה עם הקהילות הרלבנטיות.
קהילת יהדות צרפת היא הגדולה ביותר במערב
אירופה ,ובשל מגוון סיבות היא גם כנראה הקהילה
הבשלה ביותר לתהליך ההגירה .סקרים שונים
מצביעים על רוב מוחץ של יהודים שאינם סומכים
על יכולתו של השלטון הצרפתי להגן על מוסדותיהם
ושוקלים הגירה .לכן נבחרה אוכלוסייה זו לעמוד
במוקד פיילוט של שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה
והמוסדות הלאומיים.

המלצות לקהילות היהודיות
בתפוצות
זהות יהודית בתפוצות
למרות שיהודים המזדהים כיהודים "על פי דתם"
מתאפיינים בדרך כלל כבעלי תחושות השתייכות
ומחויבות גבוהה כלפי העם היהודי ,יש לטפח את
החיבור ליהדות גם אצלם ,באמצעות התערבויות
המתמשכות לכל אורך הילדות ,שנות הנעורים,
והבגרות הצעירה .לשם כך יש לתמוך ולהרחיב
מסגרות של חינוך יהודי ברמה גבוהה (ולא רק בבתי
ספר של יום ראשון) הנמשך לאורך שנות הנעורים,
מחנות קיץ ,קורסים בלימודי יהדות באוניברסיטה,
וביקורים בישראל.
יהודים המזדהים כחסרי דת ונעדרים תחושות
השתייכות ומחויבות משמעותית לעם היהודי
המכון למדיניות העם היהודי
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מציבים אתגר גדול יותר .אנו ממליצים להקצות
כמות קטנה של משאבים להשקת תכניות פיילוט
המעודדות ַהבנָ יָ ה מחודשת של זהותם היהודית .כמו
כן יש לערוך מחקר מעמיק יותר ,בעל אופי איכותני
בעיקרו ,על מנת להמשיך לברר את הקשרים בין
נישואים מעורבים לבין יהודים חסרי דת.
דברי הסבר
הממצאים של מחקרים וסקרים כמו מחקר "מכון
פיו" שיצאו לאחרונה מצביעים על הצורך לחזק את
ה"יהודים לפי דתם" וגם לנסות למצוא נתיבים ליהודים
"חסרי דת" .מעורבותם הקהילתית של יהודים על-
פי דתם שאינם אורתודוקסים אף היא אינה מובנת
מאליה .מחקרים כמו זה של "פיו" מראים שנישואין
לבן/בת זוג יהודי והשתייכות לזרם דתי הם הערובה
הטובה ביותר למעורבות קהילתית יהודית ותחושת
השתייכות ומחויבות חזקה .הוכח כי התערבויות
חינוכיות מוקדמות ומתמשכות ,המציעות שלל
הזדמנויות לאינטראקציה עם קבוצת השווים ,יכולות
בהחלט להשפיע בכיוון של נישואים בין שני יהודים.
נוכחותם של מספר גדול של יהודים (למעלה ממיליון
נפש) שהם "חסרי דת" ,הנעדרים תחושת השתייכות
ומחויבות חזקה לעם היהודי ,מעלה אתגרים נכבדים
בהתייחס לתשתית החברתית-תרבותית למעורבות
הציבורית של הקהילה היהודית ולהשפעה הציבורית
והפוליטית שלה .לכן אנחנו ממליצים על הקצאת
כמות קטנה של משאבים ללימוד הנושא והשקת
תוכניות פיילוט.

קביעת מסגרת אחידה של פעילויות
והוצאות של פדרציות וארגונים יהודיים
יש לקבוע מסגרת עקבית ואחידה לדיווחים על
פעילות והוצאות של הפדרציות והארגונים היהודיים
בארה"ב ,ובמידת האפשר בתפוצות נוספות .מסגרת
זו גם תחול על אותם ארגונים שלא חייבים דיווח
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לרשויות המס האמריקאיות .מסגרת זו תקבע ותגדיר
בצורה ברורה ומוסכמת מה נחשב להוצאות על חינוך,
ישראל ,רווחה וכו' .מסגרת כזו תאפשר השוואות
לאורך שנים ובין ארגונים.
דברי הסבר
אף על פי שהפדרציות והארגונים היהודיים מספקים
מידע מפורט על פעילויותיהם והוצאותיהם ,יש
הבדלים ניכרים באופן שבו התמיכה שלהן מאופיינת
במסגרת הסיכומים הרחבים המופיעים בדו"חות
השנתיים ובמסמכים נוספים .הבדלים אלה מקשים
על עריכת השוואות לאורך שנים ובין ארגונים,
מגזרים ואיזורים ,הנחוצות לתכנון מושכל של
מדיניות.

שילוב נשים בהנהגה של ארגונים יהודיים
בתפוצות
כדי לשלב יותר נשים בהנהגה של פדרציות וארגונים
יהודיים אחרים אנו ממליצים על מדיניות העדפה
מתקנת שכל אחד מהמנהיגים הנוכחיים של ארגונים
אלה יזהה ,בצד מועמדים גברים ,לפחות שתי נשים
כמועמדות אפשריות להחליפו ,יתחיל בתהליך הכנתן
לאפשרות שיירשו אותו בתפקידו.
בנוסף ,בטווח הבינוני ,אנו ממליצים שהקהילה
היהודית האמריקאית תבנה תוכניות מנהיגּות
ספציפיות לנשים באמצע הקריירה ,כדי לסייע
להן להתמודד עם החסמים המונעים את קידומן
ולהפנות אותן לתפקידי הנהגה הצפויים להתפנות
בשנים הקרובות .ניתן להשתמש בתוכניות כדוגמת
 Women’s Leadership Forumהנהוגה בבית הספר
למינהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד ,שיעדן הוא
להכין נשים לצבירת יתרון אסטרטגי בארגון ,כמודל
לאימוץ תוך התאמה להקשר של הקהילה היהודית.
דברי הסבר
ייצוג-ח ֶסר של נשים
ֶ
קיימת בעיה חמורה של

בעמדות בכירות בארגונים ,מוסדות ועמותות
יהודיים .ייצוג-חסר זה קשור לבעיות של התנכרות
של בני נוער יהודים מארגונים יהודיים ומהקהילה
היהודית המאורגנת ,למשבר בהמשכיות ההנהגה
בארגונים יהודיים ,ולהיעדר מידה מספקת של
חדשנות בארגונים היהודיים .מבחינת הנוער
היהודי ,היעדר ייצוג הולם לנשים תורם לתדמית
של הארגונים היהודיים כמיושנים ,כארגונים שקפאו
על שמריהם .לגבי בעיית המשכיות ההנהגה ,נשים –
שהן רוב העובדים בפדרציות ובארגונים היהודיים -
מהווות מאגר כישרון שבוודאי יכול לתרום להנהגה;
ולגבי היעדר החדשנות ,ידוע שגיוון בהנהגה תורם
לחדשנות של ארגונים.

מציעות הזדמנויות להתחּברות ,מגעים קרובים
וחיזוק הקשרים בקרב העם היהודי ,זאת לצד הסכנה
כי התוצאות יגרמו אי-נוחות או מפח נפש לאדם
יהודי המחוייב ליהדות.

מיפוי גנטי ישיר לצרכן וגילוי
שורשים יהודיים
אנו ממליצים שהקהילות היהודיות וארגונים מרכזיים
רלבנטיים יקימו גופים שיספקו מידע ותוכניות
לאנשים המאמינים שגילו שורשים יהודיים דרך
מיפוי גנאלוגי ומבקשים להתחבר לעם היהודי כדי
לסייע בהפיכתם למעגל ידידותי תומך למדינת
ישראל ולקהילות .חלק מתפקידם של אותם משרדים
הוא למנוע ממיפוי גנאלוגי להפוך למנגנון של ניכור
והתרחקות מן העם היהודי.
דברי הסבר
בשנים האחרונות חל גידול דרמטי במידת
העניין במיפוי גנאלוגי .ההתקדמות במחקר
מאפשרות
המחשב
ובטכנולוגיית
הגנטי
כיום לבצע מיפוי גנאלוגי ישירות לצרכן
( )DTC – direct-to-consumerבאמצעות בדיקות דנ"א
במחירים שווים לכל נפש.
בין הממצאים שעלו בקרב חלק מהנבדקים
בטכנולוגיות המיפוי הגנאלוגי ,עלתה גם אפשרות
לקיומו של מוצא יהודי משותף .התפתחויות אלו
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6,499,500

12,633,000
2,582,000
5,686,000
5,400,000
286,000
514,000
282,000
90,000
35,000
107,000
1,331,000
530,000
390,000

עולם

ישראל

צפון אמריקה

ארה"ב

קנדה

אמריקה הלטינית

ארגנטינה

ברזיל

מקסיקו

מדינות אחרות

אירופה פרט לחמ"ע

צרפת

הממלכה המאוחדת

מדדים נבחרים על יהדות העולם – *2014-2013

ב2013

ח14,626,200
ח6,102,900
אי

5,425,000בי6,814,000
380,000
384,900
181,500
95,200
40,000
68,200
1,134,400
478,000
290,000

(הגדרת ליבה)

אוכלוסייה יהודית

תחזית
ג2020
13,827,000
ט 6,543,000
5,581,000
גי5,350,000
381,000
364,000
זט162,000
זט90,000
42,000
זט70,000
1,070,000
כד >478,000
זט278,000

ארץ

ד2013
34,770
53,101
43,472
18,749
12,221
15,563
35,784
37,307

תמ"ג לנפש
(במטבע
בינ"ל)

ה2012
16
3
11
45
85
61
20
26

()HDI

דירוג במדד
הפיתוח
האנושי של
האו"ם

עולים
לישראל
(ארץ מגורים
אחרונה)
חדיש
ביותר
קיים
5
>50
15-24.9
25-34.9
25-34.9
1-4.9
15-95
25-34.9
זי26

ו

שיעור
נישואי-
חוץ ()%

מספר
חברי
פרלמנט
יהודיים /
סה"כ חברי
פרלמנט
ו 2013
ט16,882
2,413
2,185
228
921
255
169
4,288
2,903
403

א1970

2011ז2012
י108/120
די33/535
וט8/413
זי11/329
8/594
חי13/925
89/1438

* דיון מפורט בהערכות השונות של האוכלוסייה היהודית בארה"ב מופיע להלן בספר זה ,בעמ' 129
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חי 2/691
חי 3/588
חי 2/240
7/386

79
41
15
148
7,266
אכ4,026
אכ1,917
584
739
281
1,562
1,355
161
149
-

45-54.9
60
33-75
50-80
80
80
65-75
50-75
15-24.9
15-24.9
15-24.9

5
56
57
37
55
78
173
121
130
2
6

40,007
13,396
14,499
20,065
17,884
7,423
1,366
11,259
5,456
43,073
30,493

108,000
34,000
134,000
34,000
173,000
זט130,000
זט25,000
זט15,000
3,000
21,000
60,000
57,000
זט105,000
זט97,000
זט8,000

118,000
9,400
2,000
48,000
160,300
28,700
289,900
190,000
65,000
15,300
19,600
19,800
74,700
100
70,000
2,400
2,200
120,100
112,500
7,500

30,000
70,000
171,000
140,000
2,151,000
808,000
777,000
312,000
254,000
104,000
195,000
118,000
70,000
65,000
5,000

גרמניה

רומניה

בולגריה

הונגריה

שאר האיחוד
האירופי

מדינות חבר העמים
לשעבר

רוסיה

אוקראינה

אפריקה

אתיופיה

דרום אפריקה

מרוקו

מדינות אחרות

אוקיאניה

אוסטרליה

ניו זילנד

גכ

אסיה (שאר)

שאר חמ"ע באסיה

בכ

שאר חמ"ע באירופה

כ

השאר מחוץ לאיחוד

טי

חי 4/616
חי 7/450
3/226
חי 1/120

. האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו ע"ש הרמן, המדד לדמוגרפיה וסטטיסטיקה של היהודים:אמקור.
DellaPergola, Sergio, (2013), “World Jewish Population, 2013,”: הנתונים לקוחים מתוך,במלבד במקומות שצוין אחרת.

.in Arnold Dashefsky and Ira M. Sheskin. (Editors), The American Jewish Year Book, Dordrecht: Springer, pp. 279-358
DellaPergola, Sergio, (2011), Jewish Demographic Policies: Population Trends : מקור,גמלבד במקומות שצוין אחרת.

.and Options in Israel and in the Diaspora, The Jewish People Policy Institute (JPPI), pp. 66-67
) לנפשPPP(  תמ"ג לנפש בהתבסס על שווי כוח הקניה2013- ) תחזיות הקרן לשנתIMF(  אתר קרן המטבע הבינ"ל:דמקור.
.)(מטבע בינ"ל
Human Development Report 2013 -: המקור. רמת השכלה ורמת הכנסה ריאלית,המדד משולב של בריאות הציבור.

.The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, United Nations Development Programme (UNDP)
וו.

DellaPergola, Sergio, (2013), “World Jewish Population, 2012,” in Arnold Dashefsky and Ira M. Sheskin. (Editors), The
American Jewish Year Book, Dordrecht: Springer, pp. 213-283.

. מלבד במקומות שצוין אחרת,2011 זמספר יהודים לפי הגדרה עצמית על פי נתוני הקונגרס היהודי העולמי מיוני.
.חמבוסס על נקודת האמצע בטווח ההערכות לגבי מספר היהודים בארצות הברית.
.טכולל ארץ לא ידועה.
 אתר האינטרנט של כנסת ישראל:ימקור.
.אימבוסס על נקודת האמצע בטווח ההערכות לגבי מספר היהודים בארצות הברית.	
Pew Research Center, A Portrait of Jewish ) א:ביטווח הנתונים מבוסס על המספרים הסותרים משלושה מחקרים.	
World Jewish Population, ); גBrandeis University, American Jewish Population Estimates: 2012 ); בAmericans, 2013

. – ראה הערה ב' לטבלה זו2013
Sergio DellaPergola  על פי, מיליון5.42 ,גיתחזית בהתבסס על האומדן הנמוך של האוכלוסייה היהודית בארצות הברית.	

.(2013) How Many Jews in the United States? The Demographic Perspective. Cont Jewry 33, 15–42
The Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (2012) Faith on the Hill: The Religious Composition :דימקור.	

.of the 113th Congress. Published online
.The Centre for Israel and Jewish Affairs, Canada :וטמקור.	
.2020 -זטתחזיות אוכלוסיה מתוקנות ל.	
 זיזיInstitute for Jewish Policy Research, Jews in the United Kingdom in 2013.
.חינתונים לגבי פרלמנט קודם.	
.טיללא מדינות הבלטיקום.	
.ככולל טורקיה.
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	.אכמקור :הודעה לעיתונות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מתאריך  - 29/4/2013העלייה לישראל בשנת .2013
	.בככולל מדינות הבלטיקום.
	.גכללא ישראל ,חמ"ע וטורקיה.
	.דכהנתונים של פרופסור סרג'יו דלה פרגולה אינם מתייחסים להגירה השלילית הרחבה של יהודים מצרפת
בשנה האחרונה .עפ"י נתוני הסוכנות היהודית ,למעלה מ 2000-אנשים עלו ברבע הראשון של שנת
 2014מצרפת לישראל .נתונים אלו לא כוללים את יהודי צרפת המהגרים לארצות מערביות אחרות.
.http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/587/335.html?hp=1&cat=666&loc=16
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3

הערכת נטו משולבת

חמישה ממדים עיקריים  -גיאופוליטיקה ,קשרים
בתוך ובין קהילות ,גיבוש ומתן ביטוי לזהּות ,משאבים
חומריים ,ודמוגרפיה  -משפיעים על האינטרסים
וההישגים של העם היהודי 1.בהערכה השנתית לשנה
זו חֹונֵ ך המכון למדיניות העם היהודי נוהג לפיו בכל
שנה יובלט אחד מחמשת הממדים האלה ויעמוד
במוקד הניתוח .בהערכה המשולבת הנוכחית יובלט
ממד הזהּות ,ובנוסף לו דיון בארבעת הממדים
הנלווים .בכל חמשת הממדים ,הפרשנות למגמות
ולשינויים ,במטרה להגיע להערכת נטו המשקפת
במדויק את המאזן בין אתגרים להזדמנויות ,מותירה
מרחב ניכר לשיפוט סובייקטיבי .לצורך השלמת
הדיונים המדיניים המוגשים בהערכה השנתית ,המכון
למדיניות העם היהודי ערך סקר בקרב מדגם קטן של
אנשים נבחרים ,שנועד בחלקו לשמש כמנגנון לאיתור
2
וזיהוי שינויים שאחרת אולי היו נעלמים מעינינו.
תשובות אלו צורפו לנתונים ממקורות אחרים ,לצורך
גיבוש ההערכות הבאות למגמות בטווח הקצר.

גיאופוליטיקה
בעת חתימתה של סקירה זו ,כוחות גדולים של
צה"ל פועלים קרקעית החל מה 17-ביולי 2014
בתוך רצועת עזה .קדמו לכך  10ימים בהם חמאס
שיגר מידי יום עשרות רקטות כנגד ישובים ישראלים
ואף הגיע בשיגוריו עד לפאתי חיפה שבצפון .מערך
"כיפת ברזל" יירט בהצלחה את מרבית הרקטות
וחיל האוויר ביצע מאות תקיפות נגד מטרות חמאס.
דחיית חמאס את הצעת הפסקת האש המצרית,
המשך מאסיבי של ירי הרקטות וניסיונות לחדור
לשטחה של ישראל באמצעות מנהרות תקיפה
הוביל את הקבינט הישראלי להחליט על פעולה
קרקעית .מוקדם להעריך את כול משמעויותיו של
העימות הצבאי מול החמאס ,אך יש בו כדי להדגיש
את משקלה של שנת  2014כצומת דרכים אסטרטגי.
צומת זה מתייחס במיוחד לכיוון בו תתפתחנה
הסוגיה הישראלית-פלסטינית וסוגיית הגרעין
האיראני .שני הנושאים מאתגרים את "משולש
היהודית
ישראל-ארה"ב-הקהילה
היחסים":
אמריקנית .המו"מ המדיני עם הפלסטינים שהסתיים
ללא תוצאות עם תום המועד שהוקצב לו (סוף אפריל
 )2014והעימות הצבאי מול החמאס ,מעמידים את
ישראל בפני אפשרות התפתחותם של תרחישים
חלופיים בעייתיים .במקביל ,הסכם הביניים שהושג
המכון למדיניות העם היהודי
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עם איראן והשיחות על הסדר הקבע שמתנהלות
בעקבותיו בווינה מעוררים בישראל חששות כבדים.
החודשים הקרובים מחזיקים פוטנציאל למתחים
בין וושינגטון לירושלים שעלולים להעיק על יהדות
ארה"ב ולכרסם בחוסנו של ה"משולש" ,המהווה אבן
יסוד בעוצמתם של ישראל והעם היהודי.
במעמדה הבינ"ל של ארה"ב,
נמשך הכרסום
המעצמה שידידותה וסיועה לישראל כה קריטיים
ושהינה גם בית בו משגשגת באופן חסר תקדים
קרוב למחציתו של העם היהודי .ישראל תושפע
משמעותית לא רק משינוי באיכות יחסיה עם
וושינגטון אלא גם כתוצאה משינוי במעמדה הגלובלי
של ארה"ב .השתרשות
הפרספציה האזורית כי
הפלסטינים
ארה"ב – בעלת בריתה של
עלולים לממש
ישראל  -נמצאת בתהליך
איומיהם
של שקיעה ושל נטישת
ולהפעיל מערכה
המזה"ת ,שוחקת בכוח
מדינית-משפטית
ההרתעה של ישראל
נגד ישראל
ובעוצמה המיוחסת לה.

בזירה
הבינלאומית

מול
ניצבת
ישראל
אזורית
מציאות
בלתי יציבה ,בה גובר
הקושי להתנהל מול
מוחלשות,
ממשלות
שאינן "כתובת" ממשית
למתרחש בתוך שטחן הריבוני ואשר שחקנים
לא מדינתיים בעייתיים מתחזקים על חשבונן.
מבחינתה של ישראל ,התערערו מאוד העוגנים
שסיפקו לאורך השנים יציבות אסטרטגית יחסית:
הדחתו של מובארק וערעור היציבות במצרים בכלל
ובסיני בפרט ,המשבר העמוק ביחסים עם טורקיה
שספק אם ישובו לקדמותם ,התפרקותה בפועל
של סוריה ,האיומים על היציבות ועל המונרכיה
בירדן ,חילופי המשמרות הצפויים בהנהגת סעודיה
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והקושי של עיראק לשמור על אחדותה ולהחניק
את הטרור הפנימי.
המו"מ המתנהל מול איראן חושף אי-הסכמה
משמעותית בין ישראל וארה"ב אודות יעדיו .בעוד
ישראל מתנגדת קטגורית להסכם שיאפשר לאיראן
יכולת עצמאית להעשיר אורניום ,ארה"ב והמערב
נכונים להשלים עם הסדר קבע שיותיר לאיראן יכולות
גרעיניות ,כולל העשרת האורניום בשטחה .עיקר
כוונתה של ארה"ב הנו להבטיח שלאיראן לא תהיה
יכולת פריצה מהירה לפצצה גרעינית .יעד זה אינו
מספק את ממשלת ישראל .ישראל עלולה למצוא
עצמה במציאות בה הסדר הביניים עם איראן מוארך
עוד ועוד ,או במציאות של הסדר קבע בלתי מספק.
ירושלים תיוותר עם הדילמות הקשות  -האם לתקוף
את מתקני הגרעין באופן עצמאי ובניגוד לעמדת
וושינגטון.
מאמציו של מזכיר המדינה ג'ון קרי להשיג פריצת דרך
לקראת הסכם ישראלי-פלסטיני נסתיימו בכישלון.
התקופה שלאחר תום העימות הצבאי עם חמאס,
עשויה להציב בפני ישראל אתגרים חדשים בזירה
המדינית .לא ברור מה יהיה גורל הסכם האיחוד בין
פתח' וחמאס והאם ממשלת הטכנוקרטים שהוקמה
בהסכמה משותפת אכן תוביל כמתוכן לבחירות
כלליות .היווצרותו של ואקום מדיני עשויה לדחוף
הפלסטינים לממש את איומיהם ולהפעיל מערכה
מדינית-משפטית נגד ישראל בזירה הבינלאומית .בלי
תהליך שלום אמין ,ישראל עלולה למצוא עצמה גם
מול מערכה מתגברת של דה-לגיטימציה וסנקציות.
התגברות המתח ביחסי ירושלים–וושינגטון עלולים
לחזק מגמות שמקננות בארה"ב ,ושבשלב זה עדיין
רחוקות מלהיות דומיננטיות ,לפיהן ישראל מצטיירת
כמי  -שבחוסר גמישותה בנושא הפלסטיני ,ובגישה
האגרסיבית שהיא מפעילה כלפי איראן – הנה פוגעת
באינטרס הלאומי האמריקני .מצדדי קו זה בארה"ב
טוענים כי ארצם עלולה להיסחף למלחמה נוספת

במזרח התיכון בניגוד לרצונה ,תדמיתה בעולם
המוסלמי נפגעת ,היא נדחקת לבידוד בפורומים בינ"ל
וסופגת ביקורת מזיקה בעטיה של תמיכתה בישראל.
יהדות ארה"ב עשויה להיות אפוא מאותגרת ביתר
חריפות ככול שייפתח פער בעמדות בין ישראל
וארה"ב ,ככול שישראל תלחץ ל"גייס" את יהדות
ארה"ב למאבק ,וככול שישראל תפעל בחצר
הפוליטית האחורית של הממשל (ובייחוד אם תצטייר
כמי שמסייעת למפלגה הרפובליקנית) .מציאות
כזו עלולה להעמיד את הקהילה היהודית בארה"ב
במצב לא נוח ולחשוף ביתר בולטּות את המחלוקות
הפנימיות בסוגיה ,ובמיוחד על רקע טענות שלפיהן
מדיניות החוץ האמריקנית במזה"ת מושפעת על ידי
ישראל והלובי היהודי באופן שמנוגד לאינטרסים של
ארה"ב עצמה.
מאידך יש גם התפתחויות חיוביות מבחינתה של
ישראל במזה"ת :מדינות ערב טרודות בבעיות פנים
וכלכלה מעיקות ויציאתן למלחמה נגד ישראל אינה
נראית כתרחיש סביר; הצבא הסורי נשחק מאוד ועסוק
במלחמת האזרחים; התפרקותה של סוריה ממרבית
הנשק הכימי שהיה בידיה ,הציר איראן-דמשק-
חיזבאללה מאוים; האסלאם הפוליטי איבד ממעמדו
וזוהרו וסולק מכס השלטון במצרים; חמאס איבד
את בסיסו בסוריה ,ובעקבות הדחת ממשלת האחים
המוסלמים הפך בעיני שליטי מצרים לאויב; העימות
הצבאי בין ישראל והחמאס חשף שיתוף אינטרסים
משמעותי בין ישראל ,מצרים ,ערב הסעודית ומדינות
ערביות מתונות נוספות החוששות מעליית כוחם של
האחים המוסלמים ולכן רואות בחמאס אויב .שיתוף
אינטרסים זה יוצר לישראל הזדמנות להעמיק קשריה
באזור ולחזק את הציר המתון הרואה עצמו מאוים על
ידי האסלם הקיצוני .מעמד חיזבאללה בירידה עקב
התגייסות הארגון ללחימה פעילה לצדו של אסד,
הסכמי השלום עם ירדן ועם מצרים נותרו על מכונם;
נמשך בהצלחה פיתוחם של שדות הגז וגורמים

אזוריים מחפשים קשר אל ישראל אל מול איומי הציר
האיראני.
תוך שקלול התמונה כולה ,אנו מסיתים השנה את
מחוג המצביעה על מצבה הגיאופוליטי של ישראל
לכיוון השלילי בזהירות ובאופן מתון אך מתריעים
מפני פוטנציאל ממשי להמשך השחיקה.

קשרים בין ובתוך קהילות
אופיה הנוכחי של ישראל ומה שישראל יכולה להפוך
להיות בעתיד משפיעים על הקשרים בינה לבין
קהילות יהודיות אחרות.
עם זאת ,יחסים אלה
רוב יהודי העולם
מזכירים את הסיפור של
רוצים ישראל
שרלוק הולמס ("כלבם של
שהיא גם
בני באסקרוויל") ,שבו הדבר
יהודית וגם
הראוי לציון היה דווקא
דמוקרטית,
העובדה שהכלב שלא נבח.
ומניחים כי
הסולידריות עם ישראל
צירוף זה
נותרה מאפיין בולט של
אפשרי
היחסים ,על אף הקשיים
שהצדדים
והאכזבות
גורמים זה לזה .ובכל זאת,
עם חילופי הדורות ,ככל שהזכרון המשותף של
הדאגות והבעיות בעבר מושפע מפעולתם של כוחות
חדשים ,במישור הפנימי והחיצוני ,כך גובר החשש
כי גם ערכי היסוד המוצקים ששלטו בעבר עלולים
להשתנות .המכון למדיניות העם היהודי סיפק עדויות
ממקור ראשון לקיומם של המשכיות ושינוי בממד
זה ,במסגרת מחקר מקיף שנועד לספק חומרי רקע
6
ליוזמת חקיקה של ממשלת ישראל.
על אף הסולידריות הקיימת כיום ,לא חסרים גם
סימנים המעידים על שינוי בארה"ב .הצעירים
האורתודוקסים קרובים לישראל יותר מכלל היהודים
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האמריקאים 7.ליהודים לא-אורתודוקסים שיש להם
בני זוג לא-יהודים או המסווגים כ"יהודים שלא
על פי דתם" 8יש קשר רופף יותר לישראל .שתי
הקבוצות הולכות וגדלות .דו"ח המכון למדיניות
העם היהודי מרמז על כך שבחלקים מקרב הקהילה
היהודית בארה"ב ,תחושת הניכור כלפי ישראל הולכת
ומעמיקה .למרות שזו עדיין איננה תופעה גורפת,
ישנם סימנים לכך שהעמדות כלפי ישראל מחוללות
פילוג פנימי בקהילה ושוחקות בעיקר את עמדות
הדור הבא כלפי ישראל.
רוב יהודי העולם מעוניינים בישראל שהיא גם יהודית
וגם דמוקרטית ,ומניחים שהצירוף הזה אפשרי.
יהודי התפוצות אמנם רואים בקיומו של מרכיב דתי
משמעותי בזהותה של מדינת ישראל חלק משימור
הזהות ה"יהודית" של ישראל ,אך יש להם ביקורת
חריפה על היישום בפועל של
בשונה
יחסי דת ומדינה בישראל.
מהתפוצות ,שם
יהודים רבים בתפוצות מכירים
הזהות היהודית
באילוצים שישראל מתמודדת
היא דתית או
עימם ,אבל אינם רואים
אתנית ,בישראל בכך הצדקה לפיחות בערכי
היא בעיקרה
זכויות האדם ובאמות-המידה
לאומית-פוליטית המוסריות המצופות מישראל.
בה בעת ,יהודים רבים בתפוצות
מבטאים תחושת חובה לסייע
במאמציה של ישראל לעמוד באמות-מידה אלו,
ושואפים לקיום דיאלוג קבוע ומשמעותי בין הקהילות.
על כך העובדה שהזמן בשל ליוזמה כזו יעידו
התוצאות שהתקבלו מסקר המכון למדיניות העם
היהודי .כשנשאלו על השינויים שחלו בשנה החולפת
בטיב הקשרים בין הקהילות היהודיות בתפוצות
לבין הקהילה בישראל ,רוב המשיבים ( )44%סברו
שחלה הידרדרות קטנה .רק  20%חשו שחל שיפור
מסוים .אלה שהבחינו בקיומה של מגמה שלילית
ציינו את מדיניותה ופעולותיה של ממשלת ישראל
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בעניינים דתיים פנימיים כגורם העיקרי לכך; הגורמים
הבאים שצוינו היו מצב תהליך השלום והמצב
מעבר לקו הירוק .תובנות לגבי השאלה מדוע שני
עניינים אחרונים אלה משפיעים על הקשרים התוך-
קהילתיים ניתן לדלות מתוך התשובה הבאה ברשימת
הגורמים להידרדרות ,המציינת את המאמצים של
אויבי ישראל ומבקריה מבחוץ לצייר אותה בגוונים
שליליים .הדאגה היא שלהצטברות המגמות הללו
תהיה השפעה שוחקת על הסולידריות והשותפות,
שהן עדיין סימן ההיכר האופייני ביותר ליחסים בין
קהילות התפוצות לבין ישראל .למרות זאת ,העניין
הרב בקיום קשרים ודיאלוג ,העולה בבירור מדו"ח
המכון למדיניות העם היהודי ,מצדיק את החלטתנו
לציין שיפור קטן בתחום זה.

זהות והזדהות
בהבנָ יית הזהות הן בישראל והן בארה"ב מורגשים כיום
תהליכי שינוי .שינויים אלה מתחוללים במקביל זה לזה
ויש ביניהם כמה נקודות השקה ,אך הם תהליכים נפרדים,
ובמקרים מסוימים אף מתנהלים בנתיבים שונים.
דו"ח מכון המחקר ּפיּו שפורסם ב 32013-הציג
רוב של מבוגרים יהודים-אמריקנים בעלי תחושת
השתייכות ליהדות וסולידריות יהודית .התוצאות
הצביעו גם על קיומה של קבוצה עולה (וצעירה
יותר) שבעיניה יהודיּות היא מוצא אתני במובן
המת ֵאר של מונח זה ,אך היא איננה מהווה את בסיס
ָ
הזהּות .עבור הקבוצה הראשונה ,היהודיּות מהווה
ההמׂשגה
ָ
"דת אזרחית" 4המסומלת באמצעות
המסורתית יותר של זהּות דתית ,אם כי איננה זהה
לה .לעומתה ,לקבוצה השניה (המהווה כיום כ20%-
מכלל המבוגרים היהודים) אין קשר כזה לנורמות של
סולידריות יהודית ומחויבּות ליהדות .ככל שיורדים
גדל שיעורה של קבוצה זו של
בקבוצות הגיל ,כך ֵ
'יהודים חסרי דת'.

לשינוי חשיבתי זה על הזהות יש השלכות גם על עתיד
המעורבות הציבורית והפוליטית הכרוכה בזהּות
יהודית בקרב הקהילה היהודית ,ועל אופי הקהילה
עצמה .מגמה זו עתידה להזיק לחיים הקהילתיים
היהודיים בארה"ב כפי שהם מתקיימים כיום
והתקיימו בעבר הקרוב .האפשרויות העומדות בפני
הקהילה היהודית בבחירת מדיניותה בסוגיית הזהּות
כוללות נקיטת צעדים לחיזוק ולהרחבת היכולות
ומידת האטרקטיביּות של הצורות הקיימות להזדהּות
יהודית ,הפעלת מנגנונים חדשים להתאמת החיים
הקהילתיים לתפיסות המשתנות של הזהות היהודית,
או ְצ ִפיָ ה פאסיבית בתופעה הולכת ומתרחבת ,שבה
גדל בהתמדה של יהודים
יש בארה"ב מספר רב ואף ֵ
המזדהים כיהודים ,בצד התכווצות מתמדת של
ה"קהילה" היהודית ה"מחויבת".
הזהות היהודית חשובה ,כמובן ,גם בישראל ,אבל
צורות הביטוי שלה שונות מאלו שמאפיינות את
התפוצות .בישראל ,הזהות היהודית היא בראש
ובראשונה זהות לאומית-פוליטית המבטיחה לבעליה
היּכללּות בקולקטיב החברתי-כלכלי-פוליטי הישראלי.
ָ
ההתפתחויות בשנה זו נגעו גם למבנה זהּות זה .בכנסת
הועלו יוזמות חקיקה שנועדו לחזק את הזהות היהודית
של מדינת ישראל .יוזמות נוספות כללו את החלטתו
של השר לענייני דת ,נפתלי בנט ,לפעול להקמת מתחם
תפילה בסמוך לצד הדרומי של הכותל המערבי ,שבו ניתן
יהיה לקיים טקסי תפילה שוויוניים ולא-אורתודוקסיים.
כמו כן ,לראשונה בהיסטוריה ,מאז ה 1-בינואר 2014
החלו ארבעה רבנים רפורמים לקבל שכר מן המדינה.
הזהות היהודית בישראל משתנה גם כתוצאה מתנועת
התחדשות יהודית בקרב ציבורים מן הקצה החילוני
יותר של הספקטרום .מגמה זו קיבלה ביטוי בולט כאשר
חברת הכנסת החדשה רות קלדרון (יש עתיד) ניצלה את
נאום הבכורה שלה בכנסת להעברת שיעור בתלמוד.
כללית ,המשיבים לסקר המכון למדיניות העם
היהודי פירשו את ממצאי המחקר של מכון ּפיּו

כלא מדאיגים במיוחד ,אך גם לא כמשביעי רצון.
בסולם בן חמש נקודות ,איש מן המשיבים לא בחר
בתשובת קצה ("שלילי לחלוטין" או "חיובי לחלוטין")
בתגובותיהם למחקר .יחד עם זאת ,רוב המשיבים
לשאלה שעסקה במחקר ּפיּו ( )60%חשו כי המסר
שעולה ממנו הוא שלילי ,אם כי יש בו גם פתח מסוים
לתקווה .מבין שאר המשיבים ,הרוב ( )24%ראו את
הממצאים כנייטרליים ,ו 16%-ראו אותם כחיוביים.
כשהמשיבים התבקשו להעריך בעצמם את המצב
לנוכח הממצאים העולים ממספר מחקרים עדכניים,
הדפוס התהפך 58% :הצהירו שהם צופים עתיד חיובי
ליהדות אמריקה ,אם כי יש גם מקום לדאגה ועמידה
על המשמר;  31%מתוכם ביטאו עמדות פסימיות,
יחד עם סיבה מסוימת לתקווה .שוב ,גם בשאלה זו,
איש מהמשיבים לא בחר
באפיון הקצה החד-משמעי
לראשונה
לשלילה או לחיוב.

בהיסטוריה –
רבנים רפורמים
בישראל
מקבלים שכר
מקופת
המדינה

שאלות נוספות בסקר
שפכו אור על הגורמים
המניעים את המשיבים
להשיב כך .מבין המשיבים,
 45%ראו את הנישואים
המעורבים כמקור חולשה
חד-משמעי ,ו 30%-נוספים
ראו את התופעה בשלילה ,אך ייחסו לה גם היבטים
חיוביים מסוימים .העובדה שאחרים ראו את תופעת
הנישואים המעורבים כנייטרלית או כחיובית במידה
מסוימת מפתיעה פחות ,שכן גם כמה מאלה שראו
אותה כשלילית טענו כי רבים מהילדים הנולדים
מנישואים מעורבים ממשיכים להזדהות כיהודים ,וכי
התוצאה נטו היא הגדלת מאגר האנשים הבוחרים
להזדהֹות עם העם היהודי.
צמד שאלות עסק בניסיון לברר עד כמה הקטגוריה
שמחקר ּפיּו הגדיר כ"יהודים חסרי דת" אמורה לקבל
תשומת לב מוגברת מצד שאר הקהילה היהודית ,והאם
הציבורים בקטגוריה זו ,כמו גם בקטגוריה של ילדים
המכון למדיניות העם היהודי
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מנישואים מעורבים ,אמורים ליהנות ממאמצי קירוב
מיוחדים בתחום החינוך היהודי .אף אחד מהמשיבים
לא סבר שאין צורך לעשות דבר ,ורובם צידדו במאמצים
ליצירת מעורבות פעילה באמצעות מערכת בתי
הכנסת ( ,)21%או בערוצים לא-דתיים ( ,)56%או בשתי
הדרכים .רוב המשיבים ( )56%סברו כי לשם כך יש צורך
חיוני באמצעים חדשים ,בעוד מספר קטן יותר ()30%
סמכו על ערוצי החינוך והקירוב הקיימים.
אלה שסברו שיש צורך והצדקה לנקיטת אמצעים
מיוחדים נטו להדגיש את ה"אוריינות" היהודית
(שבהקשר זה פירושה הזדהות עם המורשת והתרבות
היהודית) ,והצביעו על ממצאי מכון ּפיּו כמאששים
זאת .הדגש המתמיד על חינוך ואוריינות יהודית
באמצעות השקעת מאמץ קולקטיבי משמעותי
יותר בלט מאוד בתשובות לשאלות שעסקו בבירור
ההנמקות שמאחורי התשובות .האמונה המשותפת
למשיבים היתה כי ברשתות החינוך הקיימות אין
די להתמודדות עם אוכלוסייה שצריך להגיע אליה
ולקרב את חבריה בדרכים ש"ימצאו הד בלבם ויוכלו
לעזור בבניית זהותם היהודית ,תוך כדי תהליך
5
הפיכתם ל'יהודים אורייניים'".
אף אחד מן המשיבים לא ראה בהתחזקות הדתיּות
היהודית בארה"ב מגמה שלילית לחלוטין .למעשה,
רוב המשיבים ראו מגמה זו או כחיובית לחלוטין
( ,)19%או כחיובית עם כמה היבטים שליליים
( .)37%רוב ההיבטים השליליים שצוינו היו
עקיפים; שליש מן המשיבים ציינו שהגידול הזה
משקף את הידלדלות המרכז וצמיחת שני הקצוות
הקיצוניים של ספקטרום ההשתייכות ליהדות.
יותר מרבע מהנסקרים סברו שהדתיּות אינה
מתאימה להתמודדות עם שלל האתגרים שמציבים
החיים היהודיים באמריקה ,או שהיו מוטרדים מכך
שהתחזקות הדתיּות היא בעיקרה השתקפות של
הגידול באוכלוסיית החרדים (.)19%
הסיכום המצטבר מהערכות ה'נטו' שסיפקו המשיבים
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לסקר מעלה כי למגמות ולכוחות הפועלים בשנים
האחרונות נודעה השפעה כללית שלילית על היבט
הזהות היהודית ( .)55%פחות מרבע מהמשיבים
ראו מידה מסוימת של מגמה חיובית .זוהי חריגה
מפתיעה ממה שניתן לצפות על סמך הידע המקובל,
והיא מבליטה את ההשפעה שיש לוויכוחים הגדולים
המתנהלים בשאלת תקפותם ומעמדם בישראל
של הזרמים השונים ביהדות ,לפחות לתפיסתם של
משקיפים בעלי עניין .יחד עם זאת ,על-פי ההנמקות
שסיפקו המשיבים ,הבעיה המטרידה עוד יותר היא
שיעורי ההתבוללות מחוץ לישראל ,ומעמדם של
זוגות בנישואים מעורבים וילדיהם .עניין זה עשוי
לשפוך אור על השאלה מדוע סוגיית מעמדם בישראל
של הזרמים השונים ביהדות נתפסת כבעלת חשיבות
כה רבה בעיני חברי קהילות התפוצות ,המוטרדים
בעצמם בשאלת ההמשכיות שלהם כקהילה.
אמנם תנועת ההתחדשות היהודית בישראל עשויה
לבשר על תמורה נרחבת יותר בזהות היהודית בישראל,
אך המגמות הנמשכות בתפוצות ,שעד עתה לא נתקלו
בכוחות אמינים שיוכלו להבטיח עמידה באתגרים שהן
מציבות ,גורמות לנו לדרג את מדד הזהות היהודית
כממד שבו חל בשנה זו שינוי קל לרעה.

משאבים חומריים
השנה נמשכה המגמה שהחלה עם הבחירות
שהתקיימו בישראל בשנה שעברה ,שבה ,בניגוד לעבר,
הבעיות הכלכליות והחברתיות הפנימיות ממלאות
תפקיד מוביל בשיח הציבורי .הצירוף של צמיחה
מואטת ,הנובעת בחלקה מן האיטיות הנמשכת
בתהליך ההשתקמות הכלכלית של אירופה ,אך גם
בשל בעיות מבניות של הכלכלה הישראלית ,ומן
ההתמקדות הגוברת בפערים המתרחבים בהכנסה
ובהזדמנויות ,שב ומציב סוגיות אלו במוקד תשומת
הלב הציבורית .אין לדעת אם ישראל תהיה מסוגלת

לשוב לנתיב הצמיחה האגרסיבית של העשור הקודם,
או שתגיע לקצב הצמיחה האופייני יותר לממוצע
במדינות  .OECDבדרך כלל ,בתקופות של צמיחה
10
איטית יותר רואים גם גידול בפערי השכר והעושר.
מנקודת המבט של העם היהודי ,התפתחויות אלו
בישראל חשובות בגלל מעמדה של ישראל בקהילה
היהודית העולמית .כמו כן יש להן השלכות על
השאלה באיזו מידה תוכל ישראל לצמוח לתפקיד
מוביל יותר בתמיכתה ביוזמות ובאינטרסים יהודיים
מובהקים ,הן מבית והן בחו"ל .הכלכלה (אך לא
רק היא) ממלאת ,כמובן ,תפקיד חשוב בוויכוחים
המתנהלים על הגברת השילוב של המגזר החרדי
בחברה ובשוק העבודה בישראל.
בקהילות היהודיות האחרות בעולם ,ובמיוחד
בארה"ב ,שהיא הקהילה היהודית השניה בגודלה
בעולם ,שם קבלת ההחלטות בעניין הקצבות למימון
מטרות יהודיות נעשית במקרה הטוב ברמת הקהילה
המקומית ,אך ברוב המקרים ברמת הארגון הבודד
בלבד ,התחזקה השנה המגמה שהמכון למדיניות
העם היהודי כבר הצביע עליה בדו"חות קודמים,
של התגברות הוויכוח הגלוי בשאלת המקורות
והשימושים .אף שנראה כי המשבר הכלכלי האחרון
חלף ברובו הגדול ,הוויכוח השקט בשאלה אם
המשאבים מספיקים לצרכים ובהחלטות ההקצבה
הולך ומחריף .שאלה זו הועלתה במלוא חומרתה על
סדר היום של הציבור הרחב בעקבות סדרת כתבות
תחקיר שהופיעו בעיתון  Forwardבתחילת ,2014
כמפורט בפרק המרכזי של ההערכה השנתית.
המחקר בעריכת המכון למדיניות העם היהודי ,שעליו
מדּווח בהערכה השנתית שבידיכם ,מראה כי אחרי מתן
מענה לצרכי הרווחה החברתית ,ההתפשרות הגדולה
ביותר הנכפית על הפדרציות בהקצבת כספיהן היא
הצורך להכריע בין מתן מימון לישראל לבין מה שנחוץ
כדי לחזק את הזהות וההמשכיות היהודית בתוך
ארה"ב .שינוי זה ,שהתחולל גם בארה"ב וגם בישראל,

קיבל ביטוי ברור ביוני  ,2014עם ההכרזה על היוזמה
המשותפת של ממשלת ישראל ויהדות העולם .החלטת
הממשלה נשענת על מסגרת חשיבתית שהמכון
למדיניות העם היהודי גיבש ב ,2009-ומבוססת על
תהליך תכנון שהחל ב .2012-היוזמה נועדה לחזק את
הזהות היהודית בקרב צעירי התפוצות ולהדק את
הקשר שלהם לישראל ,והעובדה שיוזמה בסדר-גודל
כזה (התחזית מדברת על  570מיליון שקלים בשלב
הראשון) עולה על סדר היום ממחישה היטב את הקשר
בין סוגיות של זהות יהודית בתפוצות לבין היחסים
בין הקהילות ,ואת הצורך בקבלת החלטות מקיפה.
מכל מקום ,מחקר המכון
היהודי
העם
למדיניות
המשאבים
מלמד כי המשאבים הזמינים
הזמינים
לקהילות התפוצה נתונים
לקהילות
כיום תחת אילוצים גוברים
התפוצות נתונים
והולכים.

תחת לחצים
גוברים והולכים

כאשר התבקשו להעריך
את השינויים שחלו במהלך
השנה בממד זה של
המשאבים החומריים של העם היהודי והשימושים
שלהם ,רוב המשיבים בחרו במצב שאין בו כמעט שום
שינוי ,או שחלו בו שינויים קטנים בלבד ( .)55%מבין
האחרים ,הרוב חשו שהמצב השתפר מעט או באופן
משמעותי .הסיבה העיקרית שצוינה בתשובות היתה
גילוי וניצול משאבי גז של ישראל ,והסיבה השניה
מעמדּה של ישראל כצומת
ָ
 בהפרש קטן  -היתהטכנולוגי עולה .המצב הכלכלי של אזרחי ישראל צוין
בתשובות גם לחיוב וגם לשלילה (כשהחיוב עולה
על השלילה) .התוצאות היו חד-משמעיות פחות
ביחס לחלק הלא-ישראלי במשוואת המשאבים
של העם היהודי .אלה שציינו גורמים כגון הנכונות
לתמוך במוסדות יהודיים באמצעות תרומות אישיות,
גובה התרומות של אנשים פרטיים ,השינויים באופי
הנדבנות עצמה ,והיחסים בין ארה"ב לבין ישראל
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התפלגו לחלקים שווים למדי בשאלה אם המגמות
הללו נעות בכיוון חיובי או שלילי .השינויים באופיים
של מוסדות הקהילה היהודית או באופן שבו הם
נתפסים צוינו לשלילה בקרב אותם משיבים שהבליטו
את חשיבות הגורם הזה ,ולא התקבלו תשובות
שציינו אותו לחיוב .אף שכלכלת ישראל עדיין נהנית
מביצועים טובים ,אם גם
בקצב מואט ,קיים החשש
ניתוחים של
כי הבעיות המערכתיות
מחקר "פיו":
במשק הישראלי עלולות
מקור אפשרי
ליצור בעיות בטווח הארוך.
לגידול דמוגרפי
חשש זה ,בצירוף האילוצים
– הגברת שיעור
המוטלים על המשאבים
ההזדהות
לקהילות
הזמינים
כיהודים אצל
התפוצות ,מביא אותנו
צאצאי נישואים
לקביעה כי בממד זה ,המדד
מעורבים
נוטה בכיוון שלילי במקצת.

דמוגרפיה
ישראל עברה את ארה"ב בדירוג האוכלוסייה היהודית
הגדולה בעולם  -או שלא? ישראל ,כמדינה ריבונית,
עורכת מפקדי אוכלוסין .ארה"ב אינה אוספת נתונים על
השתייכות דתית ,כך שקיים ספק גדול יותר לגבי האומדן
המדויק של מספר היהודים באוכלוסייתה .המחקר
המדובר של מכון ּפיּו ומחקר נוסף על יהודים אמריקאים,
בעריכת חוקרים באוניברסיטת ברנדייס ,מציעים
אומדנים שלפיהם הקהילה היהודית בארה"ב מונה יותר
מ 6-מיליון נפש .ממצא זה שנוי במחלוקת והוא נדון
בהרחבה בפרק העוסק בדמוגרפיה .העובדה שהחרדים
הם מגזר הצמיחה הגדול ביותר ובהפרש ניכר ,בצירוף
הוויכוח המתנהל על המדיניות בשאלת הזהות היהודית,
הם העומדים במוקד ההערכה השנתית שבידיכם.
שתי התפתחויות אלו מלמדות כי הדמוגרפיה היתה
ונותרה 'משחק סכום-אפס' מנקודת הראות של העם
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היהודי .האוכלוסייה היהודית הגדולה היחידה בעולם עם
שיעורי פריון גבוהים (הרבה מעבר לשיעור התחלופה)
היא זו שבישראל .כמעט בהגדרה ,כל ההשפעות על
הדמוגרפיה שאינן ביולוגיות ,כגון הגירה מארצות
אחרות ,באות תמיד על חשבון הקהילות היהודיות
בארצות המוצא .אם צעדי המדיניות שננקטו לאחרונה
במטרה להגביר את האטרקטיביות של ישראל בעיני
יהודים שמהגרים מצרפת יהיו יעילים ,התוצאה מכך
תהיה שהאוכלוסייה היהודית בצרפת תקטן 9.יש מקום
להשערה כי ככל שהאוכלוסייה היהודית בכל מקום
נתון תהיה קטנה יותר ,כך יפחת הסיכוי שבני ארצם
יפתחו הזדהות כלשהי עם האינטרסים
הלא-יהודים ַ
של העם היהודי ,או אף יקיימו בעצמם קשרים עם
הקהילה היהודית המקומית ,גם לא בשיעורים הזעומים
המקובלים כיום ברוב ארצות התפוצה.
כבעבר ,המהלכים האחרונים שנקטה ממשלת ישראל
לקיצוץ התמיכות המוענקות למשפחות חרדיות ,בצד
התחזקות המגמה לעידוד השתתפות החרדים בשוק
העבודה ,יכולים להשפיע על שיעורי הפריון גם בקהילה
זו .בקהילות החרדיות בארצות שמחוץ לישראל ,שם
כבר נהוג יותר להביא בחשבון אילוצים כלכליים על
הרחבת המשפחה ,נראה כי ההבדלים בשיעורי הפריון
של החרדים ,בהשוואה לזרמים הדתיים האחרים
ביהדות ובקרב יהודים המזדהים כיהודים אך אינם
משתייכים רשמית לקהילה ,עתידים להימשך; התוצאה
מכך תהיה הגדלת הנתח של הזרמים החרדיים וזרמים
אורתודוקסיים אחרים באוכלוסיה היהודית .הגורמים
המכריעים המרכזיים לעתיד היהודי בקהילות העולם
שמחוץ לישראל יהיו ,כנראה ,המגמה הנמשכת של
ריבוי נישואים מעורבים ,שאלת היחס לצאצאים
הנולדים מנישואים אלה ,ומה ייעשה כדי לשלב אותם
בחיי הקהילה היהודית .הניתוחים של מחקר ּפיּו ציינו
כי אחד המקורות האפשריים לגידול דמוגרפי הוא
הגברת שיעור ההזדהות כיהודים בקרב צאצאי נישואים
מעורבים.

הואיל ובממד הדמוגרפי נרשמים שיעורי השינוי
האיטיים ביותר משנה לשנה ,לא כללנו בשאלון הסקר
שלנו שאלות מתחום זה .יחד עם זאת מעניין לציין כי
ברוב הממדים האחרים ,ובמיוחד בשאלות המעמיקות
על זהות יהודית ,המשיבים מודעים היטב לחשיבות
הדמוגרפיה ולאופנים שבהם היא יכולה להשפיע על
התוצאות בשנים הבאות.
ישנה כמובן אפשרות שבעתיד תצטייר תמונה דמוגרפית
חיובית יותר של הקהילה היהודית בארה"ב .אבל
חשיבות גדולה אף יותר עשויה להיות לצעדים היזומים
השונים (הנדונים בהערכה השנתית שבידיכם) הננקטים
במטרה לחזק את ההשתייכות לקהילות יהודיות בחו"ל
וגם כדי להביא לכך שתהליכי קיבוץ הגלויות והקליטה

בישראל יתאימו יותר לצרכים המודרניים .לכן ,המדד
שלנו השנה בממד זה מצביע על כיוון חיובי.

המצב הנוכחי והמגמות
המחייבות מעקב
איור  1מתאר איך היינו ממקמים את המחוגים ב"לוח
המחוונים" של העם היהודי ,נכון לאמצע .2014
נראה כי אירועי השנה החולפת והמגמות הנמשכות
משפיעים על חלק מן ההערכות לגבי מצבו הנוכחי
של העם היהודי ,אף שלא הותירו שינויים עמוקים.

איור  .1אפיון המנועים העיקריים המשפיעים על העם היהודי בשנים 2014-2013
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לבני.
7.7ראו “Eight facts about Orthodox Jews from the Pew
.Research survey”, Pew, October 2013

הערות
1.1ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם
היהודי לשנת  2012-2011מביאה דיון מפורט יותר
במתודולוגיה שבבסיס ההערכות נטו לטווח הקצר
והמגמות והתרחישים לטווח הארוך יותר הנדונים
בהמשך (ראו “Integrated ‘Net’ Assessment”,
.)in Annual Assessment 2011-2012
2.2עקב ההתמקדות בזהות היהודית בארצות הברית,
המוזמנים להשתתף בסקר השנה היו ברובם מארה"ב
ומישראל ,בהתבסס על רשימת המוזמנים לסדנת
המכון למדיניות העם היהודי שנערכה במארס
 2014בגלן קוב ,ניו יורק .הסקרים נערכו בדואל בין
התאריכים  19בפברואר ל 12-במארס  .2014המכון
פנה ל 72-אנשים ,שמתוכם  27החזירו את השאלונים,
שיעור תגובה של .37.5%
A Portrait of Jewish Americans (released October
1, 2013); http://www.pewforum.org/files/2013/10/
jewish-american-full-report-for-web.pdf

3.

4.4ראו דיון נרחב ב"“Who are the 'Jews by Religion' in
the Pew Report?”, Shlomo Fischer, JPPI, November
2013 http://jppi.org.il/news/146/58/Who-are-the;Jews-by-Religion-in-the-Pew-Report/

5.5המשיבים אינם מתכוונים בכך להיכרות עם הספרות
היהודית הקלאסית ,אלא להעמקת ההיכרות עם
היהדות בקרב ציבורים שיש להם קשר רופף בלבד
עם היבטי "הדת האזרחית" של החיים היהודיים
באמריקה.
6.6ראו ,ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית :מבטים מן
העולם היהודי ,המכון למדיניות עם יהודי ,מאי .2014
מחקר זה התבסס על סמינרים שנערכו בקהילות
יהודיות ברחבי העולם ,והוגש לפרופ' רות גביזון
כחומר רקע למחקרה על ההסדרים החוקתיים
הראויים לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .פרופ'
גביזון מונתה למשימה זו על-ידי שרת המשפטים ציפי
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8.8ראו “Who are the 'Jews by Religion' in the Pew
Report?”, Shlomo Fischer, JPPI, November 2013
http://jppi.org.il/news/146/58/Who-are-the-Jews;by-Religion-in-the-Pew-Report/
“’Jews Not By Religion': How to Respond to
American Jewry's New Challenge”, Shmuel Rosner,
JPPI, December 201http://jppi.org.il/news/148/58/
.Jews-Not-by-Religion/3

9.9צעדי מדיניות אלה ננקטו לא על מנת לעודד עליה
כשלעצמה ,אלא כדי להגדיל את הסיכויים שהיהודים
המהגרים מצרפת יבחרו לבוא לישראל על פני ארצות
אחרות .מספר היהודים הצרפתים הקשורים ביותר
לקהילה היהודית ולישראל מוערך בכ 200,000-נפש.
10. Piketty, Thomas (2014). Capital in the Twentyfirst Century. (Cambridge, MA: Harvard University
Press).
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 – 2014צומת דרכים אסטרטגי

הקדמה
סקירה זו נחתמת כאשר ההידרדרות הביטחונית
החריפה בין ישראל והחמאס עדיין בעיצומה .כוחות
גדולים של צה"ל פועלים קרקעית החל מה17-
ביולי  2014בתוך רצועת עזה .קדמו לכך  10ימים
בהם חמאס שיגר מידי יום עשרות רקטות כנגד
ישובים ישראלים ואף הגיע בשיגוריו עד לפאתי
חיפה שבצפון .מערך "כיפת ברזל" יירט בהצלחה את
מרבית הרקטות וחיל האוויר ביצע מאות תקיפות
נגד מטרות חמאס .דחיית חמאס את הצעת הפסקת
האש המצרית ,המשך מאסיבי של ירי הרקטות
וניסיונות לחדור לשטחה של ישראל באמצעות
מנהרות תקיפה הוביל את הקבינט הישראלי
להחליט על פעולה קרקעית .מוקדם להעריך את
כל משמעויותיו של העימות הצבאי מול החמאס,
אך יש בו כדי להדגיש את משקלה של שנת 2014
כצומת דרכים אסטרטגי .צומת זה מתייחס במיוחד
לכיוון בו תתפתחנה הסוגיה הישראלית-פלסטינית
וסוגיית הגרעין האיראני .שני הנושאים מאתגרים את
"משולש היחסים" :ישראל-ארה"ב-הקהילה היהודית
אמריקנית .המו"מ המדיני עם הפלסטינים שהסתיים
ללא תוצאות עם תום המועד שהוקצב לו (סוף אפריל
 )2014והעימות הצבאי מול החמאס מעמידים את
ישראל בפני אפשרות התפתחותם של תרחישים
חלופיים בעייתיים .במקביל ,הסכם הביניים שהושג

עם איראן והשיחות על הסדר הקבע שמתנהלות
בעקבותיו בווינה מעוררים בישראל חששות כבדים.
החודשים הקרובים מחזיקים פוטנציאל למתחים
בין וושינגטון לירושלים שעלולים להעיק על יהדות
ארה"ב ולכרסם בחוסנו של ה"משולש" ,המהווה אבן
יסוד בעוצמתם של ישראל והעם היהודי .הסוגיות
שבמוקד – הלחימה בעזה והניסיון הכושל עד כה
להגיע לפריצת דרך לקראת הסכם ישראלי-פלסטיני,
והמאמצים לבלום את אחיזתה של איראן בנשק
גרעיני – רוחשות בתוך הקשרים גלובליים ואזוריים
שאף הם סוערים ,עתירי סימני שאלה אך רלוונטיים
מאוד למעמדה של ישראל ,ולכן מאתגרים את
מקבלי ההחלטות בירושלים ואת חוסנו של "משולש
היחסים".

הקונטקסט העולמי
"הסדר העולמי" גם זה שנהג בתקופת המלחמה הקרה
וגם זה שאפיין את שנות הדומיננטיות האמריקנית
לאחר קריסת ברה"מ ,פינה מקום ל"אי-סדר עולמי"
אשר טרם התגבש לכלל מבנה יציב ומתפקד .במקביל
לעלייתה של סין ולאתגר הגיאופוליטי שמוסקבה
מוסיפה ביתר שאת להציב בפני וושינגטון ,נמשך
הכרסום במעמדה הבינ"ל של ארה"ב ,המעצמה
שידידותה וסיועה לישראל כה קריטיים ושהינה גם
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בית בו משגשגת באופן חסר תקדים קרוב למחציתו
של העם היהודי .אל המאפיינים המורכבים של הזירה
הגיאופוליטית ,המוכרים זה שנים ,מצטרפות מגמות
השואבות את עוצמתן וכיוונן מגלגוליו של ה"אביב
הערבי" ,הנסיגה האמריקנית מעיראק ומאפגניסטן,
המשבר הכלכלי בארה"ב ובאירופה ,והעלייה
המתמשכת במשקלה הבינ"ל של אסיה .הפרופ'
הסינגפורי קישור מובאבאני צופה כי אנו רחוקים 5
שנים בלבד מנקודת ציון היסטורית :בפעם הראשונה
מזה  200שנה ,מדינה שאינה מערבית – סין  -תהפוך
לכלכלה הגדולה ביותר
בעולם במונחי שווי כוח
מוקדם להעריך
קניה ( .)PPPעל רקע זה
את כל
טוען מובאבאני" :השאלה
משמעויותיו של
הגדולה של זמננו היא
העימות הצבאי
האם אמריקה מוכנה
מול החמאס,
להיות מספר  1"?2הביטוי
אך יש בו כדי
"הטרי" ביותר לשחיקה
להדגיש את
בנכונותה של וושינגטון
משקלה של
להנהיג את העולם החופשי
שנת 2014
(ולהפעיל כוח לשם כך),
כצומת דרכים
לפיחות במעמדה הבינ"ל,
אסטרטגי
ולאופן בו נתפסת עוצמתה
– הנחלשת  -בעיני אלה
המחציפים לה פנים ,נחשף בהתנהלותה המהוססת של
ארה"ב מול צעדיו האגרסיביים של נשיא רוסיה פוטין
במשבר אוקראינה .האחרון לא השלים עם האפשרות
שקייב תעדיף אוריינטציה מערבית ותחמוק אל מחוץ
לאזור ההשפעה הרוסי .פוטין שיגר כוחותיו לחצי האי
קרים ( 1מרס  ,)2014והוליך למשאל עם מהיר שהעביר
את חצי האי לריבונות רוסיה .ישראל ,ראוי לציין ,לא
חשה הכרח להתייצב לצדה של ארה"ב ולא הצטרפה
ל 100 -המדינות שהגדירו בעצרת האו"ם ( 27מרס
 )2014כבלתי חוקי את מהלכו של פוטין (מקרה דומה
חוזר על עצמו כאשר בניגוד לעמדתה המסורתית של
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ארה"ב ,ראש הממשלה נתניהו מכריז ב 29 -יוני 2014
כי ישראל תומכת בהקמת מדינה כורדית עצמאית).
המשבר עדיין בעיצומו ולכן מוקדם עדיין להעריך
עד כמה ישליך על המזה"ת .פרשנים שונים סבורים
כי אם פוטין לא ייבלם באוקראינה ,תאבונו להרחבת
השפעתה של רוסיה יבוא לביטוי לא רק במדינות
השכנות לרוסיה אלא גם במזה"ת .יש אף הטוענים כי
נוכח הסנקציות שהמערב הטיל על רוסיה פוטין עלול
להגיב בהקשחת עמדותיו במשבר הסורי ובהפחתת
נכונותו לסייע במו"מ מול איראן.
אל מגמות הפיחות במעמדה הבינ"ל של ארה"ב
נלווית התפתחות נוספת שמאיימת משמעותית על
אינטרסים בסיסיים של ישראל  -הירתעות גוברת של
ארה"ב ממעורבות ונוכחות באזורנו .ישראל תושפע
משמעותית לא רק משינוי באיכות היחסים עם
וושינגטון אלא גם כתוצאה משינוי במעמדה הגלובלי
של ארה"ב .מעניין כי על פי סקר פיו ( 11יולי ,)2014
בניגוד לדעתם של אזרחי מדינות ערב 71 ,אחוז
מאזרחי ישראל מפגינים ביטחון ביכולתו של הנשיא
2
אובמה "לעשות את הדבר הנכון בענייני העולם"
(על אותה שאלה מגיבים בחיוב רק  19אחוז מאזרחי
מצרים ו 17 -אחוז בירדן).
השתרשות הפרספציה האזורית כי ארה"ב – בעלת
בריתה של ישראל  -נמצאת בתהליך של שקיעה ושל
נטישת המזה"ת ,שוחקת בכוח ההרתעה של ישראל
ובעוצמה המיוחסת לה .ההתפתחויות המאששות את
התובנות בדבר עניין אמריקני פוחת במזה"ת נעוצות
במשבר הכלכלי המתמשך בארה"ב ,הקיצוץ החריף
בתקציב הפנטגון ,התמקדותה של וושינגטון באסיה
ובעלייתה של סין ,והתחזית כי קרוב המועד בו ארה"ב
לא תהיה תלויה יותר ביבוא אנרגיה( .הפיתוחים
הטכנולוגיים בתחום קידוחי האנרגיה יאפשרו
לארה"ב לתפוס בתוך שנה את מקומה של ערב
הסעודית כיצרנית המובילה בעולם של נפט גולמי וב-
3
 2020ארה"ב אף תהפוך ליצואנית אנרגיה).

המשך ההתנתקות מאפגניסטן (לאחר ההתנתקות
מעיראק) וההימנעות ממעורבות צבאית בסוריה,
חרף חציית "קו אדום" שהציב נשיא ארה"ב עצמו
(לגבי השימוש בנשק כימי מצד המשטר הסורי),
מעידים על הרצון האמריקני לחתום את פרק
המעורבות הצבאית האקטיבית באזור .רבים בארה"ב
חשים כי מעורבות זו ,שעלתה במחיר כבד – בדם
ובממון  -הכזיבה ולא השיגה יעדים משמעותיים.
תחושה מרה זו באה לביטוי עז בעיראק ,כאשר
פאלוג'ה וחלקים מרמאדי נפלו בראשית ינואר
 2014בידי כוחות האסלאם הרדיקאלי .כיבושן של
ערים אלה עלה בזמנו לאמריקנים בחיי לוחמים
רבים ,והנה כול זה לשווא .המצב בעיראק מוסיף
להידרדר נוכח הישגיהם המרשימים של הקיצונים
הסונים הפועלים במסגרת ארגון דאעש " -המדינה
האסלאמית של עיראק וסוריה"' ( )ISISכאשר כבשו
ללא התנגדות ממשית את העיר השנייה בגודלה
בעיראק מוסול ( 11יוני  )2014ושטחים נרחבים
נוספים המציבים אותם במרחק לא רב מן הבירה
בגדאד .על פי נתונים שמפרסם האו"ם ,מעל
 5500אזרחים עיראקים נהרגו במהלך המחצית
הראשונה של  4.2014ארה"ב ובנות בריתה ניצבות
בפני דילמה קשה כיצד להגיב לאתגר אשר הופך
את השלטון המרכזי בעיראק לפיקציה ,שוחק
את ההישגים המעטים האחרונים שעוד נותרו מן
המלחמה בסדאם חוסיין ,ומציב בפני המערב יריב
קיצוני ביותר – דאעש  -השולט בטרטוריה שהולכת
ומתרחבת ואשר על דעת רוב הפרשנים הנו מסוכן
ובעל יומרות ויכולות משמעותיות הרבה יותר מאל-
קאעידה .דאעש שואף לבטל את הגבולות החוצצים
בין מדינות ערב כדי לכונן ח'ליפות אסלאמית
מאוחדת שתתנהל על פי הכללים הנוקשים של
ראשית ימי האסלאם .ירדן נערכת לקראת אפשרות
שהארגון הקיצוני יסמנה כמטרתו הבאה וישראל אף
היא נאלצת להיערך לקראת אפשרות התקרבותו

של אויב חדש ונחוש אל גבולותיה .האיום שמציב
דאעש אף מוביל את הנשיא אובמה לחרוג מדרכו
ולהכריז ( 21יוני  )2014על שליחתם של של 300
יועצים צבאיים כדי לסייע לצבא עיראק.
הסקרים מלמדים כי  52אחוז מן האמריקנים מעדיפים
שארה"ב תתרכז בענייניה שלה ותרפה מענייני
העולם( .זהו השיעור הגבוה ביותר שהתקבל בסוגיה
זו בכול  50שנות הסקרים בהן מוצגת השאלה) 5.ברוח
זו רק  14אחוז מן האמריקנים סבורים שהתשובה
6
הנכונה למשבר באוקראינה הנה התערבות צבאית.
של
הפוחת
התיאבון
ארה"ב למעורבות במזה"ת
התיאבון
כאשר
דווקא
מסתמן
הפוחת
האזור מצוי בסערה וזקוק
של ארה"ב
לגורם מעצמתי מייצב .עם
למעורבות
זאת ,כשם שפרשנים רבים
במזה"ת מסתמן
דוחים את התיאוריה אודות
דווקא כאשר
"שקיעתה של ארה"ב",
האזור מצוי
רבים גם סבורים שארה"ב
בסערה וזקוק
לא תוכל להתנתק מן
לגורם מעצמתי
המזה"ת בשל הפוטנציאל
מייצב
הטמון בו לערער את ביטחון
העולם ,להצית מלחמה
גרעינית ,ולגרום למשבר
אנרגטי-כלכלי עולמי (גם במצב של אי תלות אנרגטית
אמריקנית בנפט מן המזה"ת ,אי-סדרים באספקתו
עלולים לערער את כלכלת העולם ,שארה"ב היא חלק
ממנה ותלויה בה).
הסערה הפוקדת את המזה"ת מאז פרוץ "האביב
הערבי" ,בדגש על מלחמת האזרחים בסוריה ,המשבר
מול טהראן ,והידרדרות המצב בעיראק ,ניצבים אפוא
כמקרי מבחן להשלכות נטייתה של ארה"ב להקטין
מעורבותה באזור .הסערה האזורית הופכת לקשה עוד
יותר את מלאכת שימור היחסים עם מדינות מרכזיות
במזה"ת .כך בביקורו של הנשיא אובמה בשלהי מרס
המכון למדיניות העם היהודי
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 2014בסעודיה נחשפו חילוקי דעות קשים בין מי
שהיו בעלות ברית עשרות שנים .התרעומת של ריאד
ממוקדת במדיניות של ארה"ב כלפי איראן ,שאותה
היא רואה כרכה יתר על המידה ,בהיעדר תמיכתה
הצבאית באופוזיציה הלוחמת באסד ,ובקרירות
שוושינגטון מפגינה כלפי משטרו של א-סיסי
במצרים .סעודיה כמו גם מדינות נוספות באזור
חוששת שהתנהלותה של וושינגטון באזור עלולה אף
להעיד על אימוץ אסטרטגיה חדשה שיעדה ליצור
מאזן כוחות מזרח-תיכוני בו נועד לאיראן תפקיד
מייצב בבלימת האסלאם
הרדיקאלי (על חשבון
המצב המורכב
בנות הברית הוותיקות
והנזיל במזה"ת
של ארה"ב) .לא ברור עדיין
מאלץ את
אם הזמנתו של שר החוץ
ארה"ב לנווט
האיראני לבקר בסעודיה
את מדיניות
מעידה על מדיניות סעודית
החוץ שלה
טהראן
כלפי
חדשה
כאשר מול
את
לערער
(שעשויה
עיניה שיקולים
המערך האנטי-איראני) ,או
כבדים הדוחפים
שהנה תמרון טקטי בלבד.
לכיוונים מנוגדים
בדווחו על ההזמנה הסביר
שר החוץ הסעודי ( 12מאי
" :)2014איראן הנה שכן.
יש לנו קשרים עמם ואנו ננהל עמם מו"מ .אנו נדבר
7
איתם".
המצב המורכב והנזיל במזה"ת מאלץ את ארה"ב
לנווט את מדיניות החוץ שלה כאשר מול עיניה
שיקולים כבדים הדוחפים לכיוונים מנוגדים ,כמו
למשל :האם לוותר על מחויבותה לדמוקרטיה
וזכויות אדם ולהתמקד בחיזוק הידידות עם המשטר
לטובת "יציבות"
המצרי הדורסני כלפי פנים,
אמיתית או מדומה? על רקע זה ,המסרים המשודרים
מוושינגטון נתפסים באזור כסותרים וככאלה שלא
בהכרח מבטיחים שאל ההצהרות החגיגיות יתלוו גם
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הפעולות המעשיות שצריכות להיגזר מהן .הנשיא
אובמה הבהיר בנאום לאומה כי לא ישלח את כוחותיו
לאזורי לחימה מסוכנים אלא אם הדבר הכרחי" :לא
ארשה שבנינו ובנותינו ייקלעו לסכסוכים שאין להם
קץ" 8.היועצת לביטחון לאומי סוזן רייס הסבירה כי
הנשיא אובמה ינהיג בכהונתו השנייה אסטרטגיה
צנועה יותר במזה"ת ולא ירצה שהאזור יבלע את סדר
היום של מדיניות החוץ שלו כפי שקרה עם נשיאים
לפניו 9.גישה הפוכה הציג מזכיר המדינה ג'ון קרי
בנאומו בכנס דאבוס בו הגדיר כמיתוס את הטענות
כאילו ארה"ב מתנתקת מן המזה"ת" :אנו נכנסים
לעידן של מעורבות דיפלומטית אמריקנית שהינה
הרחבה והעמוקה ביותר בהיסטוריה שלנו ...הביטוי
המופרך ביותר למיתוס ההתנתקות הינו זה אודות
הנסיגה כביכול של ארה"ב מן המזה"ת" 10.מי משניהם
מבטא נכון יותר את מדיניותה של ארה"ב כלפי
המזה"ת?

הקונטקסט האזורי
המונח "האביב הערבי" מתגלה לכל היותר כחזון
לעתיד הרחוק ,ובוודאי שאינו מתאר את המצב באזור
מאז הצית עצמו למוות בטוניסיה מוחמד בועזיזי (17
דצמבר  )2010ונתן את האות לפריצת המרי העממי
שסחף את האזור כולו .האופטימיות ששררה בקרב
רבים בראשית המרי פינתה מקום לאכזבה ודאגה .הולך
וגובר הספק אם המרי שהפיל שליטים אוטוקרטיים
מכיסאם יצליח גם ליצוק דבק חדש ותכנים ליברליים
בחברה חסרת תרבות דמוקרטית ועמוסה בעוני,
אנאלפביתיות ,שבטיות ,שסעים חברתיים ,אסלאם
קיצוני ,דיכוי נשים ,ממשל רווי שחיתות ,אפליה של
מיעוטים ,אבטלה ,מערכות חינוך ירודות ,כלכלה
מפגרת ומעמד ביניים מוחלש .מבחינתה של ישראל,
התערערו מאוד העוגנים שסיפקו לאורך השנים
יציבות אסטרטגית יחסית :הדחתו של מובארק וערעור

היציבות במצרים בכלל ובסיני בפרט ,המשבר העמוק
ביחסים עם טורקיה שספק אם ישובו לקדמותם,
התפרקותה בפועל של סוריה ,האיומים על היציבות
ועל המונרכיה בירדן  -שכנה בעלת חשיבות אסטרטגית
לישראל ולמערב ,חילופי המשמרות הצפויים בהנהגת
סעודיה (המלך עבדאללה שכבר חצה את גיל ה90-
סובל מבעיות בריאות משמעותיות) ,הקושי של עיראק
לשמור על אחדותה ולהחניק את הטרור הפנימי,
וכד' .גובר הקושי להתנהל מול ממשלות מוחלשות,
שאינן "כתובת" ממשית למתרחש בתוך שטחן
הריבוני ושחקנים לא מדינתיים בעייתיים מתחזקים
על חשבונן .הזעזועים והיעדר שליטה אפקטיבית של
ממשלה מרכזית פותחים דלת להעמקת הנוכחות של
גורמי אל-קאעידה והג'יהאד העולמי סמוך יותר אל
גבולותיה של ישראל .הם מגבירים נוכחותם ופעילותם
בסוריה (כולל ברמת הגולן) ובסיני ,ואף ביצעו מספר
ניסיונות לתקיפת מטרות ישראליות .לצד שחרור
כוחות ואנרגיות עממיים המבקשים חירות ,רווחה
כלכלית ,קידמה ,כבוד ומשילות ,רעידת האדמה
האזורית שחררה כוחות ואנרגיות אנטי-דמוקרטיים
ואנטי-מערביים במהותם ,שהפכו דומיננטיים .כך
נסללה הדרך לעלייתו של האסלאם הפוליטי ,אך אופן
תפקודו והישגיו ליד הגה השלטון מעוררים אכזבה
והתפכחות שאף הביאה להפיכה צבאית במצרים .כך
גם עלו ומשגשגים כוחות ג'האדיסטים אלימים ברחבי
המזה"ת אשר ,בין השאר ,הפכו את סוריה למוקד
הגדול ביותר מאז ומעולם של גורמי ג'האד עולמי .על
כול אלה ,ולמרות המו"מ המתנהל עמה ,איראן טרם
נטשה את מאמציה להתקדם לקראת השגת נשק
גרעיני.
חלק מן הסכנות הניצבות בפני ישראל "מסתתרות"
מאחורי אירועים מסעירים ,שלכאורה מסמנים שיפור
במצבה האסטרטגי של ישראל :מדינות ערב טרודות
בבעיות פנים וכלכלה מעיקות המאיימות על יציבותן;
יציאתן למלחמה קונבנציונלית נגד ישראל אינה נראית

כתרחיש סביר; הצבא הסורי נשחק מאוד ועסוק
במלחמת האזרחים; הציר איראן-דמשק-חיזבאללה
מאוים; האסלאם הפוליטי איבד ממעמדו וזוהרו
וסולק מכס השלטון במצרים; חמאס איבד את בסיסו
בסוריה ובעקבות הדחת ממשלת האחים המוסלמים
הפך בעיני שליטי מצרים לאויב; מעמד חיזבאללה
בירידה עקב התגייסות הארגון ללחימה פעילה לצדו
של אסד השנוא ,והעולם הערבי ככלל עסוק בעימות
פנימי אלים של סונים נגד שיעים .במקביל – הסכמי
השלום עם ירדן ועם מצרים נותרו על מכונם; נמשך
בהצלחה פיתוחם של שדות
הגז שיהפכו את ישראל
גובר הקושי
ליצואנית אנרגיה ,וגורמים
להתנהל מול
אזוריים מחפשים קשר אל
ממשלות
ישראל אל מול איומי הציר
מוחלשות ,שאינן
האיראני .אלא שנתונים
"כתובת" ממשית
אלה ,מעודדים ככול שיהיו,
למתרחש בתוך
אינם מחניקים את מגמות
שטחן הריבוני
העומק השליליות ואת
ושחקנים לא
עובדת היותה של ישראל
מדינתיים
ניצבת בלבו של אזור אלים
בעיתיים
ובלתי יציב.

מתחזקים על
חשבונן

למרות שהזעזועים בעולם
הערבי עשויים להימשך
שנים ,ניתן כבר עתה לציין
מספר אבחנות שצריכות להיות ברקע החשיבה
האסטרטגית הישראלית :הפיכת האסלאם הפוליטי
לגורם משמעותי ביותר בזירה האזורית – בשלטון
ומחוצה לו; התחזקות כוחו של הרחוב; המשבר
הכלכלי הקשה; פריצת המחלוקות האתניות והדתיות
ובפרט הקרע הסוני-שיעי המחריף; היחלשות
השלטון המרכזי נוכח התגברות כוחם של אירגוני
טרור ומיליציות סקטוריאליות; והתחושה הגוברת
כי משטר הגבולות שנקבע באזור לפני כמעט 100
שנה על ידי סייקס ופיקו ( )1916אינו משקף את
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המציאות האתנית והגיאופוליטית .כל אלה ממחישים
הקושי לעצב דוקטרינה קוהרנטית אחת שממנה
ייגזרו תשובות ברורות לכל דילמה שמתעוררת .יש
אף שיטענו כי במצב כה דינאמי ובלתי צפוי העמוס
בסתירות פנימיות ,תהיה זו טעות ליישם כלל אחד
ויחיד נוכח כל סיטואציה שמתעוררת ,ויש להתנהל
מול כל אתגר בנפרד:
האתגר המצרי  -מאז הכתרתו של מורסי כנשיא (30
יוני  ,)2012גברו הטענות על שלטון כושל ,שהעדיף את
האינטרסים הסקטוריאליים של האחים המוסלמים
והניח לכלכלה להידרדר.
לא חלפה שנה ומורסי
א-סיסי
הודח בהפיכה צבאית (1
התחייב:
יולי  ,)2013נכלא והועמד
כאשר אבחר
למשפט שעשוי להציבו מול
לנשיא ,תנועת
כיתת היורים .במהומות
"האחים
שפרצו נהרגו מאות מצרים.
המוסלמים"
הגנרל א-סיסי הפך לשליט
תחדל להתקיים
בפועל .רבים מראשי האחים
במצרים
שתנועתם
המוסלמים,
טרור
כארגון
הוגדרה
והוצאה אל מחוץ לחוק,
הושלכו לכלא .המערב
מביט משתאה נוכח הפרה
גסה של זכויות האדם במצרים .כך למשל ,בעקבות
משפט שארך שעתיים בלבד נדונו למוות  529אנשי
האחים המוסלמים ( 24מרס  .)2014מאבק החורמה
שמנהל המשטר המצרי באחים המוסלמים חושף
עד כמה החברה המצרית מפוצלת ורוחשת עתה
כוחות העוינים באופן חריף זה את זה :הצבא ותומכיו
מחד גיסא ,והאחים מאידך גיסא .חלק מן הצעירים
הליברלים שהובילו את המחאה בכיכר תחר'יר
הושלכו לכלא אף הם (מאז המהפכה נהרגו למעלה
מ –  1000אזרחים מצריים ו 16,000 -נכלאו על רקע
מעורבותם במחאה נגד המשטר) .החוקה המצרית
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החדשה אושרה במשאל העם ( 14-15ינואר ,)2014
ברוב של  .98.1%במשאל השתתפו  38.6%מכלל בעלי
זכות ההצבעה ,כך שהיא רחוקה מלבטא קונסנסוס
לאומי רחב .החוקה מעניקה לצבא חסינות מביקורת
של ממש ומאפשרת את המשך הדומיננטיות שלו
במצרים .א-סיסי ,שכצפוי ניצח בבחירות לנשיאות
( 26מאי  )2014התחייב כי אם יבחר ,תנועת האחים
11
המוסלמים תחדל מלהתקיים במצרים.
בזמן קצר יחסית ,ארה"ב נאלצת לעצב מדיניות מול
 3משטרים שונים :של מובארק ,של מורסי ,ושל
סיסי .מציאות כזו מקשה על ייצוב אסטרטגיה חד-
משמעית הנטולה סתירות פנימיות .ואכן ,ארה"ב
מוצאת עצמה מטרה לביקורת של הכול .כך למשל,
הדחת מורסי לא מוגדרת על ידה כ"הפיכה צבאית",
מאחר שהחוק האמריקני היה מחייב ,במצב כזה,
להפסיק את הסיוע שמועבר למצרים ,בעוד שסיוע
זה נתפס כחיוני לשמירת מנוף השפעה כלשהו על
קהיר .ארה"ב מייחסת חשיבות אסטרטגית להמשך
מחויבות מצרים להסכם השלום עם ישראל ,לשיתוף
הפעולה שלה במאבק בטרור העולמי ,וכמובן למעבר
החופשי בתעלת סואץ .המזכיר קרי נתקל בהרמת
גבה גלובלית כשהצהיר כי א-סיסי פעל "להחזיר את
הדמוקרטיה" .אך במקביל ,האמריקנים משמיעים
ביקורת על פגיעה בזכויות אדם ,מגבילים תמרונים
צבאיים משותפים ומשהים מרכיבים ברכש הצבאי
המצרי .מוסקבה ,המזהה הזדמנות ,מציעה לקהיר
עסקות נשק משמעותיות וממהרת לארח את א-סיסי
ושר החוץ שלו ( 12פברואר .)2014
קטיעת שלטון האחים המוסלמים מעוררת סיפוק
בישראל .להבדיל ממשטר עוין ביותר המצוי בברית עם
חמאס ,ישראל ניצבת עתה מול משטר צבאי שאופני
תפקודו מוכרים לה ,וניתן להגיע עימו לשיתוף פעולה.
ואכן ,בפועל הודק מאוד התיאום הביטחוני השקט
בין שתי המדינות תוך מיצוי האינטרסים המשותפים
באזור הגבול ומעבר לו .משטרו של א-סיסי מבין

את הסכנה הכרוכה בהתבססותם של גורמי ג'יהאד
בסיני ומשקיע מאמץ בלחימה באיום זה .הוא רואה
בחמאס איום ,בולם את הברחות הנשק לעזה ופוגע
ביעילות ברשת מנהרות ההברחה הכרויות בין סיני
לרצועה .ישראל – בעזרת ידידיה בארה"ב  -מנסה
לשכנע את הממשל והקונגרס האמריקאי בחשיבות
התמיכה במשטרו של א-סיסי לטובת היציבות
והמלחמה בטרור ומאפשרת למצרים להכניס כוחות
לסיני בהיקף שמעבר למה שהוגדר בנספח הצבאי
של הסכם השלום .אלא שניסיון העת האחרונה מלמד
כי היציבות רחוקה ממצרים ,הן בשל המתח הפנימי
מול הגורמים האסלאמיים והן בשל המשבר הכלכלי
החריף אשר צפוי להמשך חרף הסיוע המפרצי הנדיב.
ולכן ,לצד המאמץ לטפח ככול שניתן את היחסים עם
משטרו של א-סיסי ,עיניה של ישראל חייבות להיות
פקוחות לאפשרות הופעתם של תרחישים פחות
נוחים מן הנוכחי .יתר על כן ,עליה לתת דעתה לפער
בין גישתה החיובית כלפי משטר א-סיסי לבין השניות
בעמדה האמריקאית כלפיו.
האתגר הסורי  -המלחמה בסוריה ,שהחריפה בשנה
החולפת ,גבתה עד כה חייהם של למעלה מ150,000 -
איש והפכה מעל ל 6-מיליון אזרחים סורים (כלומר
כול אזרח שלישי) לפליטים ( 2.3מיליון בארצות
שכנות והיתר בתוך סוריה עצמה) .בשנה החולפת
נרשמו הישגים לצבאו של אסד ובראשית חודש מאי
 2014אף השיב לידיו את "בירת המורדים" חומס.
אסד מוסיף ליהנות מתמיכה צבאית פעילה של
איראן וחיזבאללה ,וממטריה מדינית-דיפלומטית
ואספקת נשק מתקדם האמור להרתיע מעורבות
צבאית חיצונית  -מצד רוסיה .גם סין אינה נלהבת
מהפעלת כוח צבאי נגד משטרו .בעיצומה של מלחמת
אזרחים ,הנשיא הסורי קיים בחירות לנשיאות ( 3יוני
 )2014שזיכו אותו ב  7 -שנות שלטון נוספות וביכולת
לטעון ששלטונו לגיטימי וחוקי (למרות שהבחירות
שהתקיימו רק באזורים שתחת שליטת אסאד,

הוחרמו על ידי מתנגדיו).
חשיפת השימוש שעשה אסד בנשק כימי נגד אזרחיו
הובילה את ארה"ב אל סף ההחלטה לתקוף צבאית
את אסד ובכך לממש האיום שלה כי לא תסבול
שימוש בנשק כימי .אובמה הודיע ( 1ספטמבר )2013
כי יבקש את אישור הקונגרס למהלך צבאי נגד סוריה,
אך בקשתו לא הועמדה למבחן ההצבעה .המוצא
שהושג בא בעקבות דבריו של קרי ( 9ספטמבר )2013
כי המהלך הצבאי יכול להימנע אם אסד יתפרק
מנשקו הכימי .מוסקבה מיהרה לנצל ההזדמנות כדי
להציל את בעל בריתה
מתקיפה צבאית אמריקנית,
מחיר מלחמת
ובתמורה השיגה הסכמתו
האזרחים
להתפרק מהנשק הכימי
בסוריה עד כה
שברשותו וממערך הייצור
כ 150-אלף
שלו (שעד אז הכחיש את
הרוגים
קיומם) .מהלך מפתיע זה -
ו 6-מיליון
למרות שביצועו מפגר אחר
(כל אזרח
לוח הזמנים לו התחייבה
שלישי בסוריה)
דמשק וחרף השימוש
שנעקרו
שמוסיף המשטר לעשות
מבתיהם
בנשק כימי פחות קטלני
וחשדות ליכולת שיורית
מסוימת שהותיר בידו -
מעניק לישראל הישג אסטרטגי ממשי בכך שהוא
מסיר מעליה – בהנחה שימומש עד תום  -איום בלתי-
קונבנציונלי משמעותי.
המלחמה בסוריה כורכת בזירה גיאוגרפית אחת
סוגים שונים של "שחקנים" וצורות שונות של
התמודדות :הכוחות הפנימיים הניצים זה בזה על
רקע אתני ,עדתי ,דתי ופוליטי ,המדינות השכנות
החוששת מזליגת השפעות שליליות אל תוך שטחן,
הכוחות האזוריים ובראשם איראן וערב הסעודית
המעתיקות את התחרות ביניהן על הגמוניה
אזורית אל תוך השטח הסורי ,הכוחות המוסלמים
המכון למדיניות העם היהודי
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הרדיקאליים המוצאים הזדמנות לקדם אידיאולוגיה
כול-אסלאמית ,המעצמות (ארה"ב ורוסיה) שנאבקות
על השפעתן באזור ודוחפות לפתרונות נוגדים ,וכמובן
הפלגים שמנהלים עימות היסטורי (סונים נגד שיעים)
עוד משחר ימיו של האסלאם .המלחמה הביאה
לטרגדיה אנושית כבדה ויצרה גלי פליטים שמעיקים
על כלכלת המדינות השכנות (למעלה ממיליון בלבנון,
כ 600,000-בירדן וכ 900,000 -בטורקיה) ,אך הקהילה
הבינ"ל לא הצליחה לבלום את המשבר .רוסיה וסין
מונעות קבלת החלטות מחייבות במועצת הביטחון
שמשמעותן הדחתו של
אסד או לפחות כפיית
מעורבות
הסדרים הומניטריים עליו.
חיזבאללה
ארה"ב נרתעת מאספקת
בסוריה הופכת
נשק משמעותי (בעיקר
את לבנון
נגד מטוסים) למורדים
לחלק מזירת
על רקע אי-הוודאות לגבי
הלחימה ומביאה
העתיד להתרחש בסוריה
לשפיכות דמים
לאחר לכתו של אסד,
וערעור היציבות
הפיצול הקיים בקרב כוחות
הפנימית
והעובדה
האופוזיציה
שבין הקבוצות שלוחמות
באסד יש מרכיב דומיננטי
גובר והולך של גורמי אל-קאעידה וג'יהאדיסטים
אסלאמיים ,שסוריה הפכה לאבן שואבת עבורם
(מספרם ,להערכת המודיעין הישראלי ,כ.)!30,000-
החשש הינו כי הנשק יגיע לידיהם של גורמי אסלאם
קיצונים ובסופו של דבר יופנה נגד יעדים אמריקניים
וישראלים .יתר על כן ,הגעת אלפי ג'יהאדיסטים זרים
לסוריה מעוררת חשש כי הללו יהוו גורם מערער
יציבות בשובם לארצותיהם – כ"בוגרי" אפגניסטאן
(שעליהם נמנה אוסאמה בן-לאדן) בשעתם.
שיחות ז'נבה 2-שהחלו ב 22 -ינואר  2014נסתיימו
בכישלון .השיחות ,בהן השתתפו נציגי הממשלה
והמורדים נועדו לממש את סדר היום שעליו
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הוחלט בשיחות ז'נבה 30( 1-יוני  )2012ובמרכזו:
טרנספורמציה פוליטית שמשמעותה הדחתו של אסד.
איראן אינה מקבלת עקרון זה (ולכן הזמנתה לשיחות
בוטלה) ,ורוסיה ,שלא הייתה מעוניינת שהוועידה
תעסוק בעתידו של אסד ,דחפה לעיסוק בנושאים
משניים .ישראל עוקבת אחר הזעזועים העוברים
על השכנה מצפון ,תוך חיזוק היערכותה הצבאית
באזור הגבול ,ומתכוננת לאפשרות שחולשת הממשל
המרכזי בדמשק תהפוך את סוריה למוצב קדמי של
גורמי טרור אסלאמיים שיפעלו לערעור השקט בגבול
הגולן ,מבלי שתהיה כתובת מרכזית אחת אותה יהיה
ניתן להרתיע ביעילות .ולחילופין כזירה אלטרנטיבית
לפעילות אנטי-ישראלית של חיזבאללה – כפי שאירע
לא מכבר בעקבות תקיפה ישראלית נוספת (עפ"י
פרסומים זרים) של שיירת נשק אסטרטגי אשר
נשלחה ע"י המשטר הסורי לחיזבאללה בלבנון.
האתגר הלבנוני (חיזבאללה)  -מלחמת האזרחים
בסוריה מערערת את היציבות בלבנון .למעלה ממיליון
פליטים סורים שברחו ללבנון יוצרים בעיה הומניטרית
וכלכלית משמעותית .תמיכת חיזבאללה באסד
מערערת את מעמדו בעולם הערבי בכלל ובלבנון
בפרט .כמה אלפים מלוחמי הארגון פועלים לצידם
של כוחות אסד בסוריה ומאות מהם שנהרגו מובאים
לקבורה בלבנון .מציאות זו מפריכה את טענתו של
הארגון ,כי יכולתו הצבאית נועדה להגן על לבנון
מפני ישראל .התייצבותו לצד אסד השנוא מצטיירת
כהצטרפות לחזית שיעית נגד הסונים ושומטת את
הקרקע מתחת לדימוי אותו טיפח נסראללה במשך
שנים ,לפיו ארגונו פועל למען האינטרס של כל אזרחי
לבנון .מעורבות חיזבאללה בסוריה הופכת את לבנון
לחלק מזירת הלחימה ומביאה לשפיכות דמים וערעור
היציבות הפנימית .המורדים הסונים שלוחמים באסד
נוקמים בחיזבאללה ובאיראן באמצעות פיגועים
שהם מבצעים בלבנון .המתח הפנימי מתעצם מאז
ה–  25במאי  2014מועד בו הסתיימה כהונת הנשיא

הנוכחי ,ולא הושגה הסכמה לגבי מחליפו (שחייב על
פי החוקה להיות נוצרי) .חיזבאללה שנרתע תקופה
ארוכה מלפתוח חזית עם ישראל ,נמנע תקופה
ארוכה מלהגיב על התקיפות שיוחסו לישראל נגד
שיירות נשק אסטרטגי שיועדו לו מסוריה ,ונגד
מאגרי טילים מתקדמים שהגיעו מאיראן ואוחסנו
ליד דמשק .אך בעת האחרונה הארגון השיעי החל
להגיב בפיגועים נגד סיורי צה"ל ברמת הגולן וידו אף
הגיעה עד בנגקוק ,שם במחצית אפריל  2014עצרה
המשטרה המקומית שני פעילי חיזבאללה שהתכוונו
לפגוע בתיירים ישראלים .המשך מאמצי חיזבאללה
להצטייד בנשק מתקדם מאיראן ומסוריה ,ונחישותה
של ישראל לסכל זאת עלולים להביא להסלמה,
לפיגועי נקמה בחו"ל נגד מטרות ישראליות ויהודיות,
ולהידרדרות למלחמה .חיזבאללה אף עלול בתנאים
מסוימים להחליט כי רק עימות אלים עם ישראל יכול
להשיב לו את התמיכה שאיבד בלבנון ובעולם הערבי.
האתגר הירדני  -ה"אביב הערבי" הצית אמנם הפגנות
בירדן ,אך לא בהיקף שנראה במדינות ערביות אחרות.
המחאה התמקדה בנושאים של שחיתות ,קריאה
לרפורמה פוליטית ,וביטויי זעם נוכח המצב הכלכלי
המחמיר ,המחירים המאמירים ,ושיעור האבטלה
הגואה ( 30אחוז) .האופוזיציה בירדן נמנעה בעבר
מלבקר את המלך עצמו .היותו נצר למשפחת הנביא
מוחמד מהווה מקור לגיטימציה לא מבוטל .אך מאז
פרוץ "האביב הערבי" ,טאבו זה התערער והמלך
ומשפחתו מותקפים פומבית (בדגש על רעיית המלך,
המוצגת כבזבזנית ומנותקת) אף כי קריאות להחלפת
המשטר היו מועטות ובאו רק משולי הזירה הפוליטית.
הדרישה לרפורמות שיכרסמו בכוחו של המלך ויובילו
את ירדן למשטר של מונרכיה פרלמנטרית ,אינה
מצטמצמת לאחים המוסלמים .גם בבסיס התמיכה
המסורתי של הממלכה – השבטים הבדואים (שרואים
במלך בלם מפני עליית כוחם של הפלסטינים) ניכרת
תסיסה ואי נחת .מלחמת האזרחים בסוריה החריפה

את המצב הפנימי בירדן וגרמה לפגיעה נוספת
וחמורה בכלכלה ,בתשתיות ובמרקם החברתי (כ-
 60%מסחר החוץ של ירדן התבצע דרך סוריה).
למעלה מ 600,000-פליטים סורים (מהווים כרגע 10
אחוז מאוכלוסיית ירדן) יוצרים לחץ כבד על הממלכה
(בנוסף למאות אלפי עיראקים שנותרו במדינה מאז
המלחמה בעיראק ומאות אלפי סורים נוספים שאינם
רשומים כפליטים) .ירדן נאלצת לשלם סכומים נכבדים
עבור יבוא אנרגיה ,לאחר שצינור הגז ממצרים פוצץ
ע"י ג'יהאדיסטים בסיני אין ספור פעמים .זאת ועוד,
לא מעט גורמי ג'יהאד עברו
מירדן לסוריה להילחם
סכנת
באסד ,והם מעוררים דאגה
התערערותה
מערערת
מהשפעתם
של ירדן
היציבות לכשיחזרו לירדן.

מעוררת
חששות כבדים
במערב ,וכמובן
בישראל

סכנת התערערותה של
ירדן מעוררת חששות
כבדים במערב וכמובן
בישראל .הנשיא אובמה,
שאירח את המלך הירדני
בארה"ב ( 14פברואר ,)2014
ביטא אהדתו והבטיח
להעניק ערבויות אשראי
בגובה של מיליארד דולר
ולחדש את ההסכם החמש-שנתי שיבטיח המשך
הסיוע האזרחי והצבאי השוטף שמועבר מארה"ב
לעמאן .ירדן יציבה ,פרו-מערבית וידידותית מעניקה
לישראל עומק אסטרטגי משמעותי .כוחות הביטחון
של הממלכה מפגינים מקצועיות ובולמים ביעילות
ניסיונות של גורמי טרור לנצל את שטח ירדן כבסיס
לפגיעה במטרות ישראליות .סבב המו"מ הישראלי-
פלסטיני שלא הניב תוצאות גילה שכול אימת
שמתעוררת אפשרות לפריצת דרך מתעוררות גם
דאגות בצד הירדני :כיצד להבטיח את מעמדה של
ירדן במקומות הקדושים בירושלים ,כיצד לשמור
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על ביטחון גבול הירדן לאחר הקמתה של מדינה
פלסטינית ,וכיצד להבטיח שפתרון בעיית הפליטים
הפלסטינים לא יתעלם מגורלם של אלה מהם שמצאו
מקלט בממלכה ,לא יוסיף פליטים מלבנון וסוריה
לירדן ,ויכלול הקצבת פיצוי הולם לממשלת ירדן על
ההוצאות שנגרמו לה עקב כך לאורך השנים .הנגזרת
המדינית מבחינתה של ישראל היא כמובן לפעול
לחיזוקה הכלכלי והביטחוני של הממלכה ולהסיר כול
ספק או חשד ,בייחוד בעקבות כישלון השיחות עם
הפלסטינים ,כאילו ישראל רואה בירדן את הפתרון
לבעיה הפלסטינית.
האתגר הטורקי  -המשבר
גם אם
החריף בין ישראל וטורקיה,
יושלם הסכם
שהסתמן עם התחזקות
הפיוס ,ישראל
הגורמים האסלאמיים החל
תתקשה לסמוך
משנת  2002ואשר התפרץ
על טורקיה
במלוא עוצמתו על רקע
כעל עוגן
אירועי המשט הטורקי
אזורי תומך
קיבל
ב,2010-
לעזה
כפי שהיה
תפנית משמעותית כאשר
בעשורים שעברו
נתניהו התנצל בפני רה"מ
טורקיה ארדואן בשיחת
טלפון שנוהלה לצידו של
הנשיא אובמה ,זמן קצר
טרם המראתו של זה בתום
ביקורו בישראל ( 22מרס  .)2013נתניהו הביע נכונות
עקרונית למתן פיצויים למשפחות ההרוגים ב"מאווי
מרמרה" והבהיר במענה לדרישה הטורקית הנוספת
– "להסיר את המצור מעל עזה" – כי מיושמות כבר
הקלות במעבר אנשים וסחורות אל רצועת עזה.
ארה"ב דחפה להשגת הפיוס בין שתי בעלות ברית
שלה ,המהוות מבחינתה עוגן של יציבות בליבו
של אזור סוער ובלתי צפוי( ,אם כי אין להתעלם מן
המתחים ביחסי טורקיה-ארה"ב :הבדלי גישות ביחס
לסוריה ,האפשרות שטורקיה תרכוש מערכת הגנה
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אווירית סינית ,התביעה התורכית מארה"ב להסגיר
אליה את פתחאללה גולן וביקורת אמריקנית על
הדרדרות הדמוקרטיה בטורקיה).
המלחמה בסוריה העמיקה את העניין של ירושלים
ואנקרה להשיג הרגעה במשבר שביניהן וליצור
תשתית לשיתוף פעולה ,שעשוי להידרש נוכח
השלכות המשך הידרדרות המצב בסוריה השכנה.
מרבית הפרשנים אינם צופים חזרה לאותו עומק
של היחסים האסטרטגיים שאפיינו בעבר את קשרי
שתי המדינות למרות שבכל תקופת המשבר הקשה
בין המדינות (הסחר האזרחי ההדדי דווקא עלה).
טורקיה תומכת בעקביות בגורמים אסלאמיים ,כולל
חמאס ,היא ביקורתית מאוד כלפי ישראל ,ובראשה
ניצב מנהיג שגישתו הבסיסית עוינת לישראל והוא
אינו מהסס לצבור פופולאריות בארצו ובעולם
הערבי באמצעות רטוריקה אנטי-ישראלית חריפה.
דחף זה עלול להתפרץ נוכח הבעיות הפנימיות
המאיימות :האטה כלכלית ,מחאה חברתית ,גילויי
שחיתות ממשלתית והתייצבות פתחאללה גולן –
מנהיג הדת הפופולארי הגולה בארה"ב  -ותנועתו
כנגד ארדואן.
בעיות אלה לא מנעו מארדואן ומפלגתו להשיג
תוצאות מרשימות ( 43אחוזי תמיכה) בבחירות
המוניציפליות ( 30מרס  .)2014הודעתו של ארדואן
( 1יולי  )2014כי יתמודד באוגוסט  2014על תפקיד
הנשיא מחזקת הערכות כי יפעל להפוך את תפקיד
הנשיא מסמלי לביצועי .למרות מפגש אינטרסים בין
ישראל וטורקיה בנוגע לסוריה ,החשש המשותף מאי
היציבות שם ומפריחת גורמי טרור וג'יהאד( ,ובמקביל
לקריסתה של אסטרטגיית "אפס הבעיות" עם
שכנותיה של טורקיה) יש לא מעט הבדלי אוריינטציה
ומדיניות העלולים להטיל צל על הפיוס ועל היחסים
בין אנקרה וירושלים .בשבועות שקדמו להידרדרות
הביטחונית בעזה ולמבצע "צוק איתן" גברו האיתותים
כי שתי המדינות קרובות להשלמת הסכם הפיוס

ביניהן .העיתונות ידעה לספר כי ישראל הסכימה
להעלות את סכום הפיצוי למשפחות הרוגי המשט
אל מעבר ל 20-מיליון דולר ,טורקיה מוכנה למנוע
הליכים משפטיים בתחומה כנגד ישראלים שהיו
מעורבים בתקרית המאווי מרמרה  -וקרובה הסכמה
בין ירושלים ואנקרה ,שתאפשר להחזיר את היחסים
למסלולם ואת השגרירים למקום כהונתם .ארדואן
הגדיר כעניין של "ימים או שבועות" את המועד בו
יהיה ניתן לפתוח בתהליך של נירמול היחסים כאשר
הצעד הראשון לדבריו יהיה בהחזרת השגרירים
למקום כהונתם .ארדואן אף הביע תקווה ששום
12
"חתול שחור נוסף" לא יופיע וישנה פני הדברים.
אלא שעל רקע העימות הצבאי מול חמאס ארדואן
הכריז כי היחסים עם ישראל לא ישובו לתיקנם עד
שישראל תפסיק לצמיתות התקפותיה על רצועת
13
עזה ותסיר מעליה את "האמברגו הבלתי אנושי".
ארדואן חזר לרטוריקה אנטי-ישראלית חריפה והגדיר
( 17יולי  )2014את מעשיה של ישראל ברצועת עזה
כניסיון לבצע "רצח –עם שיטתי" 14.סביר אפוא להניח
כי גם אם בעתיד יושלם הסכם הפיוס ,ישראל תתקשה
לסמוך על טורקיה כעל עוגן אזורי תומך כפי שהיה
בעשורים שעברו.
האתגר האיראני  -נצחונו של חסן רוחאני בבחירות
לנשיאות ( 15יוני  )2013הצית ציפיות לשינוי כיוון
אפשרי במדיניותה של איראן .למרות שרוחאני היה
שנים רבות חלק מן הממסד השמרני ,הוא נתפס
כרפורמיסט וזכה לתמיכת ציבורית רחבה בזכות
השינוי שהבטיח ,ובכלל זה  -שיקום היחסים עם
ארה"ב והמערב ,והסרתן של הסנקציות המעיקות
(מאז החלת הסנקציות ב 2012-צנח ערך המטבע
האיראני ב 60-אחוז ובאותו שיעור צנח גם יצוא
הנפט) .בשורת צעדים מתוכננים היטב ,רוחאני אותת
למערב על רצונו בהפשרה ועל נכונותו להגיע לעסקה
בתחום הגרעין" .מתקפת הקסם" האיראנית בוטאה
באופן בולט בהופעתו של רוחאני בעצרת האו"ם

בספטמבר  .2013הנשיא האיראני נמנע מההתקפות
הפרועות על ישראל להן הורגל העולם בתקופת
קודמו אחמדינג'אד ,הגדיר את השואה כבלתי-נסלחת,
וחזר והבטיח שאיראן לעולם לא תחתור לנשק גרעיני
מאחר שהדבר אסור על מאמינים מוסלמים מבחינה
הלכתית .טרם עזיבתו את ארה"ב ,רוחאני שוחח
טלפונית עם הנשיא אובמה ושבר בכך את הנתק
התקשורתי ששרר בין מנהיגי שתי המדינות במשך
 34שנים.
ראש הממשלה נתניהו הגדיר את רוחאני כ"זאב בבגדי
כבש" 15והזהיר שישראל
לא תירתע מלהתייצב
נתניהו:
לבדה מול האיום האיראני.
"רוחאני הוא
שיחות הגרעין שחודשו
זאב בבגדי
אכן הניבו הסכם ביניים
כבש; ישראל
( 24נובמבר  )2013התקף
לא תירתע
לשישה חודשים ,שבמהלכם
מלהתייצב לבדה
מנוהל מו"מ על הסדר קבע
מול האיום
בסוגיה .בתקופת הביניים
האיראני"
איראן הסכימה להגביל
העשרת אורניום לרמה של
 5אחוז (שאינה מספיקה
לנשק גרעיני) ,לדלל או
להמיר את מאגר האורניום
המועשר שברשותה לרמה של  20אחוז כך שיקשה
(אף כי לא יהא בלתי אפשרי) להחזירו לרמות גבוהות
המאפשרות לעשות בו שימוש צבאי ,לא להתקין
צנטריפוגות חדשות ,לא לבנות אתרי העשרה חדשים,
לאפשר ביקורת יומית לפקחי האו"ם במתקני
ההעשרה בנאתאנז ובפורדו ,במתקן המים הכבדים
באראק ,במתקני היצור של הצנטריפוגות ובמכרות
האורניום .ההסכם איננו חל על מחקר ופיתוח בתחום
הגרעין ועל מערך הטילים האיראני .בתמורה ,איראן
זוכה להכרה בכך שתוכל לשמר יכולת העשרה
בשטחה במסגרת הסדר הקבע ולהקלה חלקית
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בסנקציות כך שיופשרו כ 4-מיליארד דולר מכספי
איראן המוקפאים במערב ,ויתאפשר יצוא מוגבל של
מוצרים פטרוכימיים ,סחר בזהב ובמתכות יקרות
אחרות ,יבוא חלקי חילוף למטוסים וכד' .ההסכם נכנס
לתוקפו ב 20-בינואר  ,2014וממועד זה מתחיל מניין
 6החודשים המוקצבים להגעה להסכם קבע בנושא
הגרעין( .תיתכן אפשרות הארכה של עוד חצי שנה).
נתניהו כינה את ההסכם "טעות היסטורית" 16.מבקרי
ההסכם טענו כי לא בלם את התקרבותה של איראן
לאחיזה בפצצה גרעינית ,כי כל צעדי איראן במסגרתו
הם הפיכים ,וכי הוא מתיר לה להוסיף ולהתקדם אל
היעד בכל מסלולי הפיתוח הדרושים :ייצור חומר
בקיע ,פיתוח דורות חדשים של צנטריפוגות ,פיתוח
כלי הנשק עצמו והכשרת טילי השיגור .ההסכם ,לדברי
המבקרים ,לא הציב שום מגבלה על המשך חתרנותה
האזורית של טהראן (ראה סוריה) ומעורבותה בטרור,
ולמעשה העניק לגיטימציה להמשך העשרת הגרעין
באיראן תוך השארת יכולותיה הגרעיניות על מכונן:
כ 19,000-צנטריפוגות שחלקן באיכות משופרת (ב-
 2003היו בידי איראן פחות מ ,)200 -אורניום מועשר
שיכול להספיק ליצורן של  5-6פצצות אטום ,מתקן
מים כבדים בבנייה שהינו בלתי יעיל להפקת חשמל
אך בכוחו להפיק פלוטוניום לפצצה גרעינית ,אתרי
ההעשרה וטילים ארוכי טווח .עוד נטען כי ההקלה
בסנקציות מסירה את הלחץ שהופעל ביעילות על
טהראן ומשדרת איתות לעולם העסקים המערבי
לפתוח במרוץ להשגת עסקאות קורצות עם איראן
(ואכן ,משלחות אירופיות ורוסיות כבר נוהרות
לטהראן ,אם כי היעדר הסכם בנושא הגרעין מעכב
חתימתן של עסקאות רבות).
המו"מ על הסכם הקבע ,שהתחיל ב 18-פברואר ,2014
אמור להשיג "פתרון מלא וארוך טווח אשר יבטיח
כי תוכנית הגרעין האיראנית היא לחלוטין למטרות
שלום" 17.ארה"ב שואפת להסדר שיגביל את היכולות
הגרעיניות של איראן לשימוש אזרחי ושיגרום לכך
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שיכולת הפריצה שלה לנשק גרעיני תדרוש יותר זמן.
הנושאים הבאים ניצבים אפוא במוקד השיחות:
	•הגבלת העשרת אורניום ל– 5אחוז.
	•הוצאת רוב מלאי החומר הבקיע מאיראן.
	•פירוקן של אלפי צנטריפוגות.
	•הגבלת איכותן של הצנטריפוגות לרמה הנוכחית.
	•סגירת אתרי העשרה (במיוחד זה הבנוי במעמקי
ההר בפורדו).
	•סגירת מתקן המים הכבדים באראק לצורך מניעת
המסלול הפלוטוגני או לפחות הסבתו לכור מים
קלים התואם תכנית גרעין אזרחית או לבעל
תפוקה נמוכה משמעותית מתכנונו המקורי
(יכולת הייצור של המתקן באראק ,כשיושלם,
תהיה כ 9 -ק"ג פלוטוניום לשנה ,שמספיקים
לפצצה גרעינית אחת).
	•הידוק הסדרי הפיקוח ,כולל גישה למתקנים
הנחשדים כאתרי בנייתו של נשק גרעיני (למשל,
בבסיס הצבאי בפארצ'ין).
	•קבלת מענה איראני להוכחות שבידי המערב
המצביעות על ניסיונות בעבר לפיתוח של נשק
גרעיני.
	•הגבלת פרויקט הטילים הבליסטיים של איראן.
	•הסרת הסנקציות ושחרור כ 100-מיליארד דולר
המוקפאים עתה בבנקים במערב.
רוב הפרשנים מעריכים כי בניגוד מובהק לעמדת
ישראל ,ארה"ב והמערב ישלימו עם הסדר קבע
שיותיר לאיראן יכולות גרעיניות ,כולל העשרת
האורניום בשטחה .בעוד שארה"ב מבקשת להבטיח
שלא תהיה יכולת פריצה מהירה לפצצה גרעינית,
האיראנים ישאפו להשיג מעמד זהה לזה של חברות
 NPTאחרות שאינן בעלות נשק גרעיני (כמו ארגנטינה
וברזיל המעשירות אורניום ונהנות מפיקוח רופף

יחסית) .הסכם הביניים אכן קובע כי "תכנית הגרעין
האיראנית תזכה ליחס דומה כמו זה שלו זוכה כול
חברת  NPTשאינה מחזיקה נשק גרעיני" 18.ברוח זו
מנהיגי איראן מצהירים כי לא הסכימו ולא יסכימו
לפרק שום מתקן ושום צנטריפוגה וגם לא לסגירת
המתקן באראק.
תקופת המו"מ הראשונה נסתיימה ב 20 -יולי 2014
מבלי שהצדדים הגיעו להסכמה .אין בכך משום
סוף פסוק למאמצים להגיע להסדר דיפלומטי עם
איראן ,ואכן הצדדים הסכימו ( 19יולי  )2014לחדש
השיחות לעוד ארבעה חודשים .ישראל עלולה למצוא
עצמה במציאות בה הסדר הביניים עם איראן מוארך
עוד ועוד או לחילופין ,תמצא עצמה עם הסכם קבע
שלא ישביע את רצונה .פרשנים שונים מעריכים כי
לשני הצדדים יש תמריצים להגיע להסכם וכי המו"מ
מתנהל באופן תכליתי וקיימת כבר טיוטת הסכם
(עדיין עם פערי עמדות כמובן) .עיקר המאמץ נסוב
על נוסחה שנועדה מבחינת ארה"ב להאריך את משך
הזמן שיידרש מאיראן כדי לפרוץ ליצורה של פצצה
גרעינית .מציאות של הסכם ביניים ומו"מ דיפלומטי
מתמשכים או של הסדר קבע בלתי מספק עלולה
להותיר את ירושלים עם הדילמה  -האם לתקוף
צבאית את מתקני הגרעין .הדעות בקרב המומחים
השונים חלוקות .יש הטוענים כי ישראל לא תוכל
בשום אופן להתיר מצב בו איראן תורשה להתבסס
כמדינת סף גרעינית עם יכולת להתקדם ולבסוף
לפרוץ במהירות גבוהה יחסית ליצור נשק גרעיני ,ולכן
תיאלץ לפעול צבאית נגד האיום .אחרים טוענים כי
אין סיכוי לתרחיש כזה מאחר שישראל לא תתקוף את
איראן כול עוד ארה"ב מנהלת מו"מ עם טהראן ולא
כול שכן – אם ארה"ב תגיע להסכם קבע עם איראן.
גישה זו טוענת כי ישראל איבדה בעצם את האופציה
הצבאית מול איראן בכך שלא תקפה ערב הבחירות
בארה"ב (מועד בו יכלה להעריך כי ארה"ב תעניק
תמיכה בלית ברירה למהלך כזה).

המו"מ המתנהל מול איראן חושף אי-הסכמה
משמעותית בין ישראל וארה"ב אודות יעדיו .סטיב
האדלי ,ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר,
מאפיין מציאות מרה זו כך" :הישראלים אינם רוצים
שאיראן תהיה מדינת סף גרעינית .אך איראן הינה
כבר מדינת סף גרעינית וככול הנראה תישאר כזו .קו
זה נחצה כבר 19".הניסיון שעד עתה לא צלח  -להעביר
חקיקה בקונגרס הקוראת להחרפת הסנקציות נגד
איראן  -חשף את חילוקי הדעות בסוגיית איראן בין
ישראל ותומכיה בארה"ב לבין ממשל אובמה (על כך
בהמשך) .על רקע ביקורה
בישראל בראשית מאי 2014
השיחות
של סוזן רייס ,ראש המועצה
המתנהלות
לביטחון לאומי האמריקנית,
עם איראן
נתניהו ביטא את חוסר
מעוררות
שביעות רצונו מתמונת
השערות
המו"מ המתנהל עם איראן:
אודות
"איראן מבקשת להשמיד
האפשרות
את מדינת ישראל ולבנות
להפשרה רחבה
פצצות אטום למטרה זאת
יותר בין ארה"ב
 ...אני רוצה להדגיש את
ואיראן
עמדתה של ישראל  -אנו
חושבים שאסור שתהיה
לאיראן היכולת לייצר
פצצות אטום .לאיראן כיום יש אלפי צנטריפוגות,
אלפי קילוגרמים של אורניום מועשר לייצור פצצה.
הסכם רע יאפשר להם לשמור על יכולות אלה .אני
מוטרד מכך שאנו עלולים לעמוד בפני הסכם רע בו
איראן תשמור על יכולתה לפתח נשק גרעיני .עדיף
לא להגיע להסכם כלל מאשר להסכם רע" 20.ביסודה
נסובה המחלוקת אודות השאלה האם להותיר
לאיראן יכולת עצמאית מפוקחת בשטחה ואם כן
– איזו יכולת בדיוק במונחי זמן פריצה לחומר בקיע
צבאי לפצצה אחת ולנשק עצמו .לצד נושא הגרעין,
השיחות המתנהלות עם איראן מעוררות השערות
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אודות האפשרות להפשרה רחבה יותר בין ארה"ב
ואיראן .מדינות מזה"ת כמו ישראל וערב הסעודית
מוצאות עצמן במחנה אחד ,החושש לא רק מעסקת
גרעין שתותיר את האיום האיראני על כנו ,אלא
גם ממצב בו המערב יעניק לגיטימציה לשאיפות
ההגמוניה האזורית של איראן (למשל – אם יראה
באיראן בת ברית במאבק להחנקת התנועות הסוניות
הרדיקאליות המאיימות על האינטרסים של המערב
במזה"ת).
לצד התרחישים הקשים ,יש המציגים גם אפשרות
לתמונה חיובית שאף
מגלמת הזדמנות לישראל:
צוות המו"מ
איראן המשפרת יחסיה
האמריקני
עם המערב ועולה על
נכשל בהשגת
מסלול של שיקום כלכלי
הסכמה לגבי
תיאלץ להקטין חתרנותה
ניסוח עקרונות
ותמיכתה בגורמים אנטי-
הסכם הקבע
ישראליים כמו חיזבאללה
בנייר האמריקני
ודומיו .תרחיש כזה ,הגם
וקביעת "כללי
שסבירותו אינה נתפסת
התנהגות"
כגבוהה ,אף מצביע על
בתקופת המו"מ
אפשרות שאיראן תשנה
בנוגע לבנייה
מדיניותה כלפי ישראל
בהתנחלויות
ותכיר בה .בתקופת שלטונו
של הנשיא חאתמי (1997-
 ,)2005אף שהביעה התנגדות לכך שהיא עצמה
תכיר בישראל ,איראן הותירה לפלסטינים מרחב
להחליט בעצמם בשאלה זו .ב 2003-אף התקבלה
בפסגת מדינות האסלאם שהתקיימה בטהראן
החלטה התומכת ביוזמת השלום הערבית .אלא שמאז
הוחרפה העמדה האיראנית וקבלת קיומה של ישראל
נשללה לחלוטין .עתה ,יש המזהים אפשרות של שינוי.
בתקופתו של אחמדיניג'אד ,איראן התייצבה לחלוטין
לצדו של חמאס והתנגדה לעמדות תנועת הפתח',
המקבל את קיומה של ישראל ומצדד בפתרון שתי
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המדינות .התקדמות בשיחות הגרעין עשויה אפוא
לגלות במקביל גם יתר נכונות איראנית להשלים ,ולו
דה פקטו ,עם תהליך החותר לפתרון שתי המדינות,
מה שיקשה עוד יותר על ישראל לשכנע בצורך לתקוף
צבאית את איראן ,אך גם עשוי לפתוח עבורה צוהר
לאפשרויות מדיניות חדשות .כך שהסכם עשוי להוביל
ליתר שיתוף פעולה בין איראן וארה"ב ולכאורה ליתר
יציבות אזורית ,אך יתכן גם שהסרת הסנקציות תקל
על איראן לפנות משאבים נדיבים יותר כדי להעמיק
את מעורבותה באזור .מנגד ,אין להתעלם מכך
שאיראן מוסיפה לטפח את הגורמים העוינים לישראל
הלכה למעשה – סוריה ,חיזבאללה וארגוני טרור
פלסטינים  -ולספק להם נשק מתקדם וכי בעיצומו
של המו"מ עם איראן ,חיל הים הישראלי השתלט
בים סוף על ספינה שהובילה ביוזמת איראן טילים
מתקדמים שיעדם עזה ( 5במרס .)2014
האתגר הפלסטיני  -העימות האלים בין ישראל
והחמאס (אשר עדיין מתחולל בעת חתימתה של
סקירה זו) מסמן אבן דרך טראגית נוספת בקורותיו
של הסכסוך הישראלי-פלסטיני והמאמצים הכושלים
ליישבו .העימות פרץ אחר תהליך הסלמה אלים
שהתפתח בעקבות חטיפתם ורציחתם של  3צעירים
ישראלים ( 12יוני  )2014בידי פעילי חמאס .בעקבות
האירוע והכרזתו של נתניהו כי "החמאס אחראי
והחמאס ישלם" 21,ישראל פתחה במבצע רחב נגד
תשתיות החמאס ופעיליו בגדמ"ע .רציחתו המזעזעת
בשריפה של צעיר פלסטיני על ידי צעירים יהודים
שביקשו נקמה ( 1יולי  )2014ליבו פריצתן של הפגנות
אלימות בשכונות הפלסטיניות של ירושלים .תקריות
ירי המרגמות והרקטות מעזה גברו .בשלב הראשון
הירי מעזה בוצע בעיקרו על ידי ארגונים סוררים
שאינם מקבלים מרותו של חמאס .אך בהדרגה
ההסלמה סחפה גם את החמאס אל מעגל הירי
לכלל עימות כולל ("מבצע צוק איתן" 8 ,יולי .)2014
החמאס החל לשגר מטחים רבים של רקטות אל

ישובים וערים בישראל ובכללן תל-אביב ואף צפונה
ממנה .מערכת כיפת ברזל השיגה כ 90 -אחוז הצלחה
ביירוט הרקטות ומנעה כמעט כליל אבדות בעורף
האזרחי הישראלי .סירובו של החמאס לקבל את
הצעת מצרים להפסקת אש אילצה את ישראל שלא
להסתפק בתקיפות מאסיביות מן האוויר ולפתוח
במהלך קרקעי ( 17יולי  )2014המוסיף להתנהל גם
בעת חתימתה של סקירה זו.
ההידרדרות הביטחונית מתרחשת לאחר חלוף שנה
מאז פתח מזכיר המדינה האמריקני גו'ן קרי את
ניסיונו הכושל להביא להסכם ישראלי-פלסטיני.
בלחצו של קרי ,שהציב בעדיפות מודגשת את
משימת השכנת השלום בין ישראל והפלסטינים,
חודש ב 30-יולי  2013המו"מ המדיני במטרה להגיע
להסכם קבע בתוך  9חודשים .כחלק מן המהלך
שהוביל לחידוש השיחות ,ישראל הסכימה לשחרר
ב 4-פעימות אסירים פלסטינים שנכלאו טרם להסכם
אוסלו .ישראל נענתה לתנאי פלסטיני זה כדי להימנע
מלהיענות לתנאים חלופיים שהציבו הפלסטינים:
קבלת העקרון כי הגבול ייקבע על בסיס קווי 67
עם חילופי שטחים ,או הודעה על הקפאת הבנייה
בשטחים .השיחות נתקלו בקשיים משמעותיים ואחד
מהביטויים לכך היה בשינויים בהגדרת יעדן של
השיחות .טרם פתיחת השיחות האמריקנים העדיפו
ליצור פריצת דרך באמצעות הגעה להסכמה בנושא
הגבולות והביטחון תחילה ,תוך דחיית נושאי ליבה
רגישים (ירושלים ,פליטים) להמשך המו"מ .ברוח זו
הנשיא אובמה הבהיר בביקורו באזור (מרס )2013
כי" :הנושא שבמוקד ברגע זה הנו כיצד אנו משיגים
ריבונות לעם הפלסטיני ,וכיצד אנו מבטיחים ביטחון
לעם הישראלי? זו התמצית של מו"מ זה .ואין הכוונה
לומר שההתנחלויות אינן חשובות .הכוונה לומר שאם
22
נפתור שתי בעיות אלה ,נושא ההתנחלויות ייפתר".
הצד הישראלי הסתייג מגישה זו משום חששו לאבד
כבר בשלב הראשוני את ה"קלף" המשמעותי ביותר

שבידיו – הטריטוריה ,ואז להיקלע לנחיתות מיקוחית
כאשר יעלו לדיון נושאי ירושלים והפליטים .המזכיר
קרי שוכנע והודיע כי יעד המו"מ הוא להגיע להסכם
קבע מלא בתוך  9חודשים .לאחר שהתברר כי יעד זה
שאפתני מידי ,האמריקנים הכריזו כי יחתרו להסכם
מסגרת .אלא שעד מהרה התברר כי גם יעד זה אינו
בר-השגה .סוכם לעבור למו"מ עקיף באמצעות
ארה"ב וקרי הודיע שארה"ב עצמה תנסח נייר מסגרת
שישקף את הבנתה שלה לגבי נקודת המפגש
הרצויה בין הצדדים באשר לעקרונות הסכם הקבע.
הצדדים ,שהיו אמורים
לקבל נייר עקרונות זה
החתימה על
כבסיס להמשך השיחות
הסכם הפיוס
לא מיהרו לקבל את תכניו
עם החמאס
וארה"ב נאלצה להתיר
הצטיירה כביטוי
להם להציע "התנגדויות
משמעותי נוסף
מסוימות" אשר יבוטאו
לכך
על ידם במו"מ המפורט
שאבו-מאזן
על הסדר הקבע .למרות
איבד עניין
המאמץ הניכר שהושקע
במו"מ
עלי ידי המזכיר קרי וצוותו,
עם ישראל
ארה"ב לא הצליחה להביא
את הצדדים לעמק השווה
בשלוש קטגוריות בעייתיות
מרכזיות :האופן בו ינוסחו עקרונות הסכם הקבע
בנייר האמריקני ,האופן בו יהיה מותר לצדדים לבטא
את הסתייגויותיהם ,ו"כללי ההתנהגות" (בעיקר –
מדיניות הבנייה של ישראל ביו"ש ובמזרח ירושלים)
שיחייבו את הצדדים אם אכן היה מוסכם להאריך
המו"מ בתקופת זמן נוספת.
מלכתחילה ,המשימה שנטל על כתפיו המזכיר קרי
לא הייתה פשוטה כלל ועיקר .התביעות הישראליות
כמו הדרישה (לה שותפה ארה"ב) 23,שהפלסטינים
יכירו בישראל כמדינה יהודית ,נוכחות צה"ל על
קו הירדן לשנים ארוכות מאוד ,ויתור פלסטיני
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על זכות השיבה לפליטים וכד' – עוררו התנגדות
פלסטינית חריפה .תגובה חריפה דומה מן הצד
הישראלי התעוררה כצפוי נוכח דרישות שהוצגו על
ידי הפלסטינים כמו הכרה שבירתם תהיה במזרח
ירושלים ,שצה"ל ייסוג מהשטח בתוך  3-5שנים,
שתינתן אפשרות לכמות מוסכמת של פליטים
פלסטינים להיקלט בישראל וכד' .ככול שארה"ב
התעקשה לבטא עקרונות המסגרת בשפה בהירה
וחדה כך נתקלה בהתנגדויות של הצדדים ,באיומים
כי לא יוכלו כך להמשיך במו"מ ,ובדרישה לבטא
הסתייגויות גורפות יותר
מן העקרונות שמעיקים
יחסית לתגובה
עליהם .ככול שארה"ב
הקשה של
הייתה מתירה לצדדים
ישראל להסכם
לבטא הסתייגויות גורפות
הפיוס ,התגובות
כאלה  -כך הנייר שהייתה
במערב היו
מנסחת היה נראה כפחות
מתונות ,ואף
משמעותי .הדיפלומטיה
בארה"ב נשמעו
האמריקנית לא הצליחה
נימות דומות,
לרבע את המעגל עד
אם כי באופן
תום המועד המוסכם.
רשמי אובמה
לדברי האמריקנים שני
הגדיר את
הצדדים תרמו לכישלון זה:
המהלך כ"בלתי
ישראל בכך שלא מילאה
מועיל"
התחייבותה לשחרר את
קבוצת האסירים הרביעית
( 30מרס  )2014ובפרסום מחדש של המכרז לבניית
 708יחידות דיור בשכונת גילה בירושלים ( 1אפריל
 .)2014והפלסטינים בהחלטתם להפנות בקשות
להתקבל ל 15 -אמנות בינ"ל הפתוחות למדינות
( 2אפריל  ,)2014ובחתימת הסכם פיוס בין הפתח'
לחמאס ( 23אפריל  .)2014לדברי גורמים ישראליים
אשר היו מעורבים במו"מ אף ארה"ב תרמה את
חלקה לאי ההצלחה בכך שהציבה יעדים יומרניים
מידי ביציאה לדרך ,ובכך שלא גיבשה הבנות עם כל
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אחד מהצדדים לגבי כללי המשחק במהלך המו"מ
והתנאים להארכתו.
לצד הביקורת האמריקנית על הצדדים ,מרטין אינדיק,
נציגו של קרי במהלך המו"מ ,משבחם גם על נכונותם
להתפשר בנושאים משמעותיים" :ראיתי את ראש
הממשלה נתניהו מתאמץ למרות אמונותיו המושרשות
בו עמוקות כדי למצוא דרכים להיענות לצרכים
הפלסטינים .ראיתי גם כיצד אבו מאזן מוכן להניח
את ביטחון ארצו בידיים אמריקניות כדי להתגבר על
היעדר האמון של ישראל בכוונות הפלסטינים" 24.עם
זאת ,האמריקנים מודים כי אבו מאזן "נאטם" בשלב
מסוים ועורר כעסם כשלא הגיב לנוסחות הגישור
שנועדו לאפשר השלמתו של נייר העקרונות ושהוצגו
בפניו על ידי המזכיר קרי ( 19פברואר  )2014והנשיא
אובמה ( 17מרס  .)2014החתימה על הסכם הפיוס עם
חמאס הצטיירה כביטוי משמעותי נוסף לכך שהמנהיג
הפלסטיני איבד עניין במו"מ עם ישראל .חולשתו
היחסית של החמאס עומדת ברקע להיטותו למהר
ולחתום על הסכם הפיוס .חמאס הטיל יהבו על תנועת
האם במצרים ה"אחים המוסלמים" ,וכשזו הודחה
מהשלטון והוכתרה כתנועת טרור ,גם החמאס הוגדר
על ידי משטרו של א-סיסי כאויב ,הואשם בפעילות
טרור אנטי מצרית ,ופעילותו נאסרה במצרים ( 4מרס
 .)2014עוד קודם לכן איבד החמאס את בסיסו בסוריה
בשל תמיכתו במורדים ,עמדה שערערה גם את קשריו
עם איראן הנאבקת למען הישרדות משטרו של אסד.
כוחות הביטחון המצריים הרסו את מרבית מנהרות
ההברחה אל הרצועה ,כך שהבידוד הפוליטי ,המצור
הביטחוני והידלדלות הסיוע הכלכלי – החמירו את
מצבו של חמאס .על רקע זה הארגון ניזהר תקופה
מסוימת מעימותים עם צה"ל כאשר עיקר הפעילות
האלימה שמקורה ברצועה מבוצעת על ידי הג'יהאד
האסלאמי הנתמך על ידי איראן (כך למשל בירי של
כ– 70רקטות שביצע לעבר ישראל ב  12מרס ,)2014
ואירגוני ג'יהאד אחרים.

החלטתו של אבו-מאזן לחתום על הסכם הפיוס
במועד שנחתם – חמישה ימים לפני תום תקופת
תשעת חודשי המו"מ ושעה שהדיאלוג השברירי
הישראלי-פלסטיני על הארכת המו"מ נמצא בעיצומו
ולקראת שיאו ,מעוררת שאלות לגבי יעדיו של
המנהיג הפלסטיני .ההצטרפות לאמנות או"ם וכריתת
הסכם עם החמאס תוך כדי מו"מ עם ישראל מעידים
כי אבו-מאזן לא ראה בהגעה להסכם עם ישראל יעד
אפשרי (פרשנים שונים טוענים כי אבו מאזן הופתע
מן המהירות בה החמאס הסכים לתנאיו) .דומה שגם
האפשרות שהוא יואשם באחריות לטרפוד השיחות
לא היוותה מרכיב מרכזי בשיקוליו .נראה כי אבו
מאזן בחר לנהל במקביל למו"מ אסטרטגיות נוספות
לקידום יעדיו :העברת ההכרעות בסוגיה הישראלית-
פלסטינית לפורומים בינ"ל וקידום האיחוד הפנים-
פלסטיני מתוך מחשבה על מורשתו שלו כמי שנושק
לגבורות.
החתימה על הסכם פתח'-חמאס הניבה החלטה
ישראלית להשעות את המו"מ שעל פי עדות בכירים
ישראלים היה קרוב להשגת נוסחה שתאפשר את
המשך השיחות (וכללה גם את שחרורו של פולארד).
המענה של נתניהו לפיוס בין פתח' לחמאס נכרך
גם בהתייחסותו להודעת הנשיא הפלסטיני ביום
השואה בה הוא מגדיר אותה "כפשע הנורא ביותר
נגד האנושות בהיסטוריה המודרנית" 25.נתניהו הגיב:
"במקום הצהרות שמיועדות להפיס את דעת הקהל
הבינלאומית ,אבו מאזן צריך לבחור בין הברית
עם החמאס ,ארגון טרור שקורא להשמדת ישראל
26
ומכחיש את השואה ,לבין שלום אמת עם ישראל".
התגובות במערב להסכם הפיוס היו מתונות יחסית
לתגובתה הקשה של ישראל .האיחוד האירופי
העדיף להצביע בחיוב על הסיכוי הטמון בהתייצבות
הפלסטינים למו"מ עם ישראל כגוף מאוחד הזוכה
ללגיטימיות ציבורית .ואפילו בממשל האמריקני
נשמעו קולות בנימה דומה( 27.אם כי הקו הרשמי

בארה"ב נותר ביקורתי כלפי מהלך הפיוס והנשיא
28
אובמה הגדירו כ"לא מועיל").
בעקבות הסכם הפיוס הושבעה ממשלת טכנוקרטים
כלל פלסטינית בראשות אבו מאזן שהרכבה הוסכם
בין פתח' וחמאס (  2יוני  .)2014על הממשלה להכשיר
הדרך לקראת עריכת בחירות לנשיאות ,למועצה
המחוקקת ולמוסדות אש"ף .אבו מאזן הבהיר כי
הממשלה החדשה מחויבת לתנאי הקווראטט,
כפופה להסכמים החתומים להם מחויבת הרשות
ואילו הוא עצמו כיו"ר אש"פ מוסמך בלעדית להוסיף
ולנהל המו"מ לשלום עם
ישראל .ישראל ,שתבעה
אחד המהלכים
כי חמאס עצמו יקבל את
שהממשל עשוי
תנאי הקווארטט בהיותו
לנקוט בתום
שותף להסכם שמכוחו
תקופת "פסק
קמה הממשלה ,הגיבה
הזמן" הוא
ברטוריקה חריפה ,אם כי
פרסומו של נייר
בהחלטת קבינט מאופקת
אמריקני המפרט
יחסית .ישראל הודיעה
את עקרונות
כי לא תנהל מו"מ מדיני
הסכם הקבע
עם הממשלה החדשה
ותמנע מהחמאס להתמודד
המתוכננות.
בבחירות
תגובת וושינגטון לעצם הקמת הממשלה החדשה
חידדה משמעותית את חילוקי הדעות עם ירושלים.
למורת רוחה של ישראל ,ארה"ב הודיעה כי תעבוד עם
הממשלה החדשה ותבחן אותה על פי התנהלותה.
הסיכוי למימוש הסכם הפיוס פתח'-חמאס היה מוגבל
מלכתחילה .הסכמים דומים שנחתמו בעבר לא בוצעו.
פרשנים רבים מתקשים לראות מצב בו החמאס
מקבל את תנאי הקווארטט ,מפרק את כוחותיו
החמושים ,ומוסר את נשקו לממשלה החוקית .עדות
לקשיים הצפויים עולה בדבריו של מוסא אבו מרזוק,
סגן ראש הלשכה המדינית של החמאס" :חמאס לא
יתיר בשום תנאי פגיעה בכוחותיו ובנשקם ...חמאס
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לא יכיר בישראל .זהו קו אדום שאסור לחצייה...
התנאים שהוצבו על ידי הקווארטט לא מעסיקים
אותנו כלל ועיקר" 29.התפתחות תהליך הפיוס הופך
לבעייתי עוד יותר נוכח העימות הצבאי המתנהל עתה
בין ישראל והחמאס .אבו מאזן עצמו עורר את זעמו
של החמאס כאשר הגיב ( 18יוני  )2014על חטיפת
שלושת הצעירים הישראלים בנאום בפני שרי החוץ
של המדינות האסלאמיות בג'דה שבסעודיה" :מי
30
שביצע את הפעולה הזו רוצה להביא עלינו הרס".
בעקבות כישלון סבב השיחות ,ארה"ב הכריזה על
פסק זמן ובחרה לחלק את
האשמה בין הצדדים ,אך עם
בכירים באיחוד
הטיה ברורה להטלת עיקר
האירופי :כישלון
האונוס על ישראל – בוודאי
המו"מ עלול
בפומבי  -כפי שהשתקף
להביא להפסקת
בתדרוך לעיתונאי נחום
תמיכתנו ברשות
31
ברנע
מרטין
ובדברי
הפלסטינית;
אינדיק במכון וושינגטון.
אין אנו רוצים
המזכיר קרי קבע בשימוע
לממן את
בסנאט כי שני הצדדים
המשך הכיבוש
צעדים
סדרת
ביצעו
הישראלי
שליליים ,עד ש"ישראל
אישרה עוד  700יחידות
דיור בהתנחלויות ופוף...
זה היה הרגע [שבו השיחות התפוצצו]" 32.המזכיר
הוסיף אזהרה" :יש גבול לכמות הזמן שהנשיא אובמה
ואני יכולים להשקיע בנושא הזה בהתחשב באתגרים
האחרים ברחבי העולם ,במיוחד אם הצדדים לא
33
יכולים להתחייב להראות רצינות".
הנטייה בממשל עתה היא להוריד את פרופיל
מעורבות ארה"ב ולתת לצדדים "להתבשל במיץ של
עצמם ".עם זאת ,האפשרות שארה"ב תפרוש מן
הניסיונות ליישב את הסכסוך הישראלי-פלסטיני
נשללה על ידי השגריר אינדיק .הלה הביע תקווה
שמנהיגי הצדדים יתגברו על הקשיים שהובילו
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למשבר בשיחות והבטיח ש"כאשר הם יהיו מוכנים,
הם בוודאי ימצאו במזכיר קרי ובנשיא אובמה שותפים
מעוניינים במאמץ לנסות שוב  -אם אכן הם מוכנים
לעשות זאת באופן רציני" 34.אחד המהלכים שהממשל
עשוי לנקוט בתום תקופת "פסק הזמן" הוא פרסומו
של נייר אמריקני המפרט את עקרונות הסכם הקבע
ואשר אמור לאתגר את הצדדים ולהזמינם לחדש
המו"מ על בסיסו בעתיד .כך כאשר המזכיר קרי מדבר
על החלופות השונות הניצבות בפני וושינגטון ,הוא
נדרש לאפשרות שבמועד כלשהו יניח נייר עקרונות
ויאמר" :הנה זה ,חברים .כך זה נראה .קבלו את זה או
35
דחו את זה".
העמדה המעודכנת שהציג ראש הממשלה נתניהו
לגבי תביעות הביטחון של ישראל ( 29יוני )2014
מעמיקה את הפערים עליהם יצטרכו האמריקנים
לגשר בעתיד .נתניהו הזהיר כי ישראל ניצבת בפני
איום ביטחוני גובר נוכח "כוחות האסלאם הקיצוני
המידפקים על דלתנו בצפון ובדרום" 36.הוא קבע כי
כדי לשמור על הביטחון ולהבטיח את פירוזה של
המדינה הפלסטינית העתידית ,צה"ל חייב לשמור
על חופש פעולה על כול המרחב שעד נהר הירדן" ,כל
הסדר יכלול שליטה פוליטית וכלכלית פלסטינית לצד
37
שליטה ביטחונית ישראלית".
אם ניסיונות ההחייאה של המו"מ לא יישאו פרי,
הצד הפלסטיני עלול לממש איומיו ולהפעיל מערכה
מדינית-משפטית נגד ישראל בזירה הבינלאומית
ולחתור להחלפת המודל של "שיחות ישירות בתיווך
אמריקני" במסלול חלופי – "מודל של פתרון כמו-
כפוי בחסות רב-לאומית" .מערכה זו החלה כבר
לקראת שלהי תשעת חודשי המו"מ בעצם הפנייה
של הפלסטינים להתקבל ל 15 -אמנות או"ם .איגרות
נוספות המופנות למגוון סוכנויות או"ם ממתינות
בתיקים נצורים .הפנייה שמעוררת את עיקר
החשש בישראל היא זו שעשויה להוביל להתקבלות
הפלסטינית לבית הדין הפלילי הבינ"ל בהאג ,שאם

אכן תתממש עלולה להציב את ישראל בפני תביעות
בנושאי פשעי מלחמה וכד'.
כדי להעצים את הלחץ על ישראל ,הפלסטינים אף
עלולים במקרה קיצון להודיע על פירוק הרשות
הפלסטינית ,במטרה לנסות ולהעביר האחריות על
הגדמ"ע לידי ישראל ולהעדיף פתרון של "מדינה אחת
לשני העמים" (אם כי אבו מאזן עצמו הבהיר לאחרונה
שלא יפרק את הרש"פ וכי הוא מעדיף את פתרון 2
38
המדינות).
עימות מדיני-משפטי על רקע השיתוק המדיני עלול
להוביל בהמשך גם לערעור המצב הביטחוני ,וגם
אם אין עתה סימנים מובהקים לכך אולי אף להביא
לפריצתה של אינתיפאדה שלישית ,במאפיינים
שאינם בהכרח זהים לאינתיפאדות הקודמות.
מומחים מעריכים שישראל עלולה להיתקל הפעם
במרי אזרחי ובאלימות עממית שאינם מאורגנים על
ידי גורם מרכזי .איתות מעורר חשש גלום בסיכום
שערך השב"כ על היקף אירועי הטרור בשנת 2013
המגלה עלייה חדה בטרור בגדמ"ע ובהכוונת פיגועים
מעזה 39,וכמובן בהפגנות האלימות שהתחוללו
בשכונות הפלסטיניות בירושלים בראשית חודש יולי
 .2014נוכח כישלון השיחות ישראל עלולה למצוא
עצמה גם מול מערכה מתגברת של דה-לגיטימציה,
סנקציות וחרמות .מציאות זו עלתה משמעותית על
סדר היום הציבורי בישראל כאשר הנציבות האירופית
פירסמה (יולי  )2013הנחיות בנושא העברת כספים
ואשראי מצד קרנות רשמיות של האיחוד האירופי
לגופים שקשורים להתנחלויות .לפי ההנחיות ייאסר
על סוכנויות וקרנות של האיחוד לממן או לתת
הלוואה ,מענק ,מלגה או פרס לפעילויות של גופים
ישראליים בהתנחלויות ,ובחלק מהמקרים ,כגון
בהלוואות ,גם לגופים ישראליים שפועלים מעבר לקו
הירוק במישרין או בעקיפין .הסכם שיתוף הפעולה
המדעי  Horizon 2020הפך על רקע ההנחיות הללו
למוקד מתיחות בין ישראל לאיחוד האירופי .ללא

הפתרון הניסוחי שהושג לבסוף היה נגרם הפסד של
כ– 300מיליון אירו לגופי מחקר ופיתוח ישראלים,
ובנוסף היו נגרמים למדע הישראלי נזקים שקשה
למדוד אותם במונחים כספיים.
בחודשים האחרונים מצטברות תופעות חרם שונות
נגד ישראל .אמנם החרמות השונים ממוקדים
בנוכחות ופעילות מעבר לקו הירוק אולם הם יותר
ויותר מוחלים גם על ישויות בתוך ישראל-גופא שלהן
נוכחות ופעילות מעבר לקו ,ולראשונה הם מוטלים
גם על ידי ממשלות" .האגודה ללימודים אמריקניים"
החליטה בדצמבר 2013
להטיל חרם אקדמי על
כישלון השיחות
ישראל .קרן פנסיה הולנדית
הרחיק – לפחות
גדולה ( )PGGMהחליטה
לזמן-מה  -את
למשוך השקעותיה מבנקים
הכורח הישראלי
ישראלים משום שהם
להכריע בנושאי
מחזיקים סניפים מעבר לקו
ליבה רגישים
הירוק ומעורבים במימון
ובכך בלם תהליך
בנייה בהתנחלויות .ספקית
שהיה עלול
המים הציבורית הגדולה
להביא לזעזועים
ביותר בהולנד "ויטנס",
פוליטיים
הודיעה ( 10דצמבר )2013
בישראל
על ניתוק הקשר עם חברת
המים הישראלית "מקורות"
בנימוק שזו מבצעת קידוחי מים בגדה המערבית
ומהווה חלק ממנגנון אספקת מים המפלה לרעה
את הפלסטינים .חברה הולנדית אחרת הודיעה
(ספטמבר  )2013על ביטול חוזה עם חברת "הגיחון"
להקמת מתקן טיהור שפכים כיוון שהוא ממוקם
מעבר לקו הירוק" .דאנסקה בנק" הבנק הגדול ביותר
בדנמרק החליט לא להשקיע בבנק הפועלים על
רקע מעורבותו במימון בנייה בהתנחלויות .משרד
האוצר הנורבגי הודיע ( 1נובמבר  )2013כי הורה
לקרן הפנסיה הממשלתית הגדולה במדינה שלא
להשקיע כספים בחברות "אפריקה-ישראל" ו"דניה
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סיבוס" בשל מעורבותן בבנייה במזרח ירושלים .על
רקע הצטברות תופעות חרם אלה ונוספות ,הממשלה
קיימה דיון מיוחד בסוגיה ( 9פברואר  ,)2014במהלכו
הציג השר לעניינים אסטרטגיים ,יובל שטייניץ,
תוכנית בעלות  100מיליון  ₪למאבק אגרסיבי כולל
בתופעת הדה-לגיטימציה .כישלון המו"מ הישראלי-
פלסטיני הוליך מדינות אירופאיות להחריף מדיניותן
כלפי ההתנחלויות 17 .מחברות האיחוד האירופי
פרסמו אזהרות לאזרחיהן לא לעשות עסקים עם
ההתנחלויות .בהודעות נאמר כי ההתנחלויות הן
בלתי חוקיות לפי הדין
הבינלאומי ולכן עשיית
הדרישה
עסקים עמן כרוכה בסיכונים
הישראלית
משפטיים 40.וכן נטען כי
להכרה בישראל
"ההתנחלויות הישראליות
כמדינת הלאום
מהוות מכשול לשלום
של העם
את
להפוך
ומאיימות
היהודי עשויה
פתרון שתי המדינות לבלתי
להתקבל ,אם
אפשרי  ...האיחוד האירופי
מנהלי המו"מ
והמדינות החברות בו לא
מצד ישראל יהיו
יכירו בכל שינוי של גבולות
מוכנים לשלם
 ,1967כולל בירושלים ,אלא
מחיר עבורה
אם כן הדבר ייעשה בהסכם
41
בין הצדדים".
בנוסף על האיום בחרמות ,בכירים באיחוד האירופי
הזהירו ( 3דצמבר  )2013כי לכישלון שיחות השלום
בין ישראל לפלסטינים עלולות להיות השלכות על
המשך הסיוע הכספי שמעניקות מדינות האיחוד
לרשות הפלסטינית .לדבריהם ,האיחוד האירופי
מוצא עצמו "מממן את הכיבוש הישראלי" ונושא
בהוצאות ,האמורות על פי החוק הבינ"ל לחול על
המדינה הכובשת .על רקע גילויים אלה ,המזכיר
קרי מצא לנכון להזהיר את ישראל מפני "המערכה
הגוברת של דה-לגיטימציה" נגדה ,והוסיף כי "ישנם
דיבורים על חרם ודברים דומים אחרים .הסטטוס-
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קוו של היום ,באופן מוחלט ,ב 100-אחוז של ודאות
42
– לא יכול להימשך .הוא אינו בר-קיימא .זו אשליה".
דוברים ישראלים רשמיים התקוממו נגד אזהרותיו
אלה של קרי והשר לעניינים אסטרטגיים שטייניץ
הגיב" :דברי קרי על החרם נגד ישראל הם פוגעניים
ובלתי נסבלים ...אי אפשר לכפות עלינו לנהל משא
ומתן עם אקדח לרקה" 43.אך שר האוצר לפיד דווקא
הלך בדרכו של קרי והזהיר אף הוא" :אירופה היא
שוק הסחר העיקרי שלנו .אם לא יהיה הסדר מדיני
וניכנס לתסריט הסביר – ויש חמורים ממנו – שבו
יש פגיעה של  20%בלבד ביצוא לאיחוד האירופי
וייפסקו ההשקעות הזרות הישירות מהאיחוד
האירופי – היצוא ייפגע בערכים של  2013בכ20-
מיליארד שקל בשנה .הפגיעה בתוצר תהיה כ11-
מיליארד שקל בשנה ו 9,800-עובדים יפוטרו באופן
מידי" 44.אזהרה ברוח דומה השמיע גם ראש המועצה
לביטחון לאומי היוצא ,יעקב עמידרור" :כישלון
המשא ומתן עם הפלסטינים רק יגביר את המגמה
של חרמות ובידוד בינלאומי של ישראל"( 45.ראוי
לציין כי במקביל לאזהרות המושמעות מאירופה,
התקבלה החלטה של מועצת שרי האיחוד להעניק
מעמד מיוחד וחסר תקדים לישראל ופלסטין אם
וכאשר יושג הסכם קבע).
כישלון השיחות הרחיק את הכורח הישראלי להכריע
בנושאי ליבה רגישים ולכן בלם תהליך שהיה עשוי
להוביל לזעזועים פוליטיים בתוך ישראל ולמתחים
בקרב יהדות התפוצות .זאת משום חידוד העיסוק
בנושאים הרגישים של הסכם הקבע ,הצורך להציג
עמדות ומן הסתם ,גם הכורח להגיע לפשרות ולשלם
מחירים כואבים .אלא שאתנחתא זו עשויה בתרחישים
מסוימים להיות קצרה יחסית בייחוד אם ישראל
תידחק לנקוט עמדה מול נייר עקרונות אמריקני ,או
מהלך במועצת הביטחון שיחתור להחלטה בעלת
אופי דומה .עקרונות הסכם הקבע נוגעים בהכרח
בסוגיות המחזיקות משמעות רבה לעם היהודי:

ירושלים  -אין בנמצא כיום צד פלסטיני או ערבי
המוכן לחתום על הסכם שלום עם ישראל ולהותיר
בידה את הריבונות על השכונות הערביות במזרח
העיר והמקומות המקודשים לאסלאם .עצם ההגעה
להסכם המבוסס על פשרה כלשהי בירושלים משמעו
אפשרות להסגת הריבונות הישראלית הקיימת
מחלקים שונים של העיר ובכלל זה ב"אגן הקדוש".
על פי תרחיש זה ,ישראל תקבל החלטה היסטורית
הנוגעת למוקד הזהות והקדושה של העם היהודי
כולו .הוויכוח הפנימי עלול להיות מר ביותר.
ההתיישבות היהודית ביו"ש  -הסכם שלום ישראלי-
פלסטיני המבוסס על עקרון שתי המדינות יעביר
לריבונות פלסטינית את מרבית שטחי יהודה ושומרון.
מעבר למשמעויות הביטחוניות שיהיו לנסיגה
הישראלית ,יכולות להיות למהלך זה משמעויות
יהודיות כבדות משקל :הן הינתקות מכברת הארץ
בה הילכו גיבורי התנ"ך ובה מונחים שורשיו של העם
היהודי (מערת המכפלה ,קבר רחל ,קבר יוסף ואתרים
רבים נוספים) ,והן כורח לפנות עשרות אלפי מתיישבים
יהודיים (שחלקם אף צפוי להתנגד בכוח לפינוי).
הוויכוח על עתיד שטחי יו"ש ומפעל ההתיישבות הגדול
עומד לעורר פולמוס פוליטי ,ביטחוני ,לאומי ודתי עתיר
רגישויות ,והפינוי – לכשיבוצע  -צפוי להיות טראומטי
ועלול להעמיק השסעים בקרב העם היהודי בישראל
ובתפוצות .הוויכוח אף כרוך בשאלה אם ישראל צריכה
להתעקש כי ההסכם יאפשר ליהודים להוסיף להתגורר
בשטחי יו"ש תחת הריבונות הפלסטינית.
ההכרה הערבית בזכות העם היהודי לבירתו
ולמדינתו  -ראש הממשלה נתניהו הדגיש בנאום בר-
אילן ( 14יוני  )2009כי "תנאי יסוד לקץ הסכסוך הוא
הכרה פלסטינית פומבית ,מחייבת וכנה בישראל
כמדינת הלאום של העם היהודי" .למרות שההנהגה
הפלסטינית הגיבה בשלילה ,הדרישה הישראלית
עשויה להתקבל בסופו של דבר בניסוח כזה או אחר,
בייחוד אם מנהלי המו"מ מהצד הישראלי יהיו מוכנים

"לשלם מחיר" עבור ההישג .יש ,כמובן ,כאלה שיעלו
את השאלה עד כמה חיוני – בראיית האינטרסים של
העם היהודי – להתעקש ולשלם מחיר משמעותי על
התקבלותה של דרישה זו( .מעניינת בסוגיה זו עמדת
הממשל האמריקני .מחד גיסא ,המזכיר קרי מבטא
תמיכה בתביעה הישראלי להכרה פלסטינית בה
כמדינה יהודית 46,ומאידך גיסא ,בהופעה בפני ועדת
החוץ של בית הנבחרים אמר המזכיר" :אני חושב שזו
טעות מצד אנשים מסוימים להעלות את הנושא הזה
שוב ושוב כמרכיב המכריע בגישתם לאפשרות של
הקמת מדינה והשכנת
שלום ,ואנחנו הבהרנו את
אובמה האשים
47
עמדתנו").

כי ישראל
אינה מציגה
חזון חלופי
כיצד תשרוד -
בהיעדר פתרון
 2המדינות -
כמדינה יהודית
ודמוקרטית
החיה בשלום
עם שכניה

האם הסכם שלום יכול להוות
תפנית היסטורית ביחסי
יהדות ואסלאם? יוזמת
השלום הערבית (ביירות,
 )2002שנולדה בעקבות מהלך
סעודי ,מציגה נכונות ערבית
לשלום כולל עם ישראל ,סוף
הסכסוך ,נורמליזציה ויחסי
שכנות טובים – בתנאים
של נסיגה ישראלית כוללת
לקווי  '67ופתרון "צודק
ומוסכם" לבעיית הפליטים.
מאז שנת  ,2003יוזמת השלום הערבית זוכה לתמיכת
ארגון מדינות האסלאם המונה  57מדינות חברות.
לאחרונה אושררה שוב עמדה זובכינוס הפסגה
האסלאמית בקהיר ( 7פברואר  .)2013בישראל חלוקות
הדעות באשר לערכה של יוזמת השלום הערבית ומידת
התבונה בהישענות עליה לצורך קידום הסכם קבע
ישראלי-ערבי .האם על רקע ההיסטוריה של היחסים
בין האסלאם ליהדות ,יהיה בכוחו של הסכם שלום מדיני
לסמן נקודת מפנה ביחסו של העולם המוסלמי כלפי
היהדות?
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פליטים יהודיים ממדינות ערב – התקדמות המו"מ
עשויים לספק אפשרות להציב על סדר היום טרגדיה
אנושית שלא זכתה לתשומת לב עולמית  -גורלם של
 850,000היהודים שהתגוררו עד  1948בארצות ערב
ושנעקרו ממקום מושבם על רקע הקמתה של מדינת
ישראל .העוול שנגרם לפליטים היהודים לא זכה
להכרה ערבית ובינ"ל ,וכמובן שהם לא זכו לפיצוי על
סבלם ועל רכושם שנגזל.

האווירה
במימשל כלפי
ישראל דואלית:
מחד  -ביקורת
על התנהלותה;
מאידך – דברי
הרגעה על
חוסנם של יחסי
שתי המדינות,
במיוחד במישור
הצבאי

התפוצות
מעורבות
בתהליכי הכרעה בסוגיות
הקבע – סוגיות הקבע
נוגעות ברגשותיהם של
יהודים באשר הם .האם
יתאפשר ליהודי התפוצות
לקחת חלק כלשהו בתהליך
ההכרעה? הדילמה תעמיד
למבחן מעשי את המחויבות
ל"פרדיגמה
התיאורטית
חדשה" ושוויונית יותר
ביחסי ישראל-תפוצות.

השלכות על משולש היחסים:
ירושלים-וושינגטון-הקהילה
היהודית האמריקאית
אין להתעלם מן הדואליות המאפיינת את היחסים
במשולש ירושלים – וושינגטון והקהילה היהודית.
מחד גיסא – תחושת ידידות עמוקה ביותר ,המומחשת
בתמיכה מעשית מאסיבית של ארה"ב בישראל בפרט
בתחום הביטחוני .מאידך גיסא – עדויות על כעס
ותסכול הדדי .תרחיש סביר בו מחריפים חילוקי
דעות בין וושינגטון לירושלים בסוגיית איראן ובסוגיה
הפלסטינית עלול להציב את יהדות ארה"ב בין
הפטיש והסדן .גילויים פומביים של המתח הכבוש
שקיים כיום פורצים מזמן לזמן בצורת שונות .כך,
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למשל ,התקרית ( 14ינואר  )2014שאילצה את שר
הביטחון יעלון להתנצל על דבריו החריפים ("משיחי",
"אובססיבי") בגנות המזכיר קרי .ותקרית חוזרת (18
מרס  )2014בה יעלון הזהיר כי אם הממשל האמריקאי
ימשיך להפגין חולשה בזירה הבינלאומית ,ביטחונה
הלאומי של ארה"ב ייפגע קשות 48,התבטאות שגררה
תגובות ממשל חריפות ביותר.
פוטנציאל המתיחות בעברו האחר של האוקיאנוס
נחשף השנה גם בפרשת מעורבותו של ארגון איפא"ק
בניסיון להעביר בקונגרס חקיקה להעמקת הסנקציות
על איראן תוך כדי המו"מ עימה .איפא"ק וישראל
הוצגו כמי שניסו לפעול נגד מדיניותו של הנשיא וכמי
שששים לסבך את ארה"ב במלחמה חדשה במזה"ת.
בעוד מצדדי החקיקה טענו כי הצלחת המו"מ מחייבת
להתמיד בלחץ על איראן ,הממשל הסביר כי חקיקת
סנקציות נוספות תחליש את רוחאני והמתונים
באיראן ,וגם תפרק את הקואליציה המערבית שמול
טהראן .איפא"ק נסוג מן המהלך ,ובכך איפשר
למתנגדיו לטעון כי איבד מכוחו.
האפשרות לצרימות ביחסי ישראל–ארה"ב מתגברת
אפוא נוכח התפתחותן של שתי סוגיות אסטרטגיות
המחזיקות השלכות נרחבות על גורלה של ישראל.
הראשונה כרוכה בתרחיש של תקיפה ישראלית באיראן
בניגוד לדעת הממשל האמריקני ,או בתמיכת ארה"ב
בהסכם עם טהראן שיהיה בלתי-קביל על ישראל,
והשנייה כרוכה בתרחיש בו ישראל הולכת ונתפסת כמי
שלא מילאה את הציפיות של וושינגטון לגבי קידומו של
הסכם ישראלי-פלסטיני .כל אלה עלולים לחזק מגמות
שמקננות בארה"ב ,ושבשלב זה עדיין רחוקות מלהיות
דומיננטיות ,לפיהן ישראל מצטיירת כמי שבקפיאתה
על השמרים המדיניים ובגישתה האזורית האגרסיבית
פוגעת באינטרס הלאומי האמריקני ,ומחיר הידידות
עימה הולך וגדל .מצדדי קו זה בארה"ב טוענים כי
ארצם עלולה להיסחף למלחמה נוספת במזרח התיכון
בניגוד לרצונה ,תדמיתה בעולם המוסלמי נפגעת ,היא

נדחקת לבידוד בפורומים בינ"ל וסופגת ביקורת מזיקה
בעטיה של תמיכתה בישראל.
מנגד ,אין להתעלם מהתחושה המתגברת בקרב
מקבלי ההחלטות בישראל ולפיה ארה"ב איננה עוד
אותו כוח מעצמתי נחוש ואפקטיבי עליו יכולה ישראל
להישען אל מול אתגרים אסטרטגיים ובשעת מבחן.
הדימוי המצטייר הוא של מעצמה מוחלשת החפצה
להתנער מתפקיד ה"שוטר העולמי" ולהוריד פרופיל
מעורבותה באזורנו וכי השחיקה במעמד ובהרתעה
של ארה"ב (כגון מול רוסיה ,איראן ובזירה הסורית)
פוגעים גם בהרתעה של ישראל.
חילוקי הדעות בין המדינות באים לביטוי בראיון
שהעניק הנשיא אובמה לכתב "בלומברג" ג'פרי
גולדברג .אובמה קבע כי הסיבה היחידה המונעת
כינונה של חזית אזורית מול איראן הנה היעדר פתרון
לסוגיה הפלסטינית .הוא האשים כי ישראל אינה
מציגה חזון חלופי כיצד תשרוד  -בהיעדר פתרון
 2המדינות  -כמדינה יהודית ודמוקרטית החיה
בשלום עם שכניה .הוא טוען כי הבנייה בהתנחלויות
מתבצעת באגרסיביות בשנתיים האחרונות – יותר
מכול מה שנראה בעבר .והוא הזהיר את ישראל" :אם
הפלסטינים יחלו להאמין כי נסתם הגולל על מדינה
פלסטינית עצמאית עם רציפות טריטוריאלית ,אזי
יכולתנו להתמודד עם ההשלכות הבינ"ל שתהיינה
לכך עומדת להיות מוגבלת" 49.משמעות אמירה זו
הינה שבתסריט של הסתתמות דרך המו"מ ארה"ב
לא תהא עוד מגן אפקטיבי כבעבר על ישראל מפני
מתקפת הדה-לגיטימציה הבינלאומית .אזהרה זו
שבה וחוזרת בדבריו של איש הבית הלבן פיליפ
גורדון שליחו של אובמה לוועידת השלום שיזם
עיתון "הארץ" ( 8יולי " :)2014כיצד ישראל תישאר
דמוקרטית ויהודית אם תנסה לשלוט במיליוני
הפלסטינים המתגוררים בגדמ"ע? כיצד תשיג שלום
אם אינה מוכנה לשרטט גבול ,לסיים את הכיבוש
ולאפשר ביטחון ,כבוד וריבונות פלסטינית? כיצד נמנע

ממדינות אחרות מלבודד את ישראל או מלתמוך
במאמצים הפלסטינים בגופים בינ"ל אם ישראל לא
50
תיראה כמחויבת לשלום?"
את עיקר התרעומת בישראל ובקרב יהדות ארה"ב
עוררה התבטאותו של המזכיר קרי במפגש סגור
שדלף ( 25אפריל " :)2014פתרון שתי המדינות הוא
בברור האלטרנטיבה היחידה ,מאחר שמדינה אחת
תביא למצב או של מדינת אפרטהייד עם אזרחים
סוג ב' – או שתביא למצב של מדינה ההורסת את
יכולתה של ישראל להיות מדינה יהודית" 51.קרי אמנם
התנצל על התבטאותו ,אך
אין בכך לטשטש את הלך
הנשיא אובמה:
הרוחות השורר בממשל.
"אם הפלסטינים
מחד – ביקורת משמעותית
יחלו להאמין
על התנהלותה של ישראל,
כי נסתם הגולל
ומאידך דברי הרגעה אודות
על מדינה
חוסנם של היחסים בין
פלסטינית
המדינות .כך למשל אמר
עצמאית,
השליח האמריקני לשיחות
יכולתנו
מרטין אינדיק ,כי בהשוואה
להתמודד עם
ל"הערכה מחדש" שעשה
ההשלכות
קיסינג'ר בתקופת הנשיא
הבינ"ל
פורד" ,יש הבדל משמעותי
שתהיינה לכך
אובמה
הנשיא
אחד:
עומדת להיות
והמזכיר קרי לעולם לא
מוגבלת"
ישעו את היחסים הצבאיים
שבין ארה"ב וישראל כפי
52
בעבר".
שעשו קודמיהם בתפקיד
עדות למתח בין
המדינות מצויה גם בתגובה שהושמעה בישראל כלפי
הביקורת שהשמיע אינדיק על חלקה של ישראל
בהכשלת השיחות (בעיקר הבנייה בהתנחלויות ,ואי
שחרור האסירים) .גורמים רשמיים שאינם מזדהים
בשמם תוקפים בחריפות רבה את אינדיק באופן
אישי ,מכתירים אותו כ"צבוע" וכמי שאינו לוקח
53
אחריות לחלקו שלו בכישלון השיחות.
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המתח על ציר וושינגטון – ירושלים אינו פוסח על
יהדות ארה"ב .התבטאויות ביקורתיות נגד ישראל
(בייחוד זו של קרי אודות "מדינת אפרטהייד")
מניבים תגובות ביקורת נסערות מפי דוברים יהודיים
בארה"ב אך גם יוצרים אי-נחת מן ההיקלעות אל בין
הפטיש והסדן .הנימים העדינים של ה"המצב היהודי"
) (The Jewish Predicamentבארה"ב נחשפו כאשר
פורסם כי שחרורו של פולארד עשוי להיות מרכיב
בעסקה להארכת המו"מ הישראלי-פלסטיני .כך למשל
השגריר לשעבר דניאל קרצר שהתנגד לעסקה טוען
כי הכיר יהודים שהועברו מפרויקטים ממשלתיים
הקשורים לישראל לאחר מאסרו של פולארד וכי
לעיתים נשלל סיווג ביטחוני גבוה מאמריקנים להם יש
קרובים בישראל .השגריר דניס רוס ,שתמך בעסקה,
קובע כי פרשת פולארד העצימה את הסטראוטיפ
לפיו לא ניתן לבטוח ביהודים במשימות הקשורות
עשויה להיות אפוא
לישראל 54.יהדות ארה"ב
מאותגרת ביתר חריפות ככול שייפתח פער בעמדות
בין ישראל וארה"ב ,ככול שישראל תלחץ ל"גייס" את
יהדות ארה"ב למאבק ,וככול שישראל תפעל בחצר
הפוליטית האחורית של הממשל (ובייחוד אם תצטייר
כמי שמסייעת למפלגה הרפובליקנית) .מציאות
כזו עלולה להעמיד את הקהילה היהודית בארה"ב
במצב לא נוח ולחשוף ביתר בולטּות את המחלוקות
הפנימיות בסוגיה ,ובמיוחד על רקע טענות שלפיהן
מדיניות החוץ האמריקנית במזה"ת מושפעת על ידי
ישראל והלובי היהודי באופן שמנוגד לאינטרסים של
ארה"ב עצמה.
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סיכום
הנשיא אובמה הבהיר בעצרת האו"ם האחרונה את
סדר העדיפויות של מדיניות החוץ האמריקנית:
"בטווח הקרוב ,המאמצים הדיפלומטים האמריקניים
יתמקדו בשני נושאים מובחנים :החתירה של איראן
לנשק גרעיני והסכסוך הערבי-ישראלי .אמנם נושאים
אלה אינם הסיבה לכול בעיות האזור ,אך הם היו לאורך
מידי מקור מרכזי של אי-יציבות ,ופתרונם יכול
זמן רב ַ
55
לסייע ולשמש בסיס לשלום נרחב יותר" .אלא שיחד
עם החשיבות שהנשיא מייחס לנושאים אלה ,הוא גם
מקטין ציפיות באשר לסיכוי השגת היעדים .בראיון
ל"ניו יורקר" ,הוא מעריך כי הסיכוי להשלים חוזה
סופי עם איראן ,ועם ישראל והפלסטינים ,הינו "פחות
מ 56."50:50 -הערכה מפוכחת זו של הנשיא ממחישה
את אי-הוודאות הקשה הכרוכה בשתי הסוגיות שהינן
כה קריטיות מבחינתה של ישראל ומבחינת חוסנו של
משולש היחסים ירושלים-וושינגטון ויהדות ארה"ב.
אלא שאי-הוודאות הקשה – המאפיינת לרוע המזל
את מכלול הסיטואציה האסטרטגית של ישראל
 אינה משחררת את ירושלים מן הצורך בקבלתהכרעות כבדות משקל.
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משולש היחסים:
ירושלים ,וושינגטון והקהילה היהודית

היבטים פוליטיים
בעוד שבמחצית הראשונה של  2013הסתמן כי
העימותים בין ארצות הברית לבין ישראל נחלשו
במידה מסוימת ,בשנת  2014נקלעו היחסים בין
המדינות למשבר שככל הנראה מבשר תקופה
חדשה של אתגרים רציניים ליחסים ביניהן ,אתגרים
שעלולים להעמיד גם את הקהילה היהודית בארצות
הברית בפני דילמות לא פשוטות .זאת על אף שבשלב
זה המשך שיתוף הפעולה הביטחוני בין שתי המדינות
לא נפגע ,ולפי מקורות ממשלתיים בירושלים
ובוושינגטון אף העמיק והגיע לממדים חסרי תקדים.
דואליות זו מוסברת בכך שהמשך היחסים הביטחוניים
והעמקתם נובע מאינטרסים אמריקניים אזוריים על
רקע התגברות חוסר היציבות במזרח התיכון והסיכון
למשטרים ערביים באזור שבעבר נתפסו כעוגנים
בטוחים לארצות הברית .בנוסף ,הנשיא אובמה נוטה
לקבל את עמדת תומכיו בקהילה היהודית ובמיוחד
המעגל הקרוב אליו בשיקגו ,כי אסור שחילוקי דעות
מדיניים עם ישראל ישפיעו על איתנותה ועוצמתה
הביטחונית ,שהיא הערובה לקיומה באזור עוין .מרכיב
אחר הוא המחיר הפוליטי :קיימת הערכה בסביבת
הנשיא כי פגיעה בקשר הביטחוני עם ישראל אינה
מקובלת על הקונגרס ועל הציבור האמריקני.
לעומת זאת ,הנשיא והמעגל הקרוב אליו סבורים
כי מדיניות ההתנחלות ,המשך השליטה הישראלית

בשטחי הגדה המערבית והשלכותיהן על העם
הפלשתיני מהוות תופעה קולוניאליסטית ,שאיננה
יכולה להתקבל אצל מדינה דמוקרטית הרואה
עצמה כחלק מהמערב .בנוסף ,מתחזקים הגורמים
בממשל אובמה שרואים בישראל נטל ולא נכס ,כפי
שהיה בעבר .תפיסות אלה מובילות לגישה מדינית
לא ידידותית כלפי ישראל ,שבמשוואת היחסים עם
הפלשתינים מצטיירת כצד החזק מול הצד החלש
שנתון תחת שלטון כיבוש.

דאגה ואכזבה בישראל
חודשים ספורים לאחר ביקורו של הנשיא אובמה
בישראל נשחק קיסמו בקרב הציבור הישראלי ,ושוב
התעוררה חשדנות מול מדיניות מימשלו במזרח
התיכון .למשל ,מסקר שפרסם המכון הישראלי
לדמוקרטיה בחודש מרץ ,עולה כי  66אחוז מהציבור
הישראלי היהודי ו 53-אחוז של ערביי ישראל אינם
מאמינים כי מזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי לוקח
בחשבון את צרכי הבטחון של ישראל .השינוי באווירה
בישראל נובע מאכזבה בשבעה מישורים:
א .התנהלות מדינית בעייתית של הממשל שמקרינה
חולשה ושאיפה להתנתק מהמזרח התיכון בין
היתר בעקבות אופן קבלת ההחלטות בנושא
הסורי ,המצרי והרוסי;
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.בכישלון המאמץ האמריקני לקדם את תהליך
השלום והתחושה כי קיימת נטייה בבית הלבן
לכוון את הביקורת בעיקר נגד ישראל ,להמעיט
בביקורת כלפי הפלשתינים ולהתעלם מהאחריות
לטעויות מצדם;
.גהכרה בממשלת האחדות פת"ח  -חמאס
המורכבת מטכנוקרטים ונכונות מצד המימשל
להמשיך להעביר לה סיוע ,למרות שעמדות
החמאס לא השתנו והוא ממשיך להחזיק בכוח
צבאי משלו בעזה;
.דהערכה שיש נכונות אמריקנית להוביל מהלך של
פשרה מול האיום הגרעיני האיראני ,בין היתר על
חשבון ישראל;
.ההתפוגגות האווירה החיובית כלפי מימשל
אובמה ,שנוצרה בעקבות ביקור הנשיא בישראל,
והחמצת הזדמנות לשיפור ביחסים האישיים בין
הנשיא לבין ראש הממשלה נתניהו.
.ופרסומים בתקשורת האמריקנית המבקרים את
ישראל לא רק על חלקה בכישלון התהליך המדיני
אלא גם על שורה של ניסיונות לכאורה לפגוע
באינטרסים אמריקניים ולבצע ריגול בתחום
ארה"ב.
.זדאגה כי אם המתח יחריף עלול הממשל להסיר
את התמיכה בישראל במוסדות בינלאומיים
ולגרום בעקיפין לבידודה ולהגברת מסע הדה-
לגיטימציה כלפיה.
החשדנות כלפי מימשל אובמה שהחריפה עם
הנכונות לשתף פעולה עם הממשלה הפלשתינית
החדשה ,הכרה שנתפסת כסטירת לחי לישראל,
עלולה להקשות גם על התפתחות חיובית בתהליך
המדיני .ללא אמון של ישראל בעוגן האמריקני ,יקשה
על הציבור הישראלי לתמוך בוויתורים המשמעותיים
והכואבים הנחוצים להשגת הסכם עם הפלשתינים.
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גורמים נוספים שהגבירו את החשדנות בישראל
נעוצים בחילופי הגברי במימשל ובסביבתו של
הנשיא אובמה במהלך הקדנציה השנייה .החלפת
ראש המועצה לביטחון לאומי ,שהצליח ליצור
מערכת אמון עם ראש הממשלה נתניהו ובמיוחד עם
מקבילו לשעבר בישראל ,והחלפתם של מספר נושאי
תפקידים בכירים נוספים בסביבת הנשיא ,לא תרמו
בלשון המעטה ,לשיפור התקשורת בין הממשלות.
על פי פרסומים בוושינגטון ובירושלים .ראש המועצה
לביטחון לאומי הנוכחית נמנעת מקיום פגישות
סדירות עם שגריר ישראל וכך לא מופעל ערוץ נוסף
שהיה עשוי לתרום להורדת המתח.
החששות הגוברים בירושלים נובעים ,בין היתר,
מהערכה שמתגבשת בירושלים כי ישנה מגמה
להרתיע גורמים פרו ישראלים ובהם אישים בולטים
בקהילה היהודית ,לתמוך בישראל.
בהקשר זה יש לציין סדרת פרסומים על "ריגול
ישראלי נגד ארצות הברית" ,שראתה אור בעקבות
דיון שנערך בקונגרס על רקע ההצעה לכלול את
ישראל במסגרת תוכנית הפטור מאשרת כניסה
ולאפשר לאזרחיה לבקר בארצות הברית במעמד של
תיירים לתקופה של עד שלושה חודשים .הדלפת
הדיון גררה שורה של פרסומים על כך שכביכול
ה CIA-מתייחסת לישראל כאל "איום מספר ,"1
במסגרת מאמצי הריגול הנגדי של ארצות הברית
במזרח התיכון.
אחד הפרסומים האחרונים ב"ניוזוויק" חושף את
המגמתיות נגד ישראל :הוא מתבסס על ספר שעומד
לצאת לאור בימים אלה בבריטניה שמגלה כביכול
האזנה ישראלית לשיחה שניהל הנשיא ביל קלינטון
עם נשיא סוריה חאפז אל-אסד .גורמים ישראליים לא
מבטלים אפשרות כזאת לחלוטין ,אך הם מדגישים כי
גם אם היה ציטוט כזה הוא היה לקו הטלפון של אסד
ולא לזה של קלינטון .גם אישים בכירים בממשלה
ובארגוני המודיעין של ישראל דחו על הסף האשמות

אלה והכחישו מכל וכל פעילות ריגול ישראלית כלשהי
נגד מטרות אמריקניות לאחר חשיפת פרשת פולארד
ב .1986-אולם להוציא התייחסות יחידה של שר
ההגנה האמריקני ,צ'אק הייגל ,אף אישיות אמריקנית
בכירה לא הכחישה את הנאמר .הייגל עצמו הסתפק
בכך שאמר כי מדובר בשמועות שאין לו לגביהן "שום
מידע שעשוי לבסס אותן".
גורמי מימשל אמריקניים רשמיים אינם מכחישים
את הקשיים המסתמנים בין שתי המדינות .בנוגע
להאשמות על ריגול ,הם הדגישו "שיש להסתפק
בדברי הייגל ,משום שללא מידע מדויק קשה מאוד
להוציא הכחשה רשמית גורפת" .גורמים אלה טענו
כי ישראל וארצות הברית חייבות להשקיע מאמצים
גדולים במקביל ,כדי לתחזק את היחסים ביניהן,
משום שהשותפות ביניהן אינה אוטומטית והיא
צפויה ללחצים גם בעתיד .עוד הוסיפו אותם גורמים
כי זו טעות לחשוב שבעוד שנתיים וחצי ,עם כניסתו
של נשיא חדש לבית הלבן ,הקשיים שהתעוררו בין
שתי הממשלות ייעלמו כלא היו" :היחסים האישיים
בין המנהיגים אינם משנים את האינטרסים הבסיסיים
בשתי המדינות .בעשורים האחרונים מצדדת
המדיניות של ארצות הברית בפתרון של שתי מדינות,
וזה לא הולך להשתנות ,כך שהאתגרים יישארו
במקומם".
במצב זה ,מורגש ביותר הצורך בתיאום הדוק ,ויש
לעשות כל מאמץ כדי לחדש את ערוץ ההידברות
הישיר ברמות הבכירות ביותר.

סימני שאלה בוושינגטון
על כוונותיה של ישראל
במקביל לסימני השאלה שהתעוררו בישראל כלפי
מימשל אובמה ,לאווירת חוסר האמון בין שתי
הממשלות תורמים גם חשדות כבדים שהתעוררו
במימשל נגד ממשלת ישראל ,בשל הגורמים הבאים:
.אהרכב הקואליציה הנוכחית ,בראשות בנימין
נתניהו ,שמבשרת תפנית ימינה של ההנהגה
הישראלית והקשחת עמדותיה האידיאולוגיות
של הממשלה ,והתפיסה כי מדיניותה של ישראל
מוכתבת בעיקר על ידי שיקולים פוליטיים של
הישרדות קואליציונית;
.בריבוי התבטאויות של מנהיגים ישראלים
השותפים בקואליציה על כוונות לספח שטחים
ביהודה ושומרון (בעיקר את גושי ההתנחלות)
באופן חד-צדדי;
.גמהלכים הנתפסים כניסיון של ישראל לנצל את
השפעתה והשפעת הגורמים הידידותיים לה
בקונגרס ,כדי לכפות מנגנון ביקורת על מדיניות
הבית הלבן בנוגע לתהליך ההידברות עם איראן
והתהליך המדיני מול הפלשתינים;
.דהמשך הבנייה ופרסום מכרזים לבניית יחידות
דיור חדשות בהתנחלויות ובמזרח ירושלים;
.ההתפיסה ,הרווחת בעיקר בסביבתו של הנשיא
אובמה ובמפלגה הדמוקרטית ,בדבר מעורבות
ישראלית במערכת הבחירות של  2012לטובת
המפלגה הרפובליקנית;
.והתבטאויות חריפות של שרים וחברי כנסת מן
הקואליציה נגד מזכיר המדינה ג'ון קרי וחברי
צוות השלום האמריקני.
התסכול במימשל האמריקני בא לביטוי בפרסומים
שנלוו לכישלון המו"מ עם הפלשתינים גם בארצות
הברית וגם בישראל .עיקר האשמה הוטלה על
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הסירוב הישראלי להקפיא את הבנייה בהתנחלויות
ועל פרסום שורה של תוכניות ומכרזים לבניה חדשה
במהלך המו"מ .התחושה בישראל הייתה שהמימשל
נוהג בסלחנות מופרזת כלפי מה שכונה "בריחתו של
אבו-מאזן מקבלת החלטות" .האמריקנים השיבו על
כך" :אבו מאזן לא ברח מהחלטות  -הוא 'ננעל' בשל
המשך הבנייה בשטחים".
ברקע המתיחות שנוצרה בין הממשלות נמצאות
גם השיחות הישירות עם איראן ,שמכרסמות באמון
הציבור הישראלי בנכונות האמריקנית לקיים את
התחייבותה למנוע מאיראן נשק גרעיני ,שהחזקתו בידי
איראן נתפסת כאיום קיומי על ישראל .החשש הוא כי
מדיניות הממשל מאפשרת
לאיראן להמשיך להתבסס
החשש בישראל:
כמדינת סף גרעינית .חשש
מדיניות
זה מתחזק על רקע מדיניות
המימשל
של ארצות הברית שמשדרת
מאפשרת
חולשה מול סוריה ,מול
לאיראן להמשיך
מצרים ומול רוסיה .בישראל
ולהתבסס
פרשו לחומרה גם את
כמדינת סף
נאומו של הנשיא אובאמה
גרעינית
באקדמיה הצבאית ווסט
פוינט .על אף שהנשיא לא
הוריד את האופציה הצבאית
מהשולחן כדי להגן על אינטרסים אמריקנים הוא
הדגיש כי יש לעשות בה שימוש מושכל" :מאז מלחמת
העולם השנייה ,כמה מהטעויות היקרות ביותר שלנו,
לא נבעו מאיפוק אלא מרצון שלנו למהר להרפתקאות
צבאיות בלי לקחת בחשבון את התוצאות"...

הפרדוקס הישראלי
במבט מבחוץ קשה להבין את הפרדוקס לכאורה
שמאפיין את ההתנהלות הישראלית .מצד אחד -
התחושה שישראל נתונה לאיומים קיומיים בשל
המאמץ הגרעיני של איראן ,האיום הדמוגרפי והחשש
מהפיכתה למדינה דו-לאומית ,חוסר היציבות במזרח
התיכון ,מסע הדה-לגיטימציה המתנהל נגדה בעולם;
ומצד שני  -האופטימיות בקרב הציבור הישראלי ,ממדי
הילודה ,היציבות הכלכלית ,הבנייה לגובה בתל-אביב
ומחירי הדיור מרקיעי השחקים ,וסקרים בינלאומיים
(כמו דו"ח של האו"ם שפורסם על ידי  UNSDNהנסמך
על נתוני חברת הסקרים "גאלופ העולמית" וממצאים
של ה ,)OECD-שמלמדים כי ישראל תופסת מקום
גבוה בסולם המדינות שאזרחיהן מאושרים ,ותושביה
מביעים שביעות רצון מאיכות חייהם – מקום  11מקרב
 156מדינות .בהקשר זה צריך לציין שני פרמטרים
מרכזיים בנוגע לישראל" :הערבות ההדדית – לכידות
חברתית; ו-מדדי הבריאות.
ואמנם ,לזרים קשה להבין ששר הביטחון לשעבר,
שמתריע על "סכנה קיומית" בגלל התגרענותה של
איראן ,בוחר להתגורר בקומה העליונה של אחד מגורדי
השחקים החדשים בתל אביב .מחוץ לישראל קשה
גם להבין את הכמיהה של הרוב בישראל לשמור על
האופי היהודי והדמוקרטי ,תוך הדחקת המשמעות
של המשך השליטה בעם הפלשתיני .לא מבינים כיצד
על אף התסכול שנלווה לחשיפת השחיתות בצמרת
הישראלית ישנה בציבור שביעות רצון כללית ותקווה כי
ישראל צועדת לקראת מימשל תקין יותר .לא מבינים
איך על אף הביקורת החריפה על התנהלותו של ראש
הממשלה ,משמאל ומימין כאחד ,הוא מתייצב איתן
בסקרים הפוליטיים מול יריביו מבית ומחוץ.
הסתירות האלה מאפיינות את ישראל מאז כינונה.
מצד אחד  -המבחנים והאתגרים הקיומיים ,ומצד
שני הישגים ללא תקדים והערכה למה שהושג בשנות
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העצמאות .סתירה זו מתבטאת גם במצב הפוליטי
הפנימי .מחד גיסא ,סקרים מלמדים כי מרבית
האוכלוסייה מצדדת בפשרות מרחיקות לכת למען
השגת הסכם שלום כולל ,על בסיס שתי מדינות לאום,
ומאידך גיסא ,תוצאות הבחירות וסקרים פוליטיים
מצביעים על המשך היתרון של הימין.
בנימין נתניהו ממשיך להוביל מול יריביו הפוליטיים
כמי שנתפס בציבור כמתאים ביותר לתפקיד ראש
הממשלה ,למרות שהוא נתון לביקורת מתמדת על
תפקודו ומתקשה לעיתים קרובות להוביל מהלכים
פנימיים בשל חוסר תמיכה פוליטית ,כמו בעניין
הצגת מועמד מטעמו לנשיאות ,או בחירת אישיות
כלכלית לתפקיד נגיד בנק ישראל.
בסקר שנערך על ידי עיתון "הארץ" במלאת שנה
לבחירות השיג נתניהו  30אחוזי תמיכה מול  11אחוזי
תמיכה בלבד במועמד "העבודה" ,יצחק (בוז'י) הרצוג;
 7אחוזי תמיכה בציפי לבני;  6אחוזי תמיכה בשר
החוץ אביגדור ליברמן ובמועמד הבית היהודי נפתלי
בנט וחמישה אחוזים בלבד ביאיר לפיד.
הסברים – חלקיים – לתופעה זו:
.אהיציבות היחסית שמאפיינת את שלטון נתניהו
בתחומי הכלכלה בתקופת משבר פיננסי בעולם,
הביטחון והשקט היחסי (בתקופתו נהרגו פחות
ישראלים ופחות ערבים מאשר בתקופתו של כל
ראש ממשלה שכיהן לפניו מאז מלחמת ששת
הימים) ,ותנופת הבנייה וההשקעה בתשתיות;
.בההערכה כי ממשלה בראשותו תנהל משא ומתן
יעיל יותר ממשלה אחרת;
.גהתפתחויות בזירה המפלגתית :שר הביטחון
לשעבר ,אהוד ברק ,שנחשב כמועמד פוטנציאלי
חזק בהתמודדות על ראשות הממשלה ,פרש מן
הזירה הפוליטית והתמיכה בו נשחקה לחלוטין;
שני יריבים פוטנציאליים אחרים לנתניהו ,ראש
הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ,והרמטכ"ל

לשעבר גבי אשכנזי ,הסתבכו בפרשיות וחקירות
פליליות.
בכל הנוגע לשחיתות בישראל 2014 ,הייתה שנה
קשה במיוחד .אהוד אולמרט נדון לשש שנות מאסר
על חלקו בפרשת "הולילנד" ועומד בפני ערעור בבית
המשפט העליון על אישומים מהם זוכה ,כאשר עדות
מזכירתו לשעבר ששתיקתה סייעה לזיכויו ,עלולה
להביא להרשעתו בערעור ,וגבי אשכנזי ,שנחשב כמי
שיוכל להנהיג את מפלגת העבודה לניצחון בבחירות,
נחקר באזהרה על חשדות שונים בקשר למסמך
מזויף שנועד לטרפד את אחד המועמדים לרשת
אותו .בנוסף ,חקירה חדשה בנמל אשדוד עלולה
לחשוף קשרי "הון שלטון"
שנוצלו בין היתר לניסיון
נתניהו ממשיך
להביא להדחתו של אהוד
להיתפס בציבור
ברק ,ומעורבות בהתנהלות
כמתאים ביותר
הפוליטית הפנימית בתוך
לתפקיד רה"מ
מפלגת העבודה ("הארץ" -
למרות הביקורת
"דה-מרקר" )2.6.2014

המתמדת
שהוא סופג

חקירות השחיתות לא
נעצרו בצמרת הפוליטית
בלבד .שורת המשפטים
והחקירות הנוספות שחלקן
כבר הביאו למעצרים,
אישומים ואף הרשעות של משרתי ציבור ובהם הרב
הראשי לשעבר ,ראשי עיריות ופקידים בכירים ,אינה
מלווה בשמחה לאיד בישראל .אמנם רבים חשים
תסכול עמוק על רקע גילויים אלה ואולם אצל רבים
אחרים קיימת תחושה כי המדינה חזקה מספיק
חוליִ ים
וחברתה בריאה דייה על מנת להתמודד עם ָ
שהוזנחו במשך העשורים הראשונים לקיומה ,ולכן
מהווה דווקא מקור לאופטימיות.
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הקהילה היהודית" :בין הפטיש
לבין הסדן"

על אדמת ארצות הברית ,מעוררים אצל חלקים
מהקהילה חשש להופעה של רגשות אנטי יהודיים
בקרב חלק מהציבור האמריקני הכללי.

משבר ביחסים בין ישראל לבין ארצות הברית
עלול להעמיד את הקהילה היהודית במצב בעייתי.
יהדות אמריקה חשה בנוח בתקופות שבהן מפגש
האינטרסים בין ממשלתם לבין ממשלת ישראל
מצטרף לערכים המוסריים והדמוקרטיים שבהן
דוגלות שתי המדינות .כאשר אחד משני מרכיבי
המשוואה נשחק ,היהודים חשים נתונים בין הפטיש
לבין הסדן ,בין הנאמנות המוחלטת שלהם למולדתם
– ארצות הברית ,ובין הציפיות שלהם מקהילת
האחות היהודית בישראל.

תחושות ההתרחקות אינן עדיין בגדר תופעה גורפת,
אולם יש יותר ויותר סימנים שמעידים כי היחס לישראל
מעורר מחלוקת פנימית בקהילה ושוחק בעיקר ביחסו
של הדור הצעיר לישראל .תופעה זו באה לביטוי בשנה
האחרונה בפעילות יהודית בקמפוסים ,באירועים
קהילתיים וגם במחלוקת שהתעוררה סביב השתתפותם
של נציגי ארגונים יהודיים שמבקרים את מדיניותה של
ממשלת ישראל ,במפגן האהדה השנתי שמתקיים בכל
שנה בניו-יורק לרגל יום העצמאות הישראלי.

הירידה במספר
הנציגים
היהודים
בבית הנבחרים
עשויה לשקף
נטייה של הדור
היהודי הצעיר
למעורבות
פוליטית פחותה

היום ניכרת פגיעה בשני
המישורים .מצב שבו ישראל
וארצות הברית מפתחות
גישה שונה לגבי המדיניות
ותקופה
איראן,
מול
שבה תהליך השלום עם
מדינות ערב ובעיקר עם
הפלשתינים ,נתון במבוי
סתום מגביר את התחושות
האלה ,בעיקר אם הוא מוצג
על ידי המימשל כמנוגד
לאינטרס האמריקני.

בנוסף ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בעבודה שנעשתה
השנה במכון למדיניות העם היהודי על גישת יהודי
התפוצות לאופייה של ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית ,מעמיקה בקרב חלקים מהקהילה
היהודית האמריקנית תחושת ניכור כלפי ישראל ,על
רקע היעדר פתיחות כלפי הזרמים השונים ביהדות
ויחס של הפליה כלפי המיעוט הערבי.
הפרסומים הביקורתיים כלפי ישראל ועל הניסיונות
מצידה לפגוע כביכול באינטרסים חיוניים לארצות
הברית ,כמו ההאשמות בדבר הריגול הישראלי
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סוגיה נוספת שיש לעקוב אחריה קשורה לשחיקה
היחסית בייצוג הפוליטי של יהודי ארצות הברית.
בשש השנים האחרונות ירד מספר היהודים בביח
הנבחרים מ 33-ל 22-ובסנאט מ 13-ל .9-הקהילה
היהודית אמנם עדיין נהנית מיתרון יחסי בייצוג
הפוליטי וקיים גם מיתאם בין הנתונים האלה לבין
ירידה בכוחה של המפלגה הדמוקרטית ,שרוב
היהודים נוטים להצביע בעדה באופן מסורתי,
אולם ייתכן שתופעה זו משקפת גם נטייה של הדור
היהודי הצעיר למידה פחותה של מעורבות פוליטית,
ציבורית וחברתית.
תופעות אלה מחייבות התייחסות בצד הישראלי
ובצד הקהילתי .על ממשלת ישראל ועל ידידיה
בארצות הברית לעשות מאמץ משותף כדי לתחזק
את היחסים המיוחדים בין שתי המדינות .ישראל
חייבת מצידה לפתח גישה מחבקת כלפי הזרמים
השונים ביהדות ולגלות יתר הבנה לציפייה בדור
הצעיר להוות דוגמא מוסרית וערכית ,תוך הבטחת
זכויות המיעוטים ,על מנת לאפשר יתר הזדהות עמה.
ובמקביל על הקהילה היהודית האמריקנית לעודד
בקרב הדור הצעיר פיתוח מנהיגות כדי שבבוא היום
יימצאו מועמדים מתאימים לא רק להנהגה היהודית
אלא גם בכלכלה ,בפוליטיקה במימשל ובאקדמיה.

6

קשרי קהילות וישראל

קשרי קהילות :מגמה חיובית ,צורך
במיסוד הדיאלוג
מצב הקשרים בין קהילות יהודיות בעולם ,ובעיקר בין
שתי הקהילות הגדולות ביותר ,זו של ישראל וזו של
צפון אמריקה ,השתפר השנה לעומת המצב בשנים
קודמות .אין מדובר בשינוי דרמטי ,אולם מספר
אירועים ועדויות מאפשרים לראות את התקופה
האחרונה ככזו שבמאזן הכולל חלו בה התפתחויות
חיוביות במצב קשרי הקהילות .להתפתחויות אלה
נוכל לצרף השנה גם עדות מכלי ראשון ,שהתקבלה
במסגרת המחקר המקיף "ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית :עמדות יהודי העולם" ,שנערך על ידי
המכון למדיניות העם היהודי .1כבר בפתיחתו של
מחקר זה (פרטים נוספים על המחקר בהמשך) כללנו
את המסקנה כי "יהודים ברחבי העולם תומכים
בישראל ,ורואים את הקשר עימה כעניין חשוב שראוי
להמשיך בו" .ישראל ,כך מצאנו במחקרנו ,משמשת
כמכנה משותף חיובי ליהדות העולם.

נתונים חיוביים ,סימנים מדאיגים
מחקרים חדשים על מצב יהודי העולם שהתפרסמו
השנה ,ובהם המחקר המקיף על יהדות ארה"ב של
מכון "פיו" 2וכן מחקרים העוסקים בקהילות יהודיות
אחרות ,כמו קהילת יהודי בריטניה ,הפגינו את עוצמת
הקשר היהודי לישראל .במחקר של  PEWנמצא כי
כ 70%-מהיהודים מרגישים קשר רגשי "חזק" או
"כלשהו" לישראל .בבריטניה ,בקרב זוגות שבהם שני
בני זוג יהודים 84% ,מהנשאלים במחקר מקיף קבעו
כי שמירת קשר לישראל מרכזית לזהות היהודית
שלהם.3
מחקרים אלה הם נדבך נוסף המחזק את הטענה
כי למרות התרעות נמשכות בעניין ,אין בשלב זה
עדויות ממשיות ל"התרחקות" של יהודי העולם
מישראל .4עם זאת ,במחקר בבריטניה ,כמו גם
במקבילו בארה"ב ,נמצא כי יש קשר הדוק בין מצבם
המשפחתי של היהודים בני הדור הצעיר לבין הקשר
שהם חשים לישראל .למול ה 84%-מכלל היהודים
שיש להם בן זוג יהודי הרואים את ישראל כמרכיב
זהות יהודית חשוב ,רק  42%חשים כך מקרב
היהודים בבריטניה שלהם בן זוג שאיננו יהודי .מצב
דברים זה דומה במהותו גם למצב אצל יהודי ארה"ב,
שגם בה נמצא קשר מובהק בין נישואים מעורבים
לבין עוצמת הקשר לישראל.
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בקהילה הגדולה של יהודי ארה"ב מתחרות שתי
מגמות ,המובילות את הצעירים לקצוות מנוגדים של
ספקטרום הקשר לישראל :מצד אחד  -עלייה דרמטית
במספרם של הצעירים האורתודוקסים ,שהם כיום ,על
פי חישוב משוכלל של נתוני פיו ,5למעלה מרבע מכלל
הצעירים היהודים (למרות שהקהילה האורתודוקסית
מונה רק כעשירית מכלל יהודי ארה"ב) .צעירים אלה
קשורים לישראל בקשר הדוק הרבה יותר מכלל יהודי
ארה"ב .6מצד שני  -עלייה דרמטית במספר הצעירים
היהודים שאינם אורתודוקסים הבוחרים בן זוג לא
יהודי ,או המוגדרים על ידי
חוקרי "פיו" כ"יהודים לא על
בנתונים של
פי דת" .7הקשר של יהודים
כלל הקהילה
צעירים אלה לישראל חלש
היהודית-
בהרבה יחסית לזה של
אמריקנית,
יהודים אחרים ,והשיעור
היציבות
העולה שלהם בקרב כלל
בקשר לישראל
הצעירים היהודים משתקף
"מרשימה",
גם הוא בנתונים הנוגעים
למרות העלייה
לקשר לישראל .החוקר
הדרמטית
סטיבן כהן מצא בנתוני "פיו"
בשיעור הנישואים
הוכחה לירידה הדרגתית
המעורבים
תלויית-גיל בעוצמת הקשר
לישראל אצל יהודים שאינם
לדוגמה:
אורתודוקסים.
בני ה 18-29נוטים לחשוב פחות מאחרים ש"לדאוג
לישראל זה מרכיב חשוב בלהיות יהודי" (,30%
לעומת ממוצע של  41%בין כלל היהודים שאינם
אורתודוקסים ,ו 52%-בקרב יהודים לא אורתודוקסים
בני  65ומעלה). 8
הנתונים הנוגעים לצעירים (שאינם אורתודוקסים),
ובעיקר ליהודים שבוחרים בני זוג שאינם יהודים,
משקפים אתגר מהותי לשימורם של קשרים
קהילתיים ,כפי שהם משקפים אתגר לשימור
הזהות היהודית בכללה .לטווח ארוך ,הם עשויים
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כמובן להעיד גם על מגמות שאינן חיוביות בנוגע
לקשרי יהודים .אולם ,כאמור ,נתונים אלה אינם
צריכים לטשטש תמונה כוללת חיובית שהשתקפה
במחקר ,המעידה באופן כללי על המשך הקשר
החזק של יהודים ברחבי העולם לישראל ,וגם על
מגמות חיוביות בקרב הדור הצעיר עצמו ,כמו
למשל אלה הנוגעות להרחבת מעגל היהודים
המבקרים בישראל (נתון שיש לייחסו ,כנראה,
להצלחתן של תוכניות המסע המסובסדות
לישראל) .למעשה ,כפי שטען החוקר טד ששון,9
ה"יציבות בקשר לישראל" כשמדובר בנתונים על
כלל הקהילה ,למרות העלייה הדרמטית באחוז
הנישואים המעורבים" ,מרשימה" ,ועולה ממנה
שבמקביל לשחיקה בקשר בקרב הפלח הגדל
של נשואים ללא יהודים ,ישנה כנראה התחזקות
של הקשר בקרב "יהודים לפי דת" (שהם ,ברוב
המקרים ,גם מי שבוחרים בנישואים ליהודים).
נתונים אלה מגובים גם בהתפתחויות מעשיות
לכיוון חיובי הנוגעות לקשרי ישראל עם התפוצות.
התפתחויות אלה ניתן לחלק לשני מסלולים
עיקריים :פעילות מוצלחת של ניטרול גורמי משבר,
ופעילות מתוגברת לשותפות בבניית עתיד יהודי
משותף.
מצד ישראל הרשמית (בעיקר באמצעות משרדי
ממשלה והסוכנות היהודית) ניכר מאמץ מיוחד
בשנה החולפת להמשיך בפעולות שנועדו להסדיר
את מעמדה של רחבת הכותל באופן שיהפוך אותה
למכילה גם עבור יהודים שהנוסח האורתודוקסי
המקובל בה אינו עונה על הצורך הדתי-תרבותי
שהם מעוניינים בו .פעולות אלה ,שטרם הושלמו,
אך באו לביטוי מוחשי מאוד בהקמת רחבת תפילה
נוספת המשמשת לתפילות בנוסח לא-אורתודוקסי,
מחזקות את התחושה שישראל ,בבואה לקבוע
מדיניות פנים-ישראלית מובהקת ,מוכנה להכניס
למכלול שיקוליה גם צרכים של קהילות יהודיות

אחרות בעולם .במקביל ,פתחה ישראל בחודשים
האחרונים ביוזמה מקיפה של התייעצות ,הפניית
תקציבים ופעילות משותפת לחיזוק הזהות היהודית
בתפוצות .יוזמה זו ,המצטרפת לכמה מהלכים
מוקדמים יותר בהיקף מצומצם יותר ,מעידה יותר
מכל נאום או הצהרה על נטישה בפועל של "שלילת
הגולה" ,ומעבר לתמיכה בנוכחות יהודית פעילה
ברחבי העולם.
נכונות זו מצד ישראל לגלות התחשבות גוברת
בעמדות יהודי העולם ולנקוט מעורבות גוברת
בפעילות משותפת עם יהודי העולם שאיננה פעילות
ישירה למען מדינת ישראל אלא פעילות לשיפור
המצב היהודי בתפוצות ,מוצאת בקהילות היהודיות
בתפוצות שותפים .בחודשים האחרונים נערכו ביוזמת
המכון למדיניות העם היהודי סמינרים בעשרות
קהילות יהודיות בתפוצות ,שבהם עלתה לדיון גם
שאלת קשרי ישראל והתפוצות .סמינרים אלה נערכו
כחלק מתהליך חקירה של עמדות יהודי העולם על
"ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" .למכון הוצע
לקיים חקירה זאת כהליך מקביל לחקירה שערכה
הפרופ' רות גביזון ,ביוזמת שרת המשפטים ציפי לבני,
על ההסדר החוקתי הראוי לישראל "כמדינה יהודית
ודמוקרטית" .החקירה בקהילות היהודית ,שסוכמה
בדוח מפורט ,עסקה במספר שאלות מרכזיות :כיצד
צריכה להתבטא יהודיותה של ישראל לטעמם של
יהודי התפוצות ,אלו ערכים דמוקרטיים צריכים
להנחות אותה וכיצד עליה לנהוג במקרה של מתח או
התנגשות בין "אינטרס יהודי" ל"אינטרס דמוקרטי",
וגם שאלות הנוגעות למהות יחסיה של ישראל עם
יהודים שאינם ישראלים .המסקנות שעלו מן הדיון
הזה בבירור הצביעו על רצון עז בקרב היהודים לזהות
ולמצות נתיבי שותפות בין ישראל לבין הקהילות
בתפוצות .רצון זה משותף לפלח ניכר מאוד מקרב
משתתפי התהליך שיזם המכון (ויש לציין כי רוב
היהודים שהשתתפו בו הם יהודי "המעגל הראשון"

המחוברים לקהילה היהודית המאורגנת – )10אך ניתן
להבחין בהבדלי גישות באשר לאופי המדוייק של
השיתוף הרצוי.

עיקרי הדו"ח על ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית
כאמור ,פרויקט המכון ,שהתחקה אחר עמדותיהם של
יהודי התפוצות בסוגיית זהותה של ישראל כ"מדינה
יהודית ודמוקרטית" חשף מפת-עמדות המחזיקה
דמיון רב לזו המאפיינת את
מפת העמדות
הציבור בישראל .11התפיסה
של יהודי
כי ישראל אמורה להיות
התפוצות
"מדינה יהודית ודמוקרטית"
בסוגיית
יוצרת מסגרת מושגית
"יהודית
המכילה את עמדותיהם
ודמוקרטית"
של מרבית יהודי התפוצות
מגלה דמיון רב
(למרות שהשאלה אודות
לזו המאפיינת
המשמעות הקונקרטית של
את הציבור
מדינה "יהודית ודמוקרטית"
בישראל
מניבה מגוון תגובות רחב.
הטענה כי ישראל צריכה
להיות "רק יהודית" או "רק
דמוקרטית" ,מוציאה את
מי שאוחז בהן מן הקונסנסוס היהודי בתפוצות .ראוי
לציין כי הדיון על אופייה של ישראל כ"מדינה יהודית
ודמוקרטית" ,התגלה כמשמעותי ביותר עבור רבים
ממשתתפי הדיונים.
הנה עיקר המסקנות שהוצגו בדו"ח המיוחד:
	•ביחס לדילמה הנובעת לעיתים מההגדרה כפולה
"יהודית ודמוקרטית" איתרה עבודת המכון
עמדות הניצבות בשני הקטבים :כאלה המבטאות
העדפה חד משמעית של המאפיין הדמוקרטי
על זה היהודי ,וכאלה המבטאות את הקיצוניות
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ההפוכה .אלא שאין לטעות בעמדה שהתגלתה
כדומיננטית :רצון לראות ישראל שהיא גם יהודית
וגם דמוקרטית ,והנחה כי שילוב זה ,על אף
המתחים הגלומים בו ,אפשרי בהחלט .בהתאם,
העמימות המקופלת בהגדרה הנוכחית "יהודית
ודמוקרטית" נתפסת אצל רבים כיתרון ,משום
שהיא מאפשרת לשמור על שותפות ולמנוע
פלגנות ופיצול.
	•עבור רבים מיהודי התפוצות ,ערכי הדמוקרטיה
נתפסים כ"ערכים יהודיים" .לכן ,התנהלות
במאפיינים
השוחקת
הדמוקרטים של ישראל
המציאות
נתפסת גם כפגיעה ביהדות
האיזורית
ובהגדרתה של ישראל
והאיומים
כמדינה יהודית .אם ישראל
הביטחוניים
דמוקרטיה
תהיה
לא
אינם מקנים
תישחק
ליברלית
לישראל חסינות
האטרקטיביות שלה בעיני
מפני ביקורת
יהודים רבים בתפוצות.
	•חידוד של מתחים
קונקרטיים בין "דמוקרטיה"
לבין "יהדות" מגלה כי
בקרב הרוב  -שרואה בדרך
כלל מתאם בין ערכים
אלה – מתקיימים שני מחנות :אלה שרואים
את הזהות הדמוקרטית מצטרפת אל הבסיס
היהודי של המדינה ואלה המדגישים את הסדר
ההפוך .אבחנה זו מוצאת ביטוי באופן שבו שני
המחנות בוחנים ומגבשים דעה מול דילמות
מעשיות המאפיינות את החיים ב"מדינה יהודית
ודמוקרטית".
	•יהודי התפוצות מעוניינים במרכיב זהות דתי
משמעותי יותר במאפייני הזהות של ישראל
מכפי שהם מעוניינים בו במדינת מושבם ,בחלק
משימור זהות ישראל כ"יהודית" .עם זאת,
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מושמעת ביקורת נוקבת ביחס למימוש המעשי
של יחסי דת-מדינה בישראל ,ובעיקר ביחס
למונופול של הזרם האורתודוקסי המדיר זרמי
יהדות אחרים מהביטוי הציבורי של חיים יהודיים
בישראל.
	•ניכר ,שרבים מיהודי התפוצות מכירים בקשיים
ובאילוצים שמולם ניצבת ישראל לנוכח
העוינות האזורית והאיומים הביטחוניים .עם
זאת ,הרוב אינו רואה במציאות זו ,ובעובדה
ששכנותיה של ישראל אינן מקפידות על
דמוקרטיה וזכויות אדם ,הצדקה להורדת
הרף הערכי הגבוה שישראל מצופה להציב.
המציאות האיזורית גם אינה מעניקה לישראל
חסינות מפני ביקורת.
	•ביקורת המושמעת בתפוצות כנגד מאפיינים
מקוממים בהתנהלותה של ישראל בתחום
היהודי ,יכולה להתבסס על טיעונים הנסמכים
על ערכי הדמוקרטיה ,כשם שביקורת המושמעת
כנגד מאפיינים מקוממים בהתנהלותה של
ישראל בתחום הדמוקרטי ,יכולה להתבסס על
טיעונים הנסמכים על ערכי היהדות .ללמדכם על
המתאם הגבוה בין שני המושגים בתפיסתם של
מרבית יהודי התפוצות (כך למשל הביקורת כנגד
המונופול הניתן לאורתודוקסיה בישראל וקיפוח
הזרמים האחרים ,נשענת במידה רבה על טיעונים
השייכים לעולם הערכים הדמוקרטי).
	•הדיון בזהותה של ישראל כ"מדינה יהודית
ודמוקרטית" חשף מגוון של ציפיות הרווחות
בקרב יהודי התפוצות – מישראל:
 -על ישראל להיות פלורליסטית. -על ישראל להקפיד על שוויון לאזרחים הלא-יהודיים של המדינה.
 -על ישראל לשאוף למצב שבו לא תשלוט עלהפלסטינים.

 -על ישראל לשים קץ למונופול האורתודוקסיעל החיים היהודיים ,ולתת מעמד שווה לכל
זרמי היהדות.
 -על ישראל להימנע מלכפות נורמות דתיותעל חברה אזרחית שרובה חילונית.
 -על ישראל לחזק מהותה היהודית על ידיהעצמת הכרת אזרחיה את המסורת ,הערכים
וההיסטוריה של העם היהודי.
יהודי התפוצות בוחנים את זהותה של ישראל גם
בדרכים הייחודיות להם:
	•אופייה של ישראל משפיע משמעותית על האופן
שבו ה"יהדות" נתפסת בעולם על ידי יהודים
ושאינם יהודים .כך למשל ,הוא עשוי להשפיע על
מידת דבקותו של הדור הצעיר בזהותו היהודית,
ובמקביל עשוי להשפיע על יחסה של סביבה לא
יהודית כלפי יהודי התפוצות החיים במחיצתם.
	•במקום מושבם ,היהודים הנם מיעוט .בישראל
היהודים הם רוב .אבחנה זו רלוונטית לחשיבות
הרבה שיהודי התפוצות מייחסים לשמירת
זכויותיהם של מיעוטים בישראל ולזכויות אדם
בכלל.
סוגיית זכותם של יהודי התפוצות להשמיע דעתם
בסוגיות המוכרעות בישראל היתה נושא מרכזי
בדיונים.
	•בלט בהם בטחון עצמי גובר להשמיע עמדות
ביקורתיות כלפי ישראל ,ובייחוד בנושאים
הקשורים למאפייני הזהות היהודיים של ישראל.
	•הודגש על ידי משתתפים רבים כי למדיניותה
של ישראל ולדימוייה בעולם ,יש השפעה על
ביטחונם ורווחתם של יהודי התפוצות ,ולכן הנם
זכאים להשמיע את דברם.
	•בלט רצונם של מרבית הדוברים לראות את
ישראל מתייעצת באופן סדיר עם יהודי התפוצות

בנושאים היקרים ללבם .הודגש כי התייעצות
שכזו תעצים את הסולידריות בין ישראל
והתפוצות.

מפגש ,התייעצות ,השפעה
במישור הקהילתי ,ניתן להבחין בכמה ערוצים
שבאמצעותם מבקשים יהודי העולם לבטא את
קשריהם עם ישראל ולנהל בצורה מיטבית את
יחסיהם איתה .וכמובן ,יש להבחין בין מישור זה,
הנוגע לקהילות יהודיות
"למדיניותה של
 קרי ,לביטוי משותף שלישראל ולדימוי
קבוצות יהודים המאוגדות
שלה בעולם
וולונטרי
באופן
יחדיו
יש השפעה
או
אירגונים
במסגרת
על ביטחונם
פדרציות ,או של יהודים
ורווחתם של
שפשוט מתגוררים באותו
יהודי התפוצות,
איזור בעולם ,מדינה ,מחוז
ולכן הם זכאים
או עיר – לבין ביטוי של
להשמיע את
יחסים עם ישראל במישור
דברם"
האישי .יהודים מכל העולם
מבקרים בישראל ,שומרים
על קשר עם קרובי משפחה
וחברים בישראל ,עוקבים
אחר חדשות מישראל וכדומה .יחסים אלה מתבטאים
במחקר בנתונים שפירטנו למעלה ,המתייחסים
לעוצמת הקשר האישי לישראל ,חשיבות הקירבה
לישראל ,משמעותה של ישראל לזהותו היהודי של
הפרט וכדומה .היחסים הקהילתיים עם ישראל
הם נדבך נוסף המבטא קשר קבוצתי ולא אישי.
הם יכולים להביא לידי ביטוי רצון משותף כללי
יותר של קבוצות יהודים גדולות יותר ,ובהתאם גם
לשאוף לתקשורת עם "קהילה" ישראלית מקבילה
שאיתה מתנהל הדיאלוג .חשיבותם גדולה ,משום
שבכוחם להגביר את המוטיבציה של הפרט הן
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בקשר שלו לקהילה המקומית (המאפשרת לו לנהל
ערוץ יחסים עם ישראל במישור גבוה יותר) ,והן את
תחושת הקירבה שלו לישראל עצמה (משום שיכולתו
להשפיע עליה באמצעות הקהילה שלו מקנה לו
מניית אחריות ושייכות) .חשיבותם לישראל גדולה
משום שבאמצעותם היא יכולה לזכות ולהעניק קשב
ליותר יהודים בפחות זמן ,וגם משום שקשרי קהילות
בונים קהילות ,היכולות במועד המתאים לנקוט גם
פעילות משותפת.
את ערוצי ההידברות הקהילתיים עם ישראל,
שיהודים ברחבי העולם
הביעו רצון לחזק אפשר
בשנים
לחלק לשלושה ,על פי סדר
האחרונות
עולה של מידת העוצמה
גובר קולם של
שלהם :מדיאלוג בלתי רשמי
יהודי תפוצות
ובלתי מחייב לשני הצדדים;
המבקשים
להתייעצות שאינה מחייבת
להשפיע גם על
אך שיש לה מימד פורמלי;
מדיניות החוץ
ועד להידברות המכוונת
והביטחון של
מראש להשפעה ישירה
ישראל
של יהודי התפוצות על
מדיניותה של ישראל.
אך בטרם נדון במשמעותם
של ערוצים אלה ובאופן
שניתן לקיים אותם ,ראוי להקדים ולומר כי רוב יהודי
העולם – לפחות כפי שעמדתם השתקפה בדיוני
העומק שערכנו בכל אותן קהילות ,מברזיל ועד הולנד
ובריטניה ,מצרפת דרך דרום אפריקה ועד לקהילות
רבות בקנדה ובארה"ב – מעוניינים בקשר עם ישראל
ורואים לו ערך ומשמעות .כפי שדיווחנו בדו"ח
המקיף על עמדות יהודי העולם 12:התשובה לשאלה
האם ראוי שיהיה קשר בין ישראל לתפוצות "היתה
פשוטה ואחידה למדי בכל הדיונים" .אמנם ,עוד יש
ביהדות העולמית זרמים המתנגדים לקשר עם ישראל
מטעמים אידיאולוגיים (אנטי -או פוסט-ציונים) או
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דתיים .אבל הזרמים הללו שוליים .הנטיה לתמוך
בקשר עם ישראל ,ביקורתי פחות או יותר באופיו,
רווחת מאוד ברוב מכריע של הקהילות והארגונים.
הנה כמה דוגמאות להתבטאויות מהסמינרים שערכנו
ברוח זו .דו"ח שנכתב בעקבות הסמינר בקליבלנד,
ארה"ב ,קובע כי "הקשר בין יהודים לא-ישראלים לבין
יהודים ישראלים הוא מיוחד וחייב להישמר" .משתתף
בסמינר בניו יורק אמר כי "קשר עם ישראל הוא
הבסיס ,ואין כיום שום זרם מרכזי ביהדות שמתנגד
לכך" .בסיכום שהתקבל מדיוני החברים בקרן החדשה
לישראל באוסטרליה נקבע כי "המשתתפים הסכימו
כי יש קשר מיוחד וחזק בין ישראל לבין היהודים
בשאר העולם והביעו את תקוותם כי כך יהיה תמיד".
עוד ראוי לומר ,כי בקרב רבים מן היהודים רווחת
התחושה כי לקהילות ברחבי העולם יש זכות ,ואולי
אף חובה ,לגלות מעורבות פעילה בעיצוב דמותה
של ישראל .ישנם כמובן גוונים רבים ושונים בנוגע
לעומק המעורבות הרצויה והלגיטימית :ישנם יהודים
המסתייגים מכל רמז של ניסיון ל"השפעה" ומבקשים
רק "הקשבה" ישראלית ,ולעומתם יש מי שסבורים
שבעניינים מסויימים יש ליהודי העולם הזכות לנסות
ולהשפיע באופן פעיל על מדיניותה של ישראל .כפי
שעלה מהמחקר ,בהקשר למעורבות פעילה וממשית
נדמה שיותר יהודים מרגישים "ביטחון בזכותם
וביכולתם להתערב בעניינים ישראליים הנוגעים
ליהדות ופחות בעניינים מובהקים של מדיניות חוץ
ובטחון" .קרי ,יש יותר יהודים הסבורים שמעורבותם
צריכה להתמקד במדיניות הנוגעת ישירות ל"יהודיות"
של ישראל .אך ישנם כמובן גם יהודים רבים ,שקולם
גובר בשנים האחרונות ,המבקשים להשפיע ,במישרין
או בעקיפין (באמצעות ארגונים בישראל) גם על
מדיניות החוץ והבטחון.
המשותף כמעט לכולם הוא הרצון בדיאלוג קבוע
ומשמעותי בין הקהילות .יתרונותיו של דיאלוג כזה
ברורים :הוא מחזק את תחושת הקשר והמעורבות

של הקהילות זו עם זו; הוא מאפשר פירוק מוקדם
ומסודר של מוקשים המעיבים על היחסים; הוא נותן
בידי ישראל כלי נוסף להבהרת עמדותיה ומדיניותה
בנושאים שונים ,כולל כאלה שהיא מתקשה כיום
לתקשר לחלק מיהדות התפוצות; הוא נותן בידי יהודי
התפוצות כלי להעברת מסרים דיסקרטית לישראל
ומשמש ככלי לשיחרור קיטור במקרים של תסכול
ממדיניות ישראל בנושאים שונים; הוא נותן לישראל
אפשרות לשפר את עצמה בעזרת ייעוץ חיצוני של
קהילות שוחרות טובתה; הוא משפר את רמת האמון
הנדרשת לפרוייקטים משותפים; ועוד ועוד.
בהקשר לדיאלוג זה ראוי לציין שלושה עקרונות שעלו
בדיונים רבים כעקרונות מפתח להצלחה שלו:
1.1על הדיאלוג להיות דו-צדדי ,ולא הליך שמטרתו
גיוס יהודי העולם לטובת מטרות ישראליות בלבד
(אבל גם גיוס כזה הוא מרכיב לגיטימי בדיאלוג).
כלומר ,יהודי העולם מבקשים דיאלוג שמטרתו
אינה תועלתנית-מיידית מצידה של ישראל ,אלא
יש בו גם ניסיון מצידה לשקלל עמדות של יהודי
העולם לתוך כלל שיקוליה.
2.2על הדיאלוג להתנהל מול גורמים ישראלים
שיש להם יכולת להשפיע על החלטות בנושאים
העולים לדיון .בדיונים שערך המכון בקהילות
רבות בעולם הועלה החשש שישראל איננה
מתכוונת באמת להתחשב במה שיגידו אלא רק
להעמיד פני מאזינה .על כן חשוב שהדיאלוג
יתנהל באופן המעורר אמון בכך שיש לו גם
משמעות מעשית – אין זה אומר בהכרח שישראל
צריכה לממש כל המלצה שעולה במסגרתו,
אך זה כן מחייב התרשמות של נציגי הקהילות
שעמדותיהם אכן נלקחות בחשבון.
3.3על הדיאלוג להתנהל מול גורמי תפוצות יציגים,
שיש בכוחם לפרוש בפני מקבלי ההחלטות
בישראל את מגוון העמדות של כלל קהילות

יהדות התפוצות על שלל גוניהם האידיאולוגיים,
הפוליטיים ,הדתיים והארגוניים .ירידת כוחם של
האירגונים המרכזיים בתפוצות מחייבת ביסוס
של הליך שאיננו מתמקד אך ורק בשיח מול
ראשיהם ,אלא כזה שכולל מאמץ מסודר לשילוב
של מנהיגות צעירה הפועלת מחוץ למוסדות
המרכזיים המסורתיים שעימם נהגה ישראל
להידבר .וכמובן ,שאלת היציגות עצמה ראויה
לדיון נפרד ומקיף ,שודאי שיש לשקלל בו גם
את ההגיון במתן משקל יתר בייצוג לקבוצות של
יהודים שהם פעילים ומעורבים על פני יהודים
שאינם מעורבים

הדיאלוג הקיים וחסרונותיו
כבר כיום קיימות מסגרות
רבות שבהן מתנהל שיח
הדיאלוג
בין ישראל לבין קהילות
ישראל-תפוצות
וארגונים בתפוצות ,חלקן
צריך להתנהל
מסגרות רשמיות ממש
באופן המעורר
(כמו הגוף המכונה "ועדת
אמון בכך שיש
התיאום" )13וחלקן חצי
לו משמעות
רשמיות או וולונטריות,
מעשית
חלקן הפועלות לאורך
זמן ,וחלקן המתקיימות
עד הוק לצורך בירור
ספציפי (כמו במקרה של
הבירורים הנוגעים לחוק
הגיור ולרחבת הכותל
המערבי) .בקהילות התפוצות הדעות חלוקות האם
ועד כמה יש לקיים הליך רשמי וקבוע של התייעצות
ישראל-תפוצות ,בין השאר מתוך תחושה שישראל,
כמדינה עצמאית ,צריכה לשמור על נבדלות בהליכי
קבלת ההחלטות שלה ,ומתוך חשש של יהודים
בתפוצות שפורמליזציה של הליכי התייעצות תחזק
המכון למדיניות העם היהודי
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סטריאוטיפים של "נאמנות כפולה" .עם זאת ,ככל
שמדובר בהתייעצות הנוגעת ישירות לנושאים
"יהודיים" ,קרי ,לשאלות יסוד הנוגעות למצבה של
ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ,ולאופן שבו
היא מתפקדת כמדינת הגרעין של העם היהודי כולו,
נדמה שיש בקרב מרבית יהודי התפוצות תחושה
שהתייעצות פורמלית היא מעשה ראוי .הגדרת
גבולות הגיזרה של משימה כזאת היא כמובן הליך
מורכב ,שיש לו שוליים אפורים רחבים ,ועם זאת,
במקרים רבים קל לזהות אינסטינקטיבית איזה סוג
של נושאים נכנס תחת
המטריה ה"יהודית" ואיזה
במסגרות
סוג שייך לתחומים אחרים
השיח הקיימות
שהתייעצות ביחס אליהם
כיום אין מענה
תעורר קושי רב יותר.

מספיק לרצונם
של יהודי
התפוצות בהליך
התייעצות
מסודר

במסגרות השיח הקיימות
כיום אין מענה מספק
לרצונם של יהודי התפוצות
בהליך התייעצות מסודר
– ולטענתנו במחקר ,גם
לנכונות הגוברת בישראל
להיות קשובה להתייעצות
כזאת – מכמה סיבות:14

	•בין נציגים של יהודי התפוצות ובין נציגים
ישראלים נערכות פגישות רבות ,במסגרות שונות,
בדרגים שונים ומסיבות מגוונות ,אך חסרה
מסגרת מובהקת ומוסכמת שתהווה את גרעין
ההתייעצות היסודי ,שלא תהיה מעשה אד הוק
לפתרון בעיה ספציפית ולא יוזמה קצרת מועד
שתתבטל עם חילופי שלטון או תישחק לאחר זמן
קצר.
	•המסגרות נוטות להתכנס ללא סדר יום ארוך
טווח ומסודר ,וללא מתודולוגיה מסודרת של
דיון ,הפקת מסקנות ומעקב אחר יישומן.
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	•המשתתפים במסגרות נבחרים באופן שמקשה
עליהן להיתפס כיציגות .המסגרות מצומצמות,
ואינן נותנות בהכרח ביטוי מתאים לעמדות
הרווחות בכלל הקהילה היהודית.
	•דיוני המסגרות השונות אינם נתמכים במחקר
רקע מתאים ,שיכול לספק מידע נרחב ומהימן
יותר על העמדות של יהודי התפוצות בנושאים
שונים ,על ציפיותיהם מישראל ,על הנושאים
העומדים בראש מעיניהם וכדומה.
כמו שקורה לעיתים קרובות בעולם היהודי גם
בנושאים אחרים ,זירת הדיאלוג ישראל-תפוצות
אינה סובלת מהעדר יוזמה ,אלא דווקא מריבוי
יוזמה שאיננה מתוכננת ואינה מכוונת מטרה ברורה.
התוצאה של הליך כזה היא חוסר אפקטיביות .מצד
אחד ,מושקע בו מאמץ ניכר ,אך מצד שני בקהילות
יהודי התפוצות עדיין רווחת התחושה של העדר
התייעצות מספקת .הן הקהילות בתפוצות ,והן
הצד הישראלי ,אמורים להיות מעוניינים בדיאלוג
משמעותי ואפקטיבי בנושאים שלשני הצדדים יש
עניין מובהק לדון בהם – גם אם לא בהכרח להגיע
להסכמה .אך בשני הצדדים חסמים המקשים על
הקמת דיאלוג כזה:
בקהילות:
	•קושי של אירגונים ממוסדים לוותר על מעמדם
כמתווכים בלעדיים של עמדות יהודי קהילותיהם.
	•העדר דמוקרטיזציה בחלק ניכר מן הארגונים,
שמונע מהם להיות כלי להעברת מסרים
המשקפים את עמדות רוב היהודים (או לפחות
את עמדות היהודים המעוניינים להיות מיוצגים).
	•סדר יום ארגוני השונה לעיתים מסדר היום הכללי
היהודי.
	•העדר מובנה של אפשרות למשטר הליך מסודר,
דיסקרטי ומוסכם של ייצוג ,בקהילה שהשותפות
בה נעשית על בסיס וולונטרי.

בישראל:

דברי הסבר

	•נוחות תיפעול בפעולה מול האירגונים המוכרים,
חשש מפני כניסת גורמים חדשים שישראל
תיאלץ לקבל כנציגי תפוצות אף שאינה חשה
בנוח להידבר איתם.

גורמים המחייבים את פיתוח הדיאלוג:

	•חשש מנסיונות של התערבות-יתר בעניינים
פנימיים של ישראל ,שיקשו עליה פוליטית
ומדינית.
	•פוליטיזציה של הליכים בתוך ישראל לצרכים
פנימיים על ידי גורמים המשתתפים בהם.

סיכום
המכון למדיניות העם היהודי ממליץ להעמיק ולמסד
דיאלוג קבוע עם יהודי העולם לשם התייעצות
ותיאום בנוגע להחלטות המתקבלות בישראל שיש
להן השפעה על התפוצות ,ובנוגע להחלטות בעולם
היהודי שמשפיעות על ישראל .במסגרת זו ,וכהמשך
לפרויקט ההתייעצות הנרחב שקוים השנה על ידי
המכון על עמדות העם היהודי על ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית ,יקיים המכון בשנה הבאה
סבב נוסף של סמינרים בקהילות ברחבי העולם,
וכן כנס שנתי בהשתתפות מנהיגים מהארגונים
היהודיים ,מהקהילות ומהאקדמיה .הדיונים יתמקדו
בסוגיות ובאתגרים המרכזיים תוך התייחסות
לחמשת המימדים החיוניים לשגשוג העם היהודי:
גיאופוליטיקה ,זהות והזדהות ,קשרים בין-קהילתיים,
ניצול משאבים ודמוגרפיה .הדיאלוג יתקיים תוך
הקפדה על מסגרות פלורליסטיות ותוך שיתוף הדור
הצעיר ,יזמים חדשים והקפדה על ייצוג מגדרי הולם.
המכון דו"ח לממשלה
בסיום התהליך יגיש
ולהנהגה היהודית בעולם ,ובו המלצות מפורטות
לחיזוק ולעדכון מנגנון ההתייעצות ועל הפרמטרים
המרכזייםשמומלץ להתמקד בהם.

.אשמירה על שלמות העם היהודי בעידן של
"בחירה חופשית" ,כשהדרך לגיבוש ולאימוץ
זהויות אחרות פתוחה לרווחה.
.בהשתתפות של הדור הבא בחיים יהודיים ותרומה
לקהילה.
.גחיזוק וגיבוש אופייה של ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית וכמדינת הגרעין של העם היהודי;
.דקידום יחסי ישראל – תפוצות והיחסים בין
קהילות השונות בעולם ,תוך טיפוח ושימור ערך
הערבות ההדדית ,הבא לידי ביטוי באימרה "כל
ישראל ערבים זה בזה";
.ההתחשבות שיטתית בהשלכות שיש להחלטות
המתקבלות בישראל על העם היהודי;
.והעמקת השיח המשותף בסוגיות יסוד לעם
היהודי;
.זשיפור התיאום של עיקרי המדיניות תוך שיתוף
הגופים היהודיים המתמחים בנושאים ספציפיים.
.חהצורך לגייס את יהודי התפוצות למאבק
בתופעת הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל
כמדינת הלאום של העם היהודי.
תנאים הכרחיים להקמת הפורום:
.אטיפול בנושאים ש"נופלים בין הכיסאות" או
שמטופלים תוך כפילות וחוסר תאום;
.בהתועלת הגלומה בנושאים הנידונים לעם היהודי;
.גהשגת תמיכה וייצוג רחב של כל הגורמים
הפעילים;
.דגיבוש דיאלוג שלא יעמיק את המחלוקות בעם
היהודי ואת השסעים בישראל;
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.ההימנעות מגרימת נזק חיצוני כמו החרפת
תפיסות אנטי-יהודיות לגבי "הקשר היהודי",
נאמנות כפולה וכד'.
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הערות

הסוציולוגית של הזדהות כיהודי "לא על פי דת" .ראו:

1.1ראו :ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית :עמדות יהודי
העולם .המכון למדיניות העם היהודי ,מאי .2014
ראשי הפרוייקט :שמואל רוזנר ואבי גיל .מחקר זה,
שנסמך על עשרות סמינרים בקהילות יהודיות ברחבי
העולם ,וסוכם בכנס מנהיגות יהודית בניו יורק במרץ
 ,2014הוגש לפרופ' רות גביזון כחומר רקע לחקירתה
בעניין ההסדר החוקתי הראוי לישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית .פרופ' גביזון מונתה למשימת חקירה זו
על ידי שרת המשפטים ציפי לבני.
A Portrait of Jewish Americans – Findings from a
Pew Research Center Survey of U.S. Jews. 2013

2.

Jews in the United Kingdom in 2013, David Graham,
Laura Staetsky and Jonathan Boyd, February 2014.

3.

4.4לקריאה נוספת בעניין זה:

The Challenge of

Peoplehood: Strengthening the Attachment of
Young American Jews to Israel in the Time of the
Distancing Discourse, Shmuel Rosner and Inbal
.Hakman, JPPI, April 2012

5.5שיכלול הנתונים נעשה על ידי הפרופ' סטיבן כהן.
לפרטים נוספיםOrthodox Population Grows Faster :
Than First Figures in Pew #JewishAmerica Study,
.The Jewish Forward, Nov. 2013
6.6ראוEight facts about Orthodox Jews from the Pew :
Research survey, Pew, October 2013. “Orthodox Jews
express much more emotional attachment to Israel
than do other U.S. Jews. This is particularly true of
Modern Orthodox Jews, 77% of whom say they
feel “very attached” to the Jewish state. By contrast,
among ultra-Orthodox Jews, 55% say they feel
very attached to Israel. And among American Jews
”.overall, 30% say they are very attached to Israel

7.7המכון למדיניות העם היהודי פרסם שני דוחות
קצרים המנתחים את המשמעויות האפשריות
של צמיחת הקטגוריה של יהודים "לא על פי דת"
בארה"ב ,קטגוריה שהופיעה שבנה האחרונה בשני
מחקרים מרכזיים .שלמה פישר עסק במשמעות

are the “Jews by Religion” in the
Report?, Shlomo Fischer, Nov. 2013

Who
.Pew

שמואל רוזנר עסק בדילמות המדיניות שקטגוריה
זו מציבה בפני מקבלי החלטות בעם היהודי .ראו:
'Jews Not by Religion': How to Respond to
American Jewry's New Challenge, Shmuel Rosner,
.Dec. 2013
8.8לנתונים נוספיםSo What is Pew’s Verdict: Are Young :
American Jews Attached to Israel?, Shmuel Rosner,
.Jewish Journal, October 2013

9.9ששון ניתח את נתוני פיו ,והוכיח שחלק ניכר מהקבוצה
המכונה "יהודים שלא על פי דת" מורכבת מיהודים
הבאים מבתים "מעורבים" .הטון הכללי של הניתוח
חיובי ,משום שששון מזהה עליה ברמת ההזדהות של
ילדים מבתים מעורבים עם המורשת היהודית שלהם –
במילים אחרות ,יותר ילדים מבתים מעורבים מזדהים
כיהודים (אם כי ,כמחציתם ,כיהודים "לא על פי דת").
הניתוח המלא של ששון הופיע במגזין טאבלט .ראו:
New Analysis of Pew Data: Children of Intermarriage
Increasingly Identify as Jews, Theodore Sasson,
.November 2013

1010בדו"ח המלא על המחקר נכלל פרק שלם על
המתודולוגיה שהנחתה את עורכיו ,וניתוח מפורט
של יתרונותיה וחסרונותיה בשיקוף עמדות יהודי
העולם .בקצרה :ברור כי לאופן שבו נערכו הסמינרים
היתה השפעה ממשית על הרכב המשתתפים וממילא
גם על העמדות המובעות בדיונים .הליך זה מתמקד
בקהילה היהודית המאורגנת ,המקושרת והמתעניינת,
ולקבוצות יהודיות אחרות יש בו ייצוג חסר .לכן,
כהליך של בירור מלא של עמדות כל היהודים הוא
לוקה בחסר ,ולעומת זאת ,הוא מאפשר להבין לעומקן
את עמדותיהם של אותם יהודים שהסיכוי לגייס אותם
לפעילות משמעותית גבוה ,ושהמחוייבות שלהם
לעתיד יהודי משמעותי גבוהה.
1111דו"ח המכון "ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית,
עמדות יהודי העולם" נחתם והוגש לפרופ' גביזון
ב 21.5.2014-באירוע בהשתתפות גביזון ויו"ר הסוכנות
נתן שרנסקי .הדו"ח המלא מופיע באתר המכון.
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1212הפרק האחרון בדו"ח המפורט על "ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית :עמדות יהודי העולם" הוקדש
כולו ל"מרחב ישראל-תפוצות :למה מצפה יהדות
העולם".
1313הוועדה לתיאום הפעולות בין הממשלה לבין
ההסתדרות הציונית והוועדה לתיאום הפעולות בין
הממשלה לבין הסוכנות היהודית (המוסד לתיאום),
ראוhttp://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/ :
Comissions/committee25.htm

1414בעניין זה ,ראו גם את פרוטוקול ישיבת ועדת הכנסת
לעליה ,קליטה ותפוצות מיום  11באפריל ,2005
שבו הציגו נשיא המכון דאז ,הפרופ' יחזקאל דרור,
ונשיא המכון כיום ,אבינועם בר יוסף ,כמה המלצות
הנוגעות לשיפור פורום ההידברות בין ישראל
לבין הקהילות בתפוצות .המצב השתפר בכמה
נושאים מאז דיון זה ,אולם לא במידה מספקת.
( ht t p : / / w w w. n e vo. co. i l / l aw _ ht m l / l aw 1 0 3 /
.)alia2005-04-12.htm
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עולמות נפרדים :מערכות זהות
יהודית בישראל ובתפוצות

הקדמה :מערכות זהות יהודית
בתפוצות ובמדינת ישראל
ההערכה השנתית מתמקדת בעם היהודי ,הן בתפוצה
והן בישראל .לכן גם פרק מורחב זה על הזהות יתמקד
בזהות היהודית הן בישראל והן בתפוצות ,ובמיוחד
בתפוצה הגדולה ביותר – ארצות הברית .נראה כי
בשתי קהילות יהודיות חשובות אלו פועלות מערכות
שונות של זהות יהודית .כלומר ,בין שתי הקהילות
ישנם הבדלים חשובים במבנה הזהות היהודית
ובכללים הבלתי-כתובים הנוגעים לחשיבה על זהות
יהודית והתממשותה ("כללי הדקדוק" של הזהות
היהודית) .הבדלים אלה גורמים לכך שבמקרים
רבים ,יהודים ישראלים ויהודים אמריקאים אינם
מבינים אלה את אלה .החלק הראשון בפרק זה יהיה,
אפוא ,דיון קצר במערכות הזהות היהודית ובישראל
ובארצות הברית .בהסתמך על ניתוח זה נבחן
בהמשך את ההתפתחויות בזהות היהודית במהלך
השנה האחרונה בתפוצות ובישראל .בהתייחס
לתפוצות ,נתמקד במחקר רב החשיבות של מכון
ּפיּו ,דיוקן יהודים אמריקנים :ממצאים מסקר ּפיּו
של יהודים אמריקאים ,שהתפרסם באוקטובר 2013
(Pew Foundation, A Portrait of Jewish Americans:
Findings from a Pew Research Survey of American
 .)Jewsבהתייחס לישראל ,נעסוק במספר יוזמות
חקיקה בישראל הנוגעות לזהותה היהודית של

המדינה וכן בערעורים על ההסדרים המקובלים
ביחסי דת-מדינה בישראל.
אנו בוחרים להציג מודלים של זהות יהודית בשתי
הקהילות האלו כי הדקדוקים שלהן קוטביים זה לזה;
במידה מסוימת ,המודל של האחת מהווה תשליל
המודל של האחרת .הקהילות היהודיות האחרות ,אלו
של אירופה ,אמריקה הלטינית ,וחבר העמים הבריטי
(כיום או בעבר – דרום אפריקה ,אוסטרליה וקנדה),
ממקמות את עצמן בין שני המודלים הקוטביים הללו.

שני מודלים עיקריים של זהות
יהודית – ארצות הברית וישראל
א זהות יהודית בארצות הברית
הזהות היהודית בארצות הברית בימינו היא וריאציה
של צורות הזהות היהודיות לאורך ההיסטוריה.
בסיפור התנ"כי של ההיסטוריה היהודית שזורים יחדיו
שלושה ממדים של הזהות היהודית הקולקטיבית –
הממד האתני ,הפוליטי-לאומי ,והדתי .בני ישראל הם
שבט אנשים בעלי מוצא משותף המקבל ממד מקודש
באמצעות כריתת ברית עם האל .במילוי תנאי הברית
הזו ,בני ישראל נכנסים לארץ ישראל ומקימים בה
ישות פוליטית .הנרטיב התנ"כי מניח אפוא כי הזהות
היהודית הקולקטיבית כוללת ממד פוליטי או אזרחי.
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עד עליית המודרניות – ולמרות הגלות – הממד האתני,
הדתי והפוליטי נתפסו כבלתי-נפרדים זה מזה.
אחדות הזהות היהודית הקולקטיבית החלה להיפרם
עם עליית המודרניות .השינוי הראשון היה הפרדת
הזהות הדתית מן הזהות האזרחית והלאומית .ככל
שהיהודים הפכו לאזרחים של מדינות לאום מערביות
מודרניות ,כך החלו להזדהות – פוליטית ולאומית –
עם ארצות מושבם ,ולא עם ממלכה משיחית עתידית.
ברור שמנקודת המבט של המדינה ,הם שמרו על
זהותם היהודית רק בקשר עם הדת .כפי שכבר צויין,
הם אימצו זהות של "גרמנים או צרפתים בני דת
משה".
אבל הזהות הלאומית
האתנית של היהודים לא
המרכיב האתני-
נעלמה לחלוטין .תחת זאת
לאומי בזהות
היא תועלה באופנים שהלמו
היהודית
את מעמדם כאזרחים
והסולידריות
במדינות הלאום החדשות.
היהודית יוצרים
הערוץ העיקרי שאליו
את הבסיס
תועלה הזהות היהודית
ל'דת אזרחית
היה הסיוע ליהודים אחרים
יהודית'
להכשיר את עצמם לאתגרי
המודרניות ולמעבר לחיי
שוויון אזרחי מודרני .סיוע
זה הוגש בצורות רבות :מתן חינוך מודרני לילדים
יהודים במזרח אירופה ,צפון אפריקה והמזרח התיכון,
כך שיוכלו להשתלב בכלכלה המודרנית ולהתערות
במדינות המודרניות שקמו; מאבק באנטישמיות;
סיוע בהגירה ובהשתלבות במערב; והקלת העוני.
חלוצי הסולידריות היהודית הזו היו ארגוני צדקה
יהודיים כגון 'כל ישראל חברים' (Alliance Israelite
 ,)Universelleאורט ,ובהמשך ,הג'וינט ,הוועד היהודי-
אמריקאי ,ובני ברית  -הליגה נגד השמצה .לימים כלל
הסיוע גם הגנה וטיפוח היישוב הציוני בארץ ישראל
ומדינת ישראל הצעירה.
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הזהות היהודית בחברות מערביות מודרניות
התפתחה למבנה מורכב ביותר .באופן רשמי ,היא
היוותה זהות דתית בתחום הפרט .אבל בפועל,
הזהות היהודית כללה גם מרכיב אתני-לאומי חשוב.
בהתחלה הוקפד שהמרכיב הזה לא יהיה פוליטי,
ובמקרים רבים הוא הוסווה כ"נדבנות" .אבל אחרי
מלחמת העולם השניה ,כשהיהודים התחילו לחוש
בטוחים יותר בהיותם חלק מהחברה האמריקאית ,הם
1
התחילו להתארגן במישור הפוליטי כקבוצת אינטרס.
הופעת איפא"ק היא אחד הביטויים של התפתחות זו.
אנו שותפים לטענתו של הסוציולוג ג'ונתן ווצ'ר,
שקבע כי המרכיב האתני-לאומי בזהות היהודית
והסולידריות היהודית יוצרים את הבסיס ל"דת
אזרחית יהודית" 2.הדת האזרחית היהודית דורשת
סולידריות יהודית חוצת-לאומים ,תחושת השתייכות
לעם היהודי ומחויבות לקדם את שגשוגו הפוליטי,
הכלכלי והחברתי (כגון באמצעות סיוע לקהילות
במצוקה ,קידום ישראל ויעדיה ,פיתוח החינוך היהודי
וקידום המשכיות יהודית) .ה'מצוות' העיקריות לקיום
בחברּות בארגונים יהודיים ,תרומות
ֵ
דת זו כרוכות
למטרות יהודיות ,והתגייסות למערכות ספציפיות
(כגון תמיכה פוליטית בישראל ,או ,בעבר ,פתיחת
שערי ברית המועצות ליציאת יהודים) .כ"דת" ,יש לדת
היהודית האזרחית היבט מקודש ,הנשען על תחושה
של מוצא אתני יהודי מקודש .רעיון זה עולה בקנה
אחד עם המסורת התנ"כית והיהודית שבה היהודים
כיֵ שות אתנית-לאומית מגיעים למעמד של קדּושה
כתוצאה מן הברית שכרתו עם האל .ה"קדּושה" של
המוצא האתני היהודי המקודש מוצאת ביטוי במגוון
דרכים :בתחושת ה"נבחרּות" או המיוחדּות היהודית,
בהכרה שליהודים יש מחויבות מיוחדת להיות
מוסריים או להילחם למען הצדק ,ובהתחייבויות
הנורמטיביות שמעמד זה מכתיב – ובמיוחד ביחס
לזהות היהודית ולהמשכיותה – שיש חובת הזדהות
כיהודים! קדּושה זו איננה מוכתבת כדוקטרינה ,אלא

היא תחושה נחווית .היא איננה כרוכה בהכרח באמונה
דתית פורמלית .ואכן ישנם יהודים החשים כי היהודים
3
הם עם מיוחד ,אך אינם מאמינים באלוהים.
תחושה זו של מוצא אתני נורמטיבי מקודש עומדת
בסתירה למה שניתן לכנות אתניות כעובדה
"מתארת" או "רגילה" .בסוג זה של זהות אתנית ,רקע
אתני מסוים (למשל אירי ,פולני או איטלקי) הוא
פשוט עובדת חיים הנוגעת לאדם שבא מרקע זה.
זוהי עובדה שבארצות הברית כיום רוב האנשים אינם
מתביישים בה ואפילו גאים בה .יחד עם זאת ,הם
אינם מייחסים לעובדה זו חשיבות מיוחדת ,וברוב
המקרים היא אינה כרוכה בשום תחושת השתייכות
או מחויבות מיוחדת .ואם ילדיהם אינם חשים או
אינם מזדהים כפולנים ,איטלקים או אירים ,מבחינתם
זה בסדר גמור .זוהי האתניות של לבנים אתניים,
שריצ'רד אלבה תיאר אותה כמצב של "דמדומי
האתניות" 4.ברובם הגדול ,הלבנים האתניים מעורים
לגמרי בלב האמריקאיות ויש ביניהם שיעור גבוה
מאוד של נישואי מעורבים .רבים חשים שהם יכולים
להבליט באופן "סמלי" או "לפי בחירתם" את הרקע
האתני או במקרים רבים הרב-אתני שלהם ,בנסיבות
שבהן המאפיין הזה עשוי לספק "פיקנטריה",
מעמד או עניין .בדרך כלל אין לרקע האתני שום
ממד מקודש או נורמטיבי בעיניהם ,והם מעבירים
רק מעט ממנו לילדיהם .גם בקרב היהודים ,הזהות
האתנית נשענת על סנטימנטים מסוג זה (אוכל יהודי
ואמהות יהודיות ,לדוגמה) .אבל היא מרחיקה לכת
הרבה יותר מכך ,שכן ההשתייכות האתנית היהודית
נתפסת באופן נורמטיבי כדבר טוב .למרות ששיעור
הנישואים המעורבים בקרב יהודים מדאיג מאוד
חלק מקובעי המדיניות ,הוא עדיין נמוך בהשוואה
למוצאים אתניים אחרים 5.ייתכן שההסבר לכך
טמון בטבעה המקודש והנורמטיבי של ההשתייכות
האתנית היהודית .מכיוון שהבסיס לדת היהודית
האזרחית הוא זהות אתנית מקודשת ,ניתן היה

לסמל אותה באמצעות הדת היהודית הרשמית של
6
בית הכנסת ולקשר אותה אליו.
בליבת הזהות היהודית האמריקאית של הזרם המרכזי
ביהדות ארה"ב עומדת אפוא דת אזרחית המוקדשת
לשגשוגו הפוליטי ,הכלכלי והחברתי של העם היהודי.
זהו הרעיון המשותף לרוב יהודי אמריקה ,בין אם הם
רפורמים ,קונסרבטיבים ,אורתודוקסים-מודרניים או
חילונים .כולם דוגלים בערך המקודש של ההשתייכות
האתנית היהודית כפי שהיא באה לידי ביטוי
בסולידריות חברתית-פוליטית ובסובלנות לרמות
שונות של קיום מצוות הדת .המרכזים הארגוניים
של הדת האזרחית היהודית הם הגופים היהודיים
הכנסת
ובתי
הגדולים
העיקריים של הזרמים
התחושה של
הרפורמי
הקונסרבטיבי,
מוצא אתני
והאורתודוקסי-מודרני .דת
נורמטיבי
אזרחית זו הפנימה ערכים
מקודש איננה
ההשתתפות
מקודשים.
כרוכה בהכרח
יהודית
אזרחית
בדת
באמונה דתית
על טבעה המקודש היא
פורמלית;
הסמן האמיתי של הזהות
יש יהודים
היהודית באמריקה .מכיוון
השותפים
שהדת האזרחית עצמה
לתחושה זו ,אך
ההשתתפות
התקדשה,
אינם מאמינים
בקיום מצוות הדת היהודית
באלהים
הרשמית ובארגונים שלה
הופכת לוולונטרית – עניין
הנתון לבחירה על פי העדפה אישית ,כפי שקורה
בדת האזרחית האמריקאית (של לא יהודים) .רוב
היהודים האמריקאים כן משתייכים לארגונים יהודיים
רשמיים או מזדהים עם זרמים דתיים ביהדות – גם
מכיוון שהשתייכות זו מסמנת את טבעה המקודש של
ההשתייכות האתנית ליהדות ,וגם מכיוון שהשתייכות
לעם היהודי היא באופן רשמי הגדרה דתית ,וככזו,
היא מה שהחברה הכללית מצפה מהם .אבל אדם יכול
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להיות יהודי טוב אם הוא תומך בישראל ותורם למגבית
היהודית המאוחדת ,אפילו אם הוא אוכל לובסטר
7
ומבקר בבית הכנסת רק לעתים רחוקות ,אם בכלל.

ובהקשר האמריקאי ,בהפרדת הדת מן המדינה .כך,
הם גם מרגישים שהשתייכות ,ביטוי ופרקטיקה דתית
צריכים להתבסס על רצונו ובחירתו של הפרט.

בעשורים האחרונים עבר מוקד הדת האזרחית
היהודית מעניין בלעדי בהתגוננות מפני האנטישמיות
ופעילויות אנטי-ישראליות ובקידום חברתי-
כלכלי אל העניין ב"המשכיות יהודית" :להבטיח כי
הדורות הבאים ישעתקו את ההשתייכות האתנית
והסולידריות המקודשות .התמקדות חדשה זו
הניבה שורה של יוזמות חינוכיות (כולל לימוד על
ישראל באמצעות מסע) .אבל מטרת התוכניות הללו
איננה הקניית ידע בטקסטים יהודיים ובקיום מצוות
היהדות ,אלא הזדהות
וסולידריות אתנית יהודית.

יתירה מזו ,הדת האזרחית היהודית (כמו הדת
האזרחית האמריקאית) מעודדת מעצם טבעה את
הגישה שקיום הפולחן הדתי של בית הכנסת היהודי
(כלומר ,קיום מצוות הדת במובן המקובל) הוא עניין
לבחירה אישית בקרב רוב יהודי אמריקה ,ולפיכך ניתן
להותירו לשיקולו האוטונומי של הפרט.

יהודים אמריקניים
נוטים לראות
בדמוקרטיה,
בפלורליזם
ובזכויות האדם
והאזרח לא רק
אידיאלים יהודיים,
אלא אידיאלים
יהודיים דתיים

חשוב להדגיש כי רוב
האמריקאים
היהודים
סבורים שקיום מצוות
הדת צריך להיות עניין
הנתון לבחירה אישית
8
מתוך אוטונומיה גמורה.
ראיה זו נובעת
נראה כי ִ
בראש ובראשונה מהנחות
הפרוטסטנטיות
היסוד
האמריקאיות לגבי דת
ומדינה – כי הדת היא עניין
למצפון הפרטי ואין לסבול שום כפיה של המדינה,
9
כך שהביטוי הדתי הוא פלורליסטי מעצם טבעו.
בשל השורשים ההיסטוריים האלה ,השתייכות,
אמונה ופרקטיקה דתית מומשגים באופן חלקי
במונחים מאוד אינדיבידואליסטיים בארה"ב .במאה
ה ,21-כ 40%-מן האמריקאים משתייכים לדת שונה
מזו שהם גדלו בתוכה ,כלומר שינו את ההשתייכות
הדתית שלהם 10.יהודי אמריקה במיוחד אימצו בחום
את הנחת היסוד הזו .מכיוון שהם מהווים מיעוט
דתי ,היה להם עניין מיוחד לתמוך בחופש הדת,
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כפי שמודגם במקרה המפורסם של רוג'ר וויליאמס
ואחרים ,חופש המצפון ופלורליזם דתי בארה"ב הפכו
להיות ערכים דתיים ולא רק ערכים אזרחיים .כתוצאה
מכך ,הדת באופן כללי בארה"ב נחשבת כמשולבת
עם פלורליזם ,זכויות האזרח ודמוקרטיה 11.זה גם
נכון לגבי הקהילה היהודית ,כפי שבא לידי ביטוי
בהשתתפותם של הרב אברהם יהושע השל ורבנים
אחרים בתנועה לזכויות האזרח ,יהודים אמריקאים
ומנהיגיהם הדתיים נוטים לראות בדמוקרטיה ,זכויות
האדם והאזרח והפלורליזם לא רק אידיאלים יהודיים
12
אלא אידיאלים יהודיים דתיים.

ב .ישראל :זהות יהודית לאומית-פוליטית
ודתית
הזהות היהודית בישראל היא בעיקרה לאומית-
פוליטית .הזהות היהודית חשובה מאוד ליהודים
ישראלים ,אבל המשמעות שלה שונה מאוד
ממשמעות הזהות היהודית בתפוצות ,ובמיוחד
בקרב יהודי אמריקה .בראש ובראשונה ,בשביל
חברּות
ישראלים ,היהודיּות שלהם מבטיחה להם ֵ
מלאה בקולקטיב הפוליטי והחברתי הישראלי .יש
להדגיש כי ישראל היא דמוקרטיה וכי באופן משפטי
ופורמלי ,לכל אזרחיה זכויות שוות וגישה חוקית
שווה לכל ההטבות של המדינה והחברה .עם זאת,
כמו בחברות אחרות ,קיימים בה מחסומים חברתיים
בלתי-רשמיים המונעים מקבוצות מסוימות של לא-

יהודים את הכניסה לחוגים חברתיים מסויימים,
למשרות ,לבתי-ספר ועוד .לפיכך ,בישראל ההזדהות
כיהודים היא דבר רצוי ביותר .היהודיּות מעניקה
יתרונות פוליטיים ,חברתיים וכלכליים ממשיים כגון
גישה למשרות ,כולל במגזר הביטחוני ובתעשיות
עתירות טכנולוגיה ,גישה לבתי-ספר במימון ממלכתי
מלא ,ומעניקה הגנה מפני צורות שונות של חדירה
13
לפרטיות ,כגון הדרישה להציג מסמכים מזהים.
אחד ההיבטים של הזהות היהודית בישראל שאינו
מתקיים כלל בתפוצות הוא זהותה היהודית
של המדינה .זהות זו השתקפה ,כמובן ,בהכרזת
העצמאות (ההכרזה על הקמת מדינת ישראל),
הקובעת כי [אנו] "מכריזים בזאת על הקמת מדינה
יהודית בארץ ישראל ,היא מדינת ישראל ".השפה,
החגים והמועדים ,והסמלים הרשמיים של המדינה
כולם מבטאים את הזהות היהודית של המדינה ,וכך
גם חוק השבות (תש"י )1950-המגדיר את ישראל
כמדינת הלאום של העם היהודי כולו .בשני חוקי יסוד
(שיש להם מעמד של חוקה בישראל) ,ישראל מוגדרת
כמדינה יהודית ודמוקרטית.
הממד הדתי של הזהות היהודית והחיים הדתיים
בישראל מאורגנים בעיקר על פי מודל מדינת הלאום
האירופית .על פי סוציולוגים אירופיים החוקרים
14
את הדת ,כגון גרייס דייווי ודניאל ארוו-לז'ה,
למודל הזה יש שני היבטים )1( :הזהות הדתית היא
פונקציה של הזהות הלאומית הקולקטיבית; ( )2חיי
הדת והפעילות הדתית מאורגנים סביב גוף דתי של
המדינה ("כנסייה") המספק שירותי דת לקולקטיב.
באופן זה ,לאנגלים ,חלק מהיותם אנגלים הוא
ההשתייכות לכנסיה האנגליקנית .במשך מאות שנים
נרשמו הנתינים או האזרחים של שבדיה בלידתם
כחברי הכנסיה הלותרנית השבדית .רק בשנת 1952
העביר הפרלמנט השבדי חוק שמאפשר לאדם לשמור
על אזרחותו השבדית תוך ויתור על חברותו בכנסייה
השבדית .בתנאים אלה אין אדם צריך לעשות דבר כדי

להיות אנגליקני או לותרני שבדי .עצם השתייכותו
לקהילה האנגלית או השבדית הופכת אותו באופן
אוטומטי לאנגליקני או ללותרני .במודל הזה ,זהות
דתית איננה באמת עניין הנתון לבחירתו או אמונתו
של הפרט ,אלא מהווה חלק מהזהות הלאומית,
האתנית והפוליטית שלו .מודל זה מזוהה עם אירופה,
אבל למען האמת הוא מאפיין את רוב החברות
בעולם .בהקשר העולמי ,דווקא המודל האמריקאי,
המדגיש זהות דתית המבוססת על בחירה ואמונה
אישית ,הוא היוצא דופן.
על פי המודל האירופי ,הקולקטיב מקיים מוסד
המבטיח את זהותו הדתית המתמשכת ,והוא כנסיית
המדינה או דת המדינה.
כנסיית המדינה ועובדיה,
המימד הדתי
אנשי הדת ,מקיימים את
והחיים הדתיים
הדת ואף מאמינים בה
בישראל
לטובת כל בני החברה .דת
מאורגנים
המדינה גם מספקת שירותי
בעיקר על-
דת לפי הצורך לאוכלוסיה
פי המודל של
הכללית – בעיקר באירועי
מדינת הלאום
מעגל החיים כמו לידה,
האירופית
נישואין ומיתה .במובן זה,
דת המדינה היא מעין חברת
שירות ציבורי .היא ממומנת
ממסים וזמינה לכלל האוכלוסיה ,כמו שירותי
מובנֶ ת
ֶ
הדואר .בהינתן התפקיד הזה ,נוצרת העדפה
שדת המדינה תשקף במידת האפשר את המסורת,
ההיסטוריה והאותנטיות הדתית.
המודל הישראלי מציית בבירור לפרדיגמה האירופית.
ישראלים יהודים נרשמים אוטומטית כבני הדת
היהודית במרשם התושבים של משרד הפנים.
כשהסופר המנוח יורם קניוק ביקש להירשם כ"חסר
דת" ,הוא נזקק לצו מטעם בית המשפט העליון כדי
להכריח את משרד הפנים למלא את בקשתו .בד
בבד ,בית המשפט העליון דחה את העתירה שהגיש
המכון למדיניות העם היהודי
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הפרופסור עוזי אורנן להירשם כ"ישראלי" במקום
"יהודי" במשבצת הלאום .לסיכום ,בישראל הזהות
15
היהודית מחוברת להשתייכות וזהות לאומית.
בדומה לכך ,ישראל מקיימת גוף דת ממלכתי -
הרבנות הראשית ,שתפקידה לקיים את הזהות
הדתית של הקולקטיב הלאומי .העובדים ובעלי
התפקידים ברבנות הראשית ,ובמיוחד הרבנים
העירוניים והמקומיים המקבלים את שכרם מן
המדינה ,עורכים תפילות בבתי הכנסת המרכזיים
למען כלל האוכלוסיה .כמו מקביליהם באירופה,
גם הם מקיימים את מצוות הדת החלות על הפרט
(כשרות ,שבת) וכך הם מצליחים לייצג את האופי
הדתי של כלל האוכלוסיה.
גם
הראשית
הרבנות
הדת ,כחלק
דת
שירותי
מספקת
מהותי במפעל
לכלל האוכלוסיה – כגון
הלאומי ,ממלאת
נישואין וקבורה .הביטוי
בישראל תפקיד
"שירותי דת" התבסס היטב
חשוב בקביעת
בשפה העברית המדוברת
הזכאות לחברּות
המונח
ואת
בישראל,
בלאום היהודי
"שירותים" יש להבין באותו
אופן של "שירותי נקיון" או
"שירותי משרד" .הסתדרות
העובדים ,שחבריה היו
מסורתיים או דתיים ברמות שונות ,דאגה במשך
שנים להפעיל מחלקה ל"שירותי דת".
גם בישראל הדת היא ,אפוא ,שירות ציבורי הממומן
מכספי מסים .כשירות לציבור ,היא איננה משהו
שחושבים עליו לעומק ,וגם לא מושא לבחירה אישית
או לביטוי עצמי .למרות חוסר היעילות והמטרד
הכרוך במגע עם חברות שירותים ציבוריים בדרך כלל,
אנחנו נוטים לקבל אותם כ"ככה זה" ,וברוב המקרים
איננו מעלים בדעתנו לחסל אותם או אפילו לשבור את
המונופול שלהם .אף שיש בישראל מיעוט משמעותי
המבטא תרעומת קשה כלפי הרבנות הראשית ,נראה
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כי רוב האוכלוסיה מקבלת (באופן פסיבי) את העובדה
ש"ככה זה" 16.כמו כן רווחת ההכרה כי מכיוון שהרבנות
משרתת את כלל האוכלוסיה ,עליה להיות מאורגנת
על פי המכנה המשותף הכוללני ביותר ,כלומר על פי
הנוסח האורתודוקסי ,כך שאפילו האדוקים ביותר
יוכלו ליהנות מהשירותים שהיא מספקת .ישנן
כמובן גם סיבות היסטוריות לכך שהרבנות הראשית
היא אורתודוקסית ,ובנוסף ,כמו באירופה ,מוסדות
הדת נתפסים כדבר שצריך להיות היסטורי ,מסורתי
ו"אותנטי".
הדת בישראל ,כחלק מהותי במפעל הלאומי,
לחברּות
ֵ
ממלאת תפקיד חשוב בקביעת הזכאות
בלאום היהודי ובהגדרתה .תפקיד זה הוא בעיקרו
שלילי :אי אפשר להשתייך לדת אחרת ולהיחשב כבן
הלאום היהודי .עקרון זה לא היה תמיד ברור מאליו
– ההפך הוא הנכון – אך הוא הוסדר במרוצת הזמן.
נראה כי מפעלו המהפכני של תיאודור הרצל כלל גם
שינוי רדיקלי בסדרי הזהות היהודית הקולקטיבית.
זהות זו היתה אמורה להיות מוגדרת רק על פי
גבולות טריטוריאליים ומדיניים .אלה שחיו בתוך
גבולות המדינה היהודית היו אמורים להיות יהודים
(כפי שהצרפתים הם מי שחיים בצרפת) בעוד אלה
החיים מחוץ לגבולותיה היו אמורים להשתייך
ללאומים שבקרבם חיו (צרפתים או גרמנים ,לא
17
יהודים).
התנועה הציונית דחתה תפיסה הרצליאנית רדיקלית
זו של הזהות היהודית .הקביעה החשובה והידועה
ביותר בדבר החשיבות השלילית של הדת לזהות
הלאומית היהודית התקבלה בתיק האח דניאל
רופאייזן ,שבו פסק בית המשפט העליון כי כפי
שהמונח "יהודי" מובן הן למחוקקים (שהעבירו את
חוק השבות) וגם לאנשים מן השורה ,אדם איננו יכול
להיות יהודי אם הוא ממיר את דתו ומתנצר ,וקביעה
"שח ָטא"
ָ
זו תופסת גם אם על פי ההלכה ,אדם כזה
ממשיך להיחשב כיהודי .כתוצאה מפסיקה זו נרשם

רופאייזן כ"חסר לאום" .בית המשפט העליון וממשלת
ישראל שבו וחיזקו תפיסה זו במקרים נוספים שעסקו
בענייני רישום ומעמד.
הדת מעורבת אפוא מעצם מהותה בזהות הלאומית
ובמרחב הציבורי בישראל ,ולא רק על דרך השלילה.
לפי דו"ח אביחי והמכון הישראלי לדמוקרטיה (דיוקן
יהודי ישראל  ,2009שראה אור ב 61% ,)2011-מיהודי
ישראל "מאמינים כי מדינת ישראל צריכה להבטיח
שהחיים הציבוריים יתנהלו על פי המסורת הדתית
היהודית".
מהו אפוא טבעה של החילוניּות בישראל? המדינה
והחברה הישראלית תופסות את עצמן באופן כללי
כחילוניות או לא-דתיות .מרחבים מרכזיים בשלטון
ובחיים החברתיים משוחררים בעליל משליטה
דתית ,ובמיוחד מערכת המשפט ,הזירה הפוליטית,
הכלכלה ,הצבא ,ואפילו כלי התקשורת האלקטרונית
הממלכתיים .במקביל ישנן חריגות משמעותיות
מכל מודל של חילוניות נוקשה .יש בישראל דת
שזוכה להעדפה ממלכתית ברורה – והיא היהדות
האורתודוקסית .ישנם תחומים משפטיים – במיוחד
מעמד אישי ,נישואין וגירושין ,שהמדינה מסרה
לשליטת אנשי הדת .יתרה מזאת ,המדינה תומכת
בחינוך דתי יהודי .איך ניתן להסביר דפוס ייחודי זה,
אותה שזירה מיוחדת של מרכיבים חילוניים ולא-
חילוניים?
מה שתהליך החילון הלאומי היהודי שואף אליו
המּוּכר של הפרדת הדת מהמדינה ,אלא
ָ
איננו הרעיון
האוטונומיה של המדינה ושל המרחבים הקשורים
בה ,של הכלכלה והצבא ,משליטה דתית ,ואף ההפך
מרעיון ההפרדה ,כלומר הכפפת הדת לעקרון
הלאומי 18.הרבנות הראשית והמשרד לשירותי דת הם
זרועות של המדינה שנועדו במקורן להתאים את הדת
היהודית לאינטרסים של הלאומיות היהודית (בהתאם
להבנה שהלאומיות היהודית היא בעצמה ערך דתי).

כעת נוכל לחזור אחורה ולבחון כמה מן האנומליות
שבדפוס החילון הישראלי .ותחילה ,השליטה הדתית
תמד תומך בהמשך השיטה
הה ֵ
בנישואין .ראשית ,כוח ֶ
הקיימת .השיטה הקיימת היא הסטטוס קוו שעבר
ילט" (עדה דתית) העות'מאנית,
ה"מ ֶ
ִ
בירושה משיטת
שבריטניה הגדולה שימרה בכל הקולוניות
העות'מאניות לשעבר .שנית ,וחשוב אף יותר,
השליטה הדתית בנישואין ובגירושין מקוממת ,אך
נסבלת (לפחות בחלקה) מכיוון שחשיבות הנישואין
בתוך הקבוצה הדתית נתפסת כאינטרס לאומי.
כלומר ,בישראל העקרון שיהודים לא יתחתנו עם לא-
יהודים אלא יינשאו ליהודים בלבד נתפס כאינטרס
לאומי .שלישית ,ואולי
חשוב באותה מידה ,עצם
תהליך החילון
העובדה שיהודים יכולים
הלאומי היהודי
להתחתן ואף מתחתנים
בישראל אינו
עם יהודים אחרים נחשבת
שואף אל הרעיון
כביטוי מרכזי של סולידריות
של הפרדת
לאומית .בישראל רווחת
הדת מהמדינה,
שבני
שחשוב
תפיסה
אלא להפך –
החברתיות
הקבוצות
להכפפת הדת
היהודיות השונות (דתיים
לרעיון הלאומי
וחילונים ,שמאלנים וימנים,
אשכנזים וספרדים) יוכלו
19
לבוא בקשרי נישואין.
הדרך להשיג זאת היא בהכפפת כל הקבוצות לחוקי
ההלכה היהודית בענייני נישואין וגירושין.
באופן דומה ,המדינה תומכת בחינוך הדתי מכיוון
שחיזוק ההשתייכות לדת היהודית נתפס כחיזוק
ההשתייכות הלאומית היהודית .לכל הניסוחים של
מהות הזהות היהודית הקולקטיבית בישראל יש
לפחות שני מרכיבים – הדתי והאתני-לאומי .כל עוד
הקולקטיביות נותרת יהודית ,לפחות במובן היסטורי
הניתן לזיהוי ,שני המרכיבים הללו ,בצורה זו או
אחרת ,ימשיכו להתקיים .השאלה האמיתית היא
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מהו היחס בין המרכיבים? זוהי השאלה האמיתית
המפלגת בין יהודים חרדים ויהודים ציונים (כולל
ציונים דתיים) .התפיסה האורתודוקסית-חרדית של
הזהות היהודית הקולקטיבית מכילה תפיסה אתנית
או אתנית-לאומית חזקה וברורה (שהיא במקרים
רבים פרטיקולריסטית מאוד ואפילו קסנופובית),
אבל המרכיב הזה מוכפף תמיד למרכיב הדתי-הלכתי
ונשלט על ידיו במלואו .כפי שראינו ,לא זו בלבד
שהתפיסה הציונית (ובכללה הציונית-דתית) אינה
שוללת את המרכיב הדתי ,אלא שהיא אף מתעקשת
לקיימו ,אך הוא מוכפף למרכיב הלאומי ומשרת אותו.
אשר לציונות הדתית ,אולי מדויק יותר לקבוע כי
הציונית הדתית מהווה
נוסח חלופי ללאומיות
הבנתם של
יהודית וכי הדת משמשת
הציונים הדתיים
לאפיון או להגדרה מפורטת
את מהות
של הלאומיות היהודית.
הלאומיות שונה
היא
הדתית
הציונות
מזו של רוב
לאומית אמיתית ,שכן היא
האוכלוסייה
רואה הגשמה לאומית כגון
הציונית
מדינה יהודית כערך יסוד,
החילונית,
ולא רק כאמצעי להגשמת
ובמיוחד זו
ערכים דתיים אחרים כגון
הליברלית
שמירת המצוות התלויות
בארץ ישראל (שנת שמיטה,
מעשר) .בעיני ציונים דתיים ,גם ערכי הלאום נחשבים
כערך עליון ואף מצדיקים (במידה זו או אחרת)
השעייה של התנהגויות ומנהגים דתיים (לימוד תורה
או שמירת הפרדה מיהודים חילונים שאינם שומרי
מצוות) .למעשה ,כפי שמעיד שיעור ההשתתפות
הגבוה שלהם ביחידות המובחרות בצה"ל ובדרג
הקצונה הזוטרה ,ציונים דתיים הם בין המחוייבים
והמסורים ביותר ללאומיות היהודית בקרב האוכלוסיה
היהודית בישראל .יחד עם זאת ,הבנתם את ה"המהות"
של הלאומיות שונה מזו של רוב האוכלוסיה הציונית
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החילונית ,ובמיוחד זו הליברלית .בעיני ציונים דתיים
רבים ,העם היהודי איננו אוסף של פרטים שהתקבצו
יחדיו בגלל שפה ,דת ,תרבות והיסטוריה משותפות,
אלא ישות מקודשת ,אורגנית ,שבה הקולקטיב קודם
ליחיד .בדומה לכך ,גם מדינת ישראל איננה מוסד ניטרלי
המבטא ריבונות ושליטה פוליטית ,אלא התגשמות
של אידיאלים חברתיים ,אתיים ומשפטיים אלוהיים
20
וההתגלמות הממשית של מלכות האל בעולם.

זהות יהודית באירופה ,בחבר העמים
הבריטי בעבר וכיום ,ובאמריקה הלטינית
היהודים בכל הארצות הללו נהנים ממעמד אזרחות
מלא וזכויות אזרח מלאות ומקשר בלתי-אמצעי עם
המדינה .בה בעת ,ברוב הארצות הללו יש לאוכלוסיות
הרוב הלא-יהודי תחושת זהות אתנית לאומית-
תרבותית חזקה ,שהיהודים אינם חלק ממנה .בעניין
זה ,לארצות הללו יש מבנה זהות קולקטיבית השונה
מזה שבארצות הברית .בארצות הברית הזהות
הלאומית-אתנית חלשה יחסית ,והזהות האמריקאית
מושתתת בעיקרה על מחויבות לערכים האמריקאים,
ל"דרך החיים האמריקאית" ,ולדת האזרחית
האמריקאית 21.לפיכך זהות אמריקאית מלאה אינה
מוגבלת עוד רק לפרוטסטנטים שמקורם באיים
הבריטיים ,אלא לכל הלבנים ,ובקצב גובר גם לאפרו-
אמריקאים ,אמריקאים ממוצא אסיאתי ,והיספנים.
אין ספק שהיבט מכיל זה של הזהות הקולקטיבית
האמריקאית עודד את התערות היהודים באוכלוסיה
הלא-יהודית האמריקאית ונישואים מעורבים.
באותן ארצות שבהן קיימת תחושה חזקה של זהות
לאומית אתנית (לא-יהודית) של הרוב ,גם הקהילות
היהודיות נוטות לטפח תחושה חזקה של זהות אתנית
תרבותית יהודית חזקה .הארצות הדוברות אנגלית
פרט לאמריקה (קנדה ,אוסטרליה ודרום אפריקה)
פיתחו בעשורים האחרונים אוריינטציה רב-תרבותית

חזקה המדגישה את פסיפס הזהויות הלאומיות-
אתניות ולא תפיסה של כור היתוך 22.גם כאן ,בהתאם
לאתוס הרב-התרבותי ,פיתחו היהודים תחושה חזקה
של זהות אתנית-לאומית .החיים היהודיים ברוב
המקומות הללו מתאפיינים במקרים רבים במוסדות
קהילתיים מרכזים ,מערכות איתנות של חינוך יהודי
עם שיעורי השתתפות גבוהים של ילדים יהודים,
תנועות ציוניות חזקות ,ונישואים מעורבים בשיעורים
23
נמוכים מאלה שבארצות הברית.
באשר לדת ,הקהילות הדתיות היהודיות באירופה,
במדינות חבר העמים הבריטי בעבר וכיום ,ובמדינות
אמריקה הלטינית ,מקיימות הסדרים הדומים
לאלה של ישראל ושל מדינות הלאום האירופיאיות.
בבריטניה ובצרפת ,לדוגמה ,פועלים ארגונים מרכזיים
של הדת היהודית בעלי אופי אורתודוקסי-מסורתי
(איחוד בתי הכנסת בבריטניה והקונסיסטוריה
המרכזית של יהודי צרפת) .בשניהם ,הרב הראשי הוא
תמיד אורתודוקסי ותפילות מתקיימות בבתי כנסת
מרכזיים בנוסח האורתודוקסי-מסורתי .ישנה הבנה
כי האנשים המשתתפים בתפילות אלו אינם בהכרח
אורתודוקסים ,ואכן בפועל ,רובם אינם אורתודוקסים.
הציפיה היא שהארגונים הדתיים היהודיים המרכזיים
הללו יספקו שירותי מעגל חיים לאוכלוסיה היהודית
בכללותה  --כולל נישואין (לפעמים ללא-יהודים)
וקבורה.

התפתחויות בשנים 2014-2013
בזהות היהודית ובהזדהות כיהודים
בתפוצות ובישראל
דו"ח ּפיּו ומצב הזהות היהודית בארה"ב

24

דו"ח ּפיּו :המצב הנוכחי ומגמות עתידיות בקרב
יהודים אמריקאים.

דו"ח ּפיּו שפורסם לאחרונה' ,דיוקן של יהודים
אמריקאים' (Pew Report, A portrait of Jewish
 25,)Americans, October 1, 2013ומחקרים נוספים
מעלים שאלות חשובות לגבי יכולת ההימשכות ,לפחות
בצורה הנוכחית ,של הדפוס המאפיין את הקהילה
היהודית האמריקאית כפי שנדון לעיל  -מעורבות
מתמשכת בדת האזרחית היהודית ומסירות ל"אתניות
המקודשת" היהודית .היעילות של ארגונים יהודיים
בעלי מחויבות ציבורית כגון הליגה נגד השמצה,
איפא"ק ,הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה
( ,)JFNAו-ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים
הגדולים ,תלויה בכך שיהודים והקהילה היהודית
מוכנים (או לפחות נתפסים
כמוכנים) להתגייס למען
בקנדה,
מטרות פוליטיות וציבוריות
אוסטרליה
שונות .דו"ח ּפיּו ומחקרים
ודרום-אפריקה,
נוספים מעלים שאלות
פיתחו היהודים
לגבי הסיבות לנכונותם של
– בהתאם
היהודים להתגייס למטרות
לאתוס של
אלו ,והאם נכונות זו עתידה
הרב-תרבותיות
להימשך .האם היא קשורה
– תחושה
באופי ההשתייכות ,הזהות
חזקה של זהות
והמחויבות היהודית בימינו?
אתנית-לאומית
אם כן ,האם אלו עוברות
שינויים או שהן נשארות
כשהיו? ואם הן משתנות,
מהו כיוון השינוי המתחולל? שאלות אלו מתייחסות
לאו דווקא לעמדות ושיעורי התמיכה הנוכחיים של
הקהילה היהודית ,כי אם למגמות שנחשפו בדו"ח
ּפיּו ובמחקרים אחרים .אנו רואים בסוגיות אלו חלק
מכריע בתשתית התרבותית-חברתית של חיי הקהילה
היהודית האמריקאית באופן כללי ,ובכלל זה משולש
היחסים בין וושינגטון ,ירושלים ,והקהילה היהודית
בארה"ב.
התמונה המצטיירת מדו"ח ּפיּו היא שרוב גדול
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(כ )80%-בקרב הבוגרים היהודים האמריקאים
מדווחים על רמות גבוהות פחות או יותר של תחושת
השתייכות וסולידריות יהודית 26.יחד עם זאת ישנה
קבוצה עולה ,המיוצגת בשיעורים גבוהים בהרבה
בקבוצות הגיל הצעיר יותר ,שהיא שונה מאוד מן
הרוב במובנים חשובים .קבוצה שניה זו מציגה דפוס
זהות אתנית הקרוב ברוחו יותר לאתניות "רגילה" או
מתארת ,מאשר לאתניות המקודשת אשר כפי שראינו
אפיינה עד כה את יהודי אמריקה.
הקבוצה שלפי הדו"ח לוקחת חלק פעיל בדת האזרחית
היהודית ומציגה רמה גבוהה של סולידריות אתנית
יהודית "מקודשת" היא קבוצת ה"יהודים על פי דתם".
בקרב יהודים אלה יש
שיעורים גבוהים יחסית
בארה"ב ,רק 29%
בתוך
נישואים
של
מהיהודים על-
הקבוצה (ל 64%-מהם
פי דתם נוכחים
יש בני זוג יהודים); 93%
לפחות אחת
מהם מחנכים את ילדיהם
לחודש בתפילה
כיהודים ,ו 82%-אומרים
מאורגנת (לעומת
כי כל חבריהם הקרובים,
 50%באוכלוסייה
או רובם ,או כמה מהם,
האמריקאית
יהודים .זאת ועוד ,הם
הכללית ו62% -
מייחסים חשיבות להיותם
באוכלוסייה
יהודים 90% :אמרו שלהיות
הנוצרית)
יהודי הוא דבר די חשוב
או חשוב מאוד בשבילם
( 56%אמרו שזה חשוב מאוד) .משמעותי עוד יותר הוא
הנתון ש 85%-מהם אמרו שיש להם תחושה חזקה של
השתייכות לעם היהודי ,ו 71%-ציינו שהם חשים אחריות
מיוחדת לדאוג ליהודים בצרה .ביחס לישראל76% ,
מרגישים קשר רגשי לישראל ,ו 91%-אומרים שהדאגה
לישראל מהווה חלק מהותי או חשוב מהיותם יהודים.
רגשות ועמדות אלו מגובים בהתנהגות ובפעולה61% :
מהם חברים בבתי כנסת או בארגונים יהודיים אחרים,
ו 67%-תרמו לארגון יהודי בשנה החולפת.
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יחד עם זאת ,כפי שכבר ציינו במקום אחר" 27,יהודים
על פי דתם" למעשה אינם מאוד דתיים ,במובן של
באלוהי
ִ
מערכת אמונות ומערך מנהגים העוסקים
(האל ,העולם הבא ,עבודת האל ומצוות דתיות).
בתשובה לשאלה "עד כמה הדת חשובה בחייך?" רק
( 31%כולל האורתודוקסים ,המהווים  10%מכלל
האוכלוסיה היהודית באמריקה) השיבו "חשובה
מאוד" .לעומת זאת ,בקרב האוכלוסיה האמריקאית
הכללית 56% ,השיבו שהדת חשובה מאוד ,ובקרב
האוכלוסיה שהגדירה את עצמה כנוצרית 69% ,אמרו
שהיא חשובה מאוד .אנו מוצאים מספרים דומים
ביחס לאמונה באל .רק  39%מהיהודים על פי דתם
(כולל האורתודוקסים) ציינו שהם בטוחים לחלוטין
באמונתם באל (באוכלוסיה הכללית  ,69%באוכלוסיה
הנוצרית  .)78%שיעורי הנוכחות בתפילות בבית
הכנסת מציגים דפוס זהה .בקרב היהודים על פי דתם
 29%בלבד מדווחים על נוכחות אחת לחודש (לעומת
 50%באוכלוסיה האמריקאית הכללית ,ו62%-
באוכלוסיה הנוצרית).
במלים אחרות ,יהודי ארה"ב קשורים לדת ומשתייכים
לארגונים דתיים יהודיים ,אבל הם אינם דתיים
מבחינת אמונתם או בקיום מצוות הדת 28.מה זה
אומר? מהי המשמעות של להיות יהודי על פי הדת?
ניתן לקבוע שברוב המקרים ,כשיהודים אומרים
שהדת שלהם יהודית ,מה שהם מתכוונים לומר
באמת הוא שהאתניות שלהם מקודשת .כלומר ,הדת
היהודית היא סמל מפורש ומתאים למוצא האתני
היהודי ולהיבט הדתי ,המקודש ,של הדת האזרחית
היהודית .לכן ,לגבי מרבית יהודי אמריקה ,הדת
חברּות בבית
האזרחית היהודית הולכת ביחד עם ֵ
כנסת או השתייכות לזרם דתי.
מאמר שפורסם לאחרונה בכתב העת Commentary

ועסק ב"אורתודוקסיה חברתית" שופך אור מעניין על
היחסים בין הדת היהודית וביטויה המעשיים מצד אחד
ובין סולידריות עם העם היהודי ומחויבות לשגשוגו

מצד שני 29.בקרב יהודים על פי דתם ,האורתודוקסים-
מודרנים הם המפגינים את המחויבות הגדולה
ביותר לסולידריות ולשגשוג העם היהודי ,כלומר,
לדת האזרחית היהודית ולמוצא אתני "מקודש".
שיעורים גדולים מאוד מתוכם ציינו שהם חשים
תחושת השתייכות חזקה מאוד לעם היהודי (,)100%
כי יש להם אחריות מיוחדת לדאוג ליהודים נזקקים
( ,)87%שהם חשים קשר רגשי לישראל ( 77%קשורים
מאוד) ,ואומרים כי הדאגה לישראל היא חלק מהותי
מהיותם יהודים ( .)79%המחבר ,ג'יי לפקוביץ ,משפטן
אורתודוקסי-מודרני ,מסביר כי קיום מצוות הדת,
הנחת תפילין בכל בוקר ,קיום השבת וחגיגת החגים
היהודיים ,אך גם ביקוריו בישראל (שהוא מכניס לאותה
קטגוריה) ,מחוללים ומבטאים את תחושת השייכות
שלו לעם היהודי .בניסוחו ,השורשים של זהותו
היהודית נעוצים "הרבה יותר בתרבות ,בהיסטוריה
ובלאום היהודיים" מאשר במושגים דתיים כגון אמונה,
אלוהים ,והמצוות וכדומה .במובן זה הוא מגדיר את
עצמו כיהודי אורתודוקסי חברתי ,והוא אינו היחיד.
לא רק האורתודוקסים-מודרנים מקשרים בין
התנהגות "דתית" לבין השתייכות יהודית וסולידריות
אתנית-לאומית  -כלל היהודים על פי דתם באמריקה
עושים את הקישור הזה .גם יהודים קונסרבטיבים
ורפורמים ,למרות שהם מקיימים את הדת היהודית
בנוסח מתון יותר מהאורתודוקסים-מודרנים ,ולכן
גם תחושת ההשתייכות היהודית שלהם חלשה
יותר ,מתנהלים על פי אותו קוד בסיסי :התנהגות
חברּות בבית כנסת והשתייכות
"דתית" ,ובמיוחד ֵ
לזרם דתי ,מחוללת ,מבטאת ומסמלת השתייכות
וסולידריות אתנית-לאומית .תהליך זה מתאפשר
מפני שגם המרחב הדתי וגם המרחב האתני-לאומי
היהודי חולקים מאפיין משותף – שניהם "מקודשים".
כלומר ,הם נושאים אופי טרנסצנדנטי או כריזמטי,
והם מולידים חובות נורמטיביות .במקביל ,היהודים
האורתודוקסים באמריקה דומים ליהודים על פי דתם

שאינם אורתודוקסים גם בכך שהתפיסה שלהם את
"הדת האזרחית היהודית" היא בעיקרה לא-דתית
במובן הפולחני שלה .זה בלט במיוחד בעובדה שהם
ציינו כמהותיים ליהודיותם ערכים לא-דתיים כגון
"לחיות חיים אתיים" ( )80%ו"לפעול למען צדק/
שוויון" ( .)51%לסיכום ,אם כן ,יהודים על פי דתם
באמריקה ,בין אם הם אורתודוקסים מודרניים,
קונסרבטיבים ,רקונסטרוקציוניסטים או רפורמים,
רואים את יהודיותם בעיקר כתוצר של "דת אזרחית
יהודית" שאיננה דתית בתוכנה במובן הפולחני
המקובל (אלוהים ,אמונה ,מצוות) ,אך נחווית
כנורמטיבית או מקודשת וכך מסומלת באמצעות
השתייכות דתית לבית
כנסת ולזרם דתי.
יהודים חסרי דת וחשיבותם

בארה"ב,
המחוייבות
הגדולה ביותר
לסולידריות
ולשגשוג העם
היהודי ,כלומר
לדת האזרחית
היהודית ולמוצא
אתני "מקודש",
היא זו של
האורתודוקסים,
מודרנים

האוכלוסיה
בצד
אבל
היהודית הקונבנציונלית,
דו"ח ּפיּו מדווח גם על
משמעותית
אוכלוסיה
בגודלה שנפרדה מאותן
נורמות של סולידריות
ומחויבות יהודית .אחד
המרכזיים
המסרים
בדו"ח ּפיּו הוא כי כ20%-
היהודים
מהבוגרים
האמריקאים הם "יהודים
חסרי דת" .בניגוד ל"יהודים על פי דתם" ,ל"יהודים
חסרי דת" אין קשר ליהדות ,או שקשר זה רופף מאוד.
הסבירות שיהיו להם בני זוג לא-יהודים גדולה בהרבה
( ,)79%הסבירות שיגדלו את ילדיהם כיהודים נמוכה
בהרבה ( 67%לא יגדלו את ילדיהם כיהודים ,לעומת
 7%בלבד מיהודים על פי דתם).
תוצאות דומות נמצאו בתגובות לאמירה כי "להיות
חלק מהקהילה היהודית הוא חיוני על מנת להיות
יהודי" .רק אחד מכל עשרה יהודים חסרי דת
המכון למדיניות העם היהודי
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הסכים לאימרה זו .יהודים חסרי דת קשורים פחות
לישראל (רק  12%מתוכם קשורים מאוד לישראל);
ההשתייכות שלהם לארגונים יהודים מכל סוג שהוא
נמוכה בהרבה; והם תורמים הרבה פחות ,אם בכלל,
למטרות יהודיות (רק  20%תורמים) .גם הסבירות
שיהיו להם בעיקר חברים יהודים נמוכה יותר (14%
לעומת  38%בקרב יהודים על פי דתם).

חסרי הדת) .גם בקרב קבוצה זו מוצאים שיעורים
גבוהים מאוד של נישואים מעורבים ( ,)69%ורק
 13%חושבים שלהיות חלק מקהילה יהודית הוא
מהותי בלהיות יהודים .בדומה לכך ,רק  31%סבורים
שהדאגה לישראל מהותית בלהיות יהודי ,ורק
 22%חושבים שלעובדת היותם יהודים יש חשיבות
בחייהם.

מה שמפריד בין "יהודים חסרי דת" לבין "יהודים
על פי דתם" איננו הדת כפי שמקובל להבין אותה.
גם היהודים על פי דתם וגם היהודים חסרי הדת
אינם דתיים ברובם הגדול .מה שמפריד ביניהם הוא
היחס השונה שלהם למוצאם היהודי .כפי שראינו,
יהודים על פי דתם חולקים
תחושה של מוצא מקודש;
ככל שקבוצות
ליהודים חסרי דת יש
הגיל צעירות
תחושת אתניות "רגילה"
יותר ,כך גדל
או "מתארת" .יהודים חסרי
בתוכן שיעור
דת אמנם גאים ביהודיותם
היהודים חסרי
( ,)83%אבל רק 12%
הדת ,ובקרב בני
מתוכם אמרו שהיא "מאוד
"דור המילניום"
חשובה" להם .כפי שראינו,
הם כבר
רוב ( )67%היהודים חסרי
מהווים 33%
מעוניינים
אינם
הדת
להעביר את יהודיותם
להם
ואין
לילדיהם,
30
היהודי.
תחושת השתייכות חזקה לעם
במילים
אחרות ,בעיני אנשים אלה המוצא היהודי שלהם
הוא עובדה פשוטה על עצמם .זוהי עובדה שרובם
אינם מתביישים בה ואפילו גאים בה .אך היא אינה
מעסיקה אותם .לפיכך האתניות של יהודים חסרי
דת דומה מאוד ל"דמדומי האתניות" האופייניים
ללבנים אתניים אחרים.

אף שהיהודים חסרי הדת עדיין מהווים מיעוט,
נראה כי חשיבותם תלך ותגדל .הם מהווים 22%
בלבד מכלל אוכלוסיית הבוגרים היהודים ,אך בקרב
בני דור המילניום הם מהווים  .33%כללית ,ככל
גדל בתוכן שיעור
שקבוצות הגיל צעירות יותר ,כך ֵ
היהודים חסרי הדת (בקרב בני "הדור הקשיש
ביותר"  -אלה שגדלו בזמן המשבר הכלכלי  -הם
מהווים  7%בלבד).

קבוצה נוספת ,החופפת בחלקה ליהודים חסרי דת
או קרובה אליהם ,היא "יהודים שאינם משתייכים
לשום זרם" ( 30%מכלל היהודים 66% ,מהיהודים
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יהודים חסרי דת ונישואי חוץ
אף שרוב התגובות לגילוי כי כ 1.3-מיליון בוגרים
יהודים-אמריקאים הם יהודים חסרי דת שהחיבור
שלהם ליהדות רופף (והיבטים נוספים של דו"ח ּפיּו,
כגון השיעור הכולל הגבוה של נישואי התערובת)
היו פסימיות ביותר ביחס לעתידה של היהדות
האמריקנית ,היו גם תגובות שראו בממצאים סימנים
מעודדים .כמה חוקרים ,כמו טד ששון ,ציינו כי הסקר
הנוכחי של יהודי אמריקה מניב מספר גדול בהרבה
של יהודים אמריקנים מאשר סקרים קודמים – 6.7
מיליון לעומת  5.5מיליון בספר  NJPSלשנת .1990
ששון טוען כי חלק מהגידול במספרם הכולל של
יהודי אמריקה נגרם כתוצאה מהגידול בשיעור נישואי
התערובת ,וכן כתוצאה מהגידול בשיעור ההזדהות
כיהודים בקרב ילדים מנישואים מעורבים .זאת ועוד,
בקרב הילדים מנישואים מעורבים המזדהים כיהודים,
כמחציתם (בקבוצות הגיל של פחות מ )64-מזדהים
כיהודים חסרי דת .לכן ,כפי שששון מנסח זאת,
"את הגידול במספר היהודים חסרי הדת מן הדור
המבוגר אל הדור הצעיר יותר ניתן אפוא להסביר

באמצעות הגידול הרב בשיעור נישואים מעורבים
בשנות השבעים והשמונים ,והנטיה הגוברת של
בוגרים צעירים שנולדו מנישואים מעורבים להזדהות
כיהודים 31; ".לסיכום ,לטענת ששון" ,יהודים חסרי דת"
הם ברובם הגדול ילדים מנישואים מעורבים המזדהים
כיהודים ,אך הם נוטים שלא להזדהות כ"יהודים על
פי דתם" .כלומר ,כשהם נשאלים אם הם בני הדת
היהודית הם עונים בשלילה ,אבל הם אומרים שהם
יהודים על פי מוצאם ואבותיהם.
למעשה ,קיימת חפיפה רבה בין האוכלוסיה שהזדהתה
בדו"ח ּפיּו כ"יהודים חסרי דת" לבין יהודים שהם בעצמם
נשואים בנישואים מעורבים או שנולדו מנישואים
מעורבים .מבין היהודים חסרי דת 36% ,הם ילדים
לאם לא-יהודיה .כפי שהראו מחקרים אחרים ,לילדים
מנישואים מעורבים יש סיכוי גבוה בהרבה להינשא
בעצמם בנישואים מעורבים .כפי שהדוח מציין" :בקרב
יהודים נשואים המדווחים כי רק אחד מהוריהם היה
יהודי 83% ,נשואים לבני זוג לא-יהודים .בניגוד אליהם,
בקרב יהודים נשואים ששני הוריהם יהודים63% ,
נשואים ליהודים ו 37%-נשואים לבני זוג לא-יהודים".
מחקר ּפיּו מוסיף ומדגים את החפיפה בין יהודים
חסרי דת לבין יהודים בנישואים מעורבים בהתייחס
לרישום ילדים למסלולי חינוך יהודי ,תחושת
השתייכות לעם היהודי ,ואחריות לדאוג ליהודים
32
בצרה.
הקשר בין נישואים מעורבים לבין "יהודים חסרי דת"
הוא אינטואיטיבי .אם לאדם יש שני הורים שכל אחד
מהם בא מרקע דתי או אמוני שונה ,חוסר הזדהות
והיעדר מחויבות לאף אחת מהמסורות האמוניות של
הוריו הם תגובה סבירה .הדבר נכון במיוחד במקרה
שמחויבות דתית זו היתה מלכתחילה חלשה כבר
בדור ההורים ,כפי שקורה ברוב המקרים של נישואים
מעורבים .יחד עם זאת ,ראינו כי מה שמפריד באמת
בין יהודים על פי דתם ליהודים חסרי דת איננו הדת
במובן המקובל של הקשר עם האלוהי ,שכן שתי

הקבוצות בעיקרן אינן דתיות במובן זה .מה שמפריד
ביניהן הוא היחס שלהן למוצא היהודי .בעיני יהודים
על פי דתם ,הזהות האתנית היהודית היא דבר מקודש
ונורמטיבי ,ואילו בשביל יהודים חסרי דת הזהות
האתנית היא עובדה מתארת גרידא.
גם תחושה זו מתיישבת אינטואיטיבית עם נטיה
לנישואים מעורבים .אם אדם הוא צאצא של שתי
קהילות אתניות או יותר ,הוא נוטה להציב את כולן
על אותו מישור .הרקע היהודי שלו נתפס כלא שונה
במאום מן הרקע האירי ,הפולני ,הבריטי (או הסיני
או ההיספני) שלו .כלומר ,הרקע האתני היהודי שלו
עובר נורמליזציה ומתחיל לדמות לכל רקע אתני
אמריקאי אחר .וכך ,בקרב
ילדים מנישואים מעורבים,
קיימת חפיפה
המוצא היהודי הופך לחלק
רבה בין
מן המרקם של "דמדומי
המזדהים
האתניות" או ה"פוסט-
כ"יהודים
אתניות" ,ולעניין "סמלי"
חסרי דת" לבין
33
ו"אופציונלי",
שהאדם
יהודים הנשואים
נוטל על עצמו בהזדמנויות
בנישואים
מעורבים ,או
מסוימות לפי בחירתו (כדי
שנולדו מנישואים
להוסיף עניין ,פיקנטיות
מעורבים
או מעמד) ,אך אין לו אופי
מקודש או נורמטיבי.
במקביל ,קיימת האפשרות
שהחפיפה בין יהודים חסרי דת לבין נישואים
מעורבים איננה מתרחשת בגלל קשר סיבתי בין
השניים ,אלא מפני שלשניהם יש סיבה משותפת –
השתלבות בחברה האמריקאית .מכיוון שהיהודים
התקבלו באופן כמעט מלא לחברה האמריקאית,
וכמעט בשום מובן אינם סובלים מדיכוי או רדיפה,
הצורך הנורמטיבי שלהם בסולידריות עם יהודים
אחרים נוטה להיעלם .בו בזמן ,ההתקבלות בחברה
האמריקאית והנוחּות שהם חשים בחברת לא-יהודים
מקלות ומסייעות לנישואים מעורבים.
המכון למדיניות העם היהודי
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יהודים הם מי שהם נישאים להם/כשהם נישאים/אם
הם נישאים
כפי שראינו ,בסקירה הכללית הכלולה בדו"ח ּפיּו,
הנתונים על "זהות יהודית לפי דורות" מחלקים את
המשיבים מן הצעירים ביותר עד המבוגרים ביותר
לקבוצות של "דור המילניום"" ,דור ה" ,"X-דור הּבּום"
",הדור השקט" ,ו"הדור הגדול ביותר" ,ומנגידים את
 93%היהודים על פי דתם ב"דור הגדול ביותר" מול
השחיקה לכאורה של דור המילניום –  68%יהודים
על פי דתם .אבל מבט מעמיק יותר מגלה בנתונים
משמעות שונה במקצת .הירידה על פי גיל במספר
היהודים על פי דתם איננה מבדילה בין בוגרים
צעירים שנולדו להורה
יהודי אחד לבין כאלה ששני
העלייה בשיעור
הוריהם יהודים .אוכלוסיית
הנישואין
דור המילניום מפוצלת,
המעורבים
ילדים
בין
למעשה,
בקרב יהודי
מנישואים בתוך הקבוצה
ארה"ב קשורה
לבין ילדים מנישואים
באופן הדוק עם
מעורבים .לבוגרים שנולדו
הנטייה לדחות
מנישואים מעורבים יש
את הנישואין
קשר שונה לגמרי לדת,
לגיל מאוחר
נישואים
של
והדפוס
יותר מבעבר
מעורבים מועבר ומתחזק
בדור הבא .נתוני ּפיּו מראים
כי  83%מן הילדים הבוגרים שרק אחד מהוריהם יהודי
נשואים ללא-יהודים ,בהשוואה ל 37%-מהילדים
הבוגרים ששני הוריהם יהודים .השיעור הגבוה
יותר של יהודים חסרי דת בקבוצות הגיל הצעירות
יותר נובע מן השיעורים הגבוהים יותר של נישואים
מעורבים בקרב יהודים שנישאו לאחרונה.
המנבא החזק והמדויק ביותר של מידת המעורבות
של יהודי אמריקאי ביהדות הוא בן או בת הזוג.
במידה שלא תמיד זוכה להערכה מספקת ,יהודים
אמריקאים כיום הם מי שהם נישאים להם ,והשאלה
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למי הם נישאים מתקשרת לשאלה מתי הם נישאים.
הזדהות דתית משפיעה על בחירת בן זוג לנישואין
– ובחירת בן זוג לנישואין משפיעה על ההזדהות
הדתית .הנתונים החדשים של ּפיּו ,שפירסם לאחרונה
הדמוגרף סטיבן מ' כהן ,מציגים הבדלים מדהימים בין
שיעורי "המגדלים את ילדיהם כיהודים" בקרב יהודים
שנישאו לאחרונה לבני זוג לא-יהודים .אצל יהודים
שנישאו בתקופה  ,2000-2013תשעה מתוך עשרה
גברים ונשים יהודים שנישאו לבני זוג יהודים דיווחו
על חינוך הילד הבכור כיהודי ,לעומת פחות מאחד
34
לחמישה בקרב יהודים שנישאו לבני זוג לא-יהודים.
נישואים מעורבים באמריקה קשורים בקשר הדוק עם
דחיית הנישואין לגיל מאוחר .ארבע שנות הלימודים
באוניברסיטה – שהיו פעם 'שוק הנישואין' דה-פקטו
– מטפחות כיום תרבות של קשרים לא מחייבים.
אפילו אלה שאינם לוקחים חלק במפגשים מיניים
מזדמנים בוחרים במקרים רבים לבלות את זמנם
בקבוצות חברים ,ולא בזוגיות רומנטית המובילה
למחויבות קבועה .להוציא שומרי מצוות ,תלמידי
אוניברסיטה מרבים לדווח על עצמם כ"לא מוכנים"
למחויבות מסוג זה .כל זה תורם לדחיה נרחבת של מה
שמגזין ה"ניו יורק טיימס" הגדיר כחמש אבני הדרך
הסוציולוגיות של הבגרות" :סיום לימודים ,עזיבת בית
35
ההורים ,עצמאות כלכלית ,נישואין ,ולידת ילד".
מה משמעות הדבר ליהודים? במקרים רבים נוטים
להאשים את הלימודים באוניברסיטה בנישואים
מעורבים על סמך מידע אנקדוטלי ,שאיננו מתבסס
על מחקר במתודולוגיה מדעית ,אבל למעשה ההפך
הוא הנכון :האוניברסיטאות דווקא מקרבות בין
יהודים ליהודים אחרים ומחוללות קשרים קבוצתיים
עמוקים יותר ממה שרובם יחוו אי פעם .בניגוד לכך,
כשהם מתחילים בעבודתם הראשונה או בלימודים
לתארים מתקדמים או בתהליכי הכשרה מקצועית
בתום הלימודים ,רוב האמריקאים הצעירים כיום
נוטים הרבה פחות להתארס מאשר לעבור למגורים

משותפים .הסדרי חיים אלה ,בתורם ,עוקפים
"מ ַּד ַעת" .היעדר זה של כוונה ויוזמה
מחויבות רגשית ִ
הוא אולי אחת הסיבות לכך שאצל זוגות שחיים יחד
ומתחתנים מאוחר יותר ,לפעמים אחרי שנים רבות,
שיעור הגירושין כפול מאשר אצל זוגות שמתארסים
לפני שהם מתחילים בחייהם המשותפים או
מתחתנים .הדבר נכון גם בנישואין החוצים גבולות
אתניים ודתיים ,שגם הם נוטים להסתיים בגירושין
לעתים תכופות יותר.
גם כאן המקרה היהודי דומה לשאר אמריקה.
בממוצע ,יהודים הנישאים ללא-יהודים מתחתנים
כשלוש שנים מאוחר יותר מאשר יהודים שמתחתנים
בתוך הקבוצה ,ובמקרים רבים הם גרים עם בני
הזוג בתקופה זו; ונישואין בין יהודים לבין לא-
יהודים ,בדומה לנישואים אחרי מגורים משותפים
ללא התחייבות ,נוטים להסתיים בגירושין בשיעור
כפול .אחרי שהם נישאים (אם הם נישאים) ,יהודים
אמריקאים בימינו – וזה כולל גם את הנשואים ללא-
יהודים וגם את הנשואים ליהודים – מרבים לדחות את
הקמת המשפחה עד לאחר שהקריירה המקצועית
שלהם התבססה ,או שהם יכולים לעבור למגורים
בשטח גדול יותר .מכיוון שרמות הפוריות של האשה
מתחילות לרדת בהדרגה בסביבות גיל  32ואז יורדות
בתלילות אחרי גיל  ,37לזוגות שדוחים הקמת
משפחה יש יותר סיכויים למצוא עצמם מתמודדים
עם בעיות אי-פוריות בלתי-רצויה.
איך זה משפיע על סוגיית נישואי התערובת? מבחינת
ההורים של צעירים יהודים באמריקה כיום ,השאלה
אינה עוד "האם יהיו לי נכדים יהודים?" אלא "האם יהיו
לי בכלל נכדים?" אפשר להבין מדוע הורים כאלה ,גם
אם אינם מרחיקים לכת עד כדי מימון הקפאת הביציות
של בנותיהם כמעין פוליסת ביטוח ,כפי שחלקם עושים
על פי הדיווחים ,מתרגלים בהדרגה לראות בנישואים
מעורבים את הרע במיעוטו ,ומוכנים יותר להפעיל לחץ
על הרבנים שלהם ועל הקהילה היהודית בכלל לקבל

את ילדיהם הנישאים (סוף-סוף) בזרועות פתוחות.
ככלות הכל ,המילה "נישואים מעורבים" מכילה בתוכה
את המילה "נישואים" ,ובשבילם די בכך.
ההשלכות על מעורבות ציבורית ופוליטית בקהילה
היהודית
נראה כי נתוני ּפיּו (בין יתר המחקרים) מעלים
אתגרים רציניים בהתייחס לתשתית החברתית-
תרבותית למעורבות הציבורית של הקהילה היהודית.
כפי שראינו ,רוב יהודי אמריקה ,בעיקר המבוגרים
יותר ,ממשיכים בדפוס הנורמטיבי של מוצא אתני
"מקודש" והדת האזרחית היהודית .מה שמערער
זאת הוא מספרם הגדל של "יהודים חסרי דת" .כפי
שראינו ,יהודים אלה אינם
שותפים לדת האזרחית
נישואים בין
היהודית ואינם מחויבים
יהודים ללא-
לתפיסת המוצא המקודש.
יהודים נוטים
האם הם יכולים להוות
להסתיים
בסיס למעורבות ציבורית
בגירושין
ופוליטית מצד הקהילה
בשיעור כפול
היהודית?
מאשר נישואים

בין שני בני-זוג
יהודיים

בקצרה ,נראה כי המגמות
הנוכחיות מזיקות לחיי
הקהילה היהודית כפי
שאנו מכירים אותם כיום.
בפני הקהילה היהודית המאורגנת ומנהיגיה פתוחות
שלוש אפשרויות:
1.1למצוא דרך להפוך את כיוון המגמות.
2.2למצוא דרך לחיות חיים קהילתיים מסוג חדש,
שטרם נתגלה.
3.3שיהיו הרבה יהודים בארה"ב – אולי אפילו רבים
יותר מהיום – אבל "הקהילה היהודית" עצמה
תתכווץ.
לכך יש השלכות על המוסדות היהודיים ,שכן הצורך
לשפר וללכד את המוסדות הופך דחוף עוד יותר.
המכון למדיניות העם היהודי
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כמו כן יש לכך השלכות על ישראל ,שתקבל פחות
תמיכה במובן הפוליטי-קהילתי ,גם אם היהודים
עדיין "קשורים" אליה ברמה האישית .לסיום ,יש לכך
השלכות על היהדות עצמה ,שכן יש כאן חזרה ליהדות
שהיא דת אישית ולא חוויה קהילתית.
החזרת היהודיּות למרכז החיים של יהודים-
אמריקאים – מה אפשר לעשות?
אף שהיפוך מוחלט של כיוון המגמות הנוכחיות נראה
כאתגר גדול מדי ,יש צעדים שהקהילה היהודית
באמריקה יכולה לנקוט על מנת לשפר את רמת החיבור
והמחויבות ליהדות .היהודים המסורתיים היו – וכפי
שמראה דו"ח ּפיּו ,הם עדיין – רובם הגדול של היהודים
ששמרו על כל שלושת
ההיבטים של היהודיות
מנהיגים ורבנים
האמריקאית – עמיות ,דת,
מוותרים
וביטויים תרבותיים – וראו
בהדרגה על
אותם כקשורים ביניהם
הניסיון להרתיע
פלחים
הדוק.
בקשר
מפני נישואין
אחרים בקהילה היהודית
מעורבים,
האמריקאית ,כולל יהודים
ומתייחסים
חסרי דת ,מרבים להתייחס
אליהם כאל
להיבטים ספציפיים של
עובדה מוגמרת
יהודיותם :יש המרגישים
שהם יהודים "אתניים" .יש
כאלה שמוסיקה יהודית
או הומור יהודי מדברים אליהם .לחלקם יש זכרונות
נעימים מאירועים דתיים מסוימים ,כגון סדר פסח
בבית סבא .מאמצי קירוב הנשענים על יסודות אלה
נוחלים הצלחה במקרים רבים .יעילותה הניתנת
להוכחה של תוכנית 'תגלית' בבניית תחושות ראשוניות
של יהודיּות אתנית מעידה כי התערבויות חינוכיות
רחוקות מלהיות בזבוז .יחד עם זאת ,תהיה זו טעות
טרגית להסיט באופן גורף את המשאבים הקהילתיים
מן הפלח של "יהודים על פי דתם" ולהפנותם לפיתוי
"יהודים חסרי דת" להיות מעורבים בקהילה.
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גם את מעורבותם הקהילתית של יהודים על פי דתם
שאינם אורתודוקסים אין לראות כמובנת מאליה.
בין הרפורמים ,לדוגמה 50% ,מן היהודים הנשואים,
נשואים ללא-יהודים .אנו מוצאים תופעה דומה
בקרב יהודים על פי דתם בגילאים הצעירים יותר.
מבין היהודים על פי דתם שנישאו אחרי 55% ,2005
נישאו ללא-יהודים .מכאן שנישואים בתוך הקבוצה
ומעורבות בקהילה היהודית לא יתרחשו ללא
התערבויות מתוכננות היטב ,שיזכו לתמיכה מוצקה.
להפך ,את החיבור ליהדות צריך לנטוע ולטפח לכל
אורך הילדות ,שנות הנעורים ,והבגרות הצעירה,
כך שבני הפלח הזה ,שהוא הגדול ביותר בקהילה
היהודית האמריקאית ,יחושו כי יהודיותם היא
מרכיב מרכזי בחייהם .מחקר ּפיּו מראה כי נישואים
יהודיים מטפחים קשרים יהודיים לכל החיים – אבל
כדי להגדיל את הסיכוי שיהודים אמריקאים צעירים
שאינם אורתודוקסים ימצאו חברים יהודים ובני
זוג יהודים ,ידאגו לישראל וליהודים ברחבי העולם,
וימצאו משמעות ביהודיותם הם ,דרושה התערבות
חינוכית של הקהילה היהודית.
למרות הפיצול הכללי בין יהודים על פי דתם לבין
יהודים חסרי קשר ליהדות וחסרי דת ,כפי שהוא
עולה מ'דיוקן יהודי אמריקה' ,ישנם אתגרים גם בקרב
ה"יהודים על פי דתם" .השיעור הנמוך של תחושת
קשר ליהדות בקרב רבים מהיהודים הרפורמים – וכן
השיעורים החריגים בגובהם של נישואים מעורבים
בקרב ילדיהם – מייאשים .מנהיגי קהילות יהודיות,
חברי קהילות ורבנים מדווחים כי הם מוותרים
בהדרגה על הנסיונות להרתיע מנישואים מעורבים,
ותחת זאת מתייחסים אליהם כאל עובדה מוגמרת.
נראה כי גישה תבוסתנית זו היא האסטרטגיה הגרועה
ביותר האפשרית .נישואים מעורבים אינם תופעה
אקראית וחסרת שיטה ,כפי שתעשיית הקירוב
ליהדות מציגה אותם לעתים .הוכח כי התערבויות
חינוכיות מוקדמות ומתמשכות ,המציעות שלל

הזדמנויות לאינטראקציה עם קבוצת השווים ,יכולות
בהחלט להשפיע בכיוון של נישואים בין שני יהודים.
חינוך יהודי ברמה גבוהה (ולא רק בבתי ספר של יום
ראשון) הנמשך לאורך שנות הנעורים ,מחנות קיץ,
קורסים בלימודי יהדות באוניברסיטה ,וביקורים
בישראל ,מגדילים באופן דרמטי את הסיכוי שיהודים
יינשאו ליהודים ויקימו משפחות יהודיות מובהקות.
התערבויות חינוכיות אלו יעילות בעיקר כי הן
מח ְב ְרתֹות יהודים צעירים לחוש חיבור ליהדות ולעם
ַ
היהודי .דיוקן ּפיּו ,כמו רוב המחקרים שקדמו לו,
מבהיר כי (א) התחברות לאגף כלשהו ביהדות; ו(-ב)
נישואין לבני זוג יהודים ,הם המחוללים את השינוי
הגדול ביותר .הדרך הטובה ביותר ליצירת קשרים
כאלה היא באמצעות הצעת הזדמנויות חינוכיות
קוסמות לבני הנוער בחינוך הפורמלי והבלתי-
פורמלי ,והזדמנויות חברתיות מגוונות עם קשר
ליהדות לתלמידי אוניברסיטה ובוגרים יהודים בשנות
העשרים והשלושים לחייהם ,בכל מקום שיש בו
אוכלוסיה יהודית גדולה .הלקח מהצלחתה הראויה
לציון והמתועדת היטב של תוכנית 'תגלית' איננו
כי הטיול לישראל הוא תרופת פלא אחת ויחידה,
אלא שרצון קהילתי והתערבויות חינוכיות נבונות
וממוקדות יכולים לחולל שינוי.
היהודים חסרי הדת ושאינם משתייכים לשום זרם
מציבים אתגר גדול יותר .עלינו להבין כי מעבר מזהות
אתנית שהיא סתמית ומתארת בלבד לאתניות
מקודשת ונורמטיבית כרוך כנראה בחוויה שהיא
מעין המרת דת .מדובר בשינוי בעצם המהות של
היהודיּות .התערבות ליצירת חוויה כזו עתידה להיות
שונה לגמרי מכל מה שהארגונים היהודיים הגדולים
עושים כיום כדרך שגרה ,ויהיה עלינו ללמוד איך
להצליח בכך .לכן אין די בהצעת פעילויות נוספות
החברּות של צעירים יהודים
ִ
הממשיכות במפעל
ליצירת תחושת השתייכות לעם היהודי ,אך בפועל
נשענות על תחושת השתייכות ומחויבות שכבר

קיימות מקודם .מה שנדרש הוא הבנת המנגנונים
העשויים להוביל יהודים שאינם חושבים שיהודיותם
מחייבת אותם לפעול למען העם היהודי לשנות את
דעתם ולהתחיל לקחת חלק בדאגה לרווחת העם
היהודי ולהמשכיותו .האתגר שמציבים יהודים אלה
מורכב עוד יותר משום שנראה כי נוכחותם הגדלה
של יהודים חסרי דת ויהודים שאינם משתייכים לשום
זרם היא תוצאת ההצלחה של ההשתלבות היהודית
בחיים האמריקאים .כך ששאלת המדיניות היא  -איך
אנו שומרים על הצלחה זו בד בבד עם שמירה על
המחויבות ותחושת ההשתייכות היהודית?
במענה לאתגרים אלה עלינו לערוך מחקר מעמיק יותר,
בעל אופי איכותני בעיקרו,
על מנת להמשיך לברר
המעבר מזהות
את הקשרים בין נישואים
אתנית סתמית
מעורבים לבין יהודים חסרי
ומתארת בלבד
דת .שנית ,עלינו להקצות
לאתניות
כמות קטנה של משאבים
נורמטיבית
להשקת תוכניות פיילוט
ומקודשת כרוך,
המעודדות ַהבנָ יָ ה מחודשת
כנראה ,בחוויה
של הזהות ,מן הסוג
שהיא מעין
שמתרחש בחוויית המרת דת.

המרת דת

תוכנית 'תגלית' היא מפעל
שנראה כי יש לו השפעה
אפילו על יהודים חסרי דת שאינם משתייכים לשום
זרם ביהדות ,כלומר על יהודים שאפילו אם הם
מחוברים ליהדות ,הקשר שלהם ליהדות מזערי בלבד.
מחקר איכותני על טיולי 'תגלית' לישראל הראה כי
מה שקורה למשתתפים בטיולים אלה הוא תהליך
של 'שכתוב תולדות החיים' ( ,)re-biographingכלומר,
המשתתפים מתקנים ומספרים לעצמם מחדש את
תולדות חייהם .בסיפור החדש הזה ,יהודיותם וזהותם
היהודית מקבלות משמעות חדשה וחשובה יותר
משהיתה להן עד עתה 36.כתוצאה מן הביוגרפיות
החדשות והזהות העצמית החדשה שהמשתתפים
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ַמ ְבנים לעצמם במסגרת טיולי 'תגלית' ,שבהן היהודיּות
שלהם הופכת ברורה ועמוסת משמעות ,המשתתפים
נעשים מעורבים בקהילה היהודית עם שובם הביתה,
ואף נוטים להתחתן עם בני זוג יהודים .החוויה של טיולי
'תגלית' מקבילה לחוויה המושגת באמצעות חברות
בתנועה הפמיניסטית ובתנועות אחרות של פוליטיקת
זהויות .גם בתנועות אלו ,הפעילים עוברים לעתים
קרובות חוויה של "העלאת המודעּות" ,שבה התחושה
של להיות אשה ,שחור ,היספני ,להב"ט או מזרחי
מקבלת מקום חדש ,בולט ומרכזי בחייהם ,שבכוחו
להסביר אירועים מרכזיים ,הישגים וכישלונות 37.גם כאן,
העלאת המודעּות ושכתוב הביוגרפיה הכרוך בה הביאו
לאקטיביזם ולמעורבות מסוג חדש בשם הזהות החדשה
(שחור queer ,וכדומה).
עם שובם הביתה,
לפיכך על הקהילה היהודית
המשתתפים
לקדם תוכניות חדשות
ב"תגלית" נעשים
המקדמות
ויצירתיות
מעורבים בקהילה
את העלאת המודעות
היהודית ,ואף
ושכתוב הביוגרפיה אצל
נוטים להתחתן
צעירים יהודים שאינם
עם בני-זוג
מתייחסים למוצאם היהודי
יהודיים
כנורמטיבי ומקודש ,ולכן
אינם מרגישים כמעט שום
תחושת שייכות ,קשר או סולידריות עם יהודים אחרים
ועם הקהילה היהודית העולמית.

התפתחויות בזהות היהודית בישראל
במרוצת השנה האחרונה חלו התפתחויות מעניינות
ביחס לזהות היהודית בישראל .כמה מהתפתחויות
אלו התחוללו בהתאם לדפוס שתיארנו לעיל ,אחרות
איתגרו דפוס זה .כמה מן האתגרים הללו קשורים
לרצון שמבטאים כיום באופן קולני יותר חלקים
מיהדות ארה"ב ,כי ההסדרים הדתיים בישראל ייטיבו
38
יותר לשקף ולקבל את הפלורליזם הדתי ביהדות.
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יוזמות הנוגעות לחוקי היסוד בדבר אופיה היהודי
של המדינה
הראשונה מבין ההתפתחויות הללו נוגעת לאופיה
היהודי של המדינה .בשנותיה הראשונות ,אחרי
ההכרזה על הקמת מדינת ישראל במאי ,1948
זהותה היהודית של המדינה נתפסה כמובנת מאליה.
רק בתחילת שנות התשעים ,בשני חוקי היסוד
הראשונים – חופש העיסוק ( )1992וכבוד האדם
וחירותו ( – )1992הוגדרה המדינה לראשונה כ"מדינה
יהודית ודמוקרטית" 38.נראה כי הגדרה זו הונהגה
בחלקה במענה לשיח האזרחות הליברלי שהתעורר
בסוף שנות השמונים וראשית שנות התשעים; שני
חוקי היסוד מהווים דוגמאות מובהקות לשיח זה.
נראה כי עצם ההגדרה המפורשת והרשמית של
המדינה כיהודית היתה אחראית בחלקה לקריאות
התיגר על הגדרה זו .בשנות התשעים התחילו אנשי
רוח ומנהיגים ערבים-ישראלים להעלות הצעות
להגדרות חלופיות כגון "מדינה רב-תרבותית",
40
"מדינה דו-לאומית" ,או "מדינת כל אזרחיה".
הערעור המתמשך על הגדרת המדינה כיהודית
במהלך השנים הבאות התחיל להשתלב בשיח
האזרחות הגלובלי ,שהבחין בין אזרחות לבין זהות
אתנית-לאומית 41,ובמיוחד בהתפשטותו הגלובלית
של משטר זכויות אדם .אחרי מבצע "עופרת יצוקה"
ברצועת עזה בחורף  2009-2010ודו"ח גולדסטון,
צמחה בחוגים מסויימים התפיסה כי ארגונים
בינלאומיים וגם כמה ארגונים ישראליים לזכויות
אדם היו מעורבים במאמץ להביא לדה-לגיטימציה
של מדינת ישראל ובסופו של דבר לחיסולה .ומדובר
לא רק בכיבוש הגדה המערבית ובסגר על עזה ,אלא
42
גם במדינה הישראלית בכלל.
אחת התגובות לכך היתה ההצעה להעביר בכנסת
חוק יסוד חדש – "ישראל כמדינת הלאום של העם
היהודי" .את ההצעה הראשונה הגיש ב 2011-ח"כ
אבי דיכטר ממפלגת קדימה ,והיא זכתה לתמיכתם

של  39חברי כנסת נוספים 43.ביוני  2013הוגשה הצעת
חוק מתוקנת על ידי ח"כ יריב לוין ,יו"ר הקואליציה
השלטת ,וח"כ איילת שקד ממפלגת הבית היהודי.
ההצעה הנוכחית קובעת כי מדינת ישראל היא הבית
הלאומי של העם היהודי וכי הזכות להגשמה עצמית
לאומית בישראל שמורה בלעדית לעם היהודי.
ההצעה גם קובעת כי ארץ ישראל היא מולדתו
ההיסטורית של העם היהודי .הסעיפים הבאים
מעגנים את המשטר הדמוקרטי בישראל ,והחוק
כולל סעיף הקובע כי מדינת ישראל תישאר מחויבת
44
לזכויות האזרחיות (האישיות) של כל אזרחיה.
בתגובה להצעה זו יזמה שרת המשפטים ציפי לבני,
השרה האחראית על החקיקה ,את ניסוחו של "חוק
יסוד – ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" .כחלק
מיוזמה זו ביקשה השרה לבני מפרופ' רות גביזון
להגיש לה מזכר בעניין חוק כזה .המזכר נועד להגיש
המלצות ביחס למידת התבונה שבהעברתו ובניסוחו.
כחלק מהכנת המזכר ביקשה פרופ' גביזון תשומות
מציבורים שונים ,ובהם יהודי התפוצות .היא ביקשה
מהמכון למדיניות העם היהודי לאסוף תשומות
מקהילות יהדות התפוצות לגבי התפיסות והסוגיות
המעסיקות אותם בעניין אופיה היהודי והדמוקרטי
של מדינת ישראל .סיכום קצר של מיזם זה מופיע
בפרק "קשרים בין קהילות" במסגרת ההערכה
השנתית של המכון לשנת  2014שבידיכם.

יוזמות המנסות לרופף את שליטת ההלכה
האורתודוקסית בדת היהודית
כפי שראינו ,רבנות ריכוזית בתמיכת המדינה
גם מבטיחה את קיום הממד הדתי של הזהות
הקולקטיבית וגם מספקת שירותי דת לאוכלוסיה.
בשנה האחרונה נקטו חברי כנסת ופקידים בכירים
כמה יוזמות ,אם לצמצום המונופול האורתודוקסי על
שירותי הדת ,ואם להפחתת השליטה הריכוזית של
הרבנות הראשית בענייני גיור.

נדון תחילה ביוזמה האחרונה .לגיור בישראל חשיבות
מכרעת הן לעניין האזרחות הישראלית והן לעניין
המעמד האישי ,וספציפית לאפשרות להתחתן עם
המּוּכר על-ידי המדינה.
ָ
יהודי בטקס נישואין דתי
חשיבותו מכרעת לאזרחות ישראלית ,שכן חוק
השבות מעניק אזרחות ישראלית או ליהודים שנולדו
לאם יהודיה ,או ללא-יהודים שיש להם לפחות
סב אחד יהודי ,או שהתגיירו .בישראל כיום חיה
אוכלוסיה גדולה של כמה מאות אלפי עולים חדשים
(בעיקר מברית המועצות לשעבר) שאינם יהודים
על פי ההלכה ,אך הם אזרחי ישראל משום שיש
להם לפחות סב אחד יהודי .חלקים מאוכלוסיה זו
(ואוכלוסיות נוספות) יהיו
מוכנים להתגייר ,חלקית,
חלק מהרבנים
על מנת שיוכלו להינשא
יותר מוכנים
ליהודים במסגרת שהמדינה
לגייר עולים,
מכירה בה .חשוב לזכור
גם אם
כי גם הגיור וגם הנישואין
סגנון חייהם
נתונים במלואם לשליטת
אינו
הרבנות הראשית .כמה
אורתודוקסי,
מרבני הרבנות הראשית
בגלל שיקולים
סירבו לגייר אנשים אלה
לאומיים ובגלל
או להכיר בגיור שלהם
מחויבותם של
(גם אם נעשה בבתי הדין
המתגיירים
הרשמיים לגיור שהקימה
למדינת ישראל
המדינה) ,עקב סגנון החיים
ולעם היהודי
הלא-אורתודוקסי שגֵ רים
רבנים
מקיימים.
אלה
אחרים מוכנים לכך יותר
עקב שיקולים לאומיים –
כלומר ,מכיוון שלא בריא
להדיר אוכלוסיה גדולה בעלת אוריינטציה יהודית-
ישראלית מזהות יהודית-ישראלית מלאה – ובגלל
מחויבותם של המתגיירים לישראל ולעם היהודי (הם
מדברים עברית ,משרתים בצה"ל וחוגגים את החגים
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היהודיים) .הצעת החוק שהגיש ח"כ אלעזר שטרן
מ'קדימה' בתמיכת ח"כים נוספים מסמיכה רבנים
מקומיים ,עירוניים ומחוזיים לכנס בתי דין רבניים
מיוחדים לביצוע גיורים .ההנחה המסתתרת מאחורי
הצעת החוק היא כי בקרב הרבנים ובתי הדין הללו
יימצאו כאלה שנכונותם לאשר גיורים תהיה גדולה
יותר.
הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה והועברה לוועדת
הכנסת לענייני חוק ,חוקה ומשפט .היא אמורה לעמוד
להצבעה סופית במליאת הכנסת .בינתיים הכריזו
הרבנים הראשיים על התנגדות להצעה ,וגם מפלגת
הבית היהודי ,שהיא שותפה בכירה בקואליציה,
הודיעה על התנגדותה.
ההתנגדות לחוק זה מגיעה
גם חלק
לא רק מן החוגים החרדיים
מהרבנים
–
אליהם
והמקורבים
הציונים-דתיים
כלומר ,הרבנים הראשיים,
מתנגדים
אלא גם מחוגי הציונות
להצעת חוק
בעלי
רבנים
הדתית.
הגיור ,מחשש
השפעה בציונות הדתית
שאישור גיורים
חוששים שאישור גיורים
ללא פיקוח יפגע
יט ֵּמא או יפגום
ללא פיקוח ַ
ב"קדושתו" או
בקדושתו או ב'נבחרותו'
"נבחרותו" של
של העם היהודי כפי שהיא
העם היהודי כפי
מתגלמת במדינת הלאום
שהיא מתגלמת
של ישראל.

במדינת הלאום,
ישראל

היוזמה השניה היא פשרת
שרנסקי בעניין הכותל
המערבי .יו"ר הסוכנות
היהודית ,נתן שרנסקי,
הציג בתחילת אפריל  2013תוכנית שעל פיה הכותל
המערבי והרחבה הנוכחית שלו יורחבו כדי לכלול
שטח מדרום לגשר המוגרבים (כלומר באזור שמקיף
את קשת רובינסון) ,שבו ייבנה אגף שיתאים ליהודים
45
לא-אורתודוקסים ,כולל תפילה מעורבת ושוויונית.

96

המכון למדיניות העם היהודי

תוכנית זו עדיין לא התקדמה ,אבל השר לשירותי דת
נפתלי בנט כבר פעל להקמת אזור תפילה צמוד לחלק
הדרומי של הכותל המערבי ,שבו נערכות תפילות
שוויוניות ולא-אורתודוקסיות.
בדומה לכך ,ב 1-בינואר  2014החלו ארבעה רבנים
רפורמיים ,המכהנים כרבנים במועצות אזוריות ,לקבל
את שכרם ממדינת ישראל ,בדיוק כמו מקביליהם
האורתודוקסים .הסדר זה נכנס לתוקפו  18חודשים
אחרי שהמדינה הסכימה לכך ,בעקבות עתירה לבג"ץ
והר ָּבה הרפורמית מירי
ַ
שהגישו התנועה הרפורמית
46
גולד.
התפתחויות אלו מעניינות משום שהן שומרות על
הקשר בין דת ומדינה וממשיכות לדבוק במודל
"השירות לציבור" של הארגון הדתי המדינתי.
במקביל הן גם הופכות את הארגון הזה למכיל ,הומני
ושוויוני יותר.

התחדשות יהודית
בפברואר  2013חוללה חברת הכנסת החדשה רות
קלדרון סערה רבתי כאשר בנאום הבכורה שלה
בכנסת לימדה קטע מהתלמוד .ד"ר קלדרון ,שאיננה
דתיה אורתודוקסית ,היא המייסדת של מכללת עלמא
– בית לתרבות יהודית ,המתמחה בהוראת טקסטים
עבריים ויהודיים מסורתיים (למבוגרים) .כך עלתה
לראשונה התופעה של 'התחדשות יהודית' על הבמה
הציבורית .תשומת הלב שהופנתה כלפי התופעה
גברה עם פרסום הספר בנושא התחדשות יהודית
על ידי רשת התורמים היהודיים (Jewish Funders
Network, Greenbooks: Guide to Intelligent
Giving – Hitchadshut Yehudit – Jewish Renewal in
 ,)Israelשהופיע בישראל במארס .2014
התופעה של 'התחדשות יהודית' מתייחסת ל"תופעה
של תוכניות המציעות לישראלים יהודים הזדמנויות

ללמידה ,חיפוש זהות ,רוחניות ותפילה ,ופעולה
חברתית – שכולן מבוססות באופן מפורש על ערכים,
טקסטים ומסורות יהודיים ,וספוגות בעקרונות של
פלורליזם ואוטונומיה 47".הטענה היא כי באמצעות
תוכניות כאלו ,יהודים חילונים בישראל מנכסים
לעצמם מחדש טקסטים ומנהגים יהודיים מסורתיים
ומשלבים אותם בחיים לא-אורתודוקסיים ו/או
חילוניים .על בסיס זה נטען עוד כי יותר ויותר יהודים
ישראלים 'לוקחים בעלות' על הזהות היהודית שלהם.

ראיית הדת כשירות ציבורי ,בתוך כך היא גם מאמצת
ומסגלת לעצמה ,לפחות בשוליים ,דפוסים וכיוונים
שמגיעים מהתפוצה האמריקאית .האם יש בכך כדי
לבשר על התחזקות ההבנה וההרמוניה בין שתי
הקהילות? ימים יגידו.

'התחדשות יהודית' עוסקת ב"תערובת של מאות
תוכניות וארגונים בעלי מגוון מחויבויות פוליטיות
ואידיאולוגיות ,הנוקטים גישות ומתודולוגיות
רבות ומגוונות – שכולם פועלים במנעד רחב של
סביבות .היא מגיעה לישראלים בבתי הספר ,בצבא,
במרכזים קהילתיים ובמרחבים ציבוריים ,באינטרנט
ובאמצעות כלי התקשורת ,ובכיתות הלימוד של
תוכניות ההוראה 47".אף על פי כן ,קשה להעריך את
מידת ההשפעה האמיתית שיש לתוכניות אלו .עד
כה ,פרט לנאומה הדרמטי של ד"ר קלדרון ,לא היתה
להן השפעה ממשית על הזרם המרכזי של החברה
הישראלית ,אם כי הן זכו לתשומת לב אקדמית
ועיתונאית מסוימת.
מדריך  Greenbookהחדש מציין כי למרות שהתופעה
היא ישראלית במובהק ,ניכרת בה "ההשפעה של
תפיסת הזהות היהודית בתפוצות ,והשדה עדיין תלוי
במימון מחוץ לישראל ".דמיון זה לתפיסת הזהות
היהודית בתפוצות הוא תוצאת העובדה שבשביל
פעילי ההתחדשות היהודית ,זהות יהודית איננה רק
פונקציה של הזהות הלאומית הקולקטיבית ,אלא
גם עניין של בחירה אישית ,ניכוס ונטילת בעלות.
הספר מציין אמנם שיש בתופעה שמץ של השפעת
התפוצה (האמריקאית) ,אבל נראה כי המגמה נובעת
גם מהתפתחויות בתוך ישראל.
לסיכום ,הזהות היהודית בישראל היא אפוא דינמית.
אף שהיא עדיין משקפת דפוסים היסטוריים כגון
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8.

Jewish People Policy Institute, Jewish and
Democratic: Perspectives from World Jewry: A JPPI
Report, 2014.

ראו תכתובת בין הנשיא תומס ג'פרסון לבין האגודה9.9
.1801-1802 ,הבפטיסטית של דנברי
10. Robert Putnam and David Campbell, American
Grace: How Religion Divides and Unites Us
(NY, 2010).

11. David Martin, A General Theory of Secularization,
(Agincourt, Ca. 1978), S.N. Eisenstadt and Bernhard
Geisen, "The Construction of Collective Identity",
European Journal of Sociology (36:1), 1995, 72-102.

12. Op.Cit, Jewish and Democratic.
Shlomo Fischer, "American Jews are Protestants,
Israeli Jews are Catholic"s, http://blogs.
timesofisrael.com/american-jews-are-protestantsisraeli-jews-are-catholics/.

,כפי שגם קבוצות יהודיות מסוימות סבלו בעבר1313
ובמידה מסוימת סובלות גם היום מאפליה חברתית
.רשמית-בלתי
14. Grace Davie, "Is Europe an Exceptional Case",
The Hedgehog Review, 8(1-2), 2006, p. 23-34;
Danielle Hervieu-Leger, "Religion und Sozialer
Zussamenhalt in Europa," Transit: Europaische
Revue, 26,2004 p. 101-119; Jose Casanova,
"Rethinking Secularization", The Hedgehog Review,
8(1-2), 2006 p. 7-22.

," "יורם קניוק יכול להרשם כחוסר דת,תומר זרחין1515
,02.10.2011 ,הארץ
.http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1486953
 לא הוכח קיומו של לאום: "בית המשפט,רויטל חובל
.02.10.2013 , הארץ,"ישראלי
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2131319.

.2009  דיוקן יהודי ישראל,גוטמן-כך לפי דוח אביחי1616
"כמעט מחצית המשיבים מאמינים שצריך להנהיג
 שלא באמצעות הרבנות,נישואים אזרחיים בארץ
 אבל רק.)" בהחלט כן" או "אולי כן, השיבו "כן51%(

הערות
דומה שעם העלייה בתחושת הביטחון של יהדות1.1
ארה"ב רגשי האשמה על שחששה להפעיל את
השפעתה במימשל האמריקאי למען יהודה אירופה
.בזמן השואה גם שיחקה תפקיד
Jonathan Woocher, Sacred Survival: The Civil2.2

 ראו גם את.Religion of American Jews (1987)
Sarna, Commentary,( הביקורת של ג'ונתן סרנה
 מקור המושג של דת אזרחית.)December 1987
.)1762(  האמנה החברתית,זק רוסו-הוא בז'ן
,הסוציולוג רברט בלה יישם את זה במאמר מפורסם
,"Civil Religion in American Life", Daedalus,96, 1967,
. לחיים הציבוריים באמריקה,p.1-21
Shlomo Fischer," את הקטע לעיל ניתן למצוא גם ב3.3
Implications of the Pew Report for the Public and
Political Involvement of the Jewish Community", in
The Jewish People Policy Institute, The Conference
on the Future of the Jewish People -2014:
Background Policy Documents.. (Jerusalem, 2014)

4.

Richard Alba, Italian Americans: Into the Twilight
(Englewood Cliffs, NJ, 1985).

5.

Richard Alba, "The Twilight of Ethnicity among
American Catholics of European Ancestry", The
Annals of the American Academy of Political and
Social Science, vol. 454, 1981..

ההבנה שלנו את המושג "דת אזרחית יהודית" שונה6.6
 שטען כי זוהי דתם של אנשים,אפוא מהבנתו של ווצ'ר
.המנותקים מן הדת היהודית המסורתית
J Street המחלוקת העכשווית בשאלת החברות של7.7

בוועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים הגדולים
החברּות בארגון גג זה הפכה לסמל
ֵ
.מדגימה זאת היטב
 אלה שמתנגדים.לחברּות בקהילה היהודית בכללותה
ֵ
לחברּות בוועידת הנשיאים מנמקים
ֵ
J Street לקבל את
את התנגדותם בכך שהארגון אינו נאמן דיו לעם
היהודי מפני שהוא עוסק בשתדלנות בוושינגטון למען
.מטרות המנוגדות למדיניות ממשלת ישראל
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 20%אמרו שהם עצמם יבחרו להינשא כך .על פי מכון
ירושלים למחקר שוק 16.7% ,מהאוכלוסיה נישאו
מחוץ לישראל ,ו 8.4%-חתמו על הסכם זוגיות.
1717הרצל אמנם לא כתב את הדברים הללו במפורש אבל
ניתן לפרש את כתבי הרצל ברוח זו .המקרה של בנו,
הנס הרצל מאושש קריאה זו .הנס הרצל המיר את דתו
לנצרות אבל טען שהוא יהודי מבחינה לאומית ובזה
ממשיך את התפיסה הציונית של אביו .לכן ,הוא דחה
את דברי אלו שגינו אותו כמכתים את זכרו של אביו
הדגול  ,ראו יגאל עילם ,יהדות כסטטוס קוו :פולמוס
מיהו יהודי  1958כהארה על יחסי דתיים וחילוניים
במדינת ישראל (תל אביב )2000 ,עמ' .77
1818במובן זה ,החילון הישראלי-ציוני דומה לחילון
הקמת
מאז
בטורקיה,
הטורקי-כמאליסטי.
הרפובליקה הטורקית החילונית ב ,1922-אין הפרדה
בין דת ומדינה .להפך ,הדת ,כלומר האסלאם ,משולבת
במדינה ונשלטת על ידה .שליטה זו מושגת באמצעות
הדירקטוריון (או הנשיאות) לענייני דת ,שהוא בעצם
משרד ממשלתי המכשיר אימאמים וקובע את
הדוקטרינה הדתית בהתאם לאינטרסים של המדינה.
1919מאז הופעת המחקר הקלאסי של האנתרופולוג קלוד
השארּות
ֵ
לוי-שטראוס על תבניות היסוד של יחסי
(Claude Levi-Strauss, The Elementary Structures of
 ,)Kinship, Boston, 1969אנו יודעים כי קבוצות חברתיות
מתקשרות ביניהן באמצעות החלפת נשים ,כלומר,
באמצעות קשרי נישואין ביניהן( .רעיון זה קיבל ביטוי חי
בדבריהם של שכם וחמור בסיפור התנ"כי של אונס דינה).
2020שלמה פישר" ,מפנה או המשכיות? משטר התורה,
אזרחות ומקורות הציונות הדתית הרדיקלית" בתוך זאב
שביט ,אורנה ששון-לוי וגיא בן-פורת (עורכים) ,מראה
מקום :זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל,
הוצאת ון-ליר והקיבוץ המאוחד ,תשע"ד ,-2013
Shlomo Fischer, Self-expression and Democracy in
Radical Religious Zionist Ideology, Ph.D.dissertation,
.The Hebrew University of Jerusalem, 2007

21. See for example Seymour Martin Lipset, The First
New Nation: The United States in Historical and
)Comparative Perspective..(New York, 1967

2222גם לבריטניה היית אוריינטציה רב תרבותית
חזקה .ואולם ,בשנים האחרונות יש נסיגה
ממדיניות זו .ראו הערותיו של ראש הממשלה
נכשלה
שהרב-תרבותיות
קמרון
דוד

http://www.newstatesman.com/blogs/thestaggers/2011/02/terrorism-islam-ideology
"2323מדדים נבחרים של יהדות העולם" ,בהערכה השנתית
של המכון למדיניות עם יהודי ל .2012-2013-אחד
היוצאים מכלל זה הוא הקהילות היהודיות במזרח
אירופה .כאן ,עשורים של שלטון קומוניסטי וקוטנן של
הקהילות היהודיות הולידו קהילות יהודיות ומערכות
חינוך יהודי קטנות וחלשות מאוד ,ושיעורים גבוהים
של נישואים מעורבים .הקהילה היהודית של גרמניה,
המורכבת ברובה מיהודים מברית המועצות לשעבר,
מציגה מאפיינים דומים( .ראו בהמשך את המאמר על
הקהילות היהודיות במזרח אירופה" ,עשרים-וחמש
שנים מאז נפילת מסך הברזל").
2424חלק זה מהווה גרסה מקוצרת של שני המסמכים
שהמכון למדיניות עם יהודי פרסם בעבר בהתייחס
לדוח ּפיּו" :השלכות דוח ּפיּו על המעורבות הציבורית
והפוליטית של הקהילה היהודית",
_http://jppi.org.il/uploads/Implications_of_the
_Pew_Report_for_the_Public_and_Political
Involvement_of_the_Jewish_Community.pdf

ו"מי הם ה'יהודים על פי דתם' בדוח ּפיּו"
http://jppi.org.il/news/146/58/Who-are-the%ef%bf%bdJews-by-Religion-%ef%bf%bd-in-the .Pew-Report/מאת שלמה פישר.

2525המספרים המופיעים בניתוח משקפים את דו"ח כפי
שהוא התפרסם על ידי מכון פיו באוקטובר .2013
כרגע לפחות שני צוותים של חוקרים עוברים על
הנתונים הגולמיים ,בודקים ומתקנים את הנתונים .אנו
מבינים שהמגמות שהפרסום הראשון הציג הם בגדול
נכונים אבל אנו מצפים שבעתיד הקרוב יהיו נתונים
יותר נקיים.
2626גם בקרב הגילאים הצעירים יותר בקבוצה זו ,כמה
מן המרכיבים ,כגון נישואין בתוך הקבוצה ורמת
ההשתייכות לארגון ,הולכים ונחלשים.
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ידי כמה-דרישה זו הובעה בתקיפות רבה על3838
ממשתתפי הוועידה על עתיד העם היהודי שנערכה
 ראו שמואל.2014  במארס12- ב, ניו יורק,בגלן קוב
" מבטים מיהדות העולם: "יהודית ודמוקרטית,רוזנר
http://jppi.org.il/uploads/Jewish_and_Democratic_
, אטינגר, יאיר.Perspective_from_World_Jewry.pdf.

."' "מי הם ה'היהודים על פי דתם,פישר2727
Steven Cohen and Lauren Blitzer, Belonging השווה2828
without Believing: Jews and their Distinctive
Patterns of Religiosity- and Secularity, The Florence
.G. Heller JCC Association Research Center 2008
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שוויון בנטל השירות הצבאי:
התקדמות איטית ,אך מימוש השאיפה
עדיין רחוק מאיתנו

ב 12-במרץ  2014עבר בקריאה שלישית בכנסת (65
בעד 1 ,נגד) ,תיקון  19לחוק שירות בטחון שנועד
להרחיב את שילוב תלמידי הישיבות וחרדים בשירות
צבאי ואזרחי ,בתקווה שבהמשך גם בשוק העבודה.
ב 17-באפריל ניתן להחלטת ועדת השרים לעניין
השוויון בנטל בשירות הצבאי תוקף של החלטת
ממשלה ,ונקבעו צעדים קונקרטיים ליישום ומעקב
אחר החוק .במסגרת ההסדר החדש ,חוק השוויון
בנטל יוחל מ 1-ביולי  ,2017המועד בו תסתיים
תקופת ההסתגלות .כשהחוק ייכנס לתוקף מלא,
יעד הגיוס לשירות צבאי או אזרחי יהיה  5,200איש
בשנה (שני שלישים מהשנתון לפי הנתונים הנוכחיים).
עד אז יוכלו תלמידי ישיבות לדחות את הגיוס ולקבל
פטור בגיל  ,22כל עוד הישיבות עומדות ביעדי
גיוס ,אשר יתבצעו בהדרגה על-פי המתווה שנקבע:
ב 2014-צפויים להתגייס לצה"ל ולשירות לאומי בסך
הכול  3,800חרדים ,ב 2015-יתגייסו  ,4,500ולאחר
מכן כ 5,200-חרדים .החוק מאפשר לראשי הישיבות
לבחור מי יהיו העילויים שלא יתגייסו ,וקובע שאם הן
לא תעמודנה במכסות יוצאו צווי מעצר למשתמטים.
היבט חשוב נוסף בחוק הוא העובדה שהחל מתקופת
ההסתגלות יינתן פטור גורף מגיוס לכל תלמידי
הישיבות החרדיים מגיל  22ומעלה ,על מנת שיוכלו
להשתלב בשוק התעסוקה.

רקע היסטורי  :תולדות הפטור (הסדר
דחיית שירות צבאי לתלמידי ישיבה)
שירות החובה בצה"ל חל מתוקף חוק שירות
הביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו .1986 -לפיו,
אזרח ישראלי שמלאו לו  18שנים ולא קיבל פטור,
חייב בשירות צבאי .בימיה הראשונים של המדינה
התקיימו דיונים ערים סביב נושא הפטור בין ראשי
ישיבות לבין ההנהגה .סמוך למועד הקמת המדינה
דן הוועד הפועל של המרכז לשירות העם בסוגיית
גיוסם של בני הישיבות והחליט לאשר דחיית שירות
זמנית לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם 1.בין
הגורמים הבולטים שהובילו לאישור ההסדר :שימור
אחדות העם באמצעות פשרות שיסייעו להתגבר על
התנגדותם של החרדים להקמת מדינה; וניסיון להציל
את עולם התורה ,שנתפס כבעל חשיבות תרבותית
והיסטורית לחברה היהודית ,ושנפגע קשות בתקופת
השואה .כפי שכתב הרב הראשי י.א .הלוי הרצוג לבן
גוריון " -אחרי העיון הראוי וההתבוננות החודרת
מבחינת קיומה של תורתנו הקדושה אחרי השואה
האיומה ,שבה הושמדו רבבות תלמידי הישיבות
באירופה ,ראשיהם וחכמיהם הי"ד ,ולא נותר מהם רק
שריד-מעט ,אחד מעיר ולא שניים ממשפחה ...דעתי
היא שיש לשחרר אותם מחובת הצבא בכדי לתת
2
למעטים הללו להמשיך בלימוד תורתנו הקדושה".
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המהפך הפוליטי בשנת  1977והצטרפותה של מפלגת
"אגודת ישראל" לקואליציה הובילו למספר הקלות
והסירו מספר מגבלות בשאלת הגיוס 3.בין השנים
 1988 - 1970הוגשו מספר עתירות לבג"צ בנושא
גיוס החרדים ,שנדחו ע"י בית המשפט .בשנת 1988
הגישה ועדת הכהן את המלצותיה ,שעיקרן היה
קביעת מכסות למצטרפים למסלול "תורתו אומנותו",
שיעמדו על  3%משנתון הגיוס .עוד הומלץ על בחינה
מחודשת של רשימת הישיבות המוכרות לצורך מתן
דחיית שירות .המלצות הוועדה לא יושמו ,אולם הן
מהוות אבן דרך חשובה בתהליך ,שכן הייתה זו הפעם
הראשונה שבה התקבלה
החלטה של גוף ממשלתי
בג"צ קבע
כי המצב חייב להשתנות,
ב:1998-
והוצעה תוכנית מפורטת
הסמכות
4
לשינוי.

לקביעת הסדר
דחיית השירות
היא בידי
הכנסת ,ויש
למצוא פשרה
פוליטית שתהיה
קבילה משפטית
וציבורית

באותה שנה הוגשה לבג"צ
עתירה נוספת ,בג"צ 910/86
 רס"ן (מיל ).יהודה רסלרנ' שר הביטחון ,מבחינה
פורמלית ,העתירה נדחתה
על רקע הטענה שהיקף
הפטור לא הגיע עדיין
לממדים שאינם סבירים
ושעשויים לפגוע בצורה
משמעותית בביטחון המדינה ,אולם למרות הדחייה,
בפעם הראשונה התקבלה הכרה בכך שמפאת
חשיבותו העקרונית של הפטור ודחיית השירות שניתן
לתלמידי ישיבות ,הנושא שפיט 5.ועדה נוספת' ,ועדת
ישראלי ,הוקמה בשנת  1992ע"י ראש הממשלה
דאז יצחק רבין .דו"ח הוועדה הוגש בשנת  .1995בין
המלצותיה העיקריות של הוועדה :לקבוע קריטריונים
להכרה בישיבות תורניות ולמתכונת הלימודים בהן,
להרחיב את חובותיהם של תלמידי הישיבות (חיוב
בהגשת תצהיר עם ההצטרפות להסדר "תורתו
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אומנותו" ,הגברת תדירות ההתייצבות של תלמידי
הישיבות בגילאים הצעירים בלשכות הגיוס ,ועוד),
לתבוע מחויבות גדולה יותר של ראשי הישיבות,
להגביר את היקף ודרכי הפיקוח ,האכיפה והענישה
במקרים בהם מופר ההסדר ,ועיגון עיקרי ההסדר
בתקנות לפי חוק שירות הביטחון 6.רוב המלצותיה
7
של הוועדה יושמו.
במקביל ,בשנת  1998במסגרת בג"ץ 3267/97
רובינשטיין נ' שר הביטחון ,קבע בית המשפט כי שר
הביטחון הפעיל את הסדר דחיית השירות של תלמידי
ישיבות שתורתם אומנותם שלא כדין ,כיוון שלא
ניתנה לכך הסמכה בחוק .ביהמ"ש הבהיר כי פטור
של קבוצת אוכלוסייה שלמה אינו יכול להתבסס על
החלטה מנהלית וכי יש להסדיר את הנושא בחקיקה,
וכי הסמכות לקביעת הסדר דחיית השירות מצויה
בידי הכנסת ,ושלח את הצדדים למצוא פשרה
פוליטית שתהיה קבילה משפטית וציבורית 8.בעקבות
קביעת בית המשפט מינה ב 1999-ראש הממשלה
ושר הביטחון אהוד ברק ועדה לגיבוש ההסדר הראוי
בראשותו של שופט בית המשפט העליון בדימוס צבי
טל (ועדת טל) .לדו"ח שהציגה הוועדה צורפה הצעת
חקיקה שכללה את המלצותיה .בחודש יולי  2002אושר
בכנסת חוק דחיית שירות ,שהלך בעקבות המלצות
ועדת טל ופירט את התנאים לזכאות לדחיית שירות
ומתן פטור ,והסדיר את מעמדן של ישיבות ההסדר.
אחד מהדגשים העיקריים בחוק טל היה תיקון העיוות
בהסדר "תורתו אומנותו" ,אשר כלא את הציבור החרדי
מחוץ לעולם התעסוקה 9.לאחר חקיקת החוק ,הוגשו
לבג"צ מספר עתירות שדרשו לבטלו בשל פגמים
בחוקיותו .על אף שאלו נדחו ,בית המשפט שב והדגיש
כי חוקיותו של חוק טל מותנית בהגשמת יעדיו הלכה
למעשה .ביולי  2007החליטה מליאת הכנסת להאריך
את תוקפו של החוק עד לשנת .2012
בחודש פברואר  2012קבע בג"צ כי אין לשוב
ולהאריך את החוק לתקופה נוספת וזאת בשל פגמים

בחוקיותו .בשלב זה הגיע מספר דחויי השירות
עפ"י ההערכות ל 10.54,000 -במאי  2012הוחלט על
הקמתה של הוועדה לקידום השוויון בנטל (ובראשות
ח"כ יוחנן פלסנר) לשם גיבוש המלצות בסוגיה.
ביולי אותה שנה פוזרה הוועדה ע"י ראש הממשלה,
בעקבות פרישתם של נציגי ישראל ביתנו והבית
היהודי ממנה .במרס  2013הוקמה ועדת שרים
בראשותו של יעקב פרי ,שהגישה שתי הצעות חוק

שבעקבותיהן הוחלט על הקמת ועדה מיוחדת לדיון
בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי,
בשירות האזרחי ובשוק העבודה ,ולהסדרת מעמדם
של תלמידי הישיבות בראשות חברת הכנסת איילת
שקד מהבית היהודי ("ועדת שקד") .במרס 2014
אושר בקריאה שניה ושלישית תיקון לחוק שירות
הביטחון ,המתייחס לשאלת דחיית הגיוס של תלמידי
ישיבות.

הנתונים המספריים:
פירוט הסיבות לאי-גיוס באוכלוסיית הגברים היהודית (באחוזים):

מקור :דו"ח מבקר המדינה לשנת  ,2011שירות חרדים בצה"ל 1 ,במאי 2012

נתוני אכ"א ביחס להיקפים המצטברים
(כלל דחויי השירות לשנה רלוונטית) של
דחויי שירות ש"תורתם אומנותם"
מקור :דו"ח מבקר המדינה לשנת ,2011
שירות חרדים בצה"ל 1 ,במאי 2012
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על מה המחלוקת  -פערים בין
תפיסות עולם ותפיסות זהּות
בהערכה השנתית לשנים  2013-2012התייחסנו
בהרחבה לשאלת ההתמודדות עם האתגר החרדי-
למה עכשיו ומה הלאה? 11המאמר בחן לעומק את
המאבקים בין החברה הישראלית והחברה החרדית
והסיבות לציפתם המחודשת מעל פני השטח דווקא
בשנים האחרונות .המאבק סביב שאלת הגיוס
והשוויון בנטל הוא חלק בלתי נפרד ממאבקים אלו.
מאבק זה מקורו בשיח
זהויות שונה בתוך החברה
החברה החרדית
הישראלית :מחד גיסא,
פיתחה חברה
הציבור החילוני והדתי-
מקבילה ונפרדת
לאומי ,שגדלו על ברכי
מה"מיינסטרים"
הציונות ,על "המאבק על
של החברה
קיום עם ישראל בארצו"
הישראלית
ועל עקרונות צבא העם.
הציונית
החברה
גיסא,
מאידך
החרדית ,שבחרה במודע
להשתלב (יש שיאמרו באין
ברירה) במנגנוני המדינה,
ולנסות להשפיע עליהם
מבפנים ,תוך שימור על
בידול כלכלי ,חברתי ותרבותי .כל אחד מהצדדים
למאבק מנסה לשמר את זהותו הייחודית ,ולמנוע,
בכלים מדיניים ואחרים ,את כפיפתה לזהות כללית
ורחבה יותר.

"הישיבות והכוללים הם כיפת
הברזל של מדינת ישראל"
להבנייה של הזהות היהודית של החרדים בישראל
יש כמה רמות .רובד אחד הוא המשך של ההבנייה
המסורתית של היהודים כקבוצה אתנו-דתית,
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שהגורם השולט ומארגן בה הוא הדת והחוק הדתי
– ההלכה .ואולם ,כפי שקובע זרם מרכזי במחקר
על החרדים ,12בעת החדשה נוסף רובד נוסף והוא
המודעות לאלטרנטיבות ,וכתוצאה מכך המודעות
העצמית .המודעות של גורמים מסורתיים להבניות
מודרניות חלופיות של הזהות היהודית – השכלה,
רפורמה בדת ,לאומיות וכו'  -הפכה את היהדות
המסורתית ל"אורתודוקסית" ולחרדית .בעת
החדשה ,חלק מהבניית הזהות היהודית האדוקה הוא
לא רק המשך הדפוסים המסורתיים אלא גם דחייה
של החלופות המודרניות וניהול מלחמה אידיאולוגית
נגדם" .חברת הלומדים" של החרדים היא התפתחות
מיוחדת בתוך המגמה הזאת 13 ,כמעט ללא תקדים
בהיסטוריה היהודית .בוודאי שלימוד תורה היה ערך
עליון בחברה היהודית המסורתית ,אולם רוב רובם
של הגברים היהודים עבדו לפרנסתם .הייתה שכבה
דקה של "כלי קודש" – רבנים ,חזנים ,שוחטים וכו'
ושכבה עוד יותר דקה וקטנה מאוד של אברכים
שתורתם היא אומנותם ,ושנסמכו על שולחן אביהם
או חותנם (בעיקר מהשכבות הכלכליות החזקות
ביותר) .המעין-תקדים היחיד הוא ה"יישוב הישן"
האשכנזי במאה ה 19-בירושלים (ובערים הקדושות
האחרות – חברון ,צפת וטבריה) שעסקו בעבודת
הקודש –תורה ותפילה – "עבור" אחיהם שבגולה
14
ונתמכו על ידם.
חברת הלומדים הישראלית העכשווית היא תוצר
של התנאים המיוחדים של מדינת ישראל .בישראל,
הלאומיות היהודית איננה רעיון אידאולוגי גרידא,
כי אם מציאות חיים ממשית .על מנת להתמודד
עם מציאות זו ,החברה החרדית פיתחה לא רק
התנגדות אידיאולוגית אלא חברה מקבילה ונפרדת
מ"המיינסטרים" של החברה הישראלית הציונית
והחיים בה .הסדר "תורתם אומנתם" והפטור משירות
צבאי מחד ,והאיסור על עבודה מאידך ,הפך כלי מרכזי
בבניית החברה החרדית הנפרדת מהחברה הישראלית

החילונית והציונית .באופן זה ,לימוד תורה כעיסוק
בלעדי על ידי כל הגברים המבוגרים בחברה היא
ליבת הזהות של החברה החרדית .בוודאי שהחברה
החרדית עוברת שינויים דמוגרפיים ,כלכליים וכו'
אשר גורמים לשינויים והסתגלויות במישור המעשי,
אבל מבחינה רעיונית ,סמלית וזהותית ,המחויבות
ללימוד תורה כעיסוק בלעדי נותרת גבוהה מאוד
ואולי אף מוחלטת .כדי להגן עליה ,החרדים מגייסים
שלל טענות והסברים.
הנימוק המרכזי המושמע ע"י נציגי החברה החרדית
בזכות הצורך במתן פטור מגיוס נוגע לערך של לימוד
תורה ,והאמונה העמוקה כי "הלימוד מגן על עם
ישראל ובלעדיו כבר מזמן היה העם נכחד מעל במת
ההיסטוריה ,לא רק מתבולל רוחנית כי אם גם נעלם
פיזית 15".אמונה זו נסמכת על פסוקים בתנ"ך ,מאמרי
חז"ל ואמרות של רבנים ומקובלים .הם מוסיפים
וטוענים כי חברת הלומדים בישראל שינתה צורה
במשך הדורות ,ו"כל חלקי העם שלא יכלו להקדיש
את חייהם ללימוד התורה הרימו על נס את לומדי
התורה ותמכו בהם ,ביודעם שהם משרתים את
הפסגה היהודית 16".החרדים אינם רואים בלימוד
בישיבות השתמטות משירות צבאי ,אלא גיוס לצבא
הרוחני של העם .עובדה זו נטעה בקרב צעירים חרדים
את התחושה שהם חייבים למלא את השורות באיכות
ובכמות ,והיא זו שמקשה על מציאת הפשרות
וההסדרים שיגבילו את מספר מקבלי הפטור.
טענה מקובלת נוספת ,שעולה פעמים רבות בעקיפין,
היא החשש מהשפעות תרבותיות וחברתיות שליליות
על הצעיר החרדי .רבנים ומובילי דיעה בחברה
החרדית מביעים את דאגתם כי האווירה "המתירנית
והקיצונית" השוררת בצבא חושפת את הצעירים
לנזקים רוחניים ופסיכולוגיים ,ולהשפעות שונות
מהותית מרוח החינוך ומקום הגידול שמציעה
החברה החרדית ,ואף נוגדות אותם לחלוטין .הרב צבי
פסח פרנק כלל טענה זו בתביעתו לשחרר תלמידי

ישיבות משירות בצה"ל" :וידוע שרוב הנכנסים לצבא
מהיראים ושלמים יוצאים יקודים ונקודים ,אין בהם
מתום" 17.במקביל מצטרף לטענה זו מניע סוציולוגי
 הרצון לשמר את הנבדלות מהחברה הלאומית-חילונית דרך הינזרות מצבא ומעבודה.
בשוליים ,ובעיקר הרחק מהתקשורת הישראלית,
מצטרפת לעמדות אלו עמדה נוספת ,והיא העמדה
האידיאולוגית האנטי-ציונית ושלילת הלגיטימיות
של מדינת ישראל הציונית .על פי השקפתם של
זרמים אלו ,המתבססת על מדרש "שלוש השבועות"
בתלמוד הבבלי ,הקמת
ישות לאומית ריבונית
החרדים אינם
בתכלית
אסורה
בא"י
רואים בלימוד
מרד
ומהווה
האיסור
בישיבות
וכפירה בקב"ה .במישור
השתמטות
המעשי ,קיים הבדל בין
משירות צבאי,
היחס למדינת ישראל לבין
אלא גיוס לצבא
היחס לתנועה הציונית .כדי
הרוחני של העם
להתמודד עם המורכבות,
נוצרה האידאולוגיה שגרסה
שיתוף פוליטי לשם השגת
צרכים ויעדים והיבדלות
בשאר התחומים .שלילת
רעיון השירות בצה"ל
היא חלק בלתי נפרד מאידאולוגיה זו .בשנת 1992
נכתב במאמר מערכת של העיתון "המחנה החרדי",
בעריכת הרב ישראל אייכלר" :אינכם בני אמונתנו
ואין אנו שייכים לעם שלכם .אתם כובשים זרים
בארץ אבותינו והמדינה שלכם אינה המדינה שלנו.
הדגל שלכם אינו הדגל שלנו ....אולי צריך לשאול
חבר כנסת בולשביקי כזה :מה לנו ולך? האם אתה
היית משרת בצבא חרדי אם השלטון היה בידינו?...
באיזו זכות אתה דורש מיהודי חרדי להתגייס לצבא
18
המדינה החילונית?"
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שיח הפראיירים
אל מול הטענות המושמעות ע"י נציגי החברה
החרדית ,הולכת ומתרחבת ההתנגדות בקרב הציבור
הישראלי ,חילונים ודתיים-לאומיים כאחד .אלו
מתקשים לקבל את המגמות העכשוויות בהסדרי
הפטור להם זוכים תלמידי הישיבות ממספר סיבות,
העיקרית שבהן  -שאלת השוויון בנטל והגידול
בהיקף הפטור ,המצטרפת למגמה אחרת של צבירת
כוח ויכולת השפעה של החברה הדתית על הזירה
הישראלית.
הציבורית
מפורטות
אלו
סיבות
בציבור החילוני
בהרחבה במאמר מתוך
קיימת תחושה
ההערכה השנתית של
שהפטור
19
המכון לשנים ,2013-2012
משירות צבאי
ולכן לא נרחיב עליהן יתר
מנציח את העוני
על המידה ונסקור אותן כאן
בחברה החרדית,
בקצרה בלבד.

בהיותו תמריץ

הטיעון העיקרי שעולה אל
לאלה שבוחרים
מול דרישת הפטור הוא
לא לעזוב את
"שיח הפרייארים" :דו"ח
הישיבות
הוועדה לשינוי חברתי-
כלכלי (ועדת טרכטנברג)
העלה על הכתב רבים
מהרעיונות והתחושות ששררו בציבור הישראלי
בתקופת המחאה (ולאחריה) .בין היתר מתייחס
הדו"ח למתח והרגישות בין המגזרים השונים בחברה
הישראלית ,תוך מתן דגש מיוחד לשילוב המגזר
החרדי" :חלקים מהציבור החילוני סבורים שהחרדים
אינם מעוניינים לעבוד אלא ששים לחיות על חשבון
משלם המסים באצטלה של לימודי קודש ,וכמו כן לא
20
מוכנים לשרת בשום צורה את החברה בכללותה".
ואכן ,בשנים האחרונות הולכת וגוברת התחושה,
בעיקר בקרב מעמד הביניים הישראלי ,כי נטל
המיסים ההולך וגדל מוטל ברובו על כתפיו ,וכי הוא
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נדרש להחזיק ציבור שלם שאינו משתתף ,הן כלכלית
והן חברתית ,בעול ,אך זוכה להטבות על גבם של
משלמי המיסים.
מדיון זה עולות מספר בעיות נוספות:
1.1גידול בהיקף הפטור בעשורים האחרונים התרחש
במקביל לגידול בהיקף ההשפעה של הציבור
החרדי על המרחב הציבורי הישראלי.
2.2כרסום ביוקרה של צה"ל -דו"ח שהופק ע"י אגף
כוח האדם בצה"ל מצביע על ירידה במוטיבציה
להתגייס לתפקידים קרביים ,ועל ירידה במספר
המועמדים לגיוס שמגיעים בסופו של דבר
לצבא 21.מידת תרומתו של שירות ביחידות
העילית ,לחיים האזרחיים ולמוביליות חברתית
הלכה ופחתה ,וערכן של החלופות  -לימודים או
קריירה אזרחית  -הולך וצובר תאוצה .תהליכים
אלו מתרחשים במקביל להרחבת היקפו של
הפטור.
3.3הנצחת העוני בחברה החרדית והצורך במימון
ממשלתי :בקרב ציבור רחב קיימת תחושה
שהפטור משירות צבאי מנציח את העוני בחברה
החרדית בכך שהוא מהווה תמריץ לאלו שבוחרים
לא לעזוב את הישיבות .דבר זה מצטרף למימון
הממשלתי המתרחב למשפחות רבות ,הנמצאות
כבר היום במצב כלכלי קשה.

שני היבטים למדיניות הגיוס
ההיבט ההצהרתי -שוויון בנטל
כאמור ,היעד המרכזי וההצהרתי של החקיקה
החדשה הוא להסדיר את שירותם הצבאי של תלמידי
הישיבות .דברי ההסבר לחוק מפנים לקביעתו של
בית המשפט העליון ,ומצביעים על כך שהתכלית
המרכזית היא השוויון בנטל השירות הצבאי:
"התכלית הראשונה הינה לעגן בחוק
הסדר של דחיית שירות לתלמידי ישיבות
אשר תורתם אומנותם והמבקשים ללמוד
בישיבות התכלית השניה הינה להביא
ליתר שוויון בחלוקת נטל השירות הצבאי
בחברה הישראלית ,במובן זה שיותר גברים
בני הקהילה החרדית ישרתו בסופו של
יום בשירות צבאי (רגיל או מיוחד) או לכל
הפחות ישרתו שירות אזרחי []...התכלית
הרביעית הינה להביא לפתרון הדרגתי
של הקשיים שהיו קיימים בהסדר דחיית
השירות של תלמידי ישיבות ,וזאת בדרך
הדרגתית ובזהירות ,ועל יסוד הסכמה
רחבה וללא כפיה (שאינה אפקטיבית) של
הגיוס" (סעיף  54לחוות דעתו של נשיא בית
המשפט העליון ,השופט א' ברק)"22
מאז שנחקק החוק ,במרס  ,2014ועד היום נשמעו
קריאות רבות (והוגשו שני בג"צים) נגד החוק והישגיו
הצפויים .אחד החששות הגדולים שהובעו ע"י שני
הצדדים לוויכוח נוגע לשאלת ההגדרה של מיהו
"חרדי" -החילונים סבורים שהמונח המעורפל משאיר
פתח לגיוס דתיים-לאומיים מישיבות מסוימות
וממוסדות של "נושרים" ,מה שמביא אותנו למספרים
נמוכים באופן יחסי ,שבמגמה הנוכחית לא מן הנמנע
שהיינו מגיעים אליהם בכל מקרה 23.מהצד השני של
המתרס טוענים החרדים כי המשמעות היא שבחורי

ישיבות מהפריפריה וישיבות לבחורים "מתחזקים"
או "נושרים" יהיו בבעיה קשה -עמימות ההגדרה
משאירה מקום רב לשיקול הדעת של פקידים בלשכת
הגיוס ,ואלו שאינם מגיעים מישיבות גדולות ומוכרות
יאולצו להתגייס בכוח ,בעוד שתלמידי הישיבות
הגדולות יקבלו פטור .באמצעות טענות אלו של
אפליית החלש ואי-שוויון המופיעות בעיתונים ואתרי
האינטרנט החרדים ,מנסים מנהיגי הקהילה לעורר
את הקהל הרחב החושש להיפגע ישירות מההחלטה
ולהוציא אותו אל הרחוב 24.ההתנגדות של הצדדים
השונים מוצאת ביטוי בכלי
התקשורת ,למשל ,דבריו
במאמציהם
של הרב עו"ד אורי רגב,
להוציא אל
המכהן כיו"ר עמותת חדו"ש:
הרחובות את
"התוצאה המרשימה היא
הקהל הרחב,
חוק עם אפס יעילות ,שגורם
מנהיגי הקהילה
למקסימום נזק ,והקשר שלו
החרדית
לשוויון הוא רק ברטוריקה
משתמשים
של יוזמיו" 25.ומנגד דבריו
בטענות של
של הרב שטיינמן ,המייצגים
אפלייה ואי-
את העמדה החרדית" :נכון,
שוויון שיוצר
החוק לא יחול ממחר בבוקר,
החוק החדש
אבל זה לא העיקר .העבודה
ההיסטורית המשמעותית
היא שבספר החוקים של
מדינת ישראל יש כעת חוק שמאפשר להשליך לכלא
26
לומדי תורה .זה חילול השם".
יחד עם זאת ,ולמרות החששות הגדולים מפני
ההשלכות האפשריות ,שקמו בעיקר סביב "הפגנת
המיליון" 27,חשוב לציין שגם במקרים קודמים בהם
נעשו ניסיונות להסדיר את נושא שירות תלמידי
הישיבות החרדיות ,היו התגובות בקרב הציבור
החרדי חריפות .ב 27-ביולי  ,1988בעקבות הצבעת
ועדת החוץ והביטחון על שאלת הפטור מגיוס של
בני ישיבות ,איים הרב ש"ך בירידת תלמידי ישיבות
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מהארץ 28,אחרים איימו כי בחורי הישיבות לא יצייתו
29
ויעדיפו ללכת לכלא מאשר להתגייס לצה"ל.

הערך המוסף  -השתלבות החברה החרדית
בשוק העבודה
הוועדה לגיבוש ההסדר הראוי ,ועדת טל ,נתנה כבר
במהלך דיוניה את דעתה על ההשפעה האפשרית
של הסדרי הגיוס הקיימים וההסדרים העתידים
לבוא על שילוב בני המגזר החרדי בשוק התעסוקה.
הוועדה ניסתה לתת מענה לבעיה המובנֵ ית ולאתגרים
הקיימים באמצעות מתן אפשרות ליציאה לשנת

הכרעה ,בה יוכל כל אחד מהצעירים להחליט האם
להמשיך ללמוד או לצאת לעבוד .למרות שניתן
להצביע על עלייה בשיעור התעסוקה של גברים
חרדים מכ 38.9-אחוזים בשנת  2001לכ 45-אחוזים
בשנת  ,2011שיעור התעסוקה של אוכלוסייה זו (כ-
 )45%עדיין נמוך משמעותית הן משיעור התעסוקה
הכולל באוכלוסייה (כ )71%-והן מיעדי התעסוקה
30
שקבעה הממשלה לשנת  ,2020העומדים על כ.63%-
ההסדר החדש ,המאפשר לתלמידי הישיבות לצאת
לשוק העבודה 31ישר עם קבלת אישור הדחייה ,אמור
לשפר את מגמת ההשתלבות.

מתוך :מצב המדינה בתמונות :חברה כלכלה ומדיניות בישראל ,דן בן דוד (עורך) ,מרכז טאוב
לחקר המדיניות החברתית בישראל2013 ,
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מתוך :דו"ח בנק ישראל  28( ,2011במרץ  ,)2012שוק העבודה.

אנו יודעים כי בפועל ,גם ללא קשר לחוקי הגיוס,
מגמות העשור האחרון תופסות את החברה החרדית
במצב של חברה במעבר .העוני ההולך ומתרחב
מוביל משפחות חרדיות לחפש אחר פתרונות הכנסה
ותעסוקה ,ואפשרות הגיוס לא רק שאיננה נתפסת
כמשהו לא קביל ,אלא כאחד הפיתרונות האפשריים,
32
וכמקפצה בדרך להשתלבות בשוק העבודה.
למרות שבשונה משאלת הגיוס ,נראה כי צעד זה
אמור לשפר את מצבם של כלל המעורבים ,גם
בשאלה זו ,קיימות מחלוקות ופערים בין הצדדים.
החרדים מאמינים כי לימוד תורה הוא ערך עליון,
השקפת עולם זו מתבטאת גם בשאלת ההשתלבות
בשוק התעסוקה ,החברה החרדית מכשירה את
בניה בעיקר לחיי לימוד תורה ,וחרדים שמבקשים
להשתלב או ללכת בדרכים אחרות ,נתקלים בקשיים

רבים .הרב דוד זיכרמן ,ממנהיגי הזרם הליטאי ,הסביר
זאת בראיון לערוץ " :2הערך ביהדות היה ללמוד
תורה ,אין ערך בעבודה .מעולם לא היה ולעולם לא
יהיה .העבודה היא קללה ".בהמשך הראיון הוא מביא
ציטוטים מכתבי הקודש ומסביר בכעס לכתבת כי
"אני ,ע"י לימוד התורה שלי ,מחזיק את הכלכלה...
לא ,אני לא נטל ,את נטל .אני מחזיק אותך ,לא את
אותי" .כאשר הוא נשאל "אבל מי יפרנס את הרוב
החרדי הזה? מי יחזיק אתכם?" הוא משיב בלא
היסוס "אמריקה" 33.לעומתם ,הציבור החילוני תופס
את הניסיונות הנוכחיים לשינוי החקיקה כ"יריקה
בפרצוף" ,בטענה שבזכות הפטור ,הצעיר החרדי יכול
להשתלב מהר יותר בשוק העבודה ובכך להשיג יתרון
משמעותי על בני עמו שתורמים שלוש שנים מחייהם
34
בשירות צבאי.
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היחס בין הפן ההצהרתי לפן המעשי ולהשתלבות,
הוא השלמה מצד אחד ,וסתירה ומתח מצד שני.
לכאורה ,כפי שמנסים לצייר לנו מעצבי המדיניות,
בעסקת חבילה שכזו נצליח להגדיל את מספר תלמידי
הישיבות המשרתים ולשפר את מצבם התעסוקתי,
ולרצות את הציבור החילוני הקורא לשוויון בנטל.
מאידך ,ככל שהדגש על הפן ההצהרתי רב יותר ,כך
הולך וקטן הסיכוי להגיע לפשרה ולפתרון מעשי.
על הרקע הזה צריכים מעצבי המדיניות לקבוע סדר
עדיפויות.

2.2הכרה בייחוד התרבותי  -ההשתלבות בשירות
הצבאי או הלאומי ,הן עפ"י נוסח החוק 37,והן
עפ"י ההודעות שייצאו לתקשורת ואשר עוסקות
בהתארגנות צה"ל 38,תיעשה תוך התחשבות
מירבית במאפיינים תרבותיים ותוך יצירת
מסגרות מותאמות .אחד החששות העיקריים
בהקשר זה עולה דווקא בקרב קבוצות מיעוט
אחרות בצה"ל ,למשל הנשים ,שחוששות
שבעקבות השינויים הללו ,ולאור תקדימי עבר,
מעמדן עשוי להיפגע ,ושאלת השוויון העומדת
39
בלב החוק ,לא תוגשם במלואה.

האתגר החרדי

3.3שימוש בכלים כלכליים  -במהלך הדיונים על נוסח
החוק החדש ,עלתה השאלה של שימוש בכלים
כלכליים ,בראש ובראשונה כסנקציות ,אולם גם
כתגמול לאלו שמשרתים ,ברבות מישיבות הוועדה.
ב 4-בפברואר  2014הוציאו שופטי בג"צ צו ביניים
האוסר על המדינה להעביר כספים לישיבות
שתלמידיהן היו אמורים להתגייס החל מאוגוסט
 2013ולא התייצבו .יחד עם זאת ,בהצבעה
שהתקיימה ב 19-בפברואר ,ובעקבות התערבותו
של ראש הממשלה ,הוחלט כי על הצעירים שלא
יתייצבו בלשכת הגיוס יוטלו הסנקציות הקבועות
בחוק (קרי סנקציות פליליות) 40.למרות כל אלו,
בשבועות האחרונים מקדם שר האוצר "יאיר לפיד"
תוכנית חדשה להנחה משמעותית ברכישת דירה
ראשונה .בין הקריטריונים לקבלת ההטבה נמצא
התנאי של שירות צבאי.

ככל שהדגש
על הפן
ההצהרתי
רב יותר ,כך
קטן הסיכוי
להגיע לפשרה
ולפיתרון מעשי

בהערכה השנתית לשנים
התייחסנו
2013-2012
לתוכנית שעמדה על הפרק
באותה תקופה כפתרון
לשאלת הגיוס ,על פני
מספר עקרונות מרכזיים
המרכיבים אותה .נכון יהיה
לבחון את החוק החדש על
פני אותם מאפיינים ולראות
האם החוק החדש עדיין
עולה בקנה אחד עם קווי
היסוד שהציגה הממשלה:

1.1סמכות המדינה  -כמו בתוכניות הביניים ,לפי
החוק החדש ,צה"ל הוא שיקבע מי מתגייס .זהו
אחד הסעיפים מעוררי המחלוקת שנמצאים
בלב הוויכוח והטענות של החברה החרדית .וכפי
שעולה מהעיתונות החרדית" :בחור שלא ייראה
לפקיד מספיק חרדי או בן ישיבה ,וישנם כיום
35
רבים כאלו ,ייאלץ להשתכנע ולחתום על גיוס";
"מדובר בתקדים חמור' .אין קריטריונים מוחלטים
וכל פקיד יוכל להחליט מי נראה לו בחור ישיבה
36
ומי לא' ".
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4.4איזון בין מגזרים  -במקביל להגדלת מכסות הגיוס
של הצעירים החרדים ,הוחלט על מהלך מקביל
להורדת הנטל מהמגזרים המשרתים ונושאים
41
בו כיום ,בין היתר ע"י קיצור תקופת השירות.
בנוסף ,כפי שצויין מעלה ,נעשים ניסיונות להשיג
הטבות והקלות למגזרים ששירתו.
5.5הדרגתיות  -על מנת להבטיח את שילובם של
תלמידי הישיבות החוק החדש מובנה כתהליך

רב שלבי ,תוך הקפדה על שתי תקופות עיקריות,
"תקופת ההסתגלות" (שהחלה עם קבלת החוק
וצפוייה להמשך עד ה 30-ביוני  ,)2017ותקופת
הקבע שתכנס לתוקף החל מה 1-ביולי .2017
תקופת ההסתגלות נועדה לעודד את שילובם של
תלמידי ישיבות בשירות צבאי או אזרחי ובשוק
העבודה ,מתוך שיתוף פעולה וולונטרי ובלא
כפיית חובת שירות .במסגרת תקופה זו ,אשר
כאמור נעדרת רכיב של כפיה ,מוצע להטיל על
הממשלה לפעול להגדלה הדרגתית ,ותוך שיתוף
פעולה ,של המתגייסים לשירות צבאי ולשירות
42
אזרחי מקרב הציבור החרדי.
במאמר שכותרתו "האתגר החרדי" 43,שפורסם ע"י
המכון בשנת  2013תואר כיצד השיח הפוליטי נוטה
לכרוך שלושה אתגרים שונים -שילוב כלכלי ,שוויון
בנטל הביטחוני והשפעה תרבותית -בחבילה אחת.
בחינת התנהלות המדינה בנושא שאלת הגיוס
מצביעה על הניסיון לפתור את כל שלוש הבעיות דרך
מדיניות הגיוס והשוויון בנטל .אולם כפי הנראה ,כדי
להצליח להביא לפתרון ממשי ולטווח ארוך ,יש צורך
לקבוע סדר עדיפויות ,להכריע לגבי היעדים שעליהם
חשוב ודחוף יותר להתגבר ,ולקבוע את היעד החברתי
שאליו אמור הפיתרון להוביל .הכרעה כזו תאפשר
לקובעי המדיניות לבחור בין דפוסי פעולה אפשריים,
תוך הבנה מעמיקה של היתרונות והחסרונות
הטמונים בכל אחת מהדרכים ,ותוך התמודדות עם
המורכבות שבאתגר.
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הערות

6.6מתוך הוועדה לגיבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני
ישיבות דו"ח ,בראשותו של השופט צבי א' טל

1.1הוראה מיום כח' באדר א' התש"ח 9 ,במרץ  .1948ניתן
לראות במכתבם של י .טשרנוביץ וזאב אפשטיין אל ועד
ראשי הישיבות ,מכתב זה נגיש בארכיון המדינה בכתובת:

7.7דו"ח ועדת טל ,דו"ח ועדת פלסנר.

http://www.archives.gov.il/NR/
rdonlyres/5C300EDA-74C1-46E6-B16C4235B0B85276/0/herzog02.pdf

כיום קיימת הסכמה רחבה כי בעת ההחלטה דובר
על  400דחויי שירות (מספרים אלו נידונים בדו"חות
רשמיים שעסקו בנושא) .בהרצאה שהעניקה יו"ר
סיעת הבית היהודי ,ח"כ איילת שקד במסגרת פאנל
בנושא "עדכונים בתפיסת הביטחון של ישראל ",ב8 -
במרץ במרכז הבינתחומי בהרצליה ,היא ציינה כי
המספרים הללו שגויים ,וכי עפ"י מסמך שהוצג לה
ע"י ח"כ גפני ,הפטור המקורי היה רחב יותר והוענק
ל 800-תלמידי ישיבות.
2.2הציטוט לקוח מתוך הכהן ,מנחם ,דו"ח ועדת המשנה
לבחינה מחודשת של הפטור מגיוס תלמידי הישיבות,
ע'  .9והובא מתוך :כהן ,יחזקאל ,1994 ,גיוס כהלכה:
על שחרור תלמידי ישיבות מצה"ל ,ע'  .28על הגורמים
שסביר כי הובילו לדחיית השירות ניתן ללמוד מתוך"
כהן ,שם .ו :פלסנר ,יוחנן( ,יולי " ,)2012חלק א':
האוכלוסייה החרדית ",דין וחשבון של חבר הכנסת
יוחנן פלסנר ,יו"ר הוועדה לקידום השילוב בשירות
והשוויון בנטל ,עמ' 11-15
3.3ועדת טל ,שעסקה בין היתר בתולדות הפטור ,קבעה
לימים כי ההסדר הקואליציוני במסגרת ממשלת בגין
הוא אחד הגורמים העיקריים לעלייה המשמעותית
בהיקף המצטרפים להסדר והיקף הכלולים בו.
מתוך :הוועדה לגיבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס
בני ישיבות דו"ח ,בראשותו של השופט צבי א' טל
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/tal.htm

4.4כהן ,יחזקאל ,)1994( ,שם.
5.5ברק-ארז ,דפנה ,)2010( ,בתוך דבורה הכהן ומשה
ליסק (עורכים) ,צומתי הכרעות ופרשיות מפתח
בישראל ,מכון בן-גוריון לחקר ישראל ,עמ' 13-39

8.8ברק ארז ,דפנה ,שם.
 9.9עפ"י ההסדרים שקדמו לחוק טל ,תלמיד ישיבה
שהגיש בקשה לדחיית שירות מתוקף ההסדר "תורתו
אומנותו" נדרש לקיים שני סעיפים )1 :להקדיש את
כל עתותיו ללימוד תורה ,במובן זה שיהיה בגדר
"תורתו אומנותו" )2 .לא לעסוק בכל עבודה או עיסוק
שמקובל לקבל בגינם תמורה ,בין שבפועל משתלמת
תמורה ובין אם לאו .דרישות אלו בעצם חסמו את
השתלבותו בשוק העבודה עד לקבלת הפטור הסופי.
במסגרת החוק ,ניתנה לתלמידי ישיבות האפשרות
לצאת ל"שנת הכרעה" ,שנה שבה יהא רשאי ,במקביל
ללימודיו המלאים או החלקיים ,ללמוד מקצוע ולחפש
תעסוקה ,וזאת מבלי שיאבד על ידי כך את הסטטוס
של מי ש"תורתו אומנותו" .בתום השנה יקל עליו
להכריע אם אכן יצא לעולם המעשה או יחזור ללימודיו
הקודמים
1010דו"ח ועדת פלסנר2012 ,
1111רוזנר ,שמואל ,דב מימון" ,ישראל מתמודדת עם
האתגר החרדי -למה עכשיו ומה הלאה? ",הערכה
שנתית  ,2013-2012המכון למדיניות העם היהודי,
ירושלים.
12. Jacob Katz, A House Divided: Orthodoxy and
Schism in Nineteenth-Century Central European
)Jewry, (Waltham Ma. 1998

 1313מנחם פרידמן ,החברה החרדית :מקורות ,מגמות
ותהליכים (ירושלים .)1991
 1414מנחם פרידמן :חברה ודת :האורתודוקסיה הלא
ציונית בארץ ישראל תרע"ח -תרצ"ו (ירושלים ,)1978
עמ .1-33
1515גרילק ,משה ,)2002( ,החרדים :מי אנחנו באמת?
מסמך אישי מתועד על עימות שנראה חסר פיתרון,
כתר הוצאה לאור ,ע' 139
1616שם
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1717כהן ,יחזקאל ,)1994( ,גיוס כהלכה :על שחרור תלמידי
ישיבות מצה"ל ,תל אביב :נאמני תורה ועבודה ,ע' .69

הנוספים שהועלו עמדו קרע ממשי בעם ,ופגיעה
בדמוקרטיה.

1818מאמר מערכת ,המחנה החרדי ,ו' באדר ב' תשנ"ב11 /
במרץ  .1992לקוח מתוך :כהן ,יחזקאל ,)1994( ,שם.
ע' .207

..."2828מה אתם סוברים? אני אומנם יהודי זקן ואין לי כוח,
אך אני אומר ברורות ,שאם יבוא הזמן ותהיה גזרה
על עולם התורה ,מרים אני את ידי ואומר 'אם אשכך
ירושלים' .כל בני התורה לא ישכחו את א"י ,אך כולם
ילכו לגלות ולא תשתכח תורה מעם ישראל!...תצביעו
מה שאתם רוצים ,אך אלינו זה לא נוגע( ".יתד נאמן,
י"ח בטבת תשנ"א ,עמ'  -)12 ,9הציטוט לקוח מתוך:
כהן ,יחזקאל ,)1994( ,גיוס כהלכה :על שחרור תלמידי
ישיבות מצה"ל ,ע' .37

2222רשומות .הצעות חוק הממשלה.

..."2929אנו מקווים ומתפללים ,כי עדיין נותרו במדינה
המתפוררת הזאת ,מעט אישים שמידת האחריות
שלהם גדולה מזו של אותה ועדה וראשה....כי מה
שעלול ,חלילה וחלילה ,להתרחש במקרה כזה ,קשה
לנו לשרטט את אותן סצינות הצפויות .ולא היינו
רוצים להיות עדים למחזה עצוב זה .לא נפריז אם
נאמר ,כי מחנות אנצאר יהיו קטנים מכדי לקלוט את
כל העצירים"( ".והעולם על רוחכם היה לא תהיה!"
מאמר מערכת" ,המודיע" ,י"ד מנ"א תשמ"ח) ,לקוח
מכהן יחזקאל ( ,)1994שם.

1919שם.
2020הוועדה לשינוי חברתי כלכלי ,בראשות פרופסור
מנואל טרכטנברג ,ספטמבר 2011
2121הלר ,אור" ,)7/11/2013( ,אכ"א :המוטיבציה להלחם
יורדת ,יותר מרבע מהגברים לא מתגייסים ",נענע .10
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/
BillGoverment/787/787.pdf

2323אטינגר ,יאיר" ,)14/2/2014( ,האותיות הקטנות בחוק
הגיוס מנציחות את הפטור לחרדים ",הארץ
2424כהן ,ישראל" ,)23/4/2014( ,האם בשל פעילות הממ"ח
תיאסר התייצבות בצה"ל ",כיכר השבת
2525מתוך אתר עמותת חדו"ש " :הרב רגב :חוק עם אפס
יעילות ומקסימום נזק 12 ",מרץ  .2014לדוגמאות
נוספות ניתן לראות לדוגמא :רשת ב'" " ,שוויון בנטל":
החוק המתגבש גרוע מחוק טל 17 ",בפברואר ;2014
קם זאב ,ואריק בנדר" ,בשמאל תוקפים' :חוק השוויון
בנטל – ישראבלוף' ",מעריב 20 ,בפברואר ;2014
קישיק ,יעל" ,שוויון בנטל? הישראלים לא מאמינים
בחוק הגיוס MAKO, 27 ",בפברואר 2014
2626רהב-מאיר ,סיוון 14 ,)22/2/2014( ,הערות לסיכום
ועדת שקד ,ידיעות אחרונות
"2727הפגנת המיליון" הציפה מעל פני השטח מספר
חששות עבור כל אחת מהחברות ,ועבור החברה
הישראלית בכללותה .בין החששות שהועלו " -הגדרה
מחדש של הכוחות הדתיים בישראל" ,קרי" ,הפגנת
כוח" ,והפגנת יכולתם של החרדים לשבש את אורח
החיים ולהשפיע על סדר היום הציבורי .ראו לדוגמא:
לחמנוביץ ,רועי" ,)2.3.2014( ,הפגנת החרדים:
מיליון שאלות ותשובות ",מעריב  ;NRGקליין ,יוסי,
(" ,)6.3.2014עזבו את החרדים ",הארץ .בין החששות

3030הנתונים לקוחים מתוך דו"ח בנק ישראל לשנת ,2011
( 28במרץ  ,)2012מהפרק העוסק בשוק העבודה
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/
RegularPublications/Pages/heb_doch11h.aspx

3131לפי חוק שירות הביטחון ,תלמידי ישיבה שקיבלו
דחיית שירות אינם רשאים לעסוק בעיסוק נוסף
על לימודיהם בישיבה .כאשר עיסוק כולל כל עבודה
שמקבלים תמורתה שכר .סעיף זה (סעיף  ,)22הוביל
בעבר לכך שרבים מאלו שביקשו דחיית שירות (עד
הפטור הגורף) מתוקף סעיף "תורתם אומנותם" לא
יכלו להשתלב בשוק העבודה עד גיל  .24החוק החדש
מאפשר לקבל פטור מלא מגיל  22ולהשתלב בשוק
העבודה.
3232מתבסס על :ליאון ,ניסים" ,)03/9/2012( ,חברת
הלומדים -הסוף?" מתוך תקצירי סימולציה -השלכות
הביטול של חוק טל ,האוניברסיטה הפתוחה .נתונים
לגבי שיעורי התעסוקה בקרב בוגרי המסלולים
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המיוחדים בצבא מצביעים מצביעים על השפעה
חיובית .נתונים לשנת  87% 2011-לעומת  41%מכלל
הגברים החרדים השתלבו בשוק התעסוקה .שיעור
זה גבוה גם ביחס לשיעור התעסוקה בקרב גברים לא
חרדים ,העומד על כ( 82% -מרבית אלו שלא השתלבו
חזרו ללימודי קודש או לימודים אקדמיים) .רק כשליש
(כ ) 34% -מהמועסקים עובדים במקצועות אותם
רכשו במהלך השירות -מרביתם מקצועות טכניים
או מדעי המחשב .היתר מועסקים בתפקידים שאין
להם קשר ישיר עם השירות הצבאי .מתוך :זטקובצקי,
איליה( ,אוקטובר  ,)2011לקט מאמרים מספר :5
שירות צבאי ו/או אזרחי ככלי לשילוב האוכלוסייה
החרדית בשוק העבודה ,מוסד שמואל נאמן.
"3333תורה ועבודה :הקשיים של החרדים בדרך למשרה",
ראיון עם דנה וייס ,מאקו 29 ,במרץ .2014
http://www.mako.co.il/news-channel2/WeekendNewscast/Article-18cc6d7a60f0541004.htm

3434זיתון ,יואב ,ומורן אזולאי" ,)21/2/2014( ,כל החורים
בחוק הגיוסYNET ",
3535כהן ,ישראל" ,)24/04/2014( ,מסתמן :שאלת
ההתייצבות תוכרע לפי התנהגות צה"ל ",כיכר השבת.
3636כהן ,ישראל" ,)23/04/2014( ,האם בשל פעילות
הממ"ח תיאסר ההתייצבות בצה"ל? ",כיכר השבת
3737ר' למשל סעיף  26כו' לתיקון ( )19לחוק שירות
הביטחון " :צבא הגנה לישראל יפעל לאפשר שמירה
על אורח חייו של מי שהתגייס לשירות סדיר לפי פרק
זה".
3838ר' למשל :לב רם ,טל" ,)23/4/2014( ,בצה"ל בוחנים
הקמת גדוד חרדי בגבעתי ופלס"ר חרדי בשריון ",גלי-
צה"ל; כהן ,ישי" ,)23/4/2014( ,צה"ל נערך לגיוס 8,000
חרדים באמצעות שלושה גדודים חדשים ",כיכר השבת
3939ראוי לציין כי לפחות לגבי סעיף זה ,המחוקקים נתנו
את הדעת ,והוסיפו מספר סעיפים רלוונטיים ,הבולט
שבהם הוא סעיף  26כח' ( " :)4השפעת יישומן של
הוראות פרק זה על השירות בשירות ביטחון ,לרבות
בכל הנוגע למעמדן ולשילובן של נשים בשירות
ביטחון; דיווח לפי פסקה זו יימסר גם לוועדה לקידום
מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת".
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4040לדיון בנושא זה ,ניתן לראות לדוגמא :קם ,זאב,
(" ,)19/02/2014אושר :חובת גיוס לחרדים כולל
סנקציות פליליות ",מעריב ()NRG
4141עפ"י סעיף  15בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב],
התשמ"ו– ,1986אורך השירות הסדיר של גברים עמד
עד כה על  36חודשים (אם נקרא לשירות בין הגילאים
 30 ,)18-26חודשים אם נקרא לשירות בגילאים 27-
 34או אם הוא רופא או רופא שיניים 24 ,חודשים עם
עלה לארץ ונקרא לשירות אחרי גיל  27ו 18 -חודשים
אם הוא רופא או רופא שיניים שנקרא לשירות סדיר
בין הגילאים  .35-38התיקון החדש מקצר את השירות
ל 32 -חודשים במקרה הראשון ,לעשרים ושישה
חודשים במקום  30במקרה השני ,אם נקרא בגילאים
יותר מאוחרים או כרופא ,ועשרים חודשים במקום .24
4242בשלב זה עדיין ישנן מכסות מחייבות ,אולם הדבר
נעשה תוך ניסיון לשיתוף פעולה עם ראשי הישיבות.
4343רוזנר ,שמואל ,ודב מימון" ,)24/02/2013( ,האתגר
החרדי ",המכון למדיניות העם היהודי
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משאבים חומריים2014-2013 :

המכון למדיניות העם היהודי רואה במצב המשאבים
החומריים של העם היהודי את אחד מחמשת הממדים
החשובים ביותר של המגמות והאירועים המשפיעים
על שלומו ורווחתו של העם היהודי 1.בשנת 2012
החל המכון למדיניות העם היהודי במיזם הנוכחי של
חיפוש תובנות בנושא ,באמצעות בדיקת מקורות
ושימושים של משאבי עושר יהודי מנקודת המבט
של העם היהודי (בניגוד לפרספקטיבה מקומית
מוגבלת) – בצד בחינת האמצעים המיטביים למחקר
כזה 2.בשנה שעברה היינו עדים לגידול רב בתשומת
הלב המוקדשת לכמה מן הסוגיות העולות ממימד
זה בשני המרכזים הגדולים ביותר של האוכלוסיה
היהודית בעולם ,ישראל וארצות הברית .אף ששני
הדיונים מתנהלים בנפרד מתוך מערך שונה מאוד
של עיסוקים ודאגות ,הם נפגשים בנקודה המרכזית
שבה נשאלת השאלה  -מה נחוץ לשגשוג הקהילות
היהודיות ואיך ניתן לענות על הצרכים הללו.

מימון החיים היהודיים בארה"ב
מאז תום מלחמת העולם השניה היתה יהדות צפון
אמריקה המקור העיקרי למשאבים החומריים של
העם היהודי .חשיבותה נמשכת גם במאה ה ,21-עקב
הנתח המשמעותי שלה באוכלוסייה היהודית הכוללת,
הקשרים הכלכליים ההדוקים בין ארה"ב לבין ישראל

(ההתקדמות של ישראל לאחרונה בתעשיה עתירת
טכנולוגיה נבעה בחלקה מהשקעות שמקורן בארה"ב,
אם באופן ישיר ואם באמצעות תיקי השקעות),
והרמה הגבוהה יחסית של עושר לנפש בארה"ב .על
אף הגידול באוכלוסיית ישראל ובכלכלתה ,הקהילה
היהודית בארה"ב ממשיכה להיות חשובה מאוד
גם לישראל וגם לקהילות יהודיות אחרות בעולם,
ובמיוחד קהילות במצוקה.
המשבר הכלכלי העולמי ב 2008-גרם מצוקה פיננסית
רבה למוסדות יהודיים בארה"ב .יותר מחמש שנים
אחר-כך ,נראה שרוב ההפסדים כוסו .אבל שאלת
הקיימּות הפיננסית של משאבים למימון מטרות
ופעילויות יהודיות בארה"ב נותרה בעינה .עוד לפני
הקריסה וההתאוששות האיטית מן השפל הגדול
שהתחולל בעקבותיה ,התעוררה דאגה בשאלה אם
תימשך ההתאמה הנוכחית בין המקורות והשימושים
של המשאבים החומריים בקהילות היהודיות
בארה"ב .דפוסי הנדבנות משתנים עם חילופי הדורות,
ככל שהדור המבוגר ְמ ַפנֶּ ה את מקומו לדור הבא ,שבו
רווחת יותר הנטיה לספק סיוע הולך וגדל למטרות
לא-יהודיות ,כפועל יוצא של הירידה בביטוי ההזדהות
היהודית .בנוסף התחולל גם שינוי איכותני .למרות
שבהכללות רחבות יש תמיד יוצאים מן הכלל ,חל שינוי
ברור בסגנונות הנתינה היהודית .רבים מהתורמים
הגדולים ,אשר בעבר אפשר היה לסמוך עליהם
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שיספקו את התמיכה העיקרית למנגנון הפדרציות
ויסמכו עליו בכל הנוגע להקצאת תרומותיהם למנעד
שימושים רחב ,מעוניינים כיום יותר בנתינה ייעודית
או ממוקדת יותר ,ומתוך מעורבות אישית .בדרך
כלל ,נתינות כאלה אף מוענקות בלוויית הדרישה
ליתר שקיפות ולהוכחות ישירות ומוחשיות יותר של
תוצאות בנות-מדידה לתרומתם.
את השינוי האיכותני הזה בכיוון של מעורבות אישית
בתרומה מוטב לתאר בשלב זה כמגמה ,ולא כתפנית
חדה .אבל הסוגיה של הערכת השפעת התרומה על פי
תוצאותיה בפועל מקבלת
כיום מקום מרכזי יותר,
בארגונים שזוהו
ככל שהיהדות האמריקאית
כיהודיים ,שיעור
הולכת ומשתנה ,ועמה גם
התרומות הגיע
צרכיה .מה שהשתנה פחות
ל 36%-מכלל
הוא המבנה הפורמלי של
ההכנסות,
מוסדותיה ,ובמיוחד במרחב
לעומת 12%
שמחוץ לבית הכנסת,
בכלל ארגוני
ופעלו
התקיימו
שבו
הצדקה
רוב המוסדות הגדולים
בארה"ב
של יהדות ארה"ב במשך
חמישים עד מאה שנה ואף
יותר .ברור שמתרחשים
מהלכי הסתגלות ,אבל הם
מוגבלים לארגונים הקיימים .השאלה אם זה מספיק
או אפילו רצוי מחייבת ניתוח מעמיק ,אשר לביצועו
יש צורך במידע.
במשך זמן רב היה קשה מאוד לגבש פרספקטיבה
מקיפה ,החורגת מגבולות מקומיים ,לגבי מאזן
הדרכים והאמצעים של יהדות ארה"ב .קושי זה אינו
נובע מהסתרה מכוונת ,אלא מן האופן שבו התארגנו
החיים היהודיים בארה"ב .בניגוד למקובל בישראל
ובאירופה ,המוסדות הדתיים של יהדות ארה"ב
מתנהלים במימון עצמי מלא ואינם מחויבים על-פי
חוק לגילוי ענייניהם הפיננסיים .משמעות הדבר היא
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שהעסקאות המתנהלות ב'שוק' 3זה מתרחשות בין
אלפי גופים ומוסדות .נעשו כמה מאמצים לחשב את
"התל"ג היהודי" ,כפי שקרא לו מארק פרלמן 4,וניתן
ללמוד מהם רבות ,אך הם מעלים יותר שאלות מאשר
תשובות.
המאמץ האחרון לעת עתה (ובמובנים מסוימים
השאפתני ביותר) להערכת האמצעים היהודיים
העומדים לרשות מטרות יהודיות התבטא בצורת
סדרת מאמרים פרי עטו של ג'וש נתן-קאזיס שפורסמו
בעיתון  Forwardוהתבססו על נתונים שהמחבר אסף
מתוך טפסי הדיווח למס ההכנסה הפדרלי ,שהוגשו
5
ב 2012-על-ידי אותם ארגונים שחויבו בדיווח.
במקום לבדוק מדגם מייצג של ארגונים אלה ,העיתון
בחר לבצע סיכום כולל של הנתונים הזמינים לכמה
שיותר מלכ"רים שהחוקר הצליח לזהות כיהודיים .בין
יתר הממצאים ,הכותב העריך את שווי הנכסים הכולל
של המפעל הקולקטיבי הזה ב 26-מיליארד דולר
לכל הפחות ,ומחזור העסקים השנתי שלו נע בטווח
של  12-14מיליארד דולר; 6עיקר המאמץ בשנת
 2011הוקדש לפעילויות הקשורות בישראל (38%
לעומת  20%לכל אחד משני השימושים העיקריים
הבאים – חינוך ,ובריאות ושירותים חברתיים) .ובעוד
שכלל גופי הצדקה בארה"ב דיווחו כי  12%בממוצע
מהכנסותיהם מגיעות מתרומות ,בארגונים שזוהו
כיהודיים הגיע שיעור התרומות מתוך כלל ההכנסות
לפי שלושה מזה .36% -
בהצגת ניתוח זה של דפוסי הנדבנות היהודית
ביצעו העיתון וצוותו שירות חשוב בשני אופנים.
האחד הוא כמובן בעצם האיסוף וההערכה של
הנתונים .השני חשוב אולי אף יותר .מעבר לאפשרות
להציץ מעבר למסך ,ההיקף המצטבר של שלל
העסקאות הקטנות המרכיבות ומהוות למעשה את
מגוון הדרכים והאמצעים שבהם מתנהלים החיים
הקהילתיים באמריקה ,מזמין התמקדות בנושאים
חשובים .נושאים אלה נוגעים גם לתהליכים וגם

לסדר הקדימות ,והם מחייבים התייחסות מפורשת,
אך למרות זאת ברוב המקרים מתעלמים מהם .עצם
העובדה שמתחילות להישאל שאלות על מקורות
המשאבים היהודיים והיקפם ועל אופן הקצאתם
היא צעד ראשון לקראת התמודדות עם השאלה
הגדולה יותר  -האם דפוס זה הולם את האופן שבו
אנו תופסים את הצרכים הנוכחיים שלנו ואת צורכי
העתיד.
הנתונים שהציג תחקיר  Forwardמעוררים שאלות
רבות ,כפי שקורה תמיד בנסיונות הערכה מן הסוג
הזה .הסיווג המדויק לקטגוריות תקציביות קשה
ומסובך מפני שהוא מחייב שיפוט מצד החוקר.
לדוגמה ,את ההשקעה הגדולה במפעל "תגלית"
ניתן לסווג כנתינה המכוונת לישראל ,אבל התוכנית
עוסקת לא פחות גם בזהות יהודית בארה"ב ,ולפיכך
ניתן לסווג אותה גם תחת הכותרת של חינוך .בדומה
לכך ,מהו הסיווג הנכון לפדרציה יהודית שתורמת

למוסד אמנות מקומי ,לעומת תמיכה בהיקף דומה
הניתנת למוזיאון תל-אביב?
בשנת  2013פתח המכון למדיניות העם היהודי
ביוזמה משלו להשגת תובנות בסוגיות אלו .תכנון
המחקר של המכון היה מקיף פחות מן הניתוח של
 ,Forwardותחת זאת בחן המכון באופן מעמיק
ומפורט יותר שלוש פדרציות מייצגות בצפון אמריקה.
מבחינה זו ,שני המחקרים משלימים זה את זה ,כשהם
7
משתמשים באותם נתונים אך בשיטת סיכום שונה.
לשם כך נבחרו שלוש פדרציות מייצגות באזורים
שונים של ארה"ב (שתיים שהיקף ההקצבות השנתי
שלהן לתמיכה ישירה נע בטווח של  20-30מיליון
דולר ,ואחת שהיקף ההקצאות שלה נע באזור 50-
 70מיליון דולר) ,ונבדקו תקציבי התמיכות ,המתנות
והמענקים שלהן לשנים  2010ו( 2011-השנה שבה
נעשה 'צילום המצב' של תחקיר .)Forward

איור  .1הקצבות ,מתנות ומענקים של שלוש פדרציות בצפון אמריקה ,לפי קטגוריה2011 ,
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עמדת החשיבות של ישראל בהקצבות ,שתחקיר
 Forwardציין והבליט אותה היטב ,קיבלה אישוש
גם במחקרנו ,אם כי הניתוח של המכון למדיניות
העם היהודי הבליט גם את ההבדלים בין הפדרציות.
כפי שנראה באיור  ,1שתי הפדרציות הקטנות יותר
מיקדו  40-50%מתמיכותיהן בשנת  2011בפעילויות
שהמכון למדיניות העם היהודי סיווג אותן כממוקדות
בישראל .לעומתן ,הפדרציה הגדולה מבין השלוש
הקדישה לישראל פחות מ ,30%-וההתמקדות
היחסית שלה בחינוך היתה גבוהה כמעט פי שלושה
מזו של השתיים האחרות.
ההוצאה על פעילויות
חשוב לקבוע
סינגור ושתדלנות ,קירוב,
מסגרת עקבית
וקשרי קהילה ומנהיגות
לדיווחים
היתה קטנה יחסית בכל
על פעילות,
והסתכמה
המקרים,
שתחול על
בלא יותר מ 4%-מסך כל
כל גופי
ההקצאות במקרה אחד,
הנדבנות
ובפחות מ 2%-במקרים
היהודיים
8
האחרים.
ההוצאות הגדולות יחסית
לבריאות ורווחה מעידות
בבירור כי למרות שכיום
יש בארה"ב רשת ביטחון
חברתי נרחבת יותר מזו שהיתה קיימת כשמערכת
הפדרציות החלה לפעול במאה ה ,19-תחום השירות
הזה נותר המגזר המוביל לפעילות הפדרציות ,אחרי
הפעילות המכוונת לישראל .כפי שצוין בתחקיר
 ,Forwardתקציב זה מקבל גם תמיכה ממשאבים
פדרליים ומקומיים .האיור מספק המחשה גראפית
להיקף היחסי של המאמץ בתחום זה .הקטגוריה של
אמנויות ,תרבות ופנאי כוללת תמיכה שהפדרציות
9
מעניקות גם למוסדות מקומיים לא-יהודיים.
תחקיר  Forwardסיפק צילום מצב מקיף של
הפעילויות במשך שנה אחת .גישת המכון למדיניות
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העם היהודי אפשרה בחינה מדוקדקת של השאלה
איך סדרי הקדימות הללו עשויים להשתנות לאורך
זמן .רק בשנה שבין  2010ל ,2011-הפדרציה
שהקציבה את השיעור הגדול ביותר למאמצים
המכוונים לישראל הגדילה את מחויבותה לקטגוריה
זו במסגרת תקציב כולל מוקטן .הפשרה התקציבית
העיקרית נעשתה ביחס לקטגוריה של בריאות
ורווחה ,ששיעורה ירד בהיקף דומה .מצד שני,
בפדרציה הגדולה מבין השלוש נרשמו באותה תקופה
רק שינויים מזעריים.
העובדה שלכל השלוש היו ב 2011-תקציבים כוללים
קטנים יותר מאלה של  2010מספקת תובנה מסוימת
על סדר הקדימות שלהן .ייתכן שהדבר נובע בחלקו
מהקלת המצוקה שגרם המיתון הכלכלי ,שאולי
הפחית את הצורך במאמצים חריגים מצד הפדרציות.
גם כאן נמצאה שונּות ניכרת בין הפדרציות ,וייתכן
שחלקה נובע מהבדלים כלכליים בין אזורים שונים
בארה"ב .אף שכלל תקציב התמיכות ירד בשיעור
הנע בין  2%ל 15%-בכל שלוש הפדרציות ,באחת
מהן ירדה התמיכה בבריאות ורווחה ביותר מ,20%-
בעוד שבפדרציה אחרת גדל שיעור התמיכה בבריאות
ורווחה ב .10%-שאר מגזרי הפעילות החשובים
המוצגים באיור  1לא הראו שונּות גדולה מבחינת
שיעורי התמיכה היחסיים ,ואילו בפעילויות שוליות
יותר כגון שתדלנות וסינגור נרשמו שינויים גדולים.
ממצא זה מזמין התייחסות לעובדה שהפדרציות
תומכות במאמצים ספציפיים ,ולא בתחומים רחבים,
כך שסיוע כזה עשוי להתברר כ"גושי" ,דהיינו לא
סדיר ,כשבוחנים אותו לאורך זמן ,מה שמקשה עוד
10
יותר לקבוע מה היה סדר הקדימות להקצבות.
הפדרציות מספקות מידע מפורט על פעילויותיהן.
מה שמקשה על הדיון ועל ניתוח המדיניות הוא שיש
בין הפדרציות הבדלים ניכרים באופן שבו התמיכה
שלהן מאופיינת במסגרת הסיכומים הרחבים יותר
המופיעים בדו"חות השנתיים ובמסמכים נוספים.

גם מאמצי התחקיר של  Forwardוגם בדיקת המכון
למדיניות העם היהודי מצביעים על החשיבות
שבקביעת מסגרת עקבית לדיווחים אלה ,שתחול
על כל מוסדות הנדבנות של הקהילות היהודיות.
מסגרת דיווח זו צריכה לכלול גם את הארגונים
שאינם מחויבים על פי החוק לדווח לרשויות המס
האמריקאיות .שיטה משותפת וציות וולונטרי לכללי
הדיווח האלה בקרב כל המוסדות היהודיים בארה"ב
היו עוזרים להתמודד עם שאלות מדיניּות ,כמו האם
על יהודי אמריקה לתרום יותר לתמיכה בחינוך
11
היהודי בבית מאשר לתמיכה בישראל.
אף שזוהי שאלה נורמטיבית ,קשה להתמודד עימה
ללא נתונים זמינים .התקציבים של שלוש הפדרציות
שנבחנו על-ידי המכון למדיניות העם היהודי מלמדים
כי אחרי שניתן מענה לצורכי הרווחה החברתית,
החלופות התקציביות העיקריות ביותר הן בין תמיכה
בישראל לבין התמודדות עם השאלות העמוקות
של זהות והמשכיות יהודית בתוך ארה"ב .נראה כי
שתי פדרציות מבין השלוש מייחסות פחות חשיבות
למרכיב החינוך .האם ממצא זה משקף סדר קדימות
המכתיב את החלטות הפדרציות ,או את הנסיבות
המקומיות שבהן היא פועלת ,או מסקנה שגויה
של החוקרים בגלל האופי הבעייתי של המידע? אנו
קוראים שוב לגיבוש שיטה לדיווח מידע כזה ,שתרחיק
ֵמעבר למה שמספיק לצורכי ההתנהלות של גופים
בודדים וסניפים מקומיים ,ושתכלול הכרה מספקת
בפוטנציאל לחילוץ תובנות רחבות יותר ולקבלת יתר
הכוונה מנקודת המבט של העם היהודי.
נציין גם כי הצורך בחינוך ,בקירוב ,ובאמצעים
חדשים לבלימת מגמות ההתנתקות מהשתייכות
קהילתית בארה"ב עלול להגביר את הלחץ להערכה
מחדש של סדר הקדימות .בתקופה שבה מתקיים
לפחות פוטנציאל למתח גובר בקשרים בין ארה"ב
לבין ישראל ,מחובתם של המנהיגים בתוך ארה"ב
להתמודד עם שאלות של קדימות ,לפני שהצורך

בהתפשרות כזו יחריף עוד יותר .ומחובתה של
ממשלת ישראל לשקול מה עלול להיות המחיר
של קבלת סיוע פיננסי ברמות היסטוריות מארה"ב
במונחים של כפיית החלטות קשות ,שיתוף שוויוני
בנטל ,וקשרים לא-פיננסיים ,אשר בתנאים הנוכחיים
ייתכן שיוכלו להועיל יותר לישראל בעתיד.

צמיחה לא-שווה בכלכלת ישראל
הכלכלה הישראלית נתפסה בצדק כהצלחה גדולה ,הן
במונחי הצמיחה היחסית
החלופות
המשברים
מאז
שלה
התקציביות
שנות
של
המקומיים
העיקריות הן
השמונים ,והן במונחים
בין תמיכה
בהשוואה
מוחלטים,
בישראל לבין
לדפוסי הצמיחה במקומות
התמודדות עם
אחרים בעולם .אין ספק
שאלות זהות
שההשבחים האלה נתפסו
והמשכיות
כמוצדקים לגמרי לאור
יהודית בתוך
הביצועים המרשימים של
ארה"ב
ישראל בהתמודדות עם
המשבר הפיננסי העולמי
של  2008ועם המיתון
הגלובלי שנוצר בעקבותיו
בשנים הבאות .אבל בשנה האחרונה התרבו הראיות
לכך שהמגמות לאחרונה גורמות למנוע הצמיחה
לקרטע .שתי הדאגות העיקריות הן ההאטה בצמיחה
ברמת המאקרו בהשוואה להישגים קודמים ,וחוסר
האיזון הכספי הנובע מכך ,מצד אחד ,והפער הגדל
במידת היכולת של מגזרים שונים בחברה הישראלית
ליהנות מכלכלתה המודרנית ,מצד שני .יש קשר בין
שני הדברים ,ושניהם משמעותיים לשאלת המקורות
והשימושים במשאבים יהודיים שמקורם בישראל.
הצמיחה הכלכלית הואטה ב 2013-ל ,3.3%-בהשוואה
ל 4-5%-שאפיינו שנים קודמות 12.גרוע מזה,
המכון למדיניות העם היהודי
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במחצית השניה של השנה נרשמו שיעורי צמיחה
שנתיים של  2.8%בלבד .נתון זה מדאיג במיוחד בשל
העובדה שהתחזיות לעתיד ,כגון זו של קרן המטבע
הבינלאומית ,רואות את התחום של  3-3.5%צמיחה
שנתית כשיעור הצמיחה העתיד לאפיין כנראה את
ישראל בשנים הבאות ,וזאת למרות השיפור שניתן
היה לצפות לו כתוצאה מהגילוי ותחילת הניצול של
מאגרי הגז הטבעי.
הלחץ על הסחר עם שאר העולם ,המתלווה
להתחזקות השקל ,עשוי להסביר חלק מן ההאטה.
בשער החליפין של השקל
חלה עלייה של כ15%-
רמת פריון
בהשוואה לדולר ארה"ב.
העבודה
זוהי בעיה לכלכלה כמו זו
בישראל נמוכה
של ישראל ,שהיא פתוחה
משמעותית
יחסית (כלומר ,שבה סחר
מהממוצע
החוץ מהווה שיעור ניכר
במדינות
מהתמ"ג – ובמקרה של
 ,OECDוהפער
ישראל עומד על כ.)40%-
גדל והולך
אף שהמסחר הקמעונאי
עם הזמן
המקומי בישראל מעניק
הגנה מסוימת (באופן
מעשי ,אף שלא בהכרח
רשמי) לספקים מקומיים
כנגד יבוא מתחרה ,עליית ערך השקל מוזילה את
היבוא לשוק המקומי ומייקרת את מוצרי היצוא של
ישראל בשווקים העולמיים .חלק מעליית השקל ניתן
לייחס לצמצום יבוא הגז ,שהוא פועל יוצא מן הגידול
בתפוקת משאבי הגז הטבעי והנפט המקומיים.
הממשלה נקטה אמצעי זהירות ,כגון הקמת קרן
צמיחה ריבונית שתפקידה להגן על המטבע מפני
עלייה גדולה מדי ("המחלה ההולנדית" בשנות ה)'70-
כאשר ישראל תתחיל לייצא גם אנרגיה .עדיין לא
ברור באיזו מידה יהיה בכך כדי להפיג את הלחצים
על השקל ,העלולים להתגבר אם לא ייעשה דבר .אבל
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השקל החזק נוטה גם להעדיף את יצרני ההיי-טק על
פני מגזרים תעשייתיים אחרים ,מסורתיים יותר.
הבעיה העיקרית בטווח הארוך היא הפער בין
היכולות האמיתיות שיכולות להיות לישראל לבין מה
שהיא מייצרת בפועל .רמת פריון העבודה של ישראל
נמוכה בהרבה מן הממוצע של  .OECDגרוע מזה,
נראה כי הפער הזה הולך וגדל עם הזמן 13.ב,1975-
פריון העבודה הממוצע של מדינות  OECDהיה גבוה
בכ 10%-מזה של ישראל; ב 2012-הגיע ההפרש
לכ .40%-העובדה שהפער הזה נמשך ואפילו מחמיר
מלמדת על קיומן של סיבות מערכתיות יסודיות .אין
ספק שלמצב מתמיד כזה יש מכלול גורמים מורכב
ולא סיבה אחת בודדת .יחד עם זאת ,בעיית פריון
העבודה ,בצד הביצועים המוצלחים בבירור של מגזרי
טכנולוגיות המידע והתקשורת בישראל ,מדגישים
היטב ומייצגים את עיקר הוויכוח ההולך ומתחזק
בישראל בשאלת הפערים היסודיים ,המהווים גם
סיבה וגם תוצאה של תופעה זו.
מצד ההיצע ,אחד הגורמים החשובים התורמים
לגידול בפריון העבודה – כמו גם לגידול בהכנסות
וברמת החיים שממנה נהנים האנשים – הוא הידע
והכישורים ("ההון האנושי") שתורמים העובדים.
בישראל ,הסימנים מדאיגים .ההישגים במבחנים
בינלאומיים של איכות החינוך נמוכים יחסית ,גם
כאשר מגבילים את המדגם לקהילה היהודית בישראל
בלבד .כבר שנים אחדות שרוב הילדים המצטרפים
למערכת החינוך מנותבים לבתי הספר של דוברי
הערבית או לרשת החינוך החרדית .הוויכוח על "שוויון
בנטל" ,בעיקר במקרה של החרדים ,שהשתתפותם
בכוח העבודה נמוכה בהרבה מזו של יהודים לא-
חרדים או של ערבים בישראל ,התעורר והחריף עקב
תוצאות הבחירות ב ,2013-שבעקבותיהן הודרו
המפלגות החרדיות מן הקואליציה השלטת .התוצאה
המשולבת היתה שורה של אמצעים חקיקתיים
ומנהליים שנועדו להגדיל את שיעורי ההשתתפות

החרדית – בין השאר באמצעות צמצום התמיכות
וביטול הפטור הגורף משירות צבאי .לצעד זה נודעת
חשיבות רבה לא מנקודת הראות של פתרון למחסור
בכוח אדם בצה"ל ,אלא מפני שבישראל השירות
הצבאי קובע במידה רבה את אפשרויות התעסוקה
עבר דרך שורות צה"ל עתיד להוות
בעתיד .נראה כי ַמ ָ
שלב מקדים הכרחי בדרכם של צעירים חרדים רבים,
לפני שיוכלו להתחיל לעבוד לפרנסתם כחלק מכוח
14
העבודה של ישראל בעתיד.

הממעטות להשתתף בשוק העבודה .בד
בבד יש לפעול לכך שפירות הצמיחה יגיעו
לשכבות אוכלוסיה רחבות ככל האפשר .כדי
להשיג את שני היעדים יש לשפר את רמת
החינוך לכל מגזרי האוכלוסיה ,להרחיב
ולהעמיק את ההשתלבות בשוק העבודה,
להגביר את התחרות במשק ,וכך לסייע גם
להפחתת יוקר המחיה ,ולשמור על רמה
15
נאותה של שירותים ציבוריים.

הפערים בחינוך ובהזדמנויות לתעסוקה ,במיוחד
בקרב רוב הישראלים שאינם עובדים במגזרי הצמיחה
הגבוהה ,מדגישים עוד יותר לא רק את ההבדלים
ברמת ההכנסה אלא גם את תוצאות ההבדלים
הללו .מחירי הדיור הוסיפו לנסוק (כ 6%-אחרי
שקלול האינפלציה – עליה של  80%מאז  ,)2007וכך
גם עלויות המזון וצורכי יסוד אחרים כגון חשמל.
התוצאה היא לחץ מורגש על הכנסות המשפחות,
ובמקרה של ישראלים רבים מדי ,עוני.

זה נראה כאתגר רציני ,אך במהלך השנה האחרונה
ננקטו צעדים בכל התחומים
הללו .מעניין לציין כי סקר
שיעור העוני
"איך החיים" האחרון של
בישראל –
 ,OECDהבוחן מדדים של
 20.9%מבתי
איכות חיים בקרב אזרחי
האב – הוא
המדינות החברות בארגון,
הגבוה ביותר
מראה שהישראלים אינם
בין ארצות
מתייאשים .ישראל הוצבה
OECD
במקום ה 13-מבין 34
של
במונחים
ארצות
שביעות רצון סובייקטיבית
כללית מהחיים .ישראל
גם מדורגת גבוה יחסית
בקטגוריות כגון בריאות,
הכנסה ועושר ,ומשרות ושכר( .אבל היא מדורגת
בין  20%הנמוכים ביותר בקטגוריות של מעורבות
אזרחית ומשילות ,איכות הסביבה ,ביטחון אישי,
איזון בין עבודה לחיים ,והשכלה וכישורים 16.גם
במחקר דומה מ 2013-שנקט מתודולוגיה שונה
(כחלק ממגמה גוברת לחרוג ממדדים כלכליים
גרידא של רווחה ואיכות חיים ,כגון תמ"ג לנפש),
נמצאו רמות גבוהות יחסית של שביעות רצון
מהחיים בישראל ,שהוצבה במקום ה 11-מתוך 156
ארצות 17.ניתוח סטטיסטי של נתונים אלה הראה כי
שישה משתנים עיקריים מסבירים שלושה רבעים

במלים פשוטות ,שיעור העוני בישראל 20.9% ,מבתי
האב ,הוא הגבוה ביותר במדינות  .OECDישראל ניצבת
בקצה הגבוה של הספקטרום גם במדדי אי-שוויון
בהכנסות .מה שמדאיג במיוחד הוא העובדה שהעוני
בישראל הולך והופך מבעיה של אי-השתתפות המגזר
החרדי והמגזר הערבי בכוח העבודה לתופעה כללית
יותר של עניים עובדים .במהלך העשור האחרון,
שבו ישראל רשמה אחוזי צמיחה מרשימים בעוד
שכלכלות אחרות בעולם היו בקשיים ,שיעור העוני
במשפחות שיש בהן עובד אחד גדל מ 9.6%-ל,13.7%-
ו 5%-מקרב בתי האב שיש בהם שני עובדים ירדו אל
מתחת לקו העוני .שיעור העוני במשפחות יהודיות
גדל בתקופה זו ב.3%-
הדו"ח השנתי של בנק ישראל לשנת  2013קבע:
יש לפעול להגדלת פריון העבודה במשק
[ ]...ולהעמקת שילובן של האוכלוסיות
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מכלל השונּות בממוצע הארצי של ציון האושר
לאורך זמן ובין ארצות שונות .נוסף על התמ"ג
לנפש ,משתנים אלה כוללים גורמים שאינם כלכליים
במישרין ,בהם בריאות ותוחלת חיים ,מציאות
מישהו שאפשר לסמוך עליו ,חופש הבחירה הנתפס
לקבלת החלטות בחיים ,חופש משחיתות ,ונדיבות.
נראה כי הביצועים בתחומי הבריאות והסולידריות
החברתית שצוינו בישראל מסבירים באופן חלקי את
התוצאה החיובית היחסית.
יחד עם זאת ,מחקר "מדד האושר" ,שבחן באופן
ארבע
את
מדוקדק
הארצות שנפגעו בצורה
במונחים של
הקשה ביותר ממשבר
שביעות-רצון
האירו ,הראה גם כי אין
כללית מהחיים
די בירידה בפועל בתמ"ג
("מדד האושר"),
לנפש שהתחוללה בכל
ישראל מדורגת
אחת מהארצות הללו כדי
במקום ה13-
להסביר לבדה את הצניחה
בין  34מדינות
הגדולה במדד האושר.
OECD
ההשפעה העקיפה של
לחצים כלכליים כאלה על
חופש הבחירה הנתפס של
המשיבים לקבל החלטות
גורם
היתה
בחייהם
תורם מכריע לירידה בשביעות הרצון מהחיים .בכל
אחת מהארצות שנבחנו ,המשבר נטה להגביל את
ההזדמנויות הפתוחות לאנשים וגרם לשירותים
הציבוריים לתפקד ברמה נמוכה מהמצופה .דוגמה זו
מלמדת כי עבור ישראל ,האטה בצמיחה ,עלייה ביוקר
המחיה עקב סוגיות כלכליות מוסדיות ,ותפיסה של
חוסר שוויון בהתפלגות ההזדמנויות ,עלולות בעתיד
להפוך לסוגיה החורגת מתחום הכלכלה.

נקודת מפגש
השנה החולפת סיפקה ראיות חדשות לכך שהקהילות
היהודיות בארה"ב ובישראל מצויות בשלב מעבר
מבחינת מקורות העושר וסדר הקדימות התקציבי.
יהדות ארה"ב ניצבת מול שאלות קשות ביחס לאופן
שבו ניתן לשמר את המשאבים היהודיים ולהקצותם
למטרות יהודיות המוצבות גבוה בסדר הקדימות
– שאחת מהן היא ישראל .ישראל נהנית מעושר
שהתגלה לאחרונה ,אך היא מתמודדת עם לחצים
תקציביים חמורים ,עם נטל הביטחון המתמשך ואולי
אף גדל ,ועם כאבי גדילה חברתיים-כלכליים שהם
ניסיון חדש בעבורה .בד בבד נשמעים קולות מבחוץ
ואפילו בתוך ממשלת ישראל עצמה ,המעוניינים
להעמיק את ההבנה לגבי מידת האחריות וטיב
המחויבות שיש לישראל כלפי הקהילות היהודיות
בתפוצות.
גם ישראל וגם יהדות ארה"ב יצטרכו להתמודד עם
הבעיות הייחודיות שבפניהן היא ניצבת .יחד עם זאת
ייתכן שהפתרונות שכל קהילה תגיע אליהם בנפרד
לא ישרתו במלואם את האינטרסים של העם היהודי
כפי שיוכלו לעשות פתרונות העשויים להתגבש מתוך
התחשבות בנקודת המבט של העם היהודי בכללותו.
צעד מדיניותי חשוב בעל פוטנציאל רב בכיוון זה
ננקט ביוני  ,2014כאשר ממשלת ישראל אישרה
את "היוזמה המשותפת של ממשלת ישראל והעם
היהודי" ,שנועדה לסייע בחיזוק הזהות היהודית של
צעירים יהודיים ולחזק את הקשרים בין יהדות העולם
לבין מדינת ישראל .הסכום הכולל שהוקצב לשלב
המימוש הראשוני הוא  570מיליון שקלים ,ששליש
מתוכם יהיו במימון ממשלת ישראל ושני שלישים
במימון יהדות העולם .בשנת  2016תובא לאישור
הממשלה הצעת הרחבה ליוזמה.
יוזמה זו אמורה להתבסס על שותפות שווה בין
ממשלת ישראל לבין העם היהודי .ועדת היגוי
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משותפת אמורה לפתח את התוכנית ,למדוד את
התקדמותה ,ולממן את פעילויותיה .התפעול
היומיומי יתבצע במשרד לענייני התפוצות .הסוכנות
היהודית ושותפיה ,הפדרציות היהודיות של צפון
אמריקה וקרן היסוד –  UIAקיבלו את ההחלטה
האסטרטגית להתייצב בחוד החנית של מאמץ גיוס
הכספים על מנת להבטיח את הצלחת היוזמה.
התכנון החל ב 2012-על בסיס מסגרת תפיסתית
שפותחה במכון למדיניות העם היהודי ב.2009-
התהליך הקיף אלפי אנשים ובהם פקידי ממשלה
בכירים ,ומנהלים מקצועיים ומנהיגים בקהילות,
בארגונים ובקרנות נדבנות יהודיים בכל רחבי העולם.
היוזמה הרב-שנתית תכלול תוכניות משותפות
לישראל ולקהילות יהודיות ברחבי העולם ,המיעדות
להשיג השפעות משמעותיות ומדידות על הצעירים
באמצעות חינוך פורמלי ולא-פורמלי ,חוויות יהודיות
וישראליות ,חיי הקמפוס ,יוזמות בענייני צדק חברתי,
והזדמנויות לחיים בישראל .כמה מן התוכניות
הקיימות יורחבו ,ובמקביל יפותחו תוכניות חדשות.
היעד הוא להציע מגוון תוכניות שיאפשרו ליהודים
מכל הזרמים ,הקהילות והמגזרים למצוא בהן את
מקומם .לשם כך הוא כולל הכשרה לצוותי עובדים
ואנשי מקצוע ופלטפורמה מקוונת מתקדמת להגברת
ההשפעה של התוכניות.
אם היוזמה תתבצע כמתוכנן ,תהיה לה חשיבות
עצומה ,שכן תהווה איתות ברור על תחושת האחריות
של מדינת ישראל להבטיח כי החיים היהודיים ,הזהות
היהודית ,והקשרים עם ישראל ימשיכו להתקיים
עוד זמן רב .היא עשויה גם לעודד תורמים נוספים
להצטרף למימון אג'נדה שנועדה להבטיח את שגשוגו
העולמי של העם היהודי לאורך זמן.
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7.7הנתונים נאספו וקוטלגו מתוך טפסי רשות המס
האמריקאית ( )IRS Form 990בידי נח סלפקוב מהמכון
למדיניות העם היהודי ,תוך שימוש באותם מקורות
ששימשו את  .Forwardאבל במקרה זה ,כל הקדש,
מתנה או מענק שדווחו לרשות המס כפריט בשורה
נפרדת סווגו על-ידי המכון למדיניות העם היהודי
כמשתייכים לאחת מהקטגוריות שהוגדרו :סנגור/
שתדלנות; אמנויות ,תרבות ופנאי; קשרי קהילה
ומנהיגות; חינוך; ישראל; קירוב; דת; ורווחה ובריאות.
חלוקה זו אפשרה לסווג  98%-95מכלל הפעילויות
שדווחו בכל אחת מהפדרציות ,וכל השאר נרשמו
כ"אחרות או ללא סיווג".
8.8ברור שהיקף המאמץ הנדרש בקטגוריות אלו קטן
יותר מאשר בתחומים כמו חינוך או בריאות ורווחה,
הדורשים מתקנים וצוותי תפעול קבועים.
9.9למעשה ,הבדיקה המפורטת שערך המכון למדיניות
העם היהודי העלתה כי כמעט כל הקטגוריות מכילות
מימון למוסדות לא-יהודיים .פעילות סנגור כוללת
כל תרומה למטרה פוליטית או שתדלנית ספציפית,
החינוך כולל מימון למוסדות שאינם יהודיים בלעדיים
כגון אוניברסיטאות ובתי-ספר ציבוריים ,פעילות
הרווחה והבריאות כוללת בנקי מזון ,מעונות ומקלטים,
תוכניות לנוער ,בתי חולים ועוד נהנים רבים שאינם
גופים יהודיים .נשאלת השאלה אם ניתן להקצות את
המימון שממנו נהנים כיום מוסדות לא-יהודיים ,או
לפחות חלקים ממנו ,למטרה יהודית מובהקת.
1010תקציבי הפדרציות משקפים גם את הדפוס של נתינה
מותנית בלוויית הנחיות לשימוש בתרומה .כלומר,
התורם יכול לבצע תרומה נדבנית כאשר מוסכם כי
שהפדרציה תקצה מענקים מתוכה על פי הנחיות
התורמים.
1111עמותת  ,Guidestarמלכ"ר שעוסק באיסוף מידע על
ישויות משפטיות מסוג [ US 501(c)3מלכ"רים פטורים

ממס בתחום דת ,חינוך ,צדקה ,מדע וכדומה] ,מציעה
גם תוכנית "שקיפּות" מרצון למוסדות צדקה לצורך
מתן מידע פיננסי .אבל מטרת התוכנית היא להעניק
בטחון לתורמים פוטנציאליים לגבי מה שייעשה
בתרומתם ,ולא ,כפי שאנו ממליצים כאן ,להבהיר
את הכוונות והיעדים שמאחורי החלטות התמיכה.
שיטת דיווח המתאימה לאינטרסים של העם היהודי
ולסוגיות שמעסיקות אותו תאפשר הבנה מעמיקה
יותר של סדר הקדימות וההקצאות.
12. Bank of Israel Annual Report 2013 [preliminary
version], 2 April 2014 http://www.boi.org.il/en/
NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/
DochBankIsrael2013.aspx
1313לדיון בהיר בסוגיה זו ,ראו Dan Ben-David, “Labor
Productivity in Israel”, Policy Paper No. 2013.05,
.Taub Center for Social Policy Studies

1414למעשה ,הקשר בין שירות בצה"ל לבין השתתפות
החרדים בשוק העבודה מורכב יותר .במסגרת ההסדר
הקודם לדחיית השירות בצבא ,החרדים לא הורשו
לעבוד באופן חוקי (שכן על פי תנאי אישור דחיית
השירות ,הגדרת ה"עיסוק" שלהם היתה לימוד
תורה) .לכן חלקם הועסקו בשוק העבודה השחור,
לא שילמו מסים ונותרו בתוך כלכלה מקבילה .מרכיב
מרכזי בחקיקה החדשה נועד לאפשר לחרדים שאינם
משרתים בצבא להיכנס באופן חוקי לשוק העבודה עד
סוף  .2017אחרי  2017תיכנס לתוקפה שיטת המכסות,
אבל אלה שלא יגוייסו יוכלו להיכנס לשוק העבודה.
התוצאה המיועדת היא גידול בשיעור ההשתתפות
של החרדים בכוח העבודה (שעל פי החישובים יביא
כנראה גם לגידול בשיעור האבטלה).
15. Op. cit.
16. OECD (2013). How is life? 2013: Measuring Wellbeing. OECD Publishing.

17. Helliwell, John F., Richard Layard, and Jeffrey Sachs,
eds. 2013. World Happiness Report 2013. New York:
UN Sustainable Development Solutions Network.
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סוגיית מספר היהודים בארצות הברית –
הגדרות ומתודולוגיה בסקרים הסותרים

שנת  2013הייתה פורה במיוחד בכל הנוגע לסקרים
לאומיים של מספר היהודים בארצות הברית,
ופורסמו בה אומדנים של גודל האוכלוסייה מארבעה
מחקרים שונים – מאת מכון פיו ( ,1)PEWאוניברסיטת
ברנדייס ,2השנתון היהודי האמריקאי ,3והדמוגרף
סרג'יו דלה-פרגולה 4.בהמשך לוויכוח ארוך ימים בין
גישות מחקריות שונות למדידת האוכלוסייה ,גם
מחקרים אלה מעלים אומדנים שונים לגבי מספר
היהודים בארצות הברית ,בהפרשים שנעים בין כמה
אלפים בקצוות למעל למיליון בין ההערכה הגבוהה
ביותר לנמוכה ביותר (ר' טבלה  .)1אלו הם הבדלים
ניכרים ,בעלי השלכות עבור הערכת מצבה של יהדות
ארצות הברית וגיבוש מדיניות וחזון בהתאם .כמו כן,
בחלק מן המקרים מספרים אלו מציבים את הקהילה
האמריקאית כקהילה היהודית הגדולה ביותר
בעולם ,בעוד שאחרים מציבים את ישראל (בה חיו
כ 6.1-מיליון יהודים נכון לסוף שנת  )20135כקהילה
היהודית הגדולה ביותר .נתונים אלו מעמידים בספק
את ההכרעה לגבי השאלה מיהי קהילת היהודים
הגדולה ביותר בעולם ,קביעה בעלת חשיבות סמלית
ואידיאולוגית.

טבלה  - 1הערכות שונות של
מספר היהודים בארצות הברית
מקור

מספר יהודים
מוערך (באלפים)

אוניברסיטת ברנדייס

6,814

השנתון היהודי האמריקאי

6,721

מכון פיו

6,700

דלה-פרגולה

5,425

מאחר וההערכות המספריות נוגעות כולן לשנים
קרובות ,ניתן להסביר את הפערים באמצעות
בחינת הדרך בה נערכו המחקרים השונים ,ובפרט
לשתי בחירות עיקריות – ההגדרה של מיהו יהודי,
והמתודולוגיה בה השתמשו כדי לספור את אותם
יהודים .פרק זה יבחן ויציג את ההגדרות והשיטות
בכל אחד מארבעת המחקרים הללו וישווה ביניהם,
על מנת להבהיר את התמונה עד כמה שאפשר.
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מתודולוגיה
סוגיית המתודולוגיה של סקרי האוכלוסייה
היהודית בכלל ארצות הברית מהווה מוקד של אי
הסכמה בקרב המחקרים האחרונים .לכל אחת
מהגישות שיושמו בפועל יתרונות וחסרונות לצד
בחירות עקרוניות ,אשר יוצרות תמונה מורכבת ואף
		
סותרת של הקהילה היהודית.
המחקר של מכון פיו הוא בעל השיטה הפשוטה
והישירה יחסית ,לטוב ולרע ,מבין המחקרים
מאחר
כאן,
הכלולים
שהערכת גודל האוכלוסייה
הגישות
היהודית מוגדרת כתוצר
המתודולוגיות
משני בלבד של הניתוח.
השונות של
הערכה זו נסמכת על
עורכי הסקרים
אחוז היהודים שנמצא
יוצרות תמונה
בסקר ארצי של ארצות
מורכבת – ואף
הברית .סקר זה כלל סך
סותרת – של
הכול כ 25-אלף משיבים,
הקהילה
ונערך באנגלית ורוסית
היהודית
באמצעות טלפון קווי.
בארה"ב
הנסקרים נשאלו לגבי
כלל הנפשות המתגוררות
בביתם ,כולל מבוגרים
וילדים ,ועל הזהות היהודית של כל אחד מדרי
הבית ,אם ישנה .הסקר בוצע באופן מוגבל ,רק
באזורים וקבוצות בהם הסבירות להגיע אל משיבים
המזהים עצמם כיהודיים גבוהה יחסית .צמצום
יחסי זה משמעו שהסקר מהווה דגימה מייצגת
של  84%מכלל האוכלוסייה במדינה .כדי לפצות על
אזורים וקבוצות שנעדרו מהמדגם ,הסתמך המחקר
על נתונים שונים (כגון תוצאות ממחקרים אחרים
ואומדנים של מספר היהודים באוכלוסיות שלא
נכללו) שאפשרו להעריך את שיעור היהודים בקרב
האוכלוסייה שאיננה מיוצגת בסקר (כ ,)16% -ובהם
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דוברי שפות השונות מאנגלית שלא נכללו ,דיירי
אזורים שלא נכללו ,מי שאין לו גישה לטלפון קווי
וכד' .השכיחות ,באחוזים ,של יהודים בכלל בקבוצה
שנסקרה ושל כל זרם או סוג של זהות יהודית בפרט
שוקללו אל מול מספר האנשים הכולל בארה"ב .על
סמך נתונים אלו נקבעה כמות היהודים הכללית.
עבור אוכלוסיית ה"נטו" עמד השיעור על כ2.2%-
מהבוגרים ו 1.7%מהקטינים ,מה שהוביל לנתון
הסופי של  6.7מיליון .ככל סקר ,הנתונים שנמצאו
צריכים להישקל אל מול טעויות דגימה ,הטיות
ושאר הפרעות ,ועל כן גם החוקרים עצמם מעידים
כי יש לראות במספרים המוצגים הערכה כללית ולא
מספרים מדוייקים.
המחקר של אוניברסיטת ברנדייס ,מתבסס על בסיס
נתונים נרחב שמוביל את חוקריו לטעון שהממצאים
העולים ממנו הם הערכה כוללת ואמינה של
מספר היהודים .מחקר זה שיקלל על ידי שיטות
סטטיסטיות  348סקרים אשר שאלו לדתו של
המשיב ,ממגוון מקורות עצמאיים או ממשלתיים.
מדובר בסקרים טלפוניים ברובם הגדול ,אשר נערכו
בין השנים  2006-2012וכללו סך הכל כ 328-אלף
משיבים בגירים .מתוך בסיס נתונים זה נמצא שיעור
של  1.8%יהודים על פי דת ,המתורגם לכ 4.2-מיליון
בכלל האוכלוסייה .כדי למצוא את שיעורי היהודים
ללא דת והילדים בעלי שיוך יהודי ,השתמשו
החוקרים ביהודים על פי דת כבסיס לחישוב ואומדן.
עבור יהודים ללא דת ,היחס בינם ובין היהודים על
פי דת נבדק בסקר נפרד ונמצא כ 19%-בהערכה
שמרנית ,ועל כן נוספו למניין היהודים עוד כ900-
אלף איש .לגבי אוכלוסיית הילדים ,בשלב הראשון
נערך חישוב של מספר היהודים הנמצאים בשכבת
הגיל הצעירה ביותר ,18-24 ,על סמך חישוב זה
הוסקו מספרים דומים עבור ילדים בשנתון מ18-
ומטה ,מה שהביא לתוצאה של  1.6מיליון ילדים
בעלי שיוך יהודי .חיבור הקבוצות השונות הביא

למניין כלל האוכלוסייה 6.8 ,מליון יהודים .עם
זאת ,מסקנה זו מבוססת על מספר חישובים
ואקסטרפולציה ,על סמך כמות גדולה של סקרים
בעלי הגדרות ואיכויות משתנות .על אף ההשקעה
והיסודיות של המחקר ,יש הטוענים 6שמערך כזה
הוא בעל פוטנציאל לא מבוטל ליצירת טעויות
בסקירה או ספירה כפולה של חלק מהאוכלוסיה.
המחקר של השנתון היהודי אמריקאי יישם שיטה
דומה מתודית לזו של אוניברסיטת ברנדייס ,אך
הסתמך על בסיס נתונים שונה וחישוב פשוט יותר.
במשך מספר שנים אספו חוקרי סקר השנתון נתונים
מסקרים איזוריים ברחבי ארצות הברית ,ואלו שולבו
כדי לגבש מדד כולל של מספר היהודים במדינה.
בעדיפות ראשונה התבססו החוקרים על סקרים
מקצועיים ,שמהווים  85%מהמקורות עליהם
מתבסס המחקר ,או במספר מקרים נתוני מפקד
האוכלוסין הלאומי ,כאשר אזור מאוכלס בשיעור
גדול במיוחד של יהודים (מעל  )90%או מכיל נתונים
המבחינים אותם משאר הציבור .כאשר נתונים
אלה לא היו זמינים ,ב 15%-המקרים הנותרים,
הסתמך המחקר על מידע מארגוני הקהילה
היהודית – בעיקר פדרציות ,אך גם בתי כנסת או
ארגונים יהודיים אחרים במקרה הצורך .אנשי קשר
בארגונים אלו העידו על היהודים המתגוררים באזור
מגוריהם והעריכו את מספרם ומידת השיוך שלהם
לקהילה ולזהות היהודית בכלל .במספר מקרים
הסתמכו החוקרים על מידע שפורסם באינטרנט
על ידי ארגונים מקומיים ללא יצירת קשר ישיר.
שילוב המידע מכלל המדינה אפשר לחוקרים להציג
הערכה למספר היהודים בכל מדינה בתוך ארצות
הברית ,וכן להגיע להערכה הכללית של  6.7מיליון.
כמו במחקר של ברנדייס ,גם במקרה זה ישנה
בעייתיות בהסקת המסקנות מתוך בסיס נתונים
כה גדול והטרוגני .החוקרים עצמם אף מעידים כי
המספר האמיתי של יהודים בארצות הברית כנראה

נמוך בכ 200-עד  500אלף איש ,עקב מקרים של
ספירה כפולה.
בעוד ששני המחקרים האחרונים עוסקים בשילוב
רחב של מחקרים מתקופה קצרה יחסית ,מחקרו של
פרופסור דלה-פרגולה פונה להסקת מסקנות משורת
מחקרים לאורך זמן ,החל מהערכות של מספר
היהודים בארצות הברית בשנת  ,1945גם מחקר זה,
כמו המחקר של פיו ,מתבסס על מגוון מקורות ,בין
היתר סקרים ישירים (אחד הבולטים שבהם הוא
הסקר של  NJPSמשנת  .)2000המחקר עוקב אחרי
הרצף בגודל האוכלוסייה
על
ומצביע
היהודית,
לפי הדמוגרף
ההצלחה של מחקרים
פרופ' דלה
בחיזוי
השנים
לאורך
פרגולה ,הטווח
התוצאות עשר שנים לאחר
הסביר של
כתיבתם .מתוך כך ,ממפה
האוכלוסייה
המחקר את גורמי השינוי
היהודית
באוכלוסייה – הגירה פנימה
בארה"ב נע
והחוצה ,פריון ושיעור
בין  5.2עד 5.6
תמותה ,גיור והמרות מחוץ
מיליון נפש
ליהדות ועוד  -ומעריך את
השפעתם על גודלה .על ידי
שילוב הנתונים הללו עם
המגמות הרחבות בחברה
האמריקאית ,כגון דור ה"בייבי בום" וגלי הגירה ,מעריך
דלה-פרגולה את הטווח הסביר של כמות היהודים
בארצות הברית לנע בין  5.2ו 5.6-מיליון ,ומצביע על
 5.4מיליון בתור נקודת אמצע סבירה .עם זאת ,גם
במקרה זה עולה שאלה בנוגע לטעויות נגררות ,כאשר
כמה מהסקרים עליהם מתבסס המחקר כנקודת
בסיס ספגו ביקורת רבה לאורך השנים ,כגון  NJPSשל
 ,2000ועל כן עשויים להיות מקור לא אמין להשליך
ממנו על המצב כיום.
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מיהו יהודי?
עבור יהודי ארצות הברית ,הזהות היהודית היא
נושא מורכב ולעיתים טעון .מדובר בטווח של זהויות
וזרמים ,ובתוכו הגדרות מגוונות ,אשר כל אדם בוחר
את המיקום שלו כלפיהן באופן שפעמים רבות אינו
מובן מאליו .מצב זה מעלה את השאלה המונחת
לפתחם של המחקרים המונים את האוכלוסייה
היהודית – את מי יש לספור ואת מי לא .למרות
המורכבות ,ובשונה מהמתודולוגיה ,ההבדלים בין
ההגדרות בשאלה "מיהו
יהודי" ,נמצאים בהסכמה
במחקר של מכון
עקרונית רחבה יותר.

"פיו" ,יהודי

המחקר של מכון פיו ,כלל
הוא מי שמגדיר
באוכלוסייה היהודית "נטו"
עצמו כיהודי
את  )1כל מי שהגדיר את
על-פי דתו ,או
עצמו בסקר כיהודי על פי
מי שאינו
דתו ,או לחילופיו )2 ,כל מי
מזדהה על-פי
שאינו מזדהה על פי דתו
דתו כיהודי ,אך
כיהודי (זאת אומרת הזדהה
יש לו
כ"אגנוסטי ,אתיאיסט או
"רקע יהודי"
שום דבר") אך בעל הורה
והוא מחשיב
אחד או אופן גידול יהודי,
עצמו כיהודי
ועדיין מחשיב את עצמו
בדרך כלשהי
יהודי או יהודי חלקי בדרך
כלשהי .בעלי הורה אחד או
אופן גידול יהודי המזהים
עצמם עם דת אחרת כיום
לא נכללו במניין .עבור
ילדים (מתחת לגיל  ,)18חישוב ה"נטו" כלל את מי
שחי בבית עם מבוגר יהודי וגדל כיהודי לפחות בצורה
חלקית (כלומר ,מוגדר כיהודי על ידי הוריו ,עם או בלי
שיוך נוסף) .הגדרות אלו של יהודים "נטו" משמשות
את חוקרי פיו להצגת המספר הכולל של יהודים
בארצות הברית.
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המתודולוגיה עליה הסתמכו החוקרים מאוניברסיטת
ברנדייס ,יצרה הגדרה פחות חד משמעית לגבי מיהו
יהודי .בשלב ראשון ,הוגדרה אוכלוסיית בסיס של בוגרים
המגדירים את עצמם כיהודים על פי דת ,אשר בבירור
נכללים באומדן מספר היהודים .בנוסף ,נכללה באומדן
קבוצת היהודים ללא דת ,אשר עבורם אין הגדרה אחידה
– מאחר שהמחקר מתבסס על סינתזה של סקרים
שונים שהגדירו אוכלוסייה זו בדרכים שונות ,אין הפרדה
ברורה במחקר זה בין הנסיבות השונות של מי שמגדיר
את עצמו כך (למשל האם יש לו הורה יהודי ,גדל כיהודי
וכד') .באופן דומה ,הערכת כמות ילדים במחקר זה
מבוססת על אומדן ותחזית של נתונים לגבי אוכלוסיית
הבוגרים ,ועל כן ההגדרה איננה עומדת באופן עצמאי
אלא מדובר בפועל יוצא של אומדנים במחקרים אחרים.
באופן דומה ,גם המחקר בשנתון היהודי האמריקאי
מציג הגדרה נזילה עקב הסתמכות על מחקרי משנה.
החוקרים מגדירים באופן ברור את אוכלוסיית היעד
מבחינתם ,כיהודים על פי דתם או בעלי רקע יהודי
שאינם חלק מדת אחרת ומגדירים עצמם כיהודים באופן
כלשהו .עם זאת ,הם מציינים כי המידע עליו המחקר
מסתמך הוא בעל הגדרות מגוונות ושונות של זהות
יהודית ,אשר סותרות לעיתים את ההגדרה הרצויה.
מחקרו של פרופסור סרג'יו דלה-פרגולה מתמקד גם
הוא באותן הגדרות שמשותפות למחקרים לעיל ,אך
טוען שעליהן להיות קשיחות יותר ומכילות פחות.
פרופסור דלה פרגולה כולל באוכלוסיית הליבה של
יהדות ארצות הברית את אלו אשר מעידים שדתם
היא היהדות ,אלו המעידים שהם יהודים ללא קשר
לדת ,וכן מי שלא מגדיר את עצמו כיהודי אך מתאים
להגדרה מתוך הרקע שלו ומוצאו .עם זאת ,מודגש
כי מי שראוי להיכלל בהגדרות אלה הם בעלי זהות
יהודית קבועה וכוללת ,שאינה מתחלפת או דרה
בכפיפה אחת עם שיוכיים סותרים .הקפדה על כך
היא אחד הגורמים המסבירים את ההפרשים הגדולים
בין מסקנות המחקרים ,על פי דלה-פרגולה.

סיכום
במבט רחב על הערכות גודל האוכלוסייה היהודית,
ההבדלים בתוצאות ובשיטות המחקר שמהוות בסיס
לממצאים אלו מקשים על קביעת נקודת ביניים
מוסכמת או הכרעה לגבי גישה אחת כמועדפת על
אחרות .בכל הנוגע להגדרת אוכלוסיית המחקר ומי
נחשב כיהודי שראוי לכלול ,נראה שישנה הסכמה
כללית על שילוב של יהודים על פי דת וכן מי שמגיע
מרקע יהודי אשר רואה עצמו כיהודי במנותק מהדת.
אחת מנקודות השוני החשובות היא לגבי אלו בעלי
הזדהות כפולה -עם הדת היהודית ועם דת נוספת.
בעוד שבמחקר של דלה -פרגולה הם אינם נחשבים
לאוכלוסיית הליבה היהודית ,במחקר של פיו הם
נמנים על אוכלוסיית הסקר .מחלוקת ברורה נוספת
מסתמנת סביב התרגום של הגדרות אלה למחקר
המעשי– בעוד שהמחקרים שערכו במכון פיו ודלה-
פרגולה מציגים היצמדות לסקירת רק מי שנכלל
באחד הקריטריונים ,מחקרי הרוחב במכון ברמן
ואוניברסיטת ברנדייס משתמשים גם בנתונים שאינם
בהירים או גמישים בהגדרת מיהו יהודי ,מתוך
הסתמכותם על בסיס נתונים מגוון ועל כן לא אחיד.
הפער הנמוך בין תוצאות שלושה מן המחקרים ,בין
 6.8ל 6.7-מיליון יהודים שנמצאו בשיטות מהותית
שונות זו מזו ,מאשש את טווח המספרים הזה כאמין
יותר .אחד ההסברים המקובלים יותר לפערים
ולאומדן הגבוה שנמצא במחקרים האחרונים ,עוסק
בתופעת נישואי החוץ .לפי הסבר זה ,מאז  1969חל
גידול משמעותי בשיעור נישואי החוץ ובנוסף יותר
ילדים שנולדים במשפחות מעורבות אלה בוחרים
להזדהות כיהודים( 7.ראו את הדיון על נישואי חוץ
וילדיהם הפרק על זהות והזדהות) .ככל הנראה ,לא
ניתן להכריע בסוגיות אלה כיום ,אך הדיון שנוצר
סביבן ובחינתן לעומק מדגיש הן את החשיבות של
עריכת הסקרים ואומדני האוכלוסייה היהודית ,והן

את הצורך בשיתוף פעולה והסכמה ,עד כמה שניתן,
על הגדרות ושיטות שיניבו את תוצאות אמינות
ומקובלות באופן רחב.
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11

דמוגרפיה חרדית –
ארצות הברית ובריטניה

שאלת האוכלוסייה החרדית ,התופסת מקום
מרכזי בסדר היום הישראלי ,זוכה לחשיבות רבה
גם בקהילות יהודיות רבות בעולם .מדובר בקבוצה
צומחת ,צעירה ובעלת זהות יהודית ללא עוררין,
בתקופה בה קהילות רבות מתמודדות עם ילודה
נמוכה ,הזדקנות האוכלוסייה ,ירידה בקיום מנהגים
יהודיים ובהזדהות יהודית בכלל .אך בו בזמן ,החרדים
רחוקים במובנים רבים מהתדמית שמאפיינת את
הקהילות היהודיות המרכזיות בעולם כיום .יתר על
כן ,יש הנחה נפוצה בישראל שהאוכלוסייה האולטרה-
אורתודוקסית בחו"ל שונה במידה משמעותית
מהאוכלוסייה החרדית בארץ .הנתונים של הסקרים
שנעשו באחרונה מצביעים על כך ,שלהיפך יש קווי
דמון משמעותיים.
מצב זה מוביל לתחזית של קיטוב ,בו הקהילות
היהודית הולכות ומתפלגות בין קבוצה אדוקה,
סגורה וסולידרית ,בה שיעור גדול של חרדים ,ובין
קבוצה דתית פחות (או כלל לא) המעורה בסביבתה,
אך הולכת ומאבדת את קשריה לעולם היהודי.
כל זאת בזמן שאוכלוסיית האמצע ,המאזנת בין
המאפיינים הללו ,נשחקת ומצטמקת .החלק הגדל
והולך שתופסים החרדים מסמן שינויים אפשריים
בפרופיל היהודי כולו ,ויש לשאול האם לצד היתרונות
של גיבוש וצמיחה יש לצפות לקהילות בעלות פחות
השכלה ,ממון והשפעה ,אשר מאופיינות בהשקפות
שונות מאלו המקובלות כיום .בחינה של סקרים

עדכניים מארצות הברית ובריטניה ,בהם מוקדשת
תשומת לב גדולה מבעבר לאוכלוסייה החרדית ,וכן
השוואה לנתונים מוקדמים יותר ,תאפשר הערכה של
שיעור החרדים כיום ,הגידול הצפוי בו וההבדלים בין
קבוצה זו לשאר חברי הקהילה היהודית.

ייצוגים של זהות אורתודוקסית
בסקרים
כל החרדים נחשבים לאורותוקסדים ,אך לא
כל האורתודוקסים מוגדרים כחרדים
על אף תשומת הלב המוקדשת לאוכלוסייה החרדית
בסקרים האחרונים ,האבחנה בין החרדים לזרמים
אחרים ביהדות אינה ברורה ואחידה ,הן בתוך
הקהילות והן ביניהן .לא כל מי שמתאים להגדרה
המקובלת של "חרדי" בהכרח יגדיר את עצמו ככזה,
והפוך .בדומה לכך ,המונח "חרדי" אינו בעל משמעות
יחידה וחופפת בקרב הקהילות היהודיות בעולם.
בפועל ,ההגדרה של האוכלוסייה החרדית אינה
דיכוטומית אלא מתייחסת לטווח רחב של מנהגים
וזהויות ,שאינם אחידים בין פרטים או קבוצות ,אך
עדיין שונים מהפרופיל הנפוץ בקרב יהודי העולם.
על כן ,יש לבחון את הנתונים מן המחקרים השונים
בקפדנות ,לעמוד על ההבדלים בהגדרות ולהעריכם
בהתאם.
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באופן כללי ,החרדים נמנים על הזרם האורתודוקסי
של היהדות ,אך לא כל האורתודוקסים הם חרדים.
מאחר שהסוקרים מסתמכים על הגדרה עצמית של
המשיבים להם ,הנתונים עשויים לכלול גם את מי
שרואה את עצמו כמקושר לממסד האורתודוקסי
אך אינו בהכרח מקיים את מנהגיו ,למשל מי שחבר
בבית-כנסת אורתודוקסי .כפי שיודגם בהמשך,
בארצות הברית מחלקים החוקרים את אנשי הזרם
האורתודוקסי לאורתודוקסים מודרניים ולאולטרה-
אורתודוקסים .בעוד הראשונים עשויים לשלב
מאפיינים מסוימים של
לצד
החרדיים
החיים
לפי מחקר
השתלבות יחסית בחברה,
"פיו" ,שיעור
האחרונים קרובים יותר
האורתודוקסים
להגדרה המקובלת של
בין כלל יהודי
חרדים בישראל ,כולל
ארה"ב הוא
אדיקות דתית ושמירת
 ,10%אך
מרחק מהחברה המודרנית,
בניו יורק הם
ועל כן יכונו "חרדים"
מהווים 19%
במסמך זה .קבוצה זו
ממשקי הבית
כוללת את מי שמגדיר את
ו 32%-מכלל
עצמו כחסידי או ישיבתי
האוכלוסייה
בבריטניה
(.)Yeshivish
היהודית
הגדרה זו מורכבת עוד
יותר ,שכן קיים בה ממסד
רבני אורתודוקסי אליו
משתייכים רבים מהקהילה היהודית ,גם אם הם
שומרים רק על מעט הלכות או מנהגים יהודיים .כפי
שיפורט בהמשך ,נתונים שונים מבריטניה מציגים
בנפרד אורתודוקסים ,אורתודוקסים אדוקים ()strict
 אשר יכונו במסמך זה כ"חרדים"  -ובנפרד גם אתהחברים באחד מבתי הכנסת של ארגון המזוהה עם
הזרם החרדי .כל אחת מהקבוצות הללו מציגות מספר
אחר ,ואת מספר החרדים בפועל ניתן להעריך בקירוב
כשקלול שלהן.
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אוכלוסייה
שיעור החרדים בכלל האוכלוסייה היהודית
גבוה בארה"ב ובבריטניה יותר מאשר
בישראל
ארצות הברית :על פי מחקר של מכון  PEWמשנת
 ,12013שיעור האורתודוקסים הבוגרים באוכלוסייה
היהודית הוא כ .10%-בתוך קבוצה זו ,קרוב לשליש
( 3%מכלל האוכלוסייה) הם אורתודוקסים מודרניים,
ו 6%-מוגדרים כאולטרה-אורתודוקסים – כלומר
חרדים .2אוכלוסייה זו אינה מפוזרת באופן שווה
ברחבי ארה"ב ,אלא מרוכזת במספר מוקדים .3בניו
יורק ,הריכוז הגדול ביותר של יהודים בארה"ב ,שיעור
האורתודוקסים הוא  19%( 32%ממשקי הבית).4
שיעור האורתודוקסים המודרניים נשאר דומה ,מעט
פחות משליש ( 10%מכלל האוכלוסייה) .סקר כלל-
ארצי קודם ,משנת  ,2001מצא נתונים דומים – כ10%-
אורתודוקסים בקרב היהודים הבוגרים ,5אם כי הוא
לא כולל נתונים מדויקים לגבי היחס בין החרדים
לבין האורתודוקסים המודרניים .למרות שנתונים
אלו מעידים על יציבות בשיעור החרדים בקרב יהודי
ארצות הברית ,נתוני הילודה ושימור הזהות שיובאו
בהמשך מעידים שהמשכה של יציבות זו אינו מובן
מאליו.

טבלה  :1יהודים אורתודוקסים בוגרים בארה"ב ,אחוזים ומספרים מוחלטים ()2013

6

אחוז מהאוכלוסייה היהודית
הבוגרת

מספר (באלפים)

סה"כ אורתודוקסים

10%

530

חרדים

6%

318

אורתודוקסים מודרניים

3%

159

אחרים

1%

53

בריטניה :במדינה בה חיים כ 290-אלף יהודים,7
סקר בקרב בני  16ומעלה מצא כי  12%מן היהודים
מזדהים כאורתודוקסים ו 4%-נוספים כחרדים .8כמו
כן ,מאחר שלא כל מי שמנהל אורח חיים חרדי מגדיר
את עצמו בשם זה ,נבדקה גם השתייכות לארגון
בתי כנסת חרדיים (Union of Orthodox Hebrew
 ,)Congregationsוהם מהווים  13%מן העונים.
נתוני העבר לגבי האוכלוסייה החרדית בבריטניה,
מתחילת שנות האלפיים ,מספקים רק מידע חלקי,
ממנו ניתן לקבל הערכה כללית לגבי קצב הגידול
בפועל .סקר חלקי של האוכלוסייה היהודית
משנת  ,2001שהתמקד באזור לונדון ,מראה כי 7%
מהמשיבים מגדירים את עצמם כאורתודוקסים
ורק  1%כחרדים ,כאשר  3%מעידים שהם
חברים בבית כנסת חרדי או אורתודוקסי עצמאי
(להבדיל מאורתודוקסי מהזרם המרכזי – United
 9.)Synagogueמחקר נוסף המתמקד בחברּות בבתי
כנסת ,10מצא כי ב 2001-היוו משקי הבית שהם חברי
בתי כנסת חרדיים ( 8% )Strictly Orthodoxמכלל
חברי בתי הכנסת ,לעומת  11%בשנת  .2010לא ניתן
להסיק מנתונים אלה את שיעור הגידול המדויק ,אך
ניתן להניח שבעשור שבין  2001ו 2011-היה גידול
משמעותי באוכלוסייה החרדית בבריטניה ,נתון אשר
נתמך על ידי נתוני הילודה הכלולים בהמשך.

טבלה  :2שיעור אורתודוקסים וחרדים
11
בבריטניה מעל גיל )2013( 16
אחוז מהאוכלוסייה
היהודית
אורתודוקסים

12%

חרדים

4%

שייכים לבית כנסת
מהזרם האורתודוקסי

13%

השוואה לישראל :הנתונים הללו מציבים את הקהילות
בארצות הברית ובריטניה בשיעור מעט גבוה יותר של
חרדים באוכלוסייה היהודית מישראל ,בה ישנם (נכון
לשנת  9% )2011חרדים מעל גיל  .12 20יחס זה נכון גם
לנתונים מתחילת העשור הקודם ,אז היוו החרדים 6%
מהאוכלוסייה היהודית מעל גיל  .20עם זאת ,לעומת
ארצות הברית בה שיעור החרדים היה עד כה יציב,
בישראל ניכר גידול משמעותי באוכלוסייה זו .עבור
בריטניה הנתונים הם ,כאמור ,פחות חד-משמעיים,
אך גם בהם נמצא גידול קטן יותר יחסית לישראל,
של ( 37%מ 8%-ל 11%-חברי בתי כנסת חרדיים ,ראה
לעיל) לעומת  50%גידול בישראל (מ 6%-ל.)9%-
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ילודה וילדים:
כמו בישראל ,שיעורי הילודה הגבוהים גורמים
לכך שהאוכלוסייה החרדית היא צעירה
ארצות הברית :הנתונים מראים כי במשפחות
אורתודוקסיות ישנם  4.1ילדים בממוצע (עבור בני
 ,)40-59לעומת  1.9בקרב כלל היהודים ובין  1.8ל-
 1.4בקרב זרמים אחרים .13המחקר לא כולל נתונים
לגבי חלוקה פנימית בקרב הזרמים האורתודוקסים,
אך מראה כי האוכלוסייה האורתודוקסית-מודרנית

מבוגרת יותר באופן כללי ,מה שעשוי להצביע על
ילודה נמוכה יותר .בקרב החרדים יש ייתר ייצוג
בקבוצות הגיל הצעירות ותת-ייצוג בבוגרות יותר –
למרות שהם מהווים  6%מכלל האוכלוסייה היהודית,
שיעורם הוא  9%ו 10%-בשכבות הגיל  18-29ו20-49-
(בהתאמה) ו 3%ו 2%-בקרב בני  50-64ובני  65ומעלה
(בהתאמה) .האורתודוקסים המודרניים ,לעומת זאת,
מהווים  3%מכלל היהודים אך רק  1%מהשכבה
הצעירה ,18-29 ,ו 4%-מבין בני  65ומעלה.

טבלה  :3שיעור הזרמים האורתודוקסים מתוך קבוצות גיל בארה"ב ()2013

14

18-29

30-49

50-64

65+

חרדים

9%

10%

3%

2%

אורתודוקסים מודרניים

1%

3%

3%

4%

כמו כן ,נתונים ממחקר בניו-יורק 15מראים כי דפוסי
הילודה של קבוצת האורתודוקסים המודרניים אינם
דומים לאלה של החרדים ,אלא קרובים יותר ליהודים
מזרמים אחרים .בעוד בזרמים החרדיים יש ממוצע
של  5-5.8צאצאים לאישה בגילאי  ,35-44אצל
האורתודוקסים המודרניים נתון זה עומד על  ,2.5ואצל
הלא אורתודוקסים הממוצע הוא  .1.3אין במחקר
הכלל-ארצי נתונים על שיעור הילדים האורתודוקסים
בקרב הילדים היהודיים כיום ,אך סקר מ 2001-הראה
כי  23%מהילדים היהודים היו חרדים .16הנתונים
העדכניים מניו יורק ,בה ריכוז חרדי גבוה יחסית,
מלמדים כי  49%מהילדים היהודים בעיר הם מרקע
חרדי ,ו 12%-נוספים הם מרקע אורתודוקסי מודרני.
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טבלה  :4שיעור ילודה בקרב זרמים ביהדות
17
ניו-יורק ()2011
מספר צאצאים ממוצע
(לאישה בגיל )35-44
חסידיים

5.8

ישיבתיים

5

אורתודוקסים
מודרניים

2.5

לא אורתודוקסיים

1.3

בריטניה :אין בנמצא נתונים מדויקים על ילודה בקרב
האוכלוסייה החרדית ,אך ישנם ממצאים המצביעים
על חלוקה גילאית צעירה ,יחסית לכלל האוכלוסייה
היהודית ,שמרמז על קצב הילודה הגבוה בקרב
חרדים –  50%מן החרדים הם מתחת לגיל  ,20לעומת
 21%מהלא חרדים .דפוס דומה ניתן למצוא בקרב
האוכלוסייה המבוגרת ,מעל גיל  ,65שמהווה 23%
מהיהודים הלא חרדים אך רק  8%מהחרדים .נתונים
אלה נמצאו על ידי השוואה של אוכלוסייה יהודית
באזורים ( )Local Authoritiesבהם ישנו רוב חרדי
גדול ,בהם מתרכז רוב הציבור החרדי במדינה ,לעומת
שאר היהודים שנדגמו במפקד התושבים .18השוואה

זו מעלה גם כי בעוד שהגיל הממוצע באזורים
היהודיים הלא חרדים הוא ( 44גבוה גם יחסית לכלל
האוכלוסייה ,בה הממוצע הוא  ,)39באזורים החרדים
הוא עומד על  .27בהתאם לכך ,החוקרים מעריכים
ש 40%-מהלידות אצל יהודים בשנת  2010הן של
משפחות חרדיות ,וילדים חרדים מהווים  29%מכלל
הילדים היהודיים מתחת לגיל  5ב ,2011-גידול
לעומת  21%בשנת  .2001ההשלכות של ממצאים אלו
ניכרות גם בדפוסי האוכלוסייה היהודית ,אשר לפי
מפקד האוכלוסין מראה גידול מספרי סביב מרכזים
של אוכלוסייה אורתודוקסית ,לעומת ירידה באזורים
שמאופיינים ביהודים שאינם אורתודוקסים.19

טבלה  :5חלוקה גילאית בקרב חרדים ולא חרדים בבריטניה ()2011

20

מתחת ל20-

*20-65

מעל 65

יהודים לא חרדים

21%

56%

23%

חרדים

50%

42%

8%

* קבוצת האמצע ,בין  20ל ,65-היא חיסור מהשלם של גודל הקבוצות האחרות.

השוואה לישראל :בישראל ,שיעור הילודה באוכלוסייה
החרדית גבוה באופן ניכר מזה שמדווח בארצות
הברית –  6.5בממוצע לאישה ,21בשנים .2007-2009
שיעור זה מהווה ירידה יחסית לשנים  2002-2004אז
היה הממוצע ( 7.5הגבוה ביותר בתקופה הנסקרת,

החל ב .)1979-עם זאת ,שיעור הילודה הכללי עבור
האוכלוסייה היהודית בישראל הוא גבוה יותר יחסית
לקהילות שמחוץ לה –  2.9בממוצע לאישה עבור כלל
האוכלוסייה בשנים .2007-2009

המכון למדיניות העם היהודי

137

שמירה על זהות

במחזור החיים ועזיבה הדרגתית ,אלא גם בהבדל בין
הדור הקודם ,שהגיע לבגרות בשנות ה 50-עד ה70-
של המאה העשרים ,לבין הדור הנוכחי.

בארה"ב ,כמחצית מהנולדים כחרדים עוברים
לזרם אחר; לעומת זאת ,בבריטניה ובישראל
שיעור העזיבה נמוך יחסית

כיום יש מעבר מצומצם יחסית מזרמים אחרים לתוך
היהדות האורתודוקסית ,אם כי הנתונים על כך הם
חלקיים – רק  4%ו 1%-ממי שגדל כקונסרבטיבי או
רפורמי (בהתאמה) הפך לאורתודוקסי בבגרותו,
אך אין מידע זמין לגבי קבוצות אחרות .מספרים
אלו עולים בקנה אחד עם המגמה הכללית של שינוי
בכיוון של יהדות מסורתית פחות .הסקר משנת
 2001מראה על מגמה דומה בצורה מעט שונה
– נמצא בו כי רק  2מכל  10אורתודוקסים לא גדלו
עם חינוך אורתודוקסי ,אלא הצטרפו כבוגרים .זאת
לעומת  3עד  4מכל  10בזרמים אחרים (כולל "פשוט
יהודים") .מאחר שהאוכלוסייה האורתודוקסית קטנה
משמעותית מהקבוצות האחרות שהוזכרו ,ניתן
להסיק משיעורים אלו שגם באותה תקופה המספר
המוחלט של המצטרפים לזרם האורתודוקסי היה
קטן.

ארצות הברית :בהינתן נתוני הילודה לעיל ,יש
לזכור כי לא כל מי שגדל בתוך זרם מסוים נשאר
בו כבוגר ,והדבר ניכר במיוחד בקרב האוכלוסייה
האורתודוקסית ,שמכילה בתוכה את החרדים.
מתוך מי שגדל כאורתודוקסי ,רק  48%נותרו בזרם
זה כבוגרים .22מדובר בשיעור גדול יותר ביחס
לממצאים מ ,2001-אז נמצא כי  42%מאלה שגדלו
כאורתודוקסים נשארו בזרם זה .23עם זאת ,שיעור
זה הולך וקטן לפי קבוצת גיל – בקרב קבוצות הגיל
המבוגרות 50-64 ,ו 65-ומעלה ,שיעור העוזבים הוא
 59%ו 77%-בהתאמה ,לעומת  43%בקרב בני  30עד
 49וצניחה ל 17%-עוזבים בקרב בני ה 18-עד  .29על
פי הניתוח של חוקרי  ,PEWלא מדובר בהכרח רק

טבלה  :6שיעור שמירת הזהות בקרב מי שחונך בזרם האורתודוקסי ,לפי קבוצת גיל ()2013

24
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18-29

30-49

50-64

65+

נותרו אורתודוקסים

83%

57%

41%

22%

עברו לזרם אחר

17%

43%

59%

77%
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בכל הנוגע לגידול האוכלוסייה החרדית באמריקה,
אילו הדפוס של הדורות הקודמים היה נשמר ,ניתן
לשער כי הגידול יהיה יחסית מתון – במצב בו מתוך
 4.1הילדים שנולדים בממוצע במשפחה חרדית מעט
יותר מחצי עוברים לזרם אחר ,יוותר הפרש בקצב
הגידול לטובת החרדים ,אך הוא לא יהיה מאוד
גבוה ( 48%מתוך  4.1מותיר  1.96ילדים שנשארים
אורתודוקסיים ,לעומת ילודה של  1.4-1.8בזרמים
אחרים) .לעומת זאת ,אם דפוס שמירת הזהות של
הדור הצעיר ימשיך בשיעור דומה ,כפי שחוזים
החוקרים ,מהירות השינוי תגדל מהותית .ייתכן
שהאיזון היחסי ,שגרם לכך שיעור האורתודוקסים
באוכלוסייה לא השתנה בין  2001עד  ,2013יופר ,עקב
גידול משמעותי בשיעור החרדים .כמו כן ,במצב כזה
ילך ויקטן החלק בכלל האוכלוסייה האורתודוקסית
של האורתודוקסים המודרניים ,שהנתונים רומזים
ששיעור הילודה שלהם נמוך יותר.
בריטניה :בשונה מהמצב בארה"ב ,נמצא כי בבריטניה
האוכלוסייה האורתודוקסית והחרדית היא בעלת
שימור זהות גבוה ,ואף גדלה עקב הצטרפות
מזרמים אחרים .בקרב האוכלוסייה החרדית נמצא
גידול ,מאחר ש 3%-מהמדגם התחנכו כחרדים ו4%-
מוגדרים כחרדים כיום .נתון זה נוגד את המגמה
הכללית באוכלוסייה היהודית ,שנעה בכיוון של
אדיקות הולכת וקטנה .המצטרפים לזרם החרדי
מגיעים בעיקר מן האורתודוקסים ( 6%ממי שהתחנך
כאורתודוקסי) אך גם מהחילונים ( .)2%החרדים הם
גם בעלי שיעור שמירת הזהות הגבוה ביותר – 76%
 מבין הזרמים .כמו כן ,האוכלוסייה האורתודוקסיתנותרת בשיעור של  ,12%אשר מתאר הן את מספר
המשיבים שהתחנכו כאורתודוקסים והן את מספרם
של אלה הרואים את עצמם כאורתודוקסים כיום.25
אין להסיק מכך על שימור מלא של החברים בזרם,
אלא שסך העוזבים והנכנסים דומה .מכלול זה של
נתונים מראה כי במקרה של בריטניה ,ניתן לשער

שהאוכלוסייה החרדית לא תקטן משמעותית בעתיד
עקב עזיבת חבריה לטובת זרמים דתיים אחרים.
השוואה לישראל :בישראל ,כמו בבריטניה ,קיים
שיעור משמעותי של הצטרפות לאוכלוסייה החרדית
– ב 2009-נמצא כי  33%מהמשיבים החרדיים בני 20
ומעלה גדלו בבית שאינו חרדי .26עם זאת ,שיעור זה
דומה לנתונים בקרב מי שמגדיר את עצמו כדתי ()31%
וקטן מזה של המסורתיים-דתיים ( .)43%באותו סקר
נמצא גם ששיעור העזיבה אינו גבוה ,בשונה מארצות
הברית ,ורק  7.1%מבני  20ומעלה שגדלו בבית חרדי
מעידים כי הפכו פחות דתיים במהלך חייהם ,לעומת
 20-21%מבין הדתיים והמסורתיים .יש לציין כי נתון
זה כולל הן את מי שחדל להיות חרדי והן את מי שהפך
פחות אדוק אך נשאר בתוך המסגרת החרדית ,כך
ששיעור העזיבה האמיתי עשוי להיות נמוך עוד יותר.

השכלה והכנסה:
בשלוש המדינות שנבדקו ,השכלתם והכנסתם
של החרדים נמוכות יחסית לאלה של כלל
האוכלוסייה היהודית
ארצות הברית :שיעור האורתודוקסים שהם בעלי
תואר אקדמי נמוך משמעותית מכלל האוכלוסייה
היהודית  39% -מול  .2758%עם זאת ,הפרש זה נוצר
בעיקר עקב מצבה של האוכלוסייה החרדית ,בה יש
רק  25%בעלי תואר אקדמי ,לעומת האורתודוקסים
המודרניים ,ששיעור בעלי תואר אקדמי אצלם – 65%
 גבוה אף מזה של האוכלוסייה היהודית הכללית.נתונים אלה מהווים ירידה לעומת  ,2001אז בקרב
האוכלוסייה האורתודוקסית כולה היו  44%בעלי
תואר 28לעומת שיעור יציב עבור כלל היהודים –
 58%אז כהיום .בהתאם לכך ,האורתודוקסים הם
בעלי שיעור בעלי התואר הנמוך ביותר מבין הזרמים
בקהילה היהודית (כולל מי שאינו בעל שיוך) ,הן
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ב 2013-והן ב .2001-נתוני השכלה של יהודי ניו יורק,
המחולקים לפי מגדר ,מגלים שוויון יחסי בין המינים
בקרב הזרם הפנים-חרדי המתון יחסית ,הישיבתי
 45% -בעלי תואר בקרב גברים ו 41%-בקרב נשים.

בקרב החרדים החסידיים קיים הבדל משמעותי יותר
בין נשים וגברים ,בנוסף לשיעור נמוך יותר בכלל –
29
 16%בעלי תואר בקרב גברים ו 11%-בקרב נשים.

טבלה  :7שיעור בעלי תואר אקדמי בקרב זרמים יהודיים ()2013

30

בוגרי קולג'

משקי בית בעלי הכנסה
שנתית מעל 150,000$

כלל היהודים

58%

25%

אורתודוקסים

39%

28%

חרדים

25%

24%

אורתודוקסים מודרניים

65%

37%

בתחום ההכנסות ,הנתונים מראים שמשקי בית
בעלי הכנסה גבוהה (מעל  150,000דולר לשנה)
נמצאים בשיעור דומה בקרב החרדים לעומת כלל
היהודים  24% -ו 3125%-בהתאמה .לעומת זאת,
בקרב אורתודוקסים מודרניים שיעור זה הוא גבוה
במיוחד ,37% ,יותר מחברי כל זרם אחר .בנוגע לבעלי
הכנסה נמוכה חסרים נתונים כלל-ארציים המחולקים
לקבוצות .עם זאת ,המחקר על יהודי ניו יורק מצא כי
 35%מן האורתודוקסים בעיר מוגדרים כעניים ,והם
מהווים  42%מכלל היהודים העניים בעיר ,לעומת
שיעור של  27%עניים בכלל האוכלוסייה היהודית.32
האורתודוקסים הם גם הקבוצה הנסמכת בשיעור
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הגבוה ביותר על עזרה מן הקהילה היהודית – 44%
מן החרדים שפנו לשירותי רווחה (human-services
 )assistanceעשו זאת בתוך הקהילה ,לעומת 19%
בקרב כלל היהודים .עם זאת ,שיעור משקי הבית
בעלי הכנסה שנתית של מתחת ל 50-אלף דולר נותר
דומה כאשר משווים בין כלל האוכלוסייה היהודית
( ,)41%האורתודוקסים המודרניים ( )38%והחרדים
הישיבתיים ( .)34%שיעור זה גדול משמעותית בקרב
החרדים החסידיים ,ועומד על  ,66%כאשר 89%
מרוויחים מתחת ל 100-אלף דולר ,לעומת 63-69%
בקרב שאר הקבוצות.

טבלה  :8הכנסה שנתית בקרב משקי בית אורתודוקסים ולא אורתודוקסים בניו יורק ()2011

33

הכנסה מתחת
ל50,000$-

הכנסה מתחת
ל100,000$-

הכנסה מעל 100,000$

חרדי חסידי

66%

23%

11%

חרדי ישיבתי

34%

35%

31%

אורתודוקסי מודרני

38%

25%

37%

לא אורתודוקסי

41%

28%

32%

בריטניה :הנתונים המגיעים מבריטניה בנושא זה
חלקיים בלבד .אין בנמצא מידע על מידת ההשכלה
בקרב האוכלוסייה החרדית או האורתודוקסית.
מדדים של שיעור העוני בקרב החרדים מבוססים
על פילוח של האוכלוסייה היהודית בתוך אזורים
שמאופיינים בשיעור חרדים גבוה במיוחד ,שנעשה
על נתונים ישנים יחסית ,משנת  .2001למרות היותם
נסיבתיים ,לפחות באופן חלקי ,שילובם מעיד על
הבדל מהותי בין החרדים ובין כלל האוכלוסייה
היהודית .למשל בהאקני ,אחד האזורים הללו ,שיעור
משקי הבית היהודים המשתמשים בדיור ציבורי
( )social rentedהוא  ,35%לעומת  8%באוכלוסייה
היהודית בכלל ,34ושיעור בעלי הבתים היה 38%
לעומת  77%בקרב כלל היהודים .אזור זה מאופיין גם
בצפיפות ,ו 25%-מן המשפחות היהודיות מעידות
שאין להן די מקום מגורים ,לעומת  8%באוכלוסייה
היהודית הכללית .בתוך האקני ,סקר בקרב
האוכלוסייה החרדית בשכונת סטמפורד היל משנת
 2001מצא כי  86%מן המשפחות מקבלות מהמדינה
קצבה מסוג כלשהו ,כאשר הנפוצה ביותר הייתה
קצבת ילדים ,אותה קיבלו  62%מן המשפחות ,ו18%-
מן המשפחות קיבלו קצבת השלמת הכנסה .על אף
החלקיּות של הנתונים הללו ,התמונה העולה מהם
היא של הבדל ניכר ופער גדול בין היהודים באזורים
חרדיים ובין כלל היהודים בבריטניה.

השוואה לישראל :האוכלוסייה החרדית בישראל,
בדומה לזו שבארצות הברית ,גם היא בעלת שיעור
נמוך של בעלי תארים –  10%מן החרדים בישראל
בני  20ומעלה הם בעלי תעודה אקדמית לעומת 29%
בכלל האוכלוסייה .35זהו דפוס דומה ליחס בשיעורי
ההשכלה שנמצא בארצות הברית ,כאשר ההבדל בין
החרדים לכלל היהודים הוא מעט מעל  40%בארצות
הברית לעומת כ 34%-בישראל .דמיון נוסף הוא שכמו
בארצות הברית ,החרדים הם בעלי השיעור הנמוך
ביותר של בעלי תארים ביחס לשאר הקבוצות הדתיות
היהודיות (דתיים ,מסורתיים ,חילונים וכו').
שיעור ההכנסה של החרדים בישראל גם הוא נמוך
יחסית לכלל האוכלוסייה היהודית ומזכיר את הנתונים
המגיעים מהקהילות בבריטניה וארצות הברית.
המדדים אינם ניתנים להשוואה ישירה ,אך מעידים על
דפוס דומה –  72%מן החרדים בני  20ומעלה חיים
במשק בית בעל הכנסה ממוצעת לנפש של עד 2000
ש"ח ,ורק  7%מהם במשק בית בעל הכנסה גבוהה
מ 4000-ש"ח .36מיקומם של הרוב הגדול של החרדים
בקטגוריה התחתונה של מדד ההכנסה בישראל הוא
בר השוואה לנתונים על חרדים חסידיים בניו יורק,
ובניגוד לישיבתיים והאורתודוקסים המודרניים,
אצלם חלק קטן יותר מהקבוצה נמצא בתחתית
הסולם.37
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עמדות פוליטיות ויחס לישראל
(זמינים רק עבור ארצות הברית):
רוב החרדים מגדירים עצמם כשמרנים ,ובכל
הנוגע לישראל נוטים לאמץ עמדות פוליטיות
ימניות
בארצות הברית ,בה מזוהים
בישראל וכן עם אידיאולוגיה
הממצאים לגבי האוכלוסייה
והחרדים בפרט מראים על
לעומת הכלל.38

היהודים עם תמיכה
דמוקרטית וליברלית,
האורתודוקסית בכלל
הבדלים משמעותיים

בכל הנוגע לישראל ,החרדים עולים על האוכלוסייה
היהודית הכללית במדדי הקירבה והחשיבות ,וכן
מאמצים עמדה שתיחשב ימנית יותר בזירה הישראלית
הפנימית .האורתודוקסים המודרניים ,שלרוב קרובים
יותר במאפייניהם לכלל היהודים ,מצטיירים בנושא זה
כקיצוניים אף יותר מהחרדים .בשאלת הקשר לישראל,
 86%מהחרדים ו 99%-מהאורתודוקסים המודרניים
העידו על עצמם כקשורים לפחות במידה מה ,לעומת
 69%מכלל היהודים .החרדים והאורתודוקסים
המודרניים גם ביקרו בישראל בשיעור גבוה (74%

ו 86%-בהתאמה) יחסית לכלל ( .)43%שיעור זה
הוא גם הגבוה ביותר מכל זרם אחר ,על אף דלות
המשאבים הכלכליים המאפיינת רבים מן החרדים.
בנוגע למצבה המדיני של ישראל ,רק  26%מן החרדים
ו 33%-מהאורתודוקסים המודרניים מאמינים בסיכוי
לתהליך שיוביל לשתי מדינות ,יהודית ופלסטינית,
לעומת  61%בקרב כלל היהודים .כמו כן ,אוכלוסייה זו
מאמינה בתרומתן של ההתנחלויות לביטחון ישראל,
הן החרדים ( 31%חושבים שהן תורמות לעומת 18%
 מזיקות) והן האורתודוקסים המודרניים ( 38%ו12%-בהתאמה) .נתונים אלה מביעים עמדה הפוכה לזו
של כלל היהודים ,מהם  17%בלבד מאמינים בתרומת
ההתנחלויות לביטחון בעוד ש 44%-מאמינים שהן
מזיקות .לבסוף ,בהתייחס לקשר ישראל-ארצות
הברית 48% ,מן החרדים ו 64%-מן האורתודוקסים
המודרניים מאמינים שהתמיכה האמריקנית בישראל
אינה מספקת ,לעומת  31%מכלל היהודים .עמדות
אלה ,שרחוקות הן מהכלל והן משאר הזרמים היהודיים
בנפרד ,מציביות את האורתודוקסים כשונים מהותית
בהשקפותיהם .עם הגידול בשיעורם באוכלוסייה
היהודית ובהשפעתם בתוכה ,ייתכן שעמדה זו תהפוך
להיות בעלת משקל משמעותי יותר.

טבלה  :9עמדות כלפי ישראל באוכלוסייה האורתודוקסית והיהודית בכלל ()2013
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קשורים
לישראל –
"מאוד" או
"במידה מה"

ביקרו
בישראל

חושבים
שישנו סיכוי
לפתרון שתי
מדינות

ההתנחלויות
תורמות
לביטחון
ישראל

ההתנחלויות
פוגעות
בביטחון
ישראל

ארה"ב
לא
תומכת
מספיק
בישראל

כלל היהודים

69%

43%

61%

17%

44%

31%

חרדים

86%

74%

26%

31%

18%

48%

אורתודוקסים
מודרניים

99%

86%

33%

38%

12%

64%
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מרחק זה מן הכלל משתקף גם בעמדות הפוליטיות
הכלליות יותר של האורתודוקסים .40בעוד
שהאוכלוסייה היהודית היא מהשמאליות והליברליות
ביותר בארצות הברית ,הן החרדים והן האורתודוקסים
המודרניים מביעים עמדות הפוכות באופן עקבי.
בחלוקה בין דמוקרטים ורפובליקנים ,היהודים ככלל
נוטים לצד הדמוקרטי ( )70%בהפרש משמעותי,
של  48נקודות האחוז .החרדים והאורתודוקסים
המודרניים ,לעומתם ,תומכים ברפובליקנים (58%
ו ,56%בהתאמה) ,אם כי בהפרש נמוך יותר ( 23ו19-
נקודות האחוז ,בהתאמה) .בהתאם לכך ,אוכלוסיות
אלה הן ליברליות הרבה פחות – רק  7%מהחרדים
ו 22%מהאורתודוקסים המודרניים רואים עצמם
כליברלים לעומת  49%מכלל היהודים – וחבריהן
מגדירים את עצמם כשמרנים ,בשיעור של  64%בקרב
החרדים ו 41%-בקרב האורתודוקסים המודרניים,
לעומת  19%בין היהודים כולם .בסוגיות שונות
של הדיון הפוליטי האמריקני ,לא מפתיע ללמוד
שהאורתודוקסים מתנגדים לקבלה חברתית של

הומוסקסואלים .מה שעשוי להעיד יותר על עומק
ההזדהות של קבוצה זו עם עמדות שמרניות היא
התמיכה בממשלה קטנה ,בה תומכים  57%מהחרדים
ו 58%-מהאורתודוקסים המודרניים ,לעומת 38%
מכלל היהודים .נתונים אלה משלימים את התמונה
בכל הנוגע להשקפה האורתודוקסית והחרדית בפרט.
בשאלות האידיאולוגיות החרדים מהווים את נקודת
הקיצון גם בהשוואה לאורתודוקסים המודרניים,
והם מביעים עמדות ימניות בשיעור שווה או גדול
יותר .המקרה היחיד בו כמות משמעותית של חרדים
השיבה "לא יודע" לשאלה בנושא פוליטי היא בנוגע
לתפקודו של הנשיא אובמה ,ש 18%-מן החרדים לא
ידעו אם לתמוך או לא לתמוך בו ,לעומת  3%מבין
האורתודוקסים המודרניים ו 6%-מכלל האוכלוסייה
היהודית .על כן ,ניתן לצפות כי שיעור גדול יותר של
חרדים יחולל שינוי גם ביחס היהודי לסוגיות פוליטיות
פנימיות ,וניכר כי בניגוד לתדמיתה ,אוכלוסייה זו
אינה בלתי מעורבת אלא מביעה עמדות ברורות ברוב
הגדול של הסוגיות שעל הפרק.

טבלה  :10עמדות אידיאולוגיות באוכלוסייה האורתודוקסית והיהודית בכלל ()2013
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דמוקרטי

רפובליקני

ליברלי

שמרן

מעדיפים
ממשלה קטנה

כלל היהודים

70%

22%

49%

19%

38%

חרדים

35%

58%

7%

64%

57%

אורתודוקסים
מודרניים

37%

56%

22%

41%

58%
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12

יהדות דרום אפריקה
אחרי עשרים שנות דמוקרטיה

בדצמבר  2013חזרה דרום אפריקה לעמוד במוקד
תשומת הלב העולמית ,בעקבות מות הנשיא לשעבר,
המנהיג נלסון מנדלה .מחוות ההוקרה לזכרו של לוחם
החופש והמדינאי הדגול זרמו מכל העולם ,ולקראת
טקס ההלוויה החלו מנהיגי העולם להציף את דרום
אפריקה כדי להשתתף בדרכו האחרונה .לפני כמעט
עשרים שנה הגיעו מנהיגי העולם מקרוב ומרחוק כדי
להיות עדים לטקס חניכתו כנשיא הראשון של דרום
אפריקה החדשה והרב-גזעית
מות מנדלה מיקד את אור הזרקורים גם ביהדות
דרום אפריקה ,לפחות בעיני יהדות העולם .לאורך
רוב הקריירה שלו קיים מנדלה קשרים הדוקים עם
חברי הקהילה היהודית ,במיוחד במאבק נגד משטר
האפרטהייד והדיכוי הגזעי .בשום קבוצה אחרת מבין
הקהילות האתניות הלבנות בדרום אפריקה לא היה
מספר כה רב של אנשים שסייעו למנדלה בהגשמת
יעדיו .השתתפות זו היתה חלק מן התופעה הרחבה
יותר של נוכחות יהודים בשיעור בלתי-פרופורציונלי
לחלקם באוכלוסיה במחנה הלבנים שהתנגדו
לאפרטהייד.
שאלה נוספת וסבוכה יותר מבחינת יהדות העולם
היתה עמדתו של מנדלה כלפי ישראל .לשאלה
זו השלכות החורגות מעניין היסטורי בלבד .זה
שנים ,ובמיוחד מאז קריסת תהליך השלום של
אוסלו ,מתנהלת מערכה גוברת והולכת ,שמטרתה

לתאר את ישראל כמדינת אפרטהייד ,שאינה שונה
במהותה ממשטר המיעוט הלבן בדרום אפריקה .אף
שההשוואה מוטעית ,בעולם שבו תפיסות מייצרות
מציאויות משלהן ,היא עלולה לגרום נזק חמור
למדינה היהודית .החרם הבינלאומי שהוטל על משטר
האפרטהייד של דרום אפריקה תרם תרומה נכבדה
להאצת תהליך חיסולו ,ומי שמקדמים את המשוואה
ישראל=אפרטהייד סבורים כי חרם בינלאומי הוא
המפתח לחיסול ישראל .אילו אדם במעמדו של
נלסון מנדלה ,האיש המזוהה יותר מכל אדם אחר עם
המאבק באפרטהייד ,היה מביע תמיכה בשקר הזה,
תמיכתו היתה מעניקה אמינות רבה למי שמפיצים
1
אותו.
עמדתו של מנדלה כלפי ישראל ויחסיו עם יהדות דרום
אפריקה עלו לדיון מפני שהם מגלמים בצורות רבות
את עמדתם העמומה של היהודים בדרום אפריקה
כיום .מצד אחד ,העובדה שהיהודים כיחידים עשו
כה רבות למען הנהגת הסדר החדש ֵה ֵק ָלה במידה
רבה על המעבר הלא פשוט מחברה שהתבססה
על פריבילגיות לבנות מושרשות היטב לחברה רב-
גזעית בעלת משטר דמוקרטי .אין ספק שתרומה זו
למאבק סייעה להנהגה היהודית בדרום אפריקה
לצבור השפעה גדולה יחסית למשקלה באוכלוסיה,
במונחי גישה לשלטון החדש ומתן תשומות למדיניות
הציבורית .מצד שני ,התרבות המושרשת היטב
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של ההתנגדות לציונות ,האופיינית כל-כך לחברות
פוסט-קולוניאליות באפריקה ,ובדרום אפריקה היא
בולטת במיוחד ,מסיבות היסטוריות ,מציבה את הזרם
המרכזי של יהדות דרום אפריקה בעמדה מנוגדת
לזו של השלטון ולעמדתם של אזרחי דרום אפריקה
בכלל .הרעיון שלפיו ישראל מפעילה אפרטהייד
מסוג מסוים ,ושהמצב של הישראלים והפלסטינים
הוא תמונת ראי של המצב בדרום אפריקה בתקופת
האפרטהייד ,נתפס כיום כעובדה בחוגים נרחבים.
פעילים אנטי-ישראלים דאגו ,כמובן ,להפיץ את
הרעיון בחריצות רבה ,שכן בחתירתם לקעקע את
אמינותם של המתנגדים להם אין הם מהססים
לנצל ולהזין את האפיק
הבלתי-נמנע של רגשות
קהילת דרום-
האיבה הגזעית נגד הלבנים,
אפריקה מונה
הרווחים בקרב האוכלוסיה
כ 75-70-אלף
השחורה .לכן ,כשהיהודים
נפש ,מתוך
בדרום אפריקה נוקטים
אוכלוסייה
עמדה לטובת ישראל,
כוללת של כ52-
הם מסתכנים יותר ויותר
מיליון ,ונתון זה
בכך שייתפסו כתומכי
נותר יציב במשך
האפרטהייד ,ואכן בחוגים
עשור לפחות
מסויימים מרבים לכנותם
כך.
הסקירה שלפניכם בוחנת שאלות אלו ואחרות
הקשורות בהן ,אך לעת עתה חשוב להדגיש כי
האנטי-ציונות והמאבק נגדה הם רק מרכיב אחד
מתוך החוויה היהודית הקולקטיבית .למעשה ,מצבה
הכולל של יהדות דרום אפריקה ,עשרים שנה אחרי
כינון המשטר הדמוקרטי בה ,הוא בריא ואיתן באופן
מרשים ,אולי אפילו יותר מאי פעם ב 175-שנות
ההיסטוריה של קהילה זו .אמנם במונחים מספריים
אין מדובר בשיא; הקהילה הגיעה לשיא גודלה,
כ 120,000-נפש ,בשנת  2,1970ומאז הצטמצמה
ביותר משליש .יחד עם זאת ,אין כל ספק שקביעה זו
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נכונה במונחי הרמות הגבוהות של הזדהות כיהודים,
השיעורים הנמוכים בהתאם של התבוללות ונישואים
מעורבים ,והּפריחה המרשימה בלימודי יהדות
בכל הרמות .כמו כן ,ולמרות הדעה האנטי-ציונית
הרווחת במדינה ,בדרום אפריקה נרשמו תמיד שיעורי
אנטישמיות מהנמוכים ביותר בתפוצות.

דמוגרפיה ופיזור
במונחים עולמיים ,אוכלוסיית יהדות דרום אפריקה
אינה גדולה במיוחד .אף על פי כן היא עדיין מהווה את
הקהילה היהודית ה 12-בגודלה בתפוצות ,והגדולה
ביותר ,בהפרש ניכר ,ביבשת אפריקה 3.על אף אובדני
האוכלוסיה עקב ההגירה ברבע האחרון של המאה
שעברה ,הקהילה עדיין מונה כ 75,000-70,000-נפש
(מתוך אוכלוסיה כוללת של  52מיליון) .נתון זה נותר
יציב במשך עשור לפחות.
לפני מלחמת העולם השניה היה פיזור האוכלוסיה
היהודית בדרום אפריקה נרחב בהרבה משהוא כיום.
רוב היהודים התרכזו במרכזים העירוניים הראשיים –
יוהנסבורג ,קייפטאון ,דרבן ,פרטוריה ,פורט אליזבת,
בלומפונטיין ואיסט לונדון – אך מיעוט נכבד מתוכם
התגורר בעיירות שדה קטנות ,ובמקומות רבים
הצדיק מספרם הקמת קהילות רשמיות נפרדות.
במרכזים הגדולים בערי השדה פעלו תמיד גם תנועות
וארגונים ציוניים ,ארגוני נשים ,תנועות נוער וגופי
צדקה פעילים .אחרי מלחמת העולם השניה התחילו
היהודים לעבור להתגורר בערים ,בהתחלה מטעמים
כלכליים וחינוכיים ,אבל בהמשך צברה היציאה
מאזורי הכפר תנופה משלה 4.כיום ,לא רק שרוב
הקהילות בערי השדה נעלמו ,אלא שהאוכלוסיה
היהודית הצטמצמה באופן חד גם בערים הגדולות,
במקרים מסוימים עד  90%מגודלה המקורי .על
פי נתוני מפקד האוכלוסין לשנת  2001והרישומים
הקהילתיים שבידינו ,שני שלישים מן הקהילה

היהודית – כ 50,000-נפש – מתגוררים ביונהנסבורג,
ו 20%-בקייפטאון ( .)16,000בדרבן ופרטוריה ביחד
חיים עוד  3,000יהודים ,ועוד כמספר הזה בערך
פזורים ברחבי הארץ.
בשנת  1950מינה ועד שליחי הקהילות של יהדות
דרום אפריקה ( )SAJBDרב נודד שתפקידו לערוך
ביקורים סדירים בכיסים המתכווצים של הקהילה
היהודית באזורי השדה ,שלא היה עוד באפשרותם
להעסיק בקביעות רב ומורה דתי .כהונה זו ממלא
מאז  1993הרב משה זילברהאפט ,שתפקידו הורחב
גם לביקורים סדירים בקהילות היהודיות הקטנות של
אפריקה הדרומית בארצות כמו נמיביה ,בוטצואנה,
5
מאוריציוס ,זימבבווה וסוואזילנד.

האוכלוסין לשנת  20% ,2001מחבריה בני יותר מ,65-
לעומת  5%בלבד בכלל האוכלוסיה .יחד עם זאת,
שיעור זהה נמצא גם בקבוצת הגיל שמתחת לעשרים,
שמספרם גדל הודות למשפחות הגדולות יותר
האופייניות למגזר הדתי המשגשג .פרופילי הגילאים
משתנים ממקום למקום .הגיל החציוני של יהודים
ביוהנסבורג וקייפטאון נמוך מזה שבדרבן ובפרטוריה,
ואילו בקהילות בלומפונטיין ,איסט לונדון ופורט
אליזבת ,יהודים בני חמישים ומעלה מהווים כיום את
6
הרוב המכריע.

חינוך

אחד המאפיינים הראויים לציון ביהדות דרום אפריקה
הוא כי שלושה מתוך כל ארבעה מחברי הקהילה הם
ממוצא ליטאי ,כתוצאה מזרם הגירה אדיר מליטא ומן
השטחים הסמוכים לה במהלך השנים .1930-1880
מורשת משותפת זו עוזרת להסביר את מה שניתן
להגדיר כמאפיין העיקרי של הקהילה היהודית בדרום
הר ָּבה ליהדות האורתודוקסית
אפריקה ,והוא קרבתה ַ
המסורתית (אם כי ישנם הבדלים גדולים ברמת קיום
המצוות בפועל) ותמיכתה האיתנה בציונות.

מאפיין בולט נוסף של
אפריקה
דרום
יהדות
הוא מספרם הגדול של
בני הנוער המתחנכים
במסגרת מערכת בתי
הספר היהודיים .יותר
מ 90%-מגילאי בית הספר
ביוהנסבורג
מתרכזים
ובקייפטאון ,ויותר מארבעה
מתוך חמישה מהם לומדים
בבית ספר יהודי (רוב
הנותרים לומדים במכללות פרטיות) .ביוהנסבורג,
מערכת החינוך הגדולה ביותר כוללת שלושה בתי
ספר של רשת החינוך "המלך דוד" ,שציבור התלמידים
בהם מהווה כמעט  60%מכלל המתחנכים במסגרות
יהודיות .השאר לומדים בבית הספר היהודי ע"ש
פיליס ג'ואל ובמדרשת סיני ,מוסדות בעלי אופי דתי
יותר ,או במוסדות חינוך פרטיים.

בגלל שיעור ההגירה הגבוה בקרב צעירים מאז אמצע
שנות השבעים ,הקהילה היהודית בדרום אפריקה
כיום היא קהילה זקנה יחסית .על פי נתוני מפקד

האתוס ברשת החינוך "המלך דוד" ו"הרצליה" מוגדר
באופן רשמי כ"מסורתי לאומי רחב" 7,כלומר ,התוכן
היהודי הספציפי של תוכנית הלימודים בהם הוא
תרכובת של ציונות (כולל הוראת השפה והספרות

בצד המרכיב המזרח-אירופי המובהק ,הקהילה
מורכבת גם ממיעוט ניכר ממוצא יהודי-גרמני ,רובם
צאצאיהם של פליטי הנאציזם שהגיעו לדרום אפריקה
בשנות השלושים של המאה שעברה .מאז מלחמת
העולם השניה גדל המגוון הודות ליהודים ספרדים
שמקורם באי היווני רודוס ,שרובם הגיעו תחילה
לרודזיה הצפונית והדרומית (כיום זמביה וזימבבווה).
גם הישראלים ,אם כתושבי קבע ואם כעובדים זמניים,
הצטברו במשך הזמן לקבוצה מובחנת בתוך הקהילה.

שלושה מתוך
כל ארבעה חברי
הקהילה הם
ממוצא ליטאי,
כתוצאה מזרם
הגירה אדיר
מליטא
בין השנים
1930-1880
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העברית המודרנית) ויהדות אורתודוקסית מסורתית.
בנוגע לאחרונה ,בפועל המשמעות היא שכלפי חוץ
בתי הספר מתנהלים על פי נורמות אורתודוקסיות,
כגון נוסח התפילות היומיות והשמירה על חוקי
הכשרות ,שבת ויום טוב ,אבל בהבדלים גדולים מאוד
ברמות האדיקות והדבקות של התלמידים ושל
המורים בקיום המצוות הללו .אף שמערכת החינוך
מקפידה שלא לכפות את רמת האדיקות ,יש בה
הדרה נוקשה ומוחלטת של זרמים לא אורתודוקסים
ביהדות וזרמים חילוניים.
הוועד לחינוך יהודי בדרום אפריקה ,שהוא הגוף
הגדול מסוגו בתפוצות ,אחראי במישרין למדיניות
החינוכית והכספית של
מוסדות "המלך דוד".
מאז תחילת
חברים בו יותר מתשעים
המאה הנוכחית,
מוסדות חינוכיים ברחבי
בתי-הספר
דרום אפריקה ,ובהם רשת
היהודיים לא
"יונייטד הרצליה"" ,ישיבה
קיבלו כמעט שום
קולג'"" ,תורה אקדמי",
תמיכה
רשת "שערי תורה" ו"הירש
מן הממשלה
ליונס" ביונהנסבורג ,ורשת
הדרום-אפריקנית
החינוך ע"ש תיאודור הרצל
בפורט אליזבת .ברשת זו,
 90%מהתלמידים כיום
אינם יהודים ,אבל לשאר בני הנוער היהודים בעיר
ניתן חינוך יהודי-ציוני בסיסי .בדרבן ,שם בית הספר
היהודי "כרמל" נאלץ לסגור את שעריו בסוף שנות
התשעים ,הוקם בתחילת  2012בית ספר חדש ,דתי
יותר.
כתוצאה מהתחזקות הדתיות האורתודוקסית
ביוהנסבורג ,צצו בעיר בתי ספר דתיים רבים ושונים.
מבחינה אידיאולוגית הם נעים מן ה"חדר החרדי
של יוהנסבורג" ,שבו מושם דגש על לימודי קודש –
שהם חומר הלימוד הבלעדי בכיתות הגבוהות – ועד
ל"מכללת ישיבה" המתנהלת ברוח "מזרחי" והציונות,
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והיא רשת החינוך השניה בגודלה אחרי רשת החינוך
"דוד המלך" .ביניהן ניצבות רשתות "הירש ליונס",
"תורה אקדמי" (בחסות חב"ד לובביץ')" ,בית יעקב",
"ישיבה מהרשה" ו"שערי תורה" .פרט לסמינר לבנות
"בית יעקב" ,כל המוסדות הללו מעניקים חינוך יהודי
וחילוני כללי מגיל הגן ועד לבגרות ,לבנים ולבנות
(המתחנכים בנפרד מגיל בית הספר היסודי).
העובדה ששיעור כה גדול מהצעירים היהודים לומדים
במערכת החינוך היהודית מעידה על איתנותה של
הזהות היהודית של קהילת יהודי דרום אפריקה,
אבל מצב זה נובע במידה רבה גם מאי-האמון הרֹווח
באיכותם של מוסדות החינוך הממלכתיים .בצד התוכן
היהודי שהם מספקים ,בתי הספר היהודיים מספקים
גם חינוך חילוני ברמה גבוהה ,כפי שמוכיחים ההישגים
האקדמיים של התלמידים שנה אחר שנה .בתי
הספר היהודיים מעניקים אפוא את המיטב שבשני
העולמות – גם חינוך חילוני באיכות של בית ספר
פרטי ,וגם חשיפה יסודית לדת ,להיסטוריה ,לשפה
ולספרות היהודית – אבל הלחצים הפיננסיים עליהם
הם אדירים .בעבר ,עלות החינוך הדתי הפרטי מומנה
לפחות בחלקה באמצעות מענקים ממשלתיים ,אבל
מאז תחילת המאה הנוכחית ,בתי הספר היהודיים לא
קיבלו כמעט שום תמיכה מממשלת דרום אפריקה.
המשמעות המעשית לכך היא שמשלמי המסים
היהודיים תורמים לחינוך הממלכתי מבלי לקבל שום
תמורה על כך ,ובנוסף עליהם לשלם תמורת החינוך
הפרטי של ילדיהם בבתי ספר יהודיים .כשמוסיפים
לכך גם את עלויות ביטוח הבריאות הפרטי והאבטחה
המוגברת ,אפשר לקבל מושג כלשהו על הלחצים
הכרוכים בניסיון לקיים רמת חיים של העולם הראשון
בחברה שבה השירותים הבסיסיים של המדינה
מעניקים פחות ופחות .עצם העובדה שמערכת
החינוך היהודית הצליחה לשרוד ,ואף לשגשג בתנאים
אלה ,צריכה להיחשב כאחת ההצלחות המרשימות
ביותר של הקהילה היהודית בדרום אפריקה.

ביטחון ואבטחה
הבעיה הדחופה ביותר שנובעת מן הכשל בשירותים
הממלכתיים היא בתחום השמירה על החוק והסדר.
מאז שינוי המשטר ,רמות הפשיעה האלימה בדרום
אפריקה ,כולל עבירות רצח ואונס ,הן בין הגבוהות
בעולם .גם הנתונים הסטטיסטיים הנוגעים לגניבת
רכב ופריצות לבתים הגיעו לרמות חסרות תקדים
בתקופה שאחרי  .1994סקר עמדות בקרב חברי
הקהילה היהודית שנערך ב( 1998-ראו בהמשך) מצא
כי מתוך  267משיבים שציינו כי יש סבירות רבה או
גבוהה מאוד שיעזבו את דרום אפריקה במהלך חמש
השנים הבאות 211 ,בחרו ב"דאגה לביטחון האישי"
כסיבה החשובה ביותר ,או כאחת מהסיבות החשובות
8
ביותר לרצונם לעזוב.
אין כמעט ספק כי אילו נמשך מצב עניינים חמור
זה ,שיעורי ההגירה הגבוהים של היהודים לקראת
סוף המאה הקודמת היו ממשיכים לגדול ומעמידים
בסכנה את עצם קיומה של הקהילה היהודית בדרום
אפריקה .מה שהיווה גורם מכריע בצמצום סכנות
הפשיעה לרמות נסבלות יותר היה הצלחתה היוצאת
דופן של יוזמת הסיור הקהילתי הפעיל (Community
 .)Active Patrol – CAPיוזמה זו מספקת שיטור ַמשלים
באזורים שהיהודים מתרכזים בהם באמצעות שותפות
בין הקהילה לבין גופי אבטחה מקצועיים .במסגרת זו,
כלי רכב המאוישים במאבטחים מאומנים ומצוידים
היטב מפטרלים בקביעות באזורים שהוגדרו ספציפית
ברחבי יוהנסבורג במשך  24שעות ביממה ,ומגיבים
לכל דיווח המתקבל מהתושבים על פעילות עבריינית
או אפילו התנהגות חשודה .יוזמת  CAPהוקמה
לבקשת ארגון הביטחון הקהילתי (Community
 ,)Security Organization – CSOגוף יהודי להגנה
אזרחית שהוקם בחסות ועד שליחי הקהילות של
יהודי דרום אפריקה ב ,1993-בהשתתפות לשכת הרב
הראשי .מטרתו המקורית של  CSOהיתה להגן על

הקהילה היהודית מפני אנטישמיות ,אבל כעבור עשר
שנים התברר שהפשיעה הגואה ,ולא האנטישמיות,
היא המהווה את האיום החמור ביותר על רווחת
הקהילה היהודית .אחת התקריות המחרידות ביותר
שסייעו בהסטת ההתמקדות האסטרטגית של CSO
בכיוון של שיטור ציבורי היתה אירוע פריצה לבית
מגורים ,שבמהלכו השודד החמוש זלל בשלווה אוכל
שהיה במטבח ,בעוד הילד היהודי בן הארבע שבו ירה
זה עתה שוכב מדמם בחדר הסמוך 9.יוזמת  CAPנוסדה
לראשונה בפרבר היהודי ברובע גלנהייזל ובאזורים
הסמוכים לו בשנת  .2006אחרי השנה הראשונה,
רמת הפשיעה האלימה באזור ירדה ב 10.79%-הצלחת
הדגם הזה הביאה להפעלתו
ההדרגתית באזורים נוספים
אצל רוב
שבהם התגוררו יהודים,
מכריע מבין
ובתוצאות מרשימות לא
אלה החושבים
פחות .לא יהיה זה מוגזם
על הגירה
לקבוע כי הצלחת יוזמת
מדרא"פ ,הדאגה
הפטרולים חוללה מהפך
לביטחון האישי
במצב היהודים ביוהנסבורג,
היא הסיבה
וכמובן גם שכניהם הלא-
החשובה ביותר
יהודים ,והעניקה לקהילה
חיים חדשים.

תשתית קהילתית וכספי הקהילה
עוד יותר ממעמסת החינוך היהודי ,אספקת שירותי
רווחה נאותים למספרם הגדל והולך של חברי
הקהילה הנזקקים מהווה נטל כבד ביותר על תשתית
הקהילה היהודית .אחת מדרכי ההיענות לאתגר זה
היא באמצעות תהליך קפדני של ייעול ואכיפה של
משמעת פיננסית ,הכרוך במיזוגים וצירופים בין
ארגונים שונים לצורך התייעלות וחיסכון בעלויות
התפעול ,ביטול כפילויות בזבזניות בשירותים
המוצעים ,ואיחוד משאבים כגון שותפות במתקנים,
המכון למדיניות העם היהודי
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במשרדים ובשירותי מנהלה .וכך ביוהנסבורג ,שירותי
הרווחה פועלים כיום תחת המטריה של חברת
הסיוע והקבורה (חברה קדישא) (Johannesburg
 ,)Jewish Helping Hand and Burial Societyאשר
בנוסף לתפקידיה המסורתיים בחלוקת צדקה וסעד
לחברי קהילה נזקקים ,אחראית גם לניהול בתי
האבות היהודיים "סנדרינגהם גרדנס" ו"בית הורינו"
( ,)Our Parents Homeבית היתומים היהודי
"ארקדיה" (המטפל כיום בעיקר בילדים ממשפחות
הרוסות) ,האגודה לעזרת נכים יהודים ,שירותי
הקהילה היהודית ,ואגודת הצדקה של הנשים
היהודיות ,בין יתר הגופים הקטנים יותר .בסיסי
האחראים
הארגונים
האזרח,
לזכויות
צעדי ההתייעלות
האבטחה וההיבט הציוני
שננקטו בגופים
של חיי הקהילה וכן
היהודיים הביאו
הנושאים
לשירותים
לחיסכון עצום
אופי תרבותי או מחקרי
בהוצאות והבטיחו
יותר פועלים במרכז
את המשכיות
הקהילתי 'ביחד' .אלה
השירותים מן
כוללים את ועד שליחי
העריסה ועד הקבר
הקהילות של יהודי
דרום אפריקה (,)SAJBD
הציונית
הפדרציה
קרן
אפריקה,
דרום
של
,Israel United Appeal-United Communal Fund
סניף דרום אפריקה של ויצ"ו (התאחדות הנשים
הציונית העולמית) ,איחוד נשים יהודיות ,איגוד
הסטודנטים היהודיים של דרום אפריקה וה.CSO-
צעדי ייעול בגופים היהודיים הונהגו בהצלחה דומה
גם בקייפטאון ,דרבן ,פרטוריה ופורט אליזבת .פעילות
גיוס הכספים בקייפטאון מתנהלת בעיקר במסגרת
ה .United Jewish Campaign-גם כאן ,הסניפים
המקומיים של ועד שליחי הקהילות ,הפרדציה הציונית,
ויצ"ו דרא"פ ו ,CSO-ביחד עם ארגונים דומים קטנים
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יותר ,חולקים ביניהם את אותם מתקנים ,בHatfield-

 .Street Gardensבצדו השני של הרחוב נמצא הקמפוס
היהודי העיקרי לפעילות תרבותית וחינוכית ,שבו
שוכנים מרכז השואה של קייפטאון ,המוזיאון היהודי
של דרום אפריקה ,והספרייה ע"ש יעקב גיטלין.
באותו אתר פועל גם בית הכנסת הגדול ,בשטח השייך
לקהילה היהודית הותיקה ביותר במדינהCape Town ,
( Hebrew Congregationשנוסדה ב.)1841-
אחת התוצאות הבלתי-נמנעות של צמצומים
אלה היא שמגזר השירותים הקהילתיים היהודיים
שוב איננו יכול לספק תעסוקה לחברי הקהילה
באותו היקף כבעבר .במדינה ששיעור האבטלה
בה מגיע לכ ,35%-זהו חסרון גדול .בעבר ,העבודה
בשירות הקהילה סיפקה נישה תעסוקתית לשיעור
ניכר מבין חברי הקהילה ,בעיקר לאנשים חסרי
כישורים או התמקצעויות מיוחדות .יחד עם זאת,
צעדי ההתייעלות ברחבי המדינה הביאו לחסכון
עצום בהוצאות הקהילה ,והבטיחו את המשכיות
השירותים מן העריסה ועד לקבר ,שהקהילה מספקת
באמצעות התשתית הארגונית שלה .וממילא ,הסיבה
העיקרית לצמצום מספר העובדים בכל הדרגים
היא ההתקדמות הטכנולוגית ,שייתרה הרבה מאוד
מישרות בעבודות מנהליות ,מזכירות וכדומה.

השתייכות דתית ,ציונות
וזהות יהודית
בשנים  1998ו 2005-נערכו שני סקרים חשובים
שבדקו ,בין שאר הדברים ,את העמדות בקרב
היהודים ביחס לדת ,ציונות ,פוליטיקה ,המצב הנוכחי
של דרום אפריקה והעתיד הצפוי לה 11.הממצאים
התבססו על התשובות שניתנו לשאלות שונות ,כפי
שהתקבלו מאלפי חברי הקהילה שנבחרו בשיעור
יחסי לגודל האוכלוסיות של יוהנסבורג ,קייפטאון,
דרבן ופרטוריה.

ככל שמדובר בשאלות העוסקות בזהות יהודית
ובהשתייכות ליהדות ,ממצאי שני הסקרים היו
מעודדים .יותר מ 90%-מכלל המשיבים ראו את
יהודיותם כדבר חשוב מאוד או חשוב למדי .במובן
הדתי ,שני שלישים סיווגו את עצמם כ"מסורתיים",
כלומר ,הם לא קיימו את כל המצוות ולא היו אדוקים
במובן האורתודוקסי ,אבל ההשתייכות הדתית
שלהם היתה לבית כנסת אורתודוקסי והם התפללו
בנוסח האורתודוקסי .מבין השאר 14% ,סיווגו את
עצמם כ"דתיים אורתודוקסים" 7% ,היו רפורמים/
פרוגרסיבים ,ו 12%-סיווגו את עצמם כחילונים/סתם
יהודים .עמדות אלו השתקפו היטב בשיעור הנמוך
של הנישואים המעורבים בקהילה 94% .מן המשיבים
הנשואים או שהיו נשואים בעבר ,נישאו ליהודים,
כלומר לכאלה שנולדו יהודים או לאנשים שעברו גיור
אורתודוקסי או רפורמי 12.מבין המשיבים 4% ,היו
גרים ,כשהחלוקה בין מי שעברו גיור אורתודוקסי למי
שעברו גיור רפורמי היתה בערך .50:50
שני הסקרים מצאו רמות גבוהות של קשר לישראל.
כ 80%-דיווחו שיש להם חברים קרובים וקרובי
משפחה בישראל ,ושיעור דומה מביניהם ביקרו
בישראל לפחות פעם אחת .מעט יותר ממחציתם
טענו שהם מרגישים קירבה חזקה לישראל ,שליש
חשו קירבה מתונה לישראל ,וישראל היתה גם אחת
מהארצות הראשונות שיהודי דרום אפריקה היו
13
בוחרים להגר אליה (באופן היפותטי).
באופן כללי ,יוהנסבורג היא מרכז היהדות הדתית,
ואילו קייפטאון מתאפיינת יותר בחיי התרבות
והרוח היהודיים התוססים שלה .בספירה האחרונה
היו ביוהנסבורג קצת יותר משישים בתי כנסת
אורתודוקסים פעילים ,הרבה יותר משהיו אי פעם בעיר,
וזאת למרות שהאוכלוסיה היהודית בה קטנה בהרבה
משהיתה בשיאה .אחת הסיבות לריבוי זה היא תופעת
יּבליזציה" ,כלומר ,ייסוד קהילות עצמאיות
ה"ש ִט ֶ
ְ
קטנות המתבססות בבנייני מגורים שהוסבו לצרכיהן,

ולפעמים אפילו בחדר או שניים בבניין משרדים .עשר
מאותן קהילות משתייכות לתנועת חב"ד-לובביץ',
ואחרות כוללות "מתנגדים" מסורתיים בנוסח הליטאים,
ישראלים ספרדים ומזרחים .למרות התחרות הגוברת,
בתי הכנסת המסורתיים הגדולים ,’big shuls‘ ,המכילים
 500מקומות ישיבה ויותר ,ממשיכים לשמור על
ההובלה .במשך הזמן גדלו כמה מה"שטיבלים" (המנין
המקורי של "אור שמח" ,לדוגמה) עד שהגיעו לדרגתם
של בתי הכנסת הגדולים של הזרם המרכזי.
בנוסף לבתי התפילה התרבו מאוד גם המרכזים
ללימודים דתיים" .הישיבה הגדולה" של יוהנסבורג,
שנוסדה ב ,1974-הוציאה מתוכה מאז שיעור ניכר
ההנהגה
חברי
מקרב
הדתית של דרום אפריקה
הסקרים
הראשי
הרב
(ובכללם
מצביעים על
המכהן ,ד"ר וורן גולדשטיין).
רמות גבוהות של
בין המוסדות החשובים
קשר לישראל:
הנוספים להוראת מבוגרים
לכ 80%-יש
נמנים כולל "יד שאול" ,בית
קרובי משפחה
המדרש לנשים "אמונה",
או חברים קרובים
"ישיבה מהרשה"" ,הישיבה
בישראל ,ושיעור
הגדולה של לובביץ'" ,בית
דומה ביקרו
המדרש של "בני עקיבא",
בישראל לפחות
וישיבת "אור שמח"40% .
פעם אחת
מהנוער היהודי לומדים
באחד או יותר מבתי הספר
הדתיים ,שתוכנית הלימודים שלהם מכילה מרכיב
גדול של לימודי קודש .מספר התלמידים הנרשמים
לבתי הספר האלה ,שרובם באים ממשפחות מרובות
14
ילדים מן המגזר הדתי ,הולך וגדל בהתמדה.
רוב הקהילות האורתודוקסיות משתייכות לאיחוד
בתי הכנסת האורתודוקסיים ,המפעיל את לשכת
הרב הראשי של יוהנסבורג ואת בית הדין הרבני של
יוהנסבורג ,ומחלקת הכשרות של האיחוד מפקחת על
הייצור וההפצה של מוצרים כשרים .תפקידו של בית
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הדין ביוהנסבורג ובקייפטאון כולל טיפול בשאלות
גיור ,אימוץ ,גירושין ודיני תורה.
הגוף המייצג את היהדות הפרוגרסיבית (רפורמית)
הוא איחוד היהדות הפרוגרסיבית של דרום אפריקה
( .)SA Union for Progressive Judaismביוהנסבורג
פועלות שלוש קהילות פרוגרסיביות ,ושלוש נוספות
פועלות בקייפטאון; קהילות פרוגרסיביות קיימות
בכל אחת מן הערים דרבן ,פרטוריה ,פורט אליזבת
ואיסט לונדון .רק  7%מיהודי דרום אפריקה כיום
מחשיבים את עצמם כרפורמים/פרוגרסיבים.
הקהילה הפרוגרסיבית היא גם קהילה זקנה יחסית.
לפי נתוני הסקר מ 71% ,2005-מחבריה הם בני
יותר מ ,45-בהשוואה
לממוצע הלאומי של ,56%
שיעור
ולממוצע של  36%בלבד
האנטישמיות
בקהילה האורתודוקסית
בדרום-אפריקה
האדוקה 15.ממצא זה מצביע
נמוך מאוד,
על חולשתה העיקרית של
ואפילו ועידת
הפרוגרסיבית
התנועה
דרבן לא גרמה
בדרום אפריקה ,והיא
להחמרה
כישלונה בהעמדת מוסדות
בתופעה
חינוכיים משלה ,שיוכלו
במוסדות
להתחרות
הפועלים בחסות הזרם
האורתודוקסי .יחד עם זאת ,הזרם מעניק חסות
לתנועת נשים פעילה ) ,(United Sisterhoodהשומרת
על מסורת גאה של עבודת צדקה בקהילה היהודית
והכללית ,וכן לתנועת נוער ציונית ("נצר").

אנטישמיות ואנטי-ציונות
דרום אפריקה נודעה לשמצה בהיותה קשורה למפגן
המביש ביותר של אנטישמיות פומבית בעת המודרנית
 הוועידה העולמית נגד הגזענות שהתכנסה בדרבןבשנת  .2001הוועידה נערכה בדרבן בחסות האו"ם,
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אבל קבוצות אנטי-ישראליות רדיקליות השתלטו על
מרכיב הארגונים המלא-ממשלתיים ( )NGOsבאירוע
והפכו אותו לכלי ניגוח ,דמוניזציה ודה-לגיטימציה
של המדינה היהודית .באופן בלתי-נמנע גלש האירוע
להפגנות בוטות של אנטישמיות בעלת אופי כללי
יותר ,כגון חלוקת עותקים מ"הפרוטוקולים של זקני
ציון" (שהפצתו אסורה בדרום אפריקה).
באופן מוזר למדי ,אפילו ועידת דרבן לא השפיעה
כמעט על אחד ההיבטים המעודדים ביותר בדרום
אפריקה כיום  -הוא שיעורי האנטישמיות הנמוכים
הנרשמים בה בקביעות .במדדים של מעשים המכוונים
לגרום נזק – הדוגמאות נעות בין תקיפה לאלימות
מילולית ,דואר שנאה ,הפצת ספרות אנטישמית
וונדליזם – הנתונים השנתיים שנרשמו בדרום
אפריקה נמוכים להדהים בהשוואה לאלה שתועדו
בקהילות גדולות אחרות בתפוצות .מאז תחילת
המאה הנוכחית ,סך כל התקריות האנטישמיות לשנה
כפי שנרשמו במשותף על-ידי ועד שליחי הקהילות
וה CSO-לא עלה על חמישים ,לעומת בין  500ליותר
מאלף בבריטניה ,בקנדה ,בצרפת ובאוסטרליה .מעבר
למספרים הגולמיים ,גם האופי הבלתי-מזיק של
הפעילות האנטישמית ראוי לציון .ברובה המכריע ,היא
נושאת אופי לא אלים ,ומתבטאת בדרך כלל בצורת
אלימות מילולית או דואר שנאה .כך היה אפילו בשנת
 ,2009אשר כתוצאה ממבצע "עופרת יצוקה" ברצועת
עזה ,היתה השנה הגרועה ביותר במונחי הפעילות
האנטישמית המתועדת בדרום אפריקה .תועדו רק
שלושה מקרים שניתן לסווגם כ'הצקה גופנית' ,ולא
היה שום מקרה של נזק וחילול רכוש יהודי .לעומת
זאת ,בבריטניה באותה שנה נרשמו  79מקרים של
תקיפה אלימה ו 63-מקרים של נזק והשחתה (כולל
חילול  17בתי כנסת).
את שיעורי האנטישמיות הנמוכים בדרום אפריקה
צריך לייחס ,לפחות חלקית ,לאתוס הרב-תרבותי
השולט במדינה ולמדיניות של אפס סובלנות כלפי

כל צורה של אפליה ודעה קדומה על רקע גזעי ,אתני
או דתי .המדינה חוקקה חוקים מיוחדים והקימה
מוסדות ייעודיים להגנה על קבוצות ויחידים מפני
אפליה בלתי-צודקת על בסיס גזע ,דת ,מוצא אתני,
מגדר או טעמים פסולים אחרים .מהלכי החקיקה
כוללים את מגילת הזכויות הכלולה בחוקת המדינה,
הקמת הוועדה לזכויות אדם ,בתי דין לצדק ושוויון,
וגופי פיקוח על כלי התקשורת ,הדואגים לאיזון
הזכות לחופש הביטוי מול האיסורים המוטלים
בחוקת דרום אפריקה על השמעת "דברי שנאה".
למעשה ,הסעיפים האוסרים על "דברי שנאה" נכללו
בחוקת דרום אפריקה החדשה שאחרי האפרטהייד
בעיקר כתוצאה מהתשומות והחומרים שהציגו ועד
16
שליחי הקהילות של דרום אפריקה.
סיבה נוספת לשיעורי האנטישמיות הנמוכים בדרום
אפריקה היא היעלמות האיּום מצד האגף הימני-
קיצוני של האוכלוסיה הלבנה בעקבות המעבר
למשטר דמוקרטי .לפני  ,1994רוב הפעילות
האנטישמית הגיעה מכיוון זה ,והיא שעמדה בראש
דאגותיה של הקהילה היהודית .כיום הימין הקיצוני
הלבן הוא קבוצת שוליים קטנה ,המגבילה את
פעילותה בעיקר לקינה באינטרנט על מה שאיבדו,
שבמסגרתה נהוג לייחס את נפילת האדם הלבן בדרום
אפריקה לתככיה המרושעים של עדת קומוניסטים/
קפיטליסטים/ליברלים יהודים.

מטרידה הרבה יותר בעיני הקהילה היהודית היא
העוינות הגוברת כלפי ישראל בזירה הפוליטית,
בחוגים האקדמיים ובכלי התקשורת של תרבות הזרם
המרכזי .איתות אזהרה כי המעבר לשלטון הרוב עתיד
להביא לקץ היחסים הקרובים של דרום אפריקה עם
המדינה היהודית ניתן כאשר מנדלה נפגש עם יאסר
ערפאת ,זמן קצר אחרי שחרורו מן הכלא ב.1990-
אש"ף היה בעל ברית בולט של "הקונגרס האפריקאי
הלאומי" ( )ANCבתקופת המאבק ,והתצלום שפורסם
בתום המפגש בין שני המנהיגים האחוזים בחיבוק
חם היכה בהלם את שורותיה הרעועות ממילא של
יהדות דרום אפריקה .היהודים נאלצו כעת להסתגל
למציאות שבה הממשלה
העתידה לקום בדרום
השתתפותם
אפריקה החדשה מקיימת
הערה של
קשרים הדוקים עם אויביה
יהודים במאבק
המרים ביותר של ישראל
נגד האפרטהייד
ומאמצת עמדות שליליות
זכתה לציון
כלפי ישראל עצמה .את
לשבח מכל
ֶהחריפה
הזה
המצב
ארבעת נשיאי
עוד האמת הלא-נוחה,
דרום אפריקה
שבין ישראל לבין משטר
שלאחר 1994
האפרטהייד בדרום אפריקה
התקיימו קשרים הדוקים
17
מאוד ,גם בתחום הצבאי.

בעת חתימת המאמר ,דרום אפריקה נשטפת בנחשול
ללא תקדים של גינויים ,גידופים וביטויים אנטישמיים
חריפים ,במיוחד ברשתות החברתיות ,כתוצאה
מן העימות בעזה .מוקדם עדיין לקבוע אם השיח
מן הסוג החדש הזה ,אשר שחורים נוטים להיות
מעורבים בו כמעט במידה שווה למוסלמים ,מבשר על
עידן חדש ,מאיים ומסוכן הרבה יותר ליהדות דרא"פ.
העוינות הגוברת כלפי ישראל מצד הזרמים המרכזיים
בזירה הפוליטית ,האקדמית והתרבותית מעוררת
דאגה רבה.

שני גורמים הגנו במידה רבה על הקהילה היהודית
מפני ההשלכות של מורשת היסטורית זו בשנות
התשעים .האחד היה השיעור המרשים של חברי
הקהילה היהודית שנלחמו נגד האפרטהייד ,במקרים
רבים במחיר אישי כבד .עובדה זו הולידה כמה רגעים
לא-נעימים להנהגה היהודית בעידן האפרטהייד,
כאשר הופנו אליהם שאלות נוקבות ומביכות בדרגים
הבכירים של המשטר ,שביקשו לדעת למי נתונה
הנאמנות היהודית ,אבל אחרי  1990הקהילה היהודית
בכללה נהנתה מן התהילה שאפפה את היהודים
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שנקטו עמדה במאבק לשחרור (זה התבטא בין השאר
בכך שכל נציגי השלטון שנשאו נאומים בקונגרסים של
ועד שליחי הקהילות של דרום אפריקה ,ובכללם כל
ארבעת נשיאי דרום אפריקה שאחרי  ,1994הקפידו
תמיד לציין ולהזכיר את תרומת הקהילה היהודית
למאבק).
סיבה נוספת לכך שהרגש האנטי-ישראלי בחוגי
השלטון נותר רדום ברובו במהלך השנים הראשונות
למעבר לדמוקרטיה היתה תהליך השלום של
אוסלו ,שהושק בדיוק לפני הבחירות הדמוקרטיות
הראשונות בדרום אפריקה ,ואשר רבים האמינו כי
בבוא הזמן הוא עתיד להניב הסכם שלום מוצלח,
כמו זה שהושג בדרום
אפריקה .כל עוד נראה כי
רק כמה אלפים
שני הצדדים מתקדמים
חתמו על "הצהרת
לקראת השגת היעד
המצפון",
הזה ,הביקורת הרשמית
שהטילה את
על ישראל היתה רפה.
האשמה בסכסוך
אבל כשתהליך השלום
הפלסטיני-ישראל
נתקל בקשיים ,כפי
בלעדית על
שקרה בעת כהונתו
ישראל ,אך הנזק
הראשונה של בנימין
שגרמה היה עצום
נתניהו כראש ממשלה,
השלטון בדרום אפריקה
עמדה
לאמץ
מיהר
ברורה המאשימה את ישראל בכישלון התהליך.
כך גילו מנהיגי יהדות דרום אפריקה כי קשריהם עם
השלטון משמשים במידה רבה כבני ערובה בעליות
והמורדות שפקדו את תהליך השלום במזרח התיכון.
המצב לא היה חמור במיוחד כל עוד נמשך תהליך
השלום ,אבל כל זה השתנה עם פרוץ "האינתיפאדה
השניה" בספטמבר  .2000מאז ,הקשרים בין דרום
אפריקה לבין ישראל הם צוננים ,במקרה הטוב,
וסוגיית המזרח התיכון מהווה סלע מחלוקת קשה בין
מפלגת השלטון לבין הנהגת הקהילה היהודית.
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דרך נוספת שבה מות תהליך אוסלו השפיע על
הקהילה היהודית היתה העובדה שמה שפעם נחשב
לנכס ,דהיינו היהודים הרבים שלחמו נגד האפרטהייד,
הפך במובנים רבים לנטל .הפעילים היהודים שנאבקו
באפרטהייד נחלקו לשתי קטגוריות עיקריות –
ליברלים מסורתיים ושמאל "קשה" .הליברלים
המסורתיים ,שניהלו את המאבק באפרטהייד
במסגרת הפרמטרים המותרים בחוק (כגון בפרלמנט),
תמכו בציונות או היו לפחות ניטרליים ביחסם אליה.
לעומתם ,שמאלנים יהודים – שהיו ברובם המכריע
קומוניסטים מושבעים – היו כמעט כולם אנטי-ציונים
במידה מסוימת.
כל עוד נמשכה תקופת המעבר בדרום אפריקה,
וכל עוד התקיים למראית עין תהליך דומה בחזית
הישראלית-פלסטינית ,נרשמו רק התבטאויות
נדירות נגד ישראל מצד ותיקי המאבק לשחרור
בדרום אפריקה .אבל בשנה השניה של האינתיפאדה
השניה השתנה המצב ,כאשר רוני קסרילס ,שהיה
חבר בכיר בזרוע הצבאית של מפלגת השלטון ושהה
בגלות ,וכעת התמנה לשר בממשלה ,השיק מסע
שנודע בסיסמה "לא בשמי" ,במהלך דיון בפרלמנט על
המזרח התיכון .יעדה המקורי של התנועה היה לשכנע
"דרום אפריקאים ממוצא יהודי" לחתום על "הצהרת
מצפון" בת  1,200מלים שהטילה את האשמה
בסכסוך באופן כמעט בלעדי על ישראל .יהדות דרום
אפריקה בכללותה נדהמה מן הנסיון חסר התקדים
הזה ,שבא מן הדרגים הבכירים ביותר בממשלה,
לפלג את הקהילה היהודית למחנה "הטובים"
ו"הרעים" בסוגיית ישראל .היהודים נדהמו גם מן
הארסיות הצרופה של מטחי הביקורת של קסרילס,
אדם רהבתני ובלתי-יציב במובנים רבים ,שתגובותיו
על הזעם שפרץ נגדו בקהילה היהודית הלכו ונעשו
כוחניות ותוקפניות יותר 18.המסע להחתמת העצומה
משך רק כמה אלפי חותמים ,אבל רשימת החותמים
כללה שמות ידועים רבים מן המאבק לשחרור .קשה

להגזים בהיקף הנזק שגרם המסע ליעילות המאמצים
להיאבק בתרבות ההטיה האנטי-ישראלית של
המדינה – ובמיוחד ההשוואה של ישראל ומדיניותה
עם משטר האפרטהייד של דרום אפריקה .התפתחה
תפיסה שלפיה המתנגדים היהודים לציונות דומים
לאפריקנרים הלבנים שנקטו עמדה נגד שיטת
האפרטהייד מטעמים מצפוניים ,גם אם משמעות
הדבר היתה נידויים כבוגדים על-ידי הזרם המרכזי של
החברה האפריקנרית באותה עת .מאז ,התארגנויות
ויוזמות אנטי-ישראליות בדרום אפריקה – הכוללות
גופים ותנועות כמו התנועה לחרם ,חיסול השקעות
והטלת סנקציות ( )BDSשל דרא"פ" ,לעצור את הקרן
הקיימת" (" ,)Stop the Jewish National Fundלפתוח
את רחוב שוהאדה" ( ,)Open Shuhada Streetו"הוועד
(Palestine Solidarity
לסולידריות עם פלסטין"
 -)Committeeניצלו לטובתן את מלוא היתרונות של
נוכחות יהודים אנטי-ציונים בשורותיהם ,ולו רק בשל
האליבי הנוח שהם מספקים להם כנגד האשמות
באנטישמיות.
ההתארגנויות האנטי-ישראליות הפכו לאחרונה
אגרסיביות יותר בנחישותן לא רק להכפיש את
המדינה היהודית אלא גם לחבל בכל צורות המגעים
בין דרום אפריקאים לישראלים ,במרחב האקדמי,
התרבותי ,הכלכלי והפוליטי כאחד .יוזמות החרם
האחרונות כוללות ניהול מערכה נגד שותפות מחקרית
לטיהור מים בין אוניברסיטת יוהנסבורג לאוניברסיטת
בן גוריון; שיבוש רסיטל בנגינת הפסנתרן יליד ישראל
יוסי רשף באוניברסיטת וויטס ,בהנהגת חברי מועצת
הסטודנטים; חרם ארצי על רשת חנויות צעצועים
בבעלות יהודית בגלל תמיכתה בקרן הקיימת
לישראל; מסע חרם נגד מוצרי הקוסמטיקה של
מפעלי "אהבה" ,הפועלים בחלקם בגדה המערבית,
וניסיון למנוע מהאופרה של קייפטאון להופיע
בישראל .למרות שעד כה היוזמות הללו ואחרות
השיגו יותר רעש מאשר הישגים ממשיים כלשהם,

קיימת סכנה שהן עלולות ליצור אווירה שבה כל מגע
עם ישראלים ,תמים ככל שיהיה ,ייתפס כלא שווה
את המאמץ בעיני אנשים שאין להם מחויבות אחרת
לעסוק בשאלה בכללותה.
אחת המגמות המדאיגות היא הנכונות הגוברת של
פעילי תנועת החרם לנצל לתועלתם תחושות אנטי-
לבנות בקרב האוכלוסיה השחורה כדרך להכפשת
היהודים המתנגדים להם .הרטוריקה הננקטת כיום נגד
ישראל ְמ ַח ָּקה ברובה את רטוריקת המחאה שאפיינה
את השיח הפופולרי נגד האפרטהייד .בתרחיש הזה,
היהודים מצטיירים כמקבילה המודרנית של הממסד
הלבן הגזעני והדכאני של האתמול ,אנשים שלקחו
חלק בייצוב ובתחזוקת
המשטר הקודם ,וכיום
תנועת החרם
הם תומכים באותה שיטה
על ישראל מנסה
שנואה כשהיא מופעלת
לנצל לתועלתה
נגד הפלסטינים .עדּות
תחושות אנטי-
לעומק החדירה של צורת
לבנות בקרב
חשיבה זו ניתנה בשירת
האוכלוסייה
המנון "המאבק" הידוע
השחורה כדרך
לשמצה" ,להרוג את הּבּור",
להכפשת
על-ידי מפגינים שחורים
היהודים
וויטס
באוניברסיטת
המתנגדים להם
באוגוסט  ,2013בשינוי קל
של המלים ל"להרוג את
19
היהודי".
הממסד היהודי ,הפועל במשאבים מוגבלים בסביבה
עוינת בכללותה ,נאבק קשות נגד החרם ורשם הצלחה
מסוימת .בעיקר יש לציין כי אחרי מאמצי שתדלנות
נרחבים והגשת חומרים רבים לוועדות הפרלמנטריות
הרלוונטיות ,הצליח הממסד היהודי לשכנע את
הממשלה להפוך על פיה החלטת קבינט שעסקה
בסוגיית התיוג של מוצרים ישראליים שמקורם בגדה
המערבית .בעבר היתה דרישה שסחורות אלו יישאו
זיהוי ברור כ"מוצרים שמקורם בשטח פלסטיני כבוש",
המכון למדיניות העם היהודי
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ניסוח כה פוליטי עד שהיווה ֶהכשר בפועל מטעם
הממשלה להחרים מוצרים אלה .הניסוח הסופי
מתאר
שאומץ בעקבות מאמצי השתדלנות היה נוסח ָ
גרידא וניטרלי פוליטית" :הגדה המערבית :מוצרים
ישראליים  /ירושלים המזרחית :מוצרים ישראליים".
על ההבנה היכן בדיוק ניצבת דרום אפריקה בשאלת
המשך היחסים עם ישראלים מקשים עוד יותר
המסרים הסותרים ששולחים בעניין זה דוברי
הממשלה .לעתים נראה כאילו בתוך הממשלה
מתנהל מאבק משיכה בחבל בין המצדדים בהמשך
היחסים הקיימים לבין אלה שמסיתים לניתוק כל
הקשרים .המחלוקת בשאלת מה שמכונה "איסור
הנסיעה" מדגימה זאת
2013
בתחילת
היטב.
לדרא"פ יש
התברר כי סגן השר ליחסים
שגרירות
אברהים
בינלאומיים,
בתל אביב,
אברהים ,הוציא מזכר
אך זה למעלה
האוסר על נציגי הממשלה
מעשור שאין
לבקר בישראל כל עוד לא
כמעט מגעים
תושג התקדמות לקראת
דיפלומטיים בין
סיום הכיבוש של השטחים
שתי המדינות
הפלסטיניים שבשליטתה.
במשך זמן מה לפני המהלך
הזה הוכשלו כל המאמצים
לארגן ביקורים של נציגים פוליטיים זוטרים בישראל,
במקרים מסוימים ממש ברגע האחרון .השר ליחסים
בינלאומיים ,מאיטה משאבאנה ,אמנם הבטיח לוועד
שליחי הקהילות בפגישה בחודש יוני שאין שום
איסור כזה על נסיעות לישראל ,אבל בהמשך סתר את
עצמו בנאומו בכנס של קונגרס האיגודים המקצועיים
בדרום אפריקה ,הידוע בעמדתו האנטי-ישראלית
הרעילה .דבריו הנמהרים של אביגדור ליברמן ,כי
יהדות דרום אפריקה עומדת בפני פוגרום בקרוב
ועליה להזדרז לעלות לישראל ,רק הוסיפו שמן
למדורת הסכסוך 20.מאז הוציא הקבינט של דרום
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אפריקה הצהרה הקובעת באופן שאינו משתמע
לשתי פנים כי אין שום "איסור נסיעה" בתוקף ,אבל
האירועים בשטח עומדים בסתירה לעמדה הרשמית.
להלכה ,לדרום אפריקה יש עדיין קשרים דיפלומטיים
מלאים עם ישראל ,עם שגרירות דרום אפריקאית
בתל-אביב ,אבל למעשה ,זה למעלה מעשור אין
ביניהן שום מגעים דיפלומטיים.

היהודים והחברה הכללית
בזמן שדברים אלה נכתבים ,דרום אפריקה מתעתדת
לקיים את מערכת הבחירות הכללית החמישית מאז
המעבר לדמוקרטיה .בבחירות הראשונות באפריל
 1994התפצל הקול היהודי בין המפלגה הדמוקרטית
הליברלית ( ,)56%המפלגה הלאומית ( ,)31%ומפלגת
הקונגרס הלאומי האפריקאי ( ,)ANC) (11%שניצחה
בבחירות 21.מאז ,רוב היהודים הצביעו בעד מפלגת
הברית הדמוקרטית (,)DA – Democratic Alliance
ממשיכתה של המפלגה הדמוקרטית ,אשר בהנהגתו
של המשפטן היהודי הכריזמטי טוני ליאון הפכה
ב 1999-למפלגת האופוזיציה הרשמית לשלטון.
בפרלמנט הראשון שהתכנס אחרי ביטול האפרטהייד
כיהנו עשרה יהודים כחברי האספה הלאומית בת 400
המושבים ,ורובם היו חברי מפלגת הקונגרס .מספר זה
הידלדל בהתמדה עד שכיום נותר רק אחד ,בן טורוק
( ,)Turokפעיל ותיק במאבק נגד האפרטהייד (שהכריז
מאז על פרישתו הקרובה מן החיים הפוליטיים) .יחד
עם זאת נראה כי לראשונה במאה הנוכחית ,לפחות
שני חברי פרלמנט יהודים חדשים עתידים להצטרף
אחרי הבחירות הקרובות ,כנציגי מפלגת הברית
הדמוקרטית .אחד מהם ,מייקל בגריים (,)Bagraim
הוא היו"ר הארצי לשעבר של ועד שליחי הקהילות
של דרום אפריקה .אין לדעת עדיין אם בחירתם
מבשרת על עידן חדש של מעורבות יהודית בעניינים
הפוליטיים של דרום אפריקה.

מפלגת השלטון ,מפלגת הקונגרס הלאומי האפריקאי,
שולטת בכמעט שני שלישים מ 400-המושבים באספה
הלאומית ,ואין כמעט ספק שהיא עתידה לנצח גם
בבחירות הבאות ללא בעיה מיוחדת ,אם כי סביר
שהרוב שהיא נהנית ממנו יצטמצם .בשנים האחרונות
הלכה וגדלה אי-הנחת בציבור עקב מקרים רבים
של שחיתות ,נפוטיזם ,אספקת שירות ציבורי ירוד
ובזבזנות בקרב נציגי הממשלה ,והתרעומת העממית
אף קיבלה ביטוי באירועי מחאה אלימים .אין לדעת
עדיין אם מפלגת הברית הדמוקרטית יכולה להרוויח
מכך ,באמצעות חדירה משמעותית אל בסיס התמיכה
השחור ברובו של מפלגת הקונגרס .המציאות היא
שהפוליטיקה הדרום-אפריקאית משקפת ברובה את
החלוקה הגזעית של האוכלוסיה ,כשהרוב המכריע
בקרב המיעוט הלבן ,האסיאתי והמעורב-גזעית
תומך במפלגה הדמוקרטית ,ואילו השחורים תומכים
במפלגת הקונגרס השלטת או במפלגות אתניות
שחורות אחרות קטנות יותר .בנוסף מתחזקת נטייתם
של כמה ממנהיגי מפלגת הקונגרס לנצל את מורשת
האיבה האנטי-לבנה כדי לחזק את בסיס הכוח שלהם,
טקטיקה שלא היתה עולה על הדעת בתקופת שלטונו
של מנדלה.
בעידן שאחרי האפרטהייד התחזק מאוד הדגש על
עבודת צדקה ורימום חברתי מחוץ לגבולות הקהילה
היהודית .האפרטהייד גרם לאי שוויון ופער חברתי-
כלכלי עצום בין המיעוט הלבן עתיר הפריבילגיות
לבין שאר האוכלוסיה ,ומנהיגי יהדות דרום אפריקה,
החל ברב הראשי המנוח סיריל האריס 22וכלה
בבעלי העסקים הגדולים ,אנשי המקצוע בקהילה,
וארגונים קיימים העוסקים בקירוב חברתי ,קיבלו
על עצמם את המשימה להבטיח כי היהודים יתרמו
את חלקם לתיקון העיוותים הללו .בצד ארגונים כמו
 ,Afrika Tikkunשנוסדו כיוזמות ייעודיות בהובלה
יהודית ,אשר מטרתן תיקון העיוותים בחברה שיצר

האפרטהייד ,רוב הגופים הקהילתיים המסורתיים של
יהדות דרום אפריקה – ובכללם ועד שליחי הקהילות,
הפדרציה הציונית ,תנועות הנוער ,הקרן הקיימת
ואגודות ויצ"ו של הנשים היהודיות בדרום אפריקה –
כוללים את משימת הקירוב החברתי הכללי ברשימת
23
הפעילויות המתמשכות שלהם.
מרגע שהתברר כי תהליך ההתפרקות של משטר
האפרטהייד הוא בלתי-הפיך ,רובם של יהודי דרום
אפריקה קידמו בברכה את השינוי ושאפו למלא
תפקיד בונה בהשלטת הסדר הדמוקרטי החדש.
מחויבות זו להשתתפות לצד בני ארצם בבניין האומה,
ברימום חברתי של אזרחיה ,ובהבטחת קיומם
ופעולתם של מוסדות
ממשיכה
הדמוקרטיה
מנהיגי הקהילה
לעמוד ביסוד השקפתה
פועלים להבטיח
של הנהגת יהדות דרום
כי היהודים
אפריקה על תפקידה גם
יתרמו את חלקם
כיום ,עשרים שנה אחרי
לתיקון העוולות
המעבר לשלטון הרוב .חרף
הכלכליות
בעיותיה המרובות ,דרום
והחברתיות
אפריקה ממשיכה להיות
שנוצרו
חברה דמוקרטית יציבה
בגלל משטר
מבחינה פוליטית וכלכלית,
האפרטהייד
מדינה שבה מכבדים גיוון,
שומרים על זכויות המיעוט,
ודבקים בקפדנות בשמירת זכויות האדם וחירויותיו.
לקהילה היהודית העניקה דרום אפריקה סביבה
בטוחה וסובלנית שבה יכלו החיים היהודיים על כל
עושרם וגווניהם לשגשג ,ובה בעת אפשרה ליהודים
כיחידים להשתתף באופן מלא בענייני החברה
הרחבה .העתיד ,כמו תמיד ,אינו ברור .רבים חוששים
כי מכת השחיתות והניהול הכושל ,שלא להזכיר את
הקיטוב הגזעי והזעם העממי ,המאפיינים כיום את
רוב החיים הציבוריים ,מבשרים כי נגזר על דרום
אפריקה להיות עוד מדינה אפריקאית כושלת בעתיד
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הלא-רחוק .יחד עם זאת יש לומר כי דרום אפריקה
שבה והפריכה את תחזיות יום הדין של שולליה כבר
פעמים רבות .הודות לכלכלתה האיתנה ,המבנים
הדמוקרטיים העמידים ,משאבי הטבע העשירים,
ותשתית עולם ראשון מתוחכמת ,יש סיבות רבות
לקוות כי דרום אפריקה תמשיך להפריך את הנבואות
של רואי השחורות גם בעשור השלישי לקיומה
כדמוקרטיה רב-גזעית.
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13

 :2014-1989יהודים דוברי רוסית
כעבור עשרים-וחמש שנה

ב 9-בנובמבר  1989קרסה חומת ברלין .הדבר
התרחש בזמן שמדיניות ה"גלסנוסט" (פתיחות)
וה"פרסטרויקה" (בנייה מחדש) של מנהיג ברית
המועצות ,מיכאיל גורבצ'וב ,הביאו להתרופפות
מתמשכת בשליטתה הנוקשה של מוסקבה על
העמים הסרים למרותה .הריסת הסמל הקודר הזה,
של הבידוד שמזרח אירופה הקומוניסטית כפתה על
עצמה ,היתה סימן מרגש לכך שמתחולל שינוי בעל
ממדים היסטוריים.
השינוי הזה הפתיע את העולם  -ואת היהודים  -בכל
מקום .זו היתה גסיסתה של מעצמה גדולה ואויבת
עיקשת .היא לא הובסה בקרב או במלחמה הרסנית.
תחת זאת ,כמו החיילים הזקנים של מק'ארתור ,היא
פשוט הלכה והתפוגגה ,והשפל שפקד אותה היה
כמעט בלתי-מורגש ,עד שנגלה פתאום בבירור.
מבחינת העולם היהודי ,זה היה שינוי אדיר .אחרי
עשרות שנות הפרדה משאר העם היהודי ,אחרי
שנים ארוכות של מאבק עיקש של יהדות המערב
למענם ,היו עתה מיליוני יהודים בברית המועצות,
ועוד עשרות אלפי יהודים בארצות אירופה המרכזית
אחיהם,
והמזרחית ,חופשיים להתחבר מחדש עם ֵ
ואחיהם היהודים במערב היו כעת חופשיים להגיע
אליהם ולהושיט להם יד.
אחרי שבמשך שנים כה רבות היו מגויסים לשחרור
יהודי בריה"מ תחת הסיסמה "שלח את עמי",

נאלצו עתה יהודי העולם להתמודד ,ללא שום הכנה
מוקדמת ,עם המציאות המעשית של הגשמת
היעד ,שעד אז נראה כתקווה קלושה בלבד .אפופים
בהתרגשות של התקופה ,החלו כעת לגבש תגובות
קונקרטיות לאתגר העצום והבלתי-צפוי.
מאז  ,1989ובמשך  25השנים הבאות ,יהדות
העולם השקיעה משאבים עצומים בשני המרכיבים
העיקריים של אתגר זה :סיוע ביציאתם של כמעט שני
מיליון איש וביישובם מחדש ,עדיף בישראל ,ואם לא,
במקומות אחרים; ומתן מענה לצרכים – התרבותיים,
הרוחניים ,והחומריים – ולשאיפות של אותם יהודים
שנותרו באזור ,מתוך בחירה או כורח.
מבין  2-3מיליוני היהודים וקרובי משפחותיהם שחיו
בברית המועצות ב ,1989-הרוב המכריע היגרו ,ובאזור
נותרו כיום רק כמה מאות אלפי יהודים .גורמי דחיפה
מילאו תפקיד מכריע בהגירת המונים זו – שהיתה
אחת ההגירות הגדולות ביותר בתולדות היהודים –
אך התערבויות על בסיס מדיניות מתוכננת ,שנעשו
בצמתים המכריעים ,סייעו בהשגת התוצאות הבאות:
-

 60אחוז מהמהגרים הגיעו לישראל בשנים
הראשונות ,כ 80%-מהיהודים שהיגרו מברית
המועצות העדיפו התייישבות מחדש בארצות
הברית על פני ישראל ,אך הלחץ שהפעיל ראש
הממשלה יצחק שמיר ,בצירוף אי-רצונה של
ממשלת ארה"ב לממן את עלות היישוב מחדש
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יחד עם זאת ,אף שהם מפגינים מחויבות חזקה כלפי
ישראל והעם היהודי בכללותו ,רק מעטים מהם
מביאים עימם תחושת קהילה כמו זו שהתקיימה
במערב .לפיכך ההשתלבות של המהגרים בחיי
הקהילה היהודית המאורגנת בארצות מגוריהם
היתה מוגבלת ביותר ,ונראה שהם מתבוללים
במהירות .אמנם יש להם הפוטנציאל למלא תפקיד
משמעותי בהפיכת היהדות לרלבנטית לפלח
אוכלוסיה הולך וגדל של יהודים ,שרמת הדתיות
ושמירת המצוות שלהם מוגבלת ביותר ,אם בכלל,
אך לא ברור אם המהגרים החדשים או מקביליהם
הוותיקים יותר יכולים להצליח לשמור על זהותם
היהודית בחברה חופשית ,מבלי שתהיה להם שום
תחושה דתית ובהיעדר ההשפעה המלכדת של
הקהילה או כוח הכפייה של המדינה.

של הפליטים בתחומה ,הביא להגבלת ההגירה
לארה"ב ,והבטיח שיותר ממיליון עולים יגיעו
לישראל .גל הגירה זה שינה את פניה של ישראל
מבחינה חברתית ,כלכלית ,פוליטית ואפילו
אסטרטגית .לא פחות חשוב  -זרם המהגרים
הגדיל את הרוב היהודי בישראל וחיזק אותו
כלכלית ,באמצעות הזרמת עובדים מיומנים
שאפשרו את עליית "מדינת הסטארט-אפ".
למרות שבמקרים רבים ישראל לא היתה היעד
המועדף של המהגרים 25 ,שנים לאחר מכן רובם
חשים בנוח ביחס לחייהם בישראל ומעוניינים
שילדיהם יישארו בה.
הכלכלית,
בסביבה
מוצלחת
 -השתלבותהחברתית והפוליטית הישראלית .יכולתה של
ישראל למקסם את היתרונות הטמונים במתנה
הפתאומית הזו אינה מובנת מאליה .יותר מאי
פעם בתולדות ישראל ,שורת החלטות שקולות
היטב של מדיניות ,שהתקבלו בזמן הנכון ,איפשרו
למדינה לנצל ביעילות את הפוטנציאל האנושי
של המהגרים ,תוך גיבוש מודל מוצלח לשילובם
של גלי הגירה עתידיים .החלטות אלו שיקפו
בחלקן גם את כוחם המספרי של המהגרים ,כפי
שבא לידי ביטוי בהצלחתם להגיע להתעצמות
פוליטית ניכרת .כוחם איפשר להם להשפיע על
הקצאת תקציבים ממשלתיים למימון מסלולי
הכשרה מחדש והבטחת ניידות חברתית .תנועה
פוליטית זו גם הצמיחה כמה אישים שהופיעו
כמנהיגים פוליטיים ישראליים מבטיחים.
 -השתלבות אישית בארצות אחרות .כ750,000-יהודים דוברי רוסית חיים כיום בארצות הברית,
ועוד כ 300,000-מתגוררים בגרמניה ובארצות
אחרות .כללית ,מהגרים אלה השתלבו היטב
בארצות מגוריהם ברמה האישית – ולמעשה
הישגיהם הכלכליים בצפון אמריקה בדרך כלל
מרשימים אפילו יותר מהישגיהם בישראל.
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-

פיתוח תשתית קהילתית ליהודים שנותרו בבריתהמועצות לשעבר .במהלך השנים הוקמה תשתית
קהילתית גדולה ומרשימה שנועדה לענות על
הצרכים התרבותיים ,הרוחניים ,הקהילתיים
והחומריים של היהודים שלא עזבו את ברית
המועצות לשעבר .יש היצע עשיר ומגוון של תוכניות
קירוב ליהדות ,והן מקיפות מספר משמעותי של
משתתפים במונחים מוחלטים (אם כי לא במונחים
יחסיים) .אבל גם בעניין זה ,היעדר מסורת קהילתית
בברית המועצות לשעבר פגע במאמץ להחייאת
החיים הקהילתיים היהודיים שם; וזה ,מצידו,
מחמיר ומבליט את המחסור בתרבות נדבנית
מקומית ,ומותיר את התשתית שהוקמה – ובמיוחד
את מערכת הסעד והרווחה שלה – במצב של תלות
כמעט מוחלטת במימון חיצוני .בנוסף ,ביטול כוח
הכפייה של המדינה אמנם שיחרר את היהודים
להתחבר מחדש אל העם היהודי ,אם באמצעות
הגירה ואם באמצעות השיבה למורשתם היהודית
במקום מושבם ,אך במקביל הוא גם שיחרר אותם
להשתלב באופן חופשי יותר בחברה הכללית.

למרות האמור לעיל ,היצע תוכניות הקירוב ליהדות
מסייע בעיצוב דור צעיר שזהותו היהודית התגבשה
בעידן הפוסט-סובייטי .ניתן לצפות כי בעשורים
הבאים ,הדור שעולה כעת יצמיח מתוכו מנהיגות
מקומית חדשה שתוכל לגבש חזון אותנטי מקומי
של חיים יהודיים מן הסוג הנחוץ לבניית קהילות
בעלות מבנה ברור ולטפח את רמות הזהות היהודית

הדרושות לבלימת ההתבוללות ולהמשך העלייה
לישראל .לכן ,המשימה של הקמתן מחדש של
קהילות בנות-קיימא בסביבה הנתונה להשפעות
צנטריפוגליות חזקות ,והצורך לדאוג ליהודים נזקקים,
הם מפעלים ארוכי-טווח המצריכים מחויבות מתמדת
של ישראל ושל העולם היהודי.

טבלה  .1הגירת יהודים וקרוביהם מברית המועצות לשעבר( 1970-2006 ,באלפים)

1

לפי יעד
ישראל

ארה"ב

גרמניה

 %מן הסך הכל
שהגיעו לישראל

126

…

57

0.6

18
90

שנה

סך הכל

1970-1988

291

165

1989

72

12.9

56

1990

205

185.2

6.5

8.5

1991

195

147.8

35.2

8

76

1992

123

65.1

45.9

4

53

1993

127

66.1

35.9

16.6

52

1994

116

68.1

32.9

8.8

59

1995

114

64.8

21.7

15.2

57

1996

106

59

19.5

16

56

1997

99

54.6

14.5

19.4

55

1998

83

46

7.4

17.8

55

1999

99

66.8

6.3

18.2

67

2000

79

50.8

5.9

16.5

64

2001

60

33.6

4.1

16.7

56

2002

44

18.5

2.5

19.3

42

2003

32

12.4

1.6

15.4

39

2004

25

10.1

1.1

11.2

40

2005

18

9.4

0.9

6

52

2006

10

7.5

0.6

1.1

75

1989-2006

1,607

979

325

219

61

1970-2006

1,898

1,144

…

…
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העלייה הרוסית
רגע מנהיגותי שעיצב את "העתיד
היהודי העולמי"
בתוך עשור מאז  1989זינקה אוכלוסיית ישראל
מ 4.6-מיליון ל 6.2-מיליון ,בעיקר עקב עלייתם
של כמעט מיליון יהודים דוברי רוסית במהלך שנות
התשעים .ההשפעה שחולל זרם הגירה זה היתה
כבירה .בעקבותיה השתנו כמעט כל היבטי החיים
בישראל ,החל בתרבות ובכלכלה וכלה בפוליטיקה
וביחסים בינלאומיים.
אבל כשהתחיל גל ההגירה היהודית ,לא לכולם
היה ברור שישראל עתידה
לצאת נשכרת מגידול
שמיר תבע
פתאומי כזה באוכלוסייתה.
מהאמריקנים:
ראשית ,בשנת ,1988
הפסיקו לתת
 88.5%מכלל היהודים
ליהודי בריה"מ
שעזבו את ברית המועצות
אשרות פליטים
כלל לא בחרו בישראל
– יש להם
כיעדם הסופי .תחת זאת,
אשרות
בהגיעם לתחנות המעבר
לישראל ,כך
במערב ,אחרי שעזבו את
שאינם פליטים
ברית המועצות ,הם שינו
את יעדם מישראל לארצות
אחרות ,ובמיוחד לארצות
הברית.
בצעד שלימים יגדיר אותו כאירוע המשמעותי
ביותר בחייו ,ראש ממשלת ישראל יצחק שמיר
הוא שהכריע את עמדת ישראל ב .1988-בפגישה
עם שר החוץ של ארה"ב ג'ורג' פ .שולץ במאי
באותה שנה ,שמיר תבע שארה"ב תבטל את
מעמד הפליטּות המדינית שהעניקה למהגרים
היהודים מברית המועצות ,ותפסיק להנפיק להם
אשרות פליט ,בנימוק שמכיוון שהם כבר מחזיקים
באשרה לישראל ,הם אינם באמת פליטים 2.היתה
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זו הפגנת נחישות מדינית מרשימה ,בוודאי
לנוכח התנגשות הערכים והאינטרסים שנוצרה
בין הצרכים הלאומיים של ישראל לבין חופש
הבחירה של המהגרים .ההבדל ,מנקודת הראות
של שמיר ,היה שהצעד נבע מתוך דאגה לעתיד
הארץ ,אף שעמד בניגוד לאינטרס הפוליטי האישי
של שמיר עצמו :דו"ח מ"לשכת הקשר ,סוכנות
המודיעין הישראלית שעסקה בנושא יהדות
בריה"מ ,ששמיר קיבל כמה שבועות לפני הפגישה
עם שולץ ,ציין כי עליית המונים תגרום בוודאות
כמעט מוחלטת להפסד של ממשלת שמיר מול
השמאל ,כפי שאכן קרה ב ,1992-כשיצחק רבין
נבחר לראשות הממשלה ,במידה כלשהי גם הודות
ל"קול הרוסי" הגדול.
בספטמבר  ,1989בשעה שאלפי מהגרים עזבו את
ברית המועצות בכל שבוע ,גברה הדאגה בארה"ב
כי מתן רשות כניסה לזרם הגירה בלתי-פוסק של
יהודים סובייטיים ייצור תקדים מסוכן להגירות
המוניות נוספות בעתיד .לכן החליטה ארצות
הברית להתיר בכל שנה את כניסתם של עד 40,000
יהודים מברית המועצות במעמד של פליטים ,אך
התחייבה לספק מימון ל 32,000-בלבד ,ופירוש
הדבר היה שיהדות אמריקה תצטרך לכסות את
העלויות הנוספות .חוסר היכולת של הממסד
היהודי האמריקאי לעמוד בעומס הכספי הנוסף
הביא לסיום הוויכוח בין ישראל לבין התפוצות
בעניין הגירת היהודים מברית המועצות.
אבל תחושת הסיפוק בישראל לא היתה משותפת
לכולם" :יהודים רבים מברית המועצות תפסו
את הצעד כבגידה מצד ארצות הברית ",כתב
העיתונאי האמריקאי גל בקרמן" .מצוקתם שימשה
כתחמושת אידיאולוגית טובה כל זמן שניטשה
המלחמה הקרה ,אבל כעת ,כששוב לא היה בהם
צורך ,אמריקה לא תקריב את הקורבנות הנחוצים
כדי לקבל אותם אליה".

כעת ,כשאופציית הפליטּות בארה"ב ירדה מסדר
היום ,כיוון הזרימה השתנה ממש בן-לילה .שיעור
הנשירה ,שעמד על  88.5%ב ,1988-צנח ל19.6%-
ב .1990-בנוסף ,שינוי זה בכיוון הזרימה של ההגירה
יצר דינמיקה .יותר ויותר מהגרים יהודים העדיפו
להצטרף אל משפחותיהם וחבריהם בישראל ,עד
כדי כך שב ,1995-אפילו מכסת הפליטים המוגבלת
שהתירה ארה"ב כבר לא התמלאה (ראו טבלה .)1

התרומה הדמוגרפית והכלכלית לישראל
כ 40%-מיהודי ברית המועצות לשעבר החיים
כיום בישראל מהווים יותר מ 15-אחוזים מכלל
האוכלוסייה בישראל ו 17-אחוזים מהאוכלוסיה
3
היהודית בישראל.
נתונים אלה הביאו את ד"ר זאב חנין ,המדען הראשי
במשרד הקליטה ,ובעצמו עולה לשעבר ,למסקנות
מרחיקות-לכת:
 "-הודות להגירה מברית המועצות לשעבר הצליחהישראל לשמר את המאזן הדמוגרפי המסורתי בין
המגזר היהודי לבין המגזרים הלא-יהודים שלה
ביחס של  .80:20מאזן זה נתפס כגורם מכריע
להבטחת מעמדה של ישראל כמדינה יהודית,
ליברלית ,דמוקרטית ומערבית.
 -ההגירה של יהודי רוסיה בשנות ה '90-ובשנותה 2000-חיזקה את יכולת ההתגוננות הלאומית
של מדינת ישראל ,הן במישרין והן בעקיפין.
המהגרים החדשים מהווים שיעור ניכר מקרב
המתגייסים ,ובשנים האחרונות גם בשורות
הקצונה בצה"ל ,ויש להם ייצוג יתר ביחידות
הקרביות והטכניות .לפיכך קשה להגזים בהערכת
גודל התרומה שלהם לביטחון המדינה".

ולדימיר קובלנקו ,קונסול אוקראינה בישראל,
שווי ההשכלה של המהגרים מאוקראינה בלבד
היה בשווי  40מיליארד דולר .בינואר  ,2010לציון
יובל העשרים לגל העלייה ,סיכמה שרת הקליטה
סופה לנדבר את התרומה שהביאו העולים
במונחי הון אנושי" :הכשרת רופא עולה 200,000
דולר ,ואנחנו קלטנו כאן במהלך השנים הללו
 25,000רופאים .החסכון למדינה מסתכם ב5-
מיליארד דולר .כמו כן קלטנו  100,000מהנדסים
ומדענים ,אמנים ,ספורטאים ואחרים .סך כל
התרומה הכלכלית נטו של העולים לכלכלת
ישראל מגיע ל 181-מיליארד שקלים.
בנוסף ,העלייה ההמונית
מברית המועצות וממדינות
הודות להגירה
הלוויין הפוסט-סובייטיות
מבריה"מ
הנמיכה משמעותית את
הצליחה
תקוות המנהיגים הערבים
ישראל לשמר
להביס את ישראל או לחבל
את המאזן
בה כמדינה יהודית .מסמכי
הדמוגרפי ביחס
ארכיון מהעידן הסובייטי,
של  20:80בין
שסיווגם הסודי בוטל,
יהודים וערבים"
מוכיחים כי חוסר היכולת
של השלטונות הסובייטיים
לעצור את ההגירה היה
אחד הגורמים החשובים
ביותר שהביאו את הנהגת
פתח' לקבל ב 1988-את
4
הרעיון של "פתרון שתי המדינות".
תוצאה גיאופוליטית נוספת של נוכחותם המאסיבית
של אזרחים ממוצא סובייטי בישראל היתה קשירת
יחסים מיוחדים בין המדינה היהודית לבין מדינות
פוסט-סובייטיות.

 -יש אירוניה בכך שזוהי הירושה שברית המועצותהשאירה למדינה היהודית .כפי שציין ב1996-
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שלושה לקחים מעליית ברית
המועצות לשעבר – השלכות מדיניות
אף שהנתונים בטבלה  1משקפים בבירור את התפקיד
המכריע שמילא גורם הדחיפה בהחלטת היהודים להגר
מברית המועצות לשעבר ,להחלטות המדיניות שהעם
היהודי והנהגתו קיבלו בעניין זה נודעה השפעה רבה על
הסטת רובו של זרם ההגירה הזה לישראל ועל החלטתם
של העולים הרוסיים לא לעזוב את ישראל אחרי שהגיעו
אליה .זיהינו ארבעה גורמים עיקריים שאפשרו זאת( :א)
תפקידו של ראש הממשלה יצחק שמיר בהשפעה על
שינוי המדיניות האמריקאית בעניין מכסות ההגירה
לתחומה; (ב) ההתכנסות של
גורמים פנימיים ובינלאומיים
המדיניות
שהפכו את הפניית המהגרים
הישראלית
לישראל לאפשרית; (ג)
סייעה
התפקיד המכריע שהיה
להתניידותם
הפוליטית
להתעצמותם
החברתית
מרוסיה
העולים
של
של העולים
המוצלחת
בהשתלבותם
מבריה"מ ובכך
החלטות
(ד)
בישראל;
תרמה לצמצום
המדיניּות הישראלית שסייעו
שיעור העזיבה
בהתניידותם החברתית של
העולים ובכך תרמו לצמצום
העזיבה בקרב העולים .הלקח העולה מכל זה הוא
כי התערבות של מעצבי המדיניות היא מרכיב חשוב
בתהליך עלייה מוצלח .הבנת הפעולות והאירועים
בסיפור העלייה מברית המועצות לשעבר עשויה
להנחות אותנו במענה לגלי הגירה יהודית בעתיד ,כגון
האפשרות הנוכחית להגירה מאירופה.

לקח ראשון :העליה היא נכס אסטרטגי
לישראל וצריך לעודד אותה באופן פעיל
לאור התרומה האדירה של העליה מברית המועצות
לשעבר לישראל מבחינת המאזן הדמוגרפי במדינה ,ההון
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האנושי והכלכלה ,וכשמביאים בחשבון גם את התרומה
המצטברת של כל העולים לישראל לאורך תולדות
הציונות ,נראה כי העלייה היא ברכה למדינה היהודית.
זאת ועוד ,העלייה הגדולה מברית המועצות וממדינות
הלוויין הפוסט-סובייטיות הפחיתה את תקוותיהם של
מנהיגי ערב להביס את ישראל או לחבל בה כמדינה
יהודית .אף שאנו מסכימים עם ראש הממשלה נתניהו,
שהגדיר את העליה הרוסית כ"אחד הניסים הגדולים
ביותר שקרו למדינה" ,כדאי שנשאל את עצמנו מה צריך
לעשות כדי לאפשר ל"ניסים" כאלה להתרחש בעתיד.
כמו כן ראוי לפתוח לדיון את סוגיית ַמסּפיקּותה של
פרדיגמת העלייה הישנה ,שהניחה כי העולים מגיעים
מקהילות במצוקה ושאין להם ברירה אלא לבוא לישראל,
לצורך הטיפול בעולים של המאה העשרים-ואחת.

לקח שני :הצורך בהתערבות ברמת מדיניות
כדי לגבור על התנגדות
לצורכי ניתוח מדיניות ,המשפט הידוע שאומר
ש"ישראל אוהבת עלייה אבל לא אוהבת עולים" חושף
את מה שניתן לכנות כשל שּוק :מקרה שבו אינטרס
לאומי ארוך-טווח אינו תואם את האינטרס העכשווי של
שחקנים מגזריים חזקים .במצבים כאלה של התנגדות
ממסדית ,עולה הצורך בהתערבותו של גורם מסדיר
ומפקח ,אשר במקרה של העלייה מברית המועצות
לשעבר היה ראש הממשלה יצחק שמיר ופוליטיקאים
נוספים בדרג הבכיר של מקבלי ההחלטות בישראל .אף
שכל המנתחים מסכימים כי העולים טובים להתפתחות
המדינה ,בקרב הציבור הוותיק בישראל קיימים כוחות
מאוגדים החשים מאויימים על ידי החדשים ,במיוחד
אם הם בעלי השכלה גבוהה ואינם חסרי אונים .בעבר,
פרדוקס זה היה פחות חד ,מכיוון שרוב העולים באו
מקהילות במצוקה ,האפשרויות שעמדו בפניהם היו
מוגבלות ,אם בכלל.
אבל יהודי התפוצות כיום ,גם אלה שבברית המועצות
לשעבר ובוודאי בארצות אחרות ,פרט לאתיופיה ,אינם

סובלים עוד ממצוקה .אפילו באירופה כיום ,שם גורמי
הדחיפה מתחזקים ,יש ליהודים אפשרות לעזוב ליעדים
חלופיים ,ואם ישראל רוצה אותם אצלה ,היא חייבת
להתחרות ולהציע להם תנאים סבירים ,מתקבלים על
הדעת .מכאן שאם ישראל רוצה שיגיעו אליה עולים
ממדינות מפותחות ,בעלי השכלה גבוהה וכישורים
מעולים ,שיש להם ברירה לאן להגר ,על מקבלי
ההחלטות שלה להסיר את המכשולים שמגזרים בעלי
עניין מציבים על דרכם לקליטה מוצלחת.

לקח שלישי :הצורך בשינוי הפרדיגמה ביחס
לעלייה
עד כה היתה ישראל רגילה לקדם בברכה עליות
מארצות מצוקה .מכיוון שלמהגרים מארצות אלו לא
היתה בדרך כלל ברירה ,ישראל יכלה להרשות לעצמה
את המותרות שבהפעלת מודל קליטה שהציב את
צורכי המדינה תחילה ,והציע הכרה מועטה בלבד
בצרכים ובשאיפות של העולים כפרטים.
אך כיום ,רבים מפקפקים ביכולתו של מודל ישן
ופטרנאליסטי זה להתמודד בהצלחה עם האתגר
אותו מציבה המציאות התחרותית בהרבה של יהודים
ממדינות מפותחות ,כגון יהודי אירופה ,שיש להם
ציפיות לקריירה משמעותית וסגנון חיים איכותי,
ומה שחשוב עוד יותר  -יש להם ברירה .אבל גם
לאלה מביניהם שמוכנים להתפשר על רמת החיים
ומעדיפים את ישראל על פני קנדה או ארצות הברית
מצפה סדרת מכשולים מיותרים שעליהם ייאלצו
להתגבר לפני שיוכלו להגשים את רצונם.
צירוף רב-עוצמה של גורמים רבים המשפיעים כיום
על אירופה בכללותה – כלכליים ,תרבותיים ,פוליטיים
ומשילותיים – פועל כיום נגד המשך חיי הקהילה
היהודית שם .בזמן שמאות אלפי יהודים בעלי השכלה
גבוהה שוקלים להגר ,ישראל וכלכלתה המבטיחה
יכולות להוות יעד תחרותי ליהודים מאירופה.

ישראל גם איננה היעד היחיד הפתוח לאלה שחפצים
להגר .בארצות הברית ,לדוגמה ,ישנם מרכזים גדלים של
אוכלוסיה יהודית-צרפתית ,על אף הסיבוכים הכרוכים
בהשגת היתר לתושבּות קבע באמריקה ("גרין קארד").
קנדה ואוסטרליה ,מצידן ,מזמינות אליהן בצורה ברורה
ומפורשת בעלי מקצועות שיכולים לתרום לכלכלה
שלהן ומציעות להם מסלולי הגירה אטרקטיביים.
לכן ,על מנת שישראל תוכל לתרגם את תנופת
ההגירה לעלייה בפועל לישראל ,עליה להפוך ליעד
מושך יותר .יותר מכל ,המשמעות היא צמצום
הסיכונים האובייקטיביים הכרוכים במעבר לישראל
באמצעות הקלה על המהגרים להעביר ארצה
את עסקיהם ,להעתיק
את חייהם המקצועיים,
משיכת עולים
והבטחה כי משפחותיהם
ממדינות
אכן יוכלו לחיות בבטחה
מפותחות ,שיש
בארץ המובטחת.

להם ברירה לאן
להגר ,מחייבת
הסרת מכשולים
שמגזרים בעלי
עניין מציבים על
דרכם לקליטה
מוצלחת

מבחינת ישראל ,ולמעשה
מנקודת המבט של העם
היהודי בכללותו ,השאלה היא
איך ניתן לבחון במשולב את
היעדים שאנו שואפים להשיג
– ואת המכשולים הקיימים,
המונעים את השגתם .השלב
הברור וההכרחי הבא יהיה פיתוח שיטה שתסלק כמה
שיותר מכשולים כאלה .עלינו לפעול להסרת חסמים
ביורוקרטיים למעבר אנשי מקצוע ועסקים; להגמשת
חוק גיוס חובה לצבא; לשיפור מנגנוני הקליטה;
להתמקדות בערים שיש בהן ריכוזים גדולים של מהגרים
מאירופה; ולניצול הניסיון שנרכש בארגונים המפעילים
יוזמות למשיכת ולקליטת מהגרים מצפון אמריקה.
אימוץ גישת השוק התחרותי יוכל ,אם לא לגרום
לשטפון ,כי אז לפחות לפרוץ את סכר ההגירה
מאירופה; זרם קבוע עדיף על פני קצב הטפטוף
הנוכחי.
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הקואליציה המוזרה של תומכי העלייה ,שהפכה את הנס לאפשרי
באופן מדהים ,המרחב הפוליטי הפנימי בישראל תמך בהגעת היהודים מרוסיה לא רק במישור הרטורי ,אלא
גם מתוך מניעים אינטרסנטיים .ההגירה ההמונית לא יכלה כמובן להתרחש ללא רצון פוליטי מצד ישראל.
אבל באינטרס הלאומי לבדו אין די להתנעת פעולה ,ללא קואליציה המורכבת מן השחקנים הפוליטיים
והכלכליים המתחרים ביניהם ,ובראשם מנהיג נחוש .למרות זאת ,באופן מסורתי החדשים המשכילים תמיד
מאיימים על האינטרסים קצרי הטווח של הוותיקים ,כפי שאנו רואים בכל יום בחסמים הביורוקרטיים
שגילדות המקצוע המגזריות מגביהות ומקשיחות על מנת למנוע הגעת עולים מארצות מפותחות .מה
שתרם למדיניות של הבאת העולים לישראל היה מפגש יוצא דופן בין האינטרסים של השמאל ,כפי שהוא
ראה אותם ובין אלו של הימין .השמאל היה משוכנע כי פרופיל החינוך החילוני של המהגרים ימשוך אותם
למחנה השלום ,ואילו הימין היה בטוח – בהתבסס על הנטיות הפוליטיות של העולים מברית המועצות
בשנות ה – '70-כי הוא עתיד לקבל "תגבורת אנושית טבעית" למחנהו.

יישובם מחדש של יהודים דוברי
רוסית בארצות הברית
כמו רבים אחרים לפניהם ,היהודים הסובייטיים
שהגיעו לצפון אמריקה שאפו להצליח במולדתם
החדשה ולדחוף את ילדיהם להצליח אף יותר 5.הרצון
להשתלב בזרם המרכזי האמריקאי ,שסוציולוגים
מכנים אותו "מכּוונּות למדינה המארחת" ,היה מאפיין
מובהק של המהגרים היהודים דוברי הרוסית מתחילת
ההגירה .רק מעטים הביעו רצון כלשהו לשוב לברית
המועצות לשעבר; על פי כל המדדים ,שיעור העוזבים
מקרב היהודים דוברי הרוסית בארצות הברית נמוך
מאוד .רבים מאותם מהגרים נהנו מניידות חברתית
מהירה .בממוצע ,בתוך כעשור מהגעתם לארה"ב
עברה ההכנסה החציונית של יהודים דוברי רוסית
את הממוצע הארצי בארה"ב .על אף מספרם הגבוה
באופן לא-פרופורציונלי של יהודים דוברי רוסית
עניים (במיוחד בקרב אלה שהגיעו לארה"ב בגיל
מבוגר יותר) ,הקהילה בכללותה מתקדמת מבחינה
כלכלית .שלא במפתיע ,יהודים דוברי רוסית בני

172

המכון למדיניות העם היהודי

הדור השני ,ילדיהם הדו-לשוניים של המהגרים ,הם
במקרים רבים עשירים יותר ונהנים מבטחון כלכלי רב
יותר מהוריהם .סרגי ברין ,אחד ממייסדי גוגל ,שהיגר
לארצות הברית עם הוריו בגיל שש ,ודמיטרי סליטא,
המתאגרף הדתי המצליח שהיגר עם הוריו בגיל תשע,
הם דוגמאות בולטות .הצלחתם עוזרת להסביר מדוע
קהילת היהודים דוברי רוסית בארצות הברית נתפסת
כ"הגיעה לפרקה".
סיבה נוספת לתפיסה זו היא מה שאחד הכותבים
כינה "הרּוסיפיקציה של ספרות הבדיון היהודית
באמריקה" 6.כמה מהסופרים העכשוויים הבולטים
ביותר הכותבים באנגלית ,ובהם גארי שטיינגרט ,לארה
ואפניאר ,דוד בזמוזגיס ,אלן ליטמן ,אניה אוליניץ',
סאנה קרסיקוב ,אירינה ריין ,ומקסים ד' שרייר ,הם
ילידי רוסיה.
יהודים דוברי רוסית נמנים על התומכים הנלהבים
ביותר בזהות יהודית שאיננה מבוססת על דת אלא
בע ִּמיּות  -שהוא המונח הקרוב ביותר
מתמקדת ָ
ל"לאומיות" הנחשב לגיטימי באמריקה .מחקר
איכותני על צעירים יהודים דוברי רוסית באמריקה

מצטט אחד מהם המגדיר זהות יהודית כ"בעיקר
אתנית ותרבותית .רובד היסטורי שאני מקבל ומאמץ
בשלמותו ".אחר מתגאה בחיבור שהוא חש "עם
היהודים ועם המורשת והרקע ,ועם מה שהעם היהודי
עבר ".מחקר אחר מצטט יהודים המגדירים את זהותם
על בסיס ביולוגי" .סוג הדם שזורם בוורידים שלי הוא
היהודיות שלי" ".יש בדם שלי חומר שקובע נחרצות
כי אני יהודי ".בשני המחקרים ,רובם המכריע של
הצעירים היהודים דוברי הרוסית שרואיינו מבטאים
יהודיות "אתנית" חזקה" ,תחושת גאווה והשתייכות
לעם בעל היסטוריה ותרבות עשירות" .המרואיינים
מספרים על התדהמה שהם חשים לנוכח חוסר
היכולת של יהודים אמריקאים לקבל שיהדות יכולה
להיות מבוססת בעיקר על "לאומיות" ועל "דם" .אחד
המרואיינים מודה כי "באמריקה קשה לי להסביר
לאחרים מי אני ,מפני שבעיניהם יהודי הוא בעיקר
7
זהות דתית".
בטווח הארוך יש סיבות רבות לדאגה ,שכן קשרי
ַע ִּמיּות ,חזקים וחשובים ככל שיהיו ,לא הוכיחו את
עצמם במהלך ההיסטוריה כחזקים מספיק למניעת
נישואים מעורבים באמריקה .אם היהודים דוברי
יפתחו זהות יהודית חזקה
הרוסית בארצות הברית לא ַ
ומחויבות מודעת להוליד ילדים יהודים ,סביר להניח
שצאצאיהם יתבוללו בזרם המרכזי של אמריקה.

הקהילה היהודית בברית
המועצות לשעבר
בנוסף לשחרור הגירה יהודית בעלת ממדים
היסטוריים ,שינויי המדיניות והליברליזציה במוסקבה
גם התירו ליהודי האזור ללמוד את המורשת היהודית
שלהם ולחדש את הקשרים בינם לבין עצמם ולבין
העולם היהודי בכללותו .אלא שרק מעט מאוד נותר
המּוּכרים לנו – או מן הקהילה
ָ
מן החיים היהודיים
היהודית עצמה .רק מוסדות יהודיים מעטים שרדו,

ואפילו הניסיון לקבוע כמה יהודים חיים באזור
התבסס בעיקר על השערות וניחושים.
אף שההגירה היתה הראשונה בסדר הקדימות,
במהרה השתנה הדגש ,וגברה החשיבות של חידוש
הקשרים עם היהודים הסובייטים במקום מושבם.
זה היה פרויקט התחדשות יהודית בהיקף שלא נוסה
מעולם .אחד הקשיים הגדולים ביותר נבע מן התהום
החברתית-תרבותית שרבצה בין יהודי ברית המועצות
לבין יהודים במקומות אחרים .הקומוניזם שינה את
יהודי ברית המועצות ואת תרבותם באופנים שלא היו
מובנים מספיק .יהודים אלה גם לא היו מעולם מקשה
אחת ,שכן יהודי בלארוס ,אוקראינה ורוסיה שונים
מאוד מן היהודים ילידי הרפובליקות האסיאתיות של
ברית המועצות.
לארגונים היהודיים הבינלאומיים שחזרו לפעול
באזור היתה מטרה משותפת ,נאצלת ורצופת כוונות
טובות ,והיא חידוש הקשר של יהודי ברית המועצות
שנותרו באזור עם העם היהודי .אלא שהארגונים
הללו נכנסו לטריטוריה בלתי-מּוּכרת .ובאופן בלתי-
נמנע ,המאמצים שלהם הונחו על-ידי התפיסות
האידיאולוגיות והתרבותיות המושרשות בחוויה
המערבית שלהם.
בהינתן המשימה שניצבה בפניה ,היצע התוכניות
המאסיבי של הסוכנות היהודית לאזור התרכז באופן
גלוי ומפורש בישראל .המחנות ,מסלולי האולפנים,
מרכזי ישראל ויוזמות נוספות נועדו כולם לטיפוח
ערכים ציוניים ,להנחלת ידע בעברית ועל ישראל,
ולהכשרת היהודים לעלייה ,מייד או במועד כלשהו
בעתיד.
תנועת חב"ד ,מצידה ,הביאה לאזור את מפעל הקירוב
ליהדות ברוח האופיינית לה ,והציעה למעוניינים בכך
חיבור רוחני וביטוי יהודי דתי-אורתודוקסי .בכל מדד
שהוא ,הרשת שהקימה חב"ד היא מפעל מרשים
ביותר .ברוסיה בלבד היא מונה  91מוסדות – בתי

המכון למדיניות העם היהודי

173

חב"ד ,בתי-ספר "אבנר" ,שירותי סעד ורווחה ,בתי
יתומים ,ישיבות וכו' ,ועוד  62מוסדות באוקראינה
ומספרים קטנים יותר ברפובליקות נוספות של ברית
המועצות לשעבר.
יחד עם זאת ,קשה מאוד לקבוע את היקפו של מאמץ
הקירוב הזה .אמנם מצד אחד ,נראה כי יהודי ברית
המועצות לשעבר תופסים את הדתיות שמציעה
חב"ד כאותנטית (במובן של "בית הכנסת שאני לא
הולך אליו הוא אורתודוקסי") ,אבל בדרך כלל לא
מתלווה לתחושה זו גם הנכונות להצטרף ולהיות חלק
ממנה .לא זו בלבד שהקומוניזם הותיר אחריו גישה
ספקנית לדת בכלל ,אלא שהוא גם גרם לרבים לסלוד
מכל דֹוגמה באשר היא.
השחקן העיקרי השלישי ,הג'וינט ( ,)JDCניגש לאתגר
זה בצורה שונה במקצת .אף שגם עבודת הג'וינט באזור
נשענה על הפרספקטיבה המערבית שלו ,הארגון חתר
להעניק ליהודי האזור את הכלים הנחוצים לחידוש
החיים היהודיים באופנים שישקפו את ערכיהם ואת
החוויה היהודית שלהם – והתחיל במשלוח ספרים
יהודיים ובהקמת ספריות יהודיות .הג'וינט אף פיתח
את המודל הייחודי של "מרכז הקהילה היהודית",
שהותאם למציאות בברית המועצות לשעבר ונועד
למשוך יהודים מבודדים ומפוזרים במרחב ולחבר
ביניהם בתוך מקום יהודי אחד.
עבודת הג'וינט נבדלה מן השאר בהיבט מכריע
נוסף .הג'וינט הפך לסוכן העיקרי של העולם היהודי
בהתמודדות עם בעיית העוני בקרב יהודי ברית
המועצות לשעבר ,ובמיוחד בפלח הקשישים .הג'וינט
הפך את הדאגה לזקנים לאבן שואבת ליהודים
המקומיים וגרם להם להתלכד לקהילות ולפתח את
רשת "חסד" לטיפול תומך במסגרת הקהילה .כיום
הרשת מספקת סעד לכ 146,000-קשישים יהודים.
אף שהשירותים שהיא מספקת צנועים ובסיסיים
למדי ,היא הצליחה להגיע לסף הדרישות שהציב
העולם היהודי.
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כמה שיקולים מרכזיים אמורים להנחות את תהליך
גיבוש המדיניות היהודית ביחס למאמצים המתמידים
לחידוש החיים היהודיים בשטחי ברית המועצות
לשעבר.
.אהחותם העמוק שהותיר הקומוניזם ביהודי
ברית המועצות לשעבר ממשיך להשפיע עליהם.
האנטישמיות הממוסדת והכללית של שנות
המשטר הסובייטי שימרה את הזהות היהודית.
אבל מכיוון שמוסדות הקהילה היהודית חוסלו
כמעט לגמרי והיהודים שוב לא התגוררו בקרבה
גיאוגרפית זה לזה ,האופי שקיבלה זהות זו היה
לאומי-אתני יותר מאשר קהילתי.
בה בעת ,הפרדוקס של הקומוניזם היה
שבחתירתו לקולקטיביזם ,הוא טיפח דווקא
אינדיבידואליזם מודרך-הישרדות וחשדנות כלפי
הקולקטיב ,במיוחד בקרב היהודים ,שהיו לעתים
קרובות קורבנות המדינה הסובייטית .ערכים
אלה עמדו בניגוד לערך הערבות ההדדית שעליו
מתבססים חיי הקהילה היהודית ,ויצרו חברה
שבה רוח התנדבות אמיתית (בשונה מוולונטריזם
בחסות המדינה) ותרבות נדבנות נתפסו כרעיונות
זרים ומוזרים ,מה שמנע התחדשות של קהילות
יהודיות בנוסח מערבי.
עשרות שנים של התבוללות נמשכת שינו אף הן
את אופיה של יהדות ברית המועצות לשעבר
במובנים כה רבים ,עד שניתן לומר שיהדות
ברית מועצות לשעבר מצויה כיום במצב "פוסט-
התבוללותי" .מצב זה כולל מספר ניכר של אנשים
הרוצים להזדהות כיהודים אך לא ניתן להכיר בהם
כיהודים על פי ההלכה ,וגם לא על פי קריטריונים
נוקשים פחות .גם שם ,כמו במקומות אחרים,
שאלת טיבעה ומהותה של הזהות היהודית היא

אחת הסוגיות הבלתי-פתורות המרכזיות ביותר
בעולם היהודי.
.בהתחייה היהודית בברית המועצות לשעבר היא
עדיין "באמצע הדרך" .למרות שרק חלק קטן
יחסית מן האוכלוסייה היהודית באזור מעורב
באופן פעיל בחיי הקהילה היהודית ,רמת
הפעילות היהודית משמעותית למדי במונחים
מוחלטים ,ויש סיבות להניח שהיא תמשיך
להתחזק:
	•תוכניות הקירוב האקדמיות והתרבותיות
הוכחו כאטרקטיביות ביותר ליהודי ברית
המועצות לשעבר ,ובכוחן לשמש קרקע
פוריה להתפתחות חזון חדש ,בן המקום,
של חיים קהילתיים שיוכלו לענות על
האינטרסים והצרכים של יהודי האזור.
	•דור היהודים שנולדו אחרי עידן הקומוניזם,
וגדלו מתוך עמדה פתוחה וחיובית יותר כלפי
יהודיותם ,מגיע כיום לבגרות .כשיהודים
אלה מתחילים לאייש את עמדות המפתח
גדל הסיכוי שהם יוכלו
בארגונים היהודייםֵ ,
לספק את החזון הרחב ואת המנהיגות שחסרו
עד כה ליהודי ברית המועצות לשעבר.
	•הקשר לישראל חזק ,והוא משתלב היטב
בנוסח הלאומי-אתני של הזהות המאפיין
יהודים דוברי רוסית .אבל מבחינת יהודי
ברית המועצות לשעבר הקשר הזה הוא
מוחשי לא פחות משהוא רגשי ,שכן לרבים
מהם יש חברים וקרובי משפחה שחיים
בישראל .בנוסף ,מאחר שהטיסות בין תל
אביב לבין הערים המרכזיות בברית המועצות
לשעבר קצרות ותדירות ,התפתחה תופעה
של טראנס-לאומיות ,שבה יהודים דוברי
רוסית מחלקים את זמנם בין ישראל לבין
אחת ממדינות ברית המועצות לשעבר .גם

גורם זה מחזק את הקשר של יהודי האזור
לישראל.
.גצורכי הרווחה והסעד יישארו בעיה מרכזית.
כמו בכל קהילה ימשיכו לחיות בברית המועצות
לשעבר יהודים עניים שיזדקקו לתמיכת סוכנויות
הרווחה .ברם ,שלא כמו במערב ,שירותים
חברתיים ושירותי בריאות במימון המדינה הם
בסיסיים מאוד או שאינם מספיקים לצרכים .כמו
כן נדבנות יהודית מקומית עדיין צריכה להתגבש
על מנת לממן סוכנויות רווחה יהודיות משלימות.
שירותי רווחה אלו ימשיכו להזדקק לתמיכה
מהעולם היהודי הרחב לעתיד הנראה לעין,
במיוחד כאשר הדור שסבל מרדיפות הנאצים
הולך לעולמו וכסף הפיצויים מגרמניה מפסיק
להגיע.
מעבר לכך ,אספקת צרכיהם של העניים והזקנים
אינה רק עניין של מילוי חובה מוסרית ,חשוב ככל
שזה יהיה ,אלא נחשב לחיוני .בשונה מהיבטים
אחרים של החיים היהודים שהם בבחינת
התנדבות ורשות .לכן ,לשירותי רווחה יהודיים
יש יכולת למשוך את מעורבותם ותמיכתם
של יהודים מקומיים ולחזק את ערך הערבות
היהודית ההדדית ,יכולת שמן הסתם חסרה
לתוכניות יהודיות אחרות.
.דמציאת מימון מקורי לפעילות היהודית תישאר
בעייתית בעתיד הנראה לעין.
בחברה שרק עכשיו בקעה מתוך מערכת פוליטית
אשר בה כל הצרכים סופקו על ידי המדינה ,אין
מסורת של נדבנות.
מעבר לזה ,היהודים מיוצגים מעבר לפרופורציה
שלהם באוכלוסייה בשכבת האינטליגנציה –
אשר כוללת מקצועות בעלות יוקרה גבוהה,
אבל לאו דווקא תגמול כספי גבוה .מכיוון שכך,
לרוב היהודים חסרים האמצעים לתרום לקהילה
המכון למדיניות העם היהודי
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ולתוכניות יהודיות .יש ,כמובן ,עושר משמעותי
אצל האוליגרכים היהודיים ואולם נכונותם לתרום
למטרות היהודיות היא בינתיים מוגבלת .יתכן
שהדבר נובע מכך שאוליגרכים אלה רק לא מכבר
עשו את הכסף הגדול שלהם( ,גם סטיבן שפילברג
וביל גייטס החלו בנדבנות בשלב מאוחר יחסית
של חייהם) ,וכן משום שהם כנראה תופסים
את הנדבנות כאמצעי להבטיח את האינטרסים
העסקיים שלהם .בכל זאת ,הם מהווים מקור
אפשרי עתידי של מימון ,שיתכן שיתפתח עם
הזמן.

בינתיים ,אתגר המימון הוביל את הג'וינט לפתח
גישה מעין עסקית למימון פעילויות יהודיות.
הג'וינט גובה תשלום עבור השתתפות בפעילויות,
ומשחרר מקום במרכזים הקהילתיים לצורכי
מסחר ,בתנאי שזה עולה בקנה אחד עם מטרות
המרכזים .גישה זו נהנתה מהצלחה מסוימת
במימון תוכניות תרבות בערים הגדולות ,אולם
אין בכך כדי לתת פיתרון מלא למימון תכניות
רווחה.

תרומה לרווחתו הקולקטיבית של העם היהודי
'לוח המחוונים' שהמכון למדיניות עם יהודי פיתח לצורך ייצוג מצב "רווחת העם היהודי" מנקודת מבט
גלובלית של העם היהודי בכללותו משקף את השפעת הקריסה של ברית המועצות .לקריסה זו לא היתה
השפעה קולקטיבית אחידה על ההתפתחויות שהתחוללו בכל אחד משלושת המרכזים העיקריים של
יהודים דוברי רוסית .לדוגמה ,היהודים שהגיעו לצפון אמריקה הגיעו להצלחה כלכלית ומקצועית גדולה
יותר מאשר אחיהם היהודים שבחרו לעלות לישראל או נותרו בברית המועצות לשעבר ,אבל השפעת
הצלחתם על העם היהודי בכללותה מוגבלת.
עם זאת ,ההשפעה הכוללת היתה עצומה .פירוק מסך הברזל הביא להתחדשות הגישה של העולם היהודי
ליהודים דוברי רוסית ,ובכך חולל תמורה בקשרים הבין-קהילתיים .בנוסף ,מיליון היהודים שהיגרו לישראל
הביאו לקולקטיב העם היהודי יתרונות אדירים בשלושה לפחות מבין חמשת המדדים הנבחרים של המכון
למדיניות העם היהודי .מבחינת דמוגרפיה יהודית (באמצעות יותר נישואין בתוך הקהילה ,הגברת הילודה,
יותר ילדים יהודים ,יותר ילדים שמתחנכים כיהודים ,וכך הלאה); משאבים יהודיים (הודות לתרומתם
הכבירה להתפתחות הכלכלית של ישראל וחלקם בהזנקת "אומת הסטארט-אפ"); והמישור הגיאופוליטי
(באמצעות שירותם בצה"ל ,בחיזוק הדמוגרפיה היהודית בישראל ,בתרומתם לקשרים המיוחדים עם רוסיה,
ולדעת כמה משקיפים – במתן דחיפה לתהליך אוסלו) .בנוסף ,בשל העובדה שכמה מן המנהיגים הפוליטיים
הבכירים בישראל הם ממוצא רוסי ,ניתן לומר שיש להם תרומה משמעותית גם בממד של מנהיגות יהודית.
את התוצאות של  25שנות מאמץ מול יהודים דוברי רוסית ניתן לסכם באופן הבא :בישראל היתה להם
תרומה כלכלית ,דמוגרפית ופוליטית כבירה למדינת ישראל ולחיי הקולקטיב היהודי .בארצות הברית וביעדי
הגירה אחרים ,הם הגיעו לשגשוג כלכלי אישי והעניקו תרומה תרבותית לחיים היהודיים ,אם כי הדבר בא
במחיר עליית הסיכון להתבוללות .בברית המועצות לשעבר עצמה אנו עדים לראשיתם של חיים קהילתיים,
אם כי גם כאן קיים סיכוי משמעותי להתבוללות.

176

המכון למדיניות העם היהודי

הערות
1.

Tolts, Mark, “Post-Soviet Aliyah and Jewish
Demographic
Transformation”,
http://bjpa.
org/Publications/downloadPublication.
cfm?PublicationID=11924

סיפור המדיניות הציבורית במקרה זה מספק תובנות2.2
, מדיניות ציבורית,על הדרכים שבהם דחף הומניטרי
והחברה האזרחית מתחברים ביניהם הן ביהדות
.אמריקה והן במסגרת היחסים בין ישראל והתפוצות
Fred A. Lazin, The Struggle for Soviet Jewry in ראו
American Politics: Israel versus the American Jewish
 כמו כן ראו.Establishment, Lexington Books, 2005
http://cis.org/RefugeeResettlement-SovietJewry

3.

Tolts, Mark (2009) "Demographic Changes among
Post-Soviet Migrants in Israel," Diasporas (Moscow),
2009, No 2, pp. 91-113.

4.

Morozov, Boris (1999) Documents on Soviet Jewish
Emigration (London: Frank Cass, 1999)

המכון למדיניות העם היהודי פרסם לאחרונה5.5
נייר מדיניות מעמיק בנושא יהודים דוברי רוסית
Sarna, Jonathan D., Toward  ראו.בצפון אמריקה
a Comprehensive Policy Planning for RussianSpeaking Jews in North America, in collaboration
.with Dov Maimon and Shmuel Rosner, JPPI, 2014

אנו מזמינים את הקוראים המתעניינים לעיין בפרסום
 ובמסגרת הנוכחית בחרנו להביא רק קומץ תובנות,זה
 שיסייעו לנו בשילוב הממצאים העיקריים,מתוכו
יבשתית של-הרלוונטיים להערכה המשולבת הרב
.המכון
6.

Andrew Furman, “The Russification of JewishAmerican Fiction,” Zeek (April 2008), www.zeek.
net/804furman/.

.Sarna ראו מקורות אצל7.7

177

המכון למדיניות העם היהודי

14

על מנהיגּות נשים בקהילה היהודית
המאורגנת באמריקה

בהערכה השנתית לשנים  2013-2012הדגשנו את
אתגר חילופי ההנהגה שבפניו ניצבות הפדרציות
הגדולות והארגונים היהודיים הגדולים .בהערכה
השנתית לשנה זו אנו עוסקים בהיבט ספציפי של
סוגיה זו  -שילוב הנשים בשורות ההנהגה .ברור לנו
כי סוגיה זו של מנהיגּות נשים מהווה חלק חשוב מן
הסוגיה הגדולה יותר של חילופים ושינויים בהנהגה,
ומן השאלות העולות בעניין המשך הרלבנטיות,
הדינמיזם והיצירתיות של הארגונים היהודיים
הגדולים ושל הקהילה היהודית המאורגנת ,בתפוצות
בכלל ובארצות הברית בפרט.

חלק א'  -טיעון
רבים בקהילה היהודית המאורגנת בצפון אמריקה
מודעים לקיומה של בעיה חמורה של ייצוג-חסר של
נשים בעמדות בכירות בארגונים ,מוסדות ועמותות
יהודיים .אך אין די בנעשה כדי לפתור את הבעיה.
בארצות הברית פועלים כ 9,500-מלכ"רים יהודיים.
אף שניתן לזהות שינויים חיוביים מסוימים לטובת
הנשים ,המכהנות כיום כראשֹות כמה מן המרכזים
הקהילתיים היהודיים הגדולים ביותר ,מוסדות
תרבות וסוכנויות שירותים חברתיים בארה"ב ,הנשים
 המהוות את הרוב המכריע של בעלי המקצועבפדרציות היהודיות ( – )80%עדיין אינן מאיישות

1

את העמדות המקצועיות הבכירות ביותר בקהילות
גדולות או בינוניות .עם פרישתה של ג'ניפר גורוביץ
מראשֹות הקהילה בסן פרנציסקו בינואר  ,2014נותרה
ארה"ב ללא אף אשה בראשות פדרציה גדולה ,עד
למינויה של נעמי אדלר כמנכ"ל הפדרציה היהודית
של פילדלפיה רבתי בפברואר  2.2014רוב המועסקות
בארגונים היהודיים הן נשים ,ובכל זאת הגברים
ממשיכים לשלוט בתפקידי ההנהגה הבכירים:
ב 2013-היו רק עשר נשים מנהלות מבין  74המנהלים
הבכירים של המלכ"רים היהודיים הגדולים ביותר
3
ברמה הארצית.
הבעיה בולטת במיוחד כשמשווים את עולם
המלכ"רים היהודיים באמריקה עם העולם המקביל
הלא-יהודי :אף שבשני המקרים ,הרוב המוחץ
של העובדים בארגונים אלה הוא נשי ( 73%נשים
במלכ"רים אמריקאים ו 75%-נשים במלכ"רים
יהודיים אמריקאים) ,הפער בין שתי הקבוצות
בשיעור הנשים שמגיעות לפסגה הוא עצום45% :
מהמלכ"רים הלא-יהודיים מנוהלים על-ידי נשים
(שיעור זה יורד ל 21%-מהמנכ"לים של מלכ"רים
המנהלים תקציבים של  25מיליון דולר או יותר ,אך
הוא עדיין גבוה יותר מהממוצע היהודי) ,לעומת
 14%בלבד במלכ"רים יהודיים ארציים; גם כאן,
ככל שהתקציב גבוה יותר ,כך שיעור הנשים בדרג
הבכיר נמוך יותר 64% :מהארגונים שתקציבם פחות
מ 250,000-דולר מנוהלים על-ידי נשים ,לעומת 38%
המכון למדיניות העם היהודי
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מהארגונים עם תקציבים בגובה מיליון דולר ויותר,
ורק  16%מהמלכ"רים שתקציבם עולה על  50מיליון
דולר .חשוב לציין ששיעור זה כמעט לא גדל בעשור
האחרון :ב ,1998-שיעור הנשים במשרות מנכ"ל
במלכ"רים יהודיים אמריקאים עמד על .12%

גם במונחי פער השכר ,הקהילה היהודית המאורגנת
באמריקה נותרה מאחור :נשים יהודיות אמריקאיות
מרוויחות  61סנט על כל דולר שמרוויחים מקביליהן
הגבריים ,לעומת שיעור גבוה במקצת בעולם הלא-
4
יהודי (.)66%

מלכ"רים אמריקאים 2009

5

צוות/עובדים

73%

75%

( CEOמנכ"ל)

45%

14%

פער השכר

66%

61%

אשר להנהגה הדתית ,נשים יהודיות מצליחות יותר.
למרות העובדה שלפי המסורת ההלכתית נשים
אינן אמורות למלא תפקידי הנהגה דתית ,בעשורים
האחרונים הן מקבלות הסמכה לרבנות וממלאות
תפקידי הנהגה בזרמים הלא-אורתודוקסים.
אבל המצב עדיין רחוק משוויון :פרט לתנועה
הרקונסטרוקציוניסטית ,שום זרם ביהדות לא הגיע
לשיעור מאוזן של נשים בתפקידי רבנות .על סמך
הבנתן את ההלכה .הזרם המרכזי של התנועה
האורתודקסית אינו מתיר הסמכת נשים לרבנות או
לניהול בית כנסת .יחד עם זאת ,בעולם האורתודוקסי-
מודרני ,נשים יכולות לרכוש השכלה דתית גבוהה
בדומה לגברים באמצעות מוסדות כגון "דרישה",
מדרשת לינדנבאום ,מתן ,וישיבה מהר"ת ,אבל בוגרות
מסלולים אלה אינן יכולות להיות מוסמכות לרבנות.
תחת זאת הן מנצלות את כישוריהן לקריירות חדשות
כגון מתמחות קהילתיות ,חוקרות אורחות ,מדריכות
רוחניות ומנהיגות הלכתיות רוחניות תורניות
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מלכ"רים יהודיים אמריקאים
6
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(מהר"ת) ,שהוא לגבי נשים התואר הקרוב ביותר
לתואר רב; כמו כן הן משמשות כפוסקות הלכה
7
לנשים.
נכון ל ,2009-ה"היברו יוניון קולג'" של הזרם הרפורמי
הסמיך  552רבות ,ונשים היוו יותר ממחצית
השנתון בסמינר לרבנות; הנשים היוו כשליש מרבני
הזרם הרפורמי והועסקו בבתי כנסת ,בתי ספר,
8
אוניברסיטאות ובתי חולים.
התנועה הקונסרבטיבית הסמיכה לרבנות 327
רבות ,המכהנות ברוב המקרים בקהילות קטנות;
בקהילות שיש בהן פחות מ 250-משפחות ,מספר
הנשים בכהונה עולה על מספר הגברים ביחס
של כמעט פי שלושה 9.ב 2008-הפכה הרבה ג'ולי
שונפלד לאשה הראשונה המכהנת בתפקיד הניהולי
הבכיר ביותר באיגוד רבני אמריקאי ,כאשר התמנתה
לסגנית הנשיא של מועצת הרבנות של התנועה
הקונסרבטיבית.

המכללה הרבנית של הזרם הרקונסטרוקציוניסטי
הסמיכה  321נשים לתפקידי רבנות; הנשים מהוות
רוב גדול ( )70%בשורות התלמידים כיום ,ויותר מחצי
מסגל ההוראה במכללה ושיעור ניכר מהמנהלה שלה
והמנהיגות המקצועית הן נשים . 10.כ 41%-מכלל

הרבנים הרקונסטרוקציוניסטים המכהנים כיום
בקהילות הם נשים .באוקטובר  2013בחרה המכללה
הרבנית של הזרם הרקונסטרוקציוניסטי בדבורה
וקסמן ,רבה והיסטוריונית של יהדות אמריקה,
לתפקיד נשיאת המכללה.

זרם

מספר בתי כנסת

מספר נשים בתפקיד
ַר ָּבה

הר ָּבות
ַ %

רפורמי

900

552

19%

רקונסטרוקציוניסטי

102

321

51%

קונסרבטיבי

700

327

16%

אורתודוקסי

1000

0

0%11

(מקור.)The White house Report Project, 2009 ,http://ms-jd.org/uploads/general/Report.pdf :

אפילו אם משווים מנהיגות נשים יהודיות באמריקה
למחצית השניה של העם היהודי ,כלומר ,לעולם
הפוליטי הישראלי ,חוסר האיזון נותר על כנו :בכנסת
כיום  27מושבים מאויישים על-ידי נשים ,המהוות
 22.5%מסך כל חברי הכנסת; שיעור הגבוה מהמקובל
גם במלכ"רים יהודיים באמריקה וגם ברוב הזרמים
12
הדתיים ביהדות אמריקה.
הח ֶסר של הנשים בעמדות הנהגה בכירות
ֶ
ייצוג
בקהילות היהודיות המאורגנות בצפון אמריקה
אינו דבר חדש :במשך השנים נערכו כמה מחקרים
שהצביעו על ליקויים בצנרת המובילה (או נכון יותר,
זו שאיננה מובילה) נשים יהודיות אל ראש הפירמידה.
ארגון Advancing Women Professionals and( AWP
 – the Jewish Communityלקידום נשות מקצוע
והקהילה היהודית) נוסד ב 2001-במטרה להבין את
הליקויים בקהילה היהודית האמריקנית בכל הנוגע
למנהיגּות נשים ,כדי "לקדם נשים יהודיות לעמדות
הנהגה ,לדרבן יצירת מודלים חדשים למנהיגות
משותפת ,ולקדם מדיניות שתוביל למקומות עבודה

בריאים ויעילים 13".פעילות  AWPרשמה הצלחה
מרשימה ,הן בהעלאת המודעות והן בדחיפת ארגונים
יהודיים אמריקאים לשינוי לקראת יתר גיוון בעמדות
14
ההנהגה ,אבל הדרך לשוויון עדיין ארוכה.
בשנת  2009פרסמו הארייט הרטמן ומשה הרטמן את
מחקרם השני" ,מגדר ויהודי אמריקה :דפוסי עבודה,
חינוך ומשפחה בחיים בימינו" (בהמשך למחקר
דומה שלהם שראה אור ב ,)1990-ובו הראו בפירוט
איך למרות שינויים מסוימים בחברה האמריקאית
בכללותה וגם בקהילה היהודית ,מצבן של רוב הנשים
היהודיות באמריקה לא השתנה משמעותית בשני
העשורים האחרונים .נשים יהודיות אמריקאיות הן
בעלות השכלה גבוהה ,במיוחד בהשוואה לנשים
אמריקאיות לא-יהודיות ( 96%מהנשים היהודיות
באמריקה השלימו לפחות השכלה תיכונית ,יותר
מ 50%-השלימו לפחות תואר ראשון 22.5% ,קיבלו
תארים מתקדמים יותר ,ו 5%-הן בעלות תואר
דוקטור או הסמכה מקצועית בכירה) ,והן בעלות
משפחות קטנות יותר מן הממוצע לאוכלוסיה הלא-
המכון למדיניות העם היהודי
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יהודית :לנשים יהודיות יש בממוצע פחות מ 2-ילדים,
ואת הדפוס הזה ניתן להסביר באופן חלקי ברמת
ההשכלה הגבוהה שלהן" :בקרב נשים ,יש קשר בין
השכלה גבוהה [ ]...לבין נישואין בגיל מאוחר ,לידת
ילד ראשון בגיל מאוחר ,פחות ילדים 15".בפלח
אוכלוסיה שבו לכמעט  90%מהנשים יש השכלה זהה
לזו של מקביליהן הגבריים ,וכמעט  60%בקרב הגברים
והנשים גם יחד מחזיקים בתואר אקדמי מתקדם,
ניתן היה לצפות למצוא דמיון גם בהשתתפות
בכוח העבודה ובהישגים מקצועיים [ ]...התפקידים
במשפחה אינם אמורים להוות מכשול רציני להישגים
מקצועיים כפי שהם מהווים באוכלוסייה הכללית,
שכן ליהודים אמריקאים יש
בדרך כלל משפחות קטנות
חרף הישגיהן
16
יותר בממוצע".
ובכל
ההשכלתיים
זאת ,הם מהווים מכשול.
ומשפחותיהן
נשים יהודיות אמריקאיות
הקטנות,
אינן נהנות מאותם מסלולי
נשים יהודיות
קריירה הפתוחים לגברים
בארה"ב אינן
יהודים אמריקאים ,והרוב
נהנות מאותם
עמדות
של
המכריע
מסלולי קריירה
ההנהגה בעולם הקהילות
הפתוחים
היהודיות באמריקה עדיין
לגברים יהודים
בשליטה גברית .וכך ,חרף
אמריקאים
ההשכלתיים,
הישגיהן
הקטנות,
משפחותיהן
ודפוס המשפחה בימינו,
שיש בה שני מפרנסים ,הנשים היהודיות באמריקה
לא השיגו שוויון מגדרי.

חלק ב'  -השלכות
ייצוג-ח ֶסר לנשים בעמדות הנהגה אינה
ֶ
הבעיה של
תופעה מבודדת; אדרבא ,היא קשורה בבעיות חמורות
בהרבה בעולם היהודי.
בהערכה השנתית לשנה שעברה העריך המכון
למדיניות העם היהודי את מצב ההנהגה בקהילות
היהודיות בצפון אמריקה וזיהה את האתגרים
העיקריים הכרוכים בהחלפת דור ההנהגה הנוכחי.
ההבנה היתה כי "אלה שיתפסו את העמדות
המקצועיות הבכירות יצטרכו להתמודד עם הקשר
יהודי וכללי שונה מאוד מזה שציפה לקודמיהם
בתפקיד [ ]...רבות מן המגמות [החדשות] הללו
מייצגות אתגרים ארוכי-טווח לחיוניותה של הקהילה
היהודית בצפון אמריקה ,ולפיכך גם של היהדות
העולמית :17".אתגר הגיוון הוא בבירור חלק מרכזי
בנוף החדש הזה ,והוא מציג מספר השלכות שאותן
ננתח להלן.

התנכרות הנוער היהודי
יותר ויותר ארגונים יהודיים אמריקאים מנסים
להתמודד עם פער הדורות הקיים בין המנהיגים
והנדבנים הנוכחיים בקהילה היהודית ,לבין דור
המילניום של יהודי אמריקה .צעירים יהודים
אמריקאים בני דור זה נולדו וגדלו בעולם שונה
דרמטית מזה של אבותיהם ,והדרכים שלהם
למעורבות בחיים היהודיים שונות מאלה של הוריהם;
מה ששימש בעבר לעיצוב השקפת העולם וצורת
המעורבות של הוריהם שוב אינו פועל עליהם כיום.
כפי שניסח זאת מנכ"ל "פרויקט דוד" ,דוד ברנשטיין,
"אחד האתגרים הגדולים ביותר של העולם היהודי
הוא מתן השראה לדור הצעיר כדי להביאם לאכפתיות
18
ופעולה מתוך היותם יהודים".
בין הסיבות לכך שצעירים יהודים אמריקאים
מתקשים להיות מעורבים בחיים הקהילתיים יש
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למנות את הדימוי של חיי קהילה (קומוניטריאניזם)
שאבד עליהם הכלח שהם מזהים בחלק מהארגונים
היהודיים; יתירה מזו ,היעדר הגיוון ,הבולט כל-
כך בעמדות ההנהגה בקהילה היהודית המאורגנת
באמריקה ,משגר לצעירים יהודים את המסר כי
הארגונים האלה מיושנים וכי אין להם שום עניין
אמיתי בהתפתחות החברה היהודית .יתכן שקיים
קשר ישיר בין התנכרות הצעירים לארגונים היהודיים
הממוסדים לבין חוסר הגיוון בדרג הבכיר ,שכן
התמונה הכללית שבני הדור הצעיר היהודי רואים
בקהילה היהודית המאורגנת שונה מאוד מן הערכים
הליברליים של שוויון והכלה שעימם הם מזדהים.
אחד הממצאים המעניינים ביותר בדו"ח מכון המחקר
פיו מ 2013-על יהודי אמריקה הוא המוטיב המתמשך
של הליברליזם היהודי" :היהודים הם אחת הקבוצות
הליברליות והדמוקרטיות במובהק בפוליטיקה
בארה"ב .שיעור הליברלים בקרב המזדהים כיהודים
הוא יותר מכפליים משיעור המזדהים כשמרנים,
בעוד שבציבור הרחב המאזן הזה כמעט הפוך".
עמדות ליברליות אלו נפוצות יותר בקרב יהודים
צעירים 54% :מתוכם (גילאי  )18-29מצהירים על
השקפות ליברליות ,לעומת  16%בלבד המגדירים את
עצמם כשמרנים 19.אלא שהשקפות ליברליות אלה
אינן מוצאות ביטוי מעשי כשמדובר בשוויון מגדרי
בקהילה היהודית  -הן במונחי תפקידים במשפחה,
שיש בהם העדפה מוחצת לגברים ולקריירות שלהם
על פני נשים (ראו פרק מסקנות והמלצות) ,והן
במונחי הנהגות הארגונים; לכן סביר מאוד שהדור
הצעיר ביהדות אמריקה ירגיש מנותק יותר ויותר מן
הקהילה היהודית אם הדברים לא ישתנו.
כפי שצוין בהערכה השנתית הקודמת של המכון
למדיניות העם היהודי ,נראה כי בקרב צעירים רבים
שוררת תפיסה שלפיה הארגונים היהודיים מן הזרם
המרכזי מתנגדים לשינוי ,מתמקדים בגיוס כספים
בלבד ,ונעדרי תחכום טכנולוגי; 20לכן ,אם יש רצון

לטפח יכולת לשינוי מוסדי ,חשוב מאוד להתאים
את הארגונים היהודיים לצרכים החדשים של העולם
הנוכחי ,ויש להקדיש תשומת לב מיוחדת לקולות
העולים מן הדור הבא .צעירים יהודיים מוכשרים
ובעלי מוטיבציה בדרך כלל אינם מעוניינים לעבוד
בארגונים מסורתיים ,וארגונים המעסיקים בעיקר
נשים אך תמיד עומדים בראשם גברים ,כמו ארגוני
הקהילות היהודיות באמריקה ,נתפסים כמשדרים
בדיוק את המסר הזה ,של
עולם מיושן וקופא על
ההשקפות
שמריו.
משום כך ,אם הקהילה
המאורגנת
היהודית
באמריקה רוצה למשוך
אליה יותר ויותר צעירים
יהודים בשנים הבאות,
ההתמודדות עם שאלות
השוויון המגדרי מהווה
תנאי מקדים והכרחי.

הליברליות
של רוב יהודי
ארה"ב אינן
מוצאות ביטוי
מעשי כשמדובר
בשוויון מגדרי
בקהילה
היהודית

משבר ההמשכיות בהנהגה
הכשל בקידום נשים לתפקידי הנהגה ממלא תפקיד
גם במה שמכונה "משבר ההנהגה".
כשמדובר במוסדות יהודיים אמריקאים ובחיפושיהם
אחרי מנהיגי המחר ,נוהגת בהם הטיה מערכתית
ברורה ומושרשת נגד נשים ,המוצאת ביטוי גם
בתהליכים בעיתיים של חיפוש מנהלים וגם בהצעת
מסלולי קידום לנשים .כשהנשים מהוות שני שלישים
מכוח העבודה המקצועי בעמותות (אך רק 19%
מן המנכ"לים של  400גופי הצדקה הגדולים ביותר
בארה"ב) 21,נודעת חשיבות מכרעת לזיהוי כשרונות
פוטנציאליים ,למתן גישה למובילים המורים את הדרך
( ,)mentorsלהטלת משימות שמנצלות ומאתגרות
את הכישורים של מנהלים מבטיחים בדרג הביניים,
לפירוק "מועדון החברים הוותיקים" ,ולשיפור תהליך
המכון למדיניות העם היהודי
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החיפוש למשרות בכירות .אנו ערים לכך ש"מועדון
החברים" אכן תרם לבניית אמון וסולידריות ,תקשורת
יעילה וקבלת החלטות במשך עשרות שנים ,וכל
אלה הביאו תועלת רבה למיעוט שביקש להגן על
עצמו ולקדם את האינטרסים שלו .אבל בעולם של
ימינו ,אנו רואים פחות ופחות מנהיגים הירואים
שסוחפים אחריהם בכוח אישיותם בלבד את החיילים
ל"הסתערות על הגבעה" ,ויותר ויותר צוותי הנהגה
שבהם החבר הוותיק ביותר פועל כמדריך ,מפגין
אמפתיה והערכה להשקפות האחרים ולתרומותיהם
 במילים אחרות ,הסגנון שאימצו נשים מנהיגותרבות .צורכי ההנהגה של הארגונים (יהודים ולא-
שּתנים:
ומ ַ
יהודים) הולכים ִ
"כיום ,כאשר כה רבים
משבר ההנהגה
מאיתנו הם עובדי צווארון
לא ייפתר
לבן מול מסכי מחשב,
אם הקהילה
המגשרים על תרבויות
היהודית לא
ואזורי זמן רחוקים ,יש
תנהל דיון
פחות צורך במנהלי עבודה
רציני על
עם סגנון פיקודי ויותר צורך
הכללת יותר
במנהלים פתוחים ,משתפי
נשים בעמדות
פעולה' ,נשיים' ,שידחפו
מנהיגּות
אותנו בעדינות להישגים
גדולים 22".בניתוח נוסף
מ 2011-הופיע הניסוח:
"נראה כי מנהיגּות כיום ,יותר מבעבר ,כרוכה ביותר
איכויות נשיות ביחסי אנוש ,כגון רגישות ,חום,
23
והבנה".
כפי שהצענו בהערכה השנתית לשנים ,2012-2013
"המנכ"לים הבאים צריכים לשמור על איזון קפדני בין
מנהיגים חזקים ומועצמים ,מצד אחד ,לבין מנהיגים
המטפחים שיתוף פעולה ומעצימים אחרים ,מצד
שני ".גמישות ,סתגלנות ,יצירתיות ,ורוח של חדשנות
ויזָ מּות צריכות לבוא יחד עם פתיחות לחשיבה בין-
תחומית וחוצת תחומים; במלים אחרות ,לדור הבא

184

המכון למדיניות העם היהודי

של ההנהגה היהודית צריכות להיות גם תכונות שעל
פי המסורת יש להן זיקה לנשיות.
במחצית השניה של  2013התבקשה קבוצת המחקר
 Bridgespan Groupלבדוק סוגיות של העברת הנהגה
ולזהות מערך פעולות פוטנציאליות שניתן לנקוט כדי
לחזק את מאגר המנהיגים הפוטנציאליים לעמדות
בכירות בשטח 24.אף שלנו ברור כי התמודדות מתכללת
(הוליסטית) עם שאלת המנהיגות הנשית היא חיונית
לחיזוק מאגר זה של מנהיגים פוטנציאליים ,המחקר
לא כלל המלצה כזו.
כפי שכבר צוין ,מאגר הכשרון הנשי בקהילה היהודית
המאורגנת הוא ענק ,כשהנשים מייצגות  75%מן
הצוות המקצועי בארגונים היהודיים .לכן לא מדובר
כאן בבעיה של חוסר במשאבים; נראה כי הבעיה ,עד
היום ,היתה נעוצה דווקא בחוסר רצון ,בצד היעדר
ליווי ותמיכה ( )mentoringומסלולי פיתוח קריירה.
משבר החלפת ההנהגה הוא אחד הבעיות העיקריות
שמטרידות את הקהילה היהודית באמריקה בשנים
אלה ,ויש לסוגיה זו היבטים רבים ושונים; אבל
המשבר עצמו בוודאי לא ייפתר במלואו לעולם אם
הקהילה היהודית המאורגנת לא תנהל דיון רציני על
הכללת יותר נשים בעמדות מנהיגות בעולם היהודי
היום ,ובמיוחד מחר.

היעדר חדשנות
ניתן לראות חדשנות כיישום פתרונות טובים יותר
העונים על צרכים חדשים; חדשנות מתייחסת לרעיון
של לעשות משהו אחר ,ולא לעשיית אותו הדבר רק
בצורה טובה יותר ,על מנת לפתור בעיות חדשות
וישנות.
בעשור האחרון הופיע "מגזר חדשנות יהודית"" :יש
כיום יותר מ 600-יוזמות הזנק (סטארט-אפ) יהודיות
בצפון אמריקה ,ורבות מהן משכו לשורותיהן כמה
מן האנשים הטובים והמבריקים ביותר .שמותיהם

של ארגונים ויוזמות כמו ,ROI 25,Jumpstart
 28Joshua Ventures ,27 Slingshotו 29Bikkurim-עולים
תכופות בקרב גורמים חשובים נוספים המאיצים
את המאמצים הללו [ ]...אבל למרות המחויבות
הנמשכת לזהות ולחדשנות יהודית ,רבים מהמוסדות
היהודיים הממוסדים יותר דיווחו על קשיים במשיכת
כשרונות לשורותיהם 30".לחלק מהצעירים היהודיים
המשתתפים במיזמים העוסקים בחדשנות בעולם
היהודי ,הממסד מעניק עידוד ותמיכה; אבל אחרים
חשים שהממסד היהודי עדיין מגלה חשדנות כלפי
כל יוזמה חדשנית 31.בסך הכל ,ניתן לעשות יותר
לטיפוח חדשנות בקהילה היהודית ,אם כי כבר
כעת ניתן לראות התקדמות במגזרים החדשים
יותר :לדוגמה ,בשדה הצדק החברתי היהודי,
32
בראש ארגונים רבים ,ובהם Bend the Arc
ו 33JOIN for Justice-עומדות נשים ,וכך גם בארבעה
מתוך חמשת כתבי העת היהודיים המובילים בארה"ב
ברמה הארצית (,36Sh'ma ,35Forward ,34Tablet
 .)37Moment andבשנים האחרונות קמו מיזמים
נוספים ,כגון הקרן לחדשנות יהודית במדיה חדשה
(,)Jewish New Media Innovation Fund - the Fund
שהושקה ב 2010-מטעם קרן ג'ים ג'וזףThe ,
 ,Righteous Persons Foundationוהקרן של משפחת
שוסטרמן :זה היה פרויקט גישוש שנועד "לזהות
ולממן פרויקטים דיגיטליים שמטרתם העשרה
וחידוש מסורות יהודיות ,החייאת מוסדות יהודיים,
38
ושימור ההיסטוריה היהודית".
26

בהקשר הלא-יהודי ,במשך השנים נוסדו כמה ארגונים,
בעיקר בעולם העסקים ,שמטרתם טיפוח חדשנות.
רבים מהם ,כגון ),Center for Talent Innovation (CTI
מתמקדים גם בחדשנות בתחום המנהיגות ובצרכים
החדשים של מנהיגים כיום ובעתיד 39.במאמר שראה
אור ב 2013-ברשת הבלוגים של Harvard Business
 Reviewכתבו סילביה אן היולט (נשיאה ומנכ"לית
 ,)CTIמלינדה מרשל (סגנית נשיאה בכירה ומנהלת

הפרסומים ב )CTI-ולורה שרבין (סגנית נשיאה ומנהלת
המחקר ב )CTI-כי "למנהיגים שמוודאים כי נשים יקבלו
זמן אוויר שווה יש סיכוי גבוה ב 89%-ממנהיגים שאינם
דואגים להכללת נשים לשחרר ולנצל את הפוטנציאל
החדשני של נשים .למנהיגים שמוכנים לשנות כיוון
בהתבסס על תשומות של נשים יש סיכוי גבוה כפליים
להצליח לעלות על רעיונות מנצחים .ולמנהיגים
שמוודאים שכל אשה החברה בצוות תקבל משוב
בונה ותומך יש סיכוי גבוה ב 128%-לקבל מעובדיהם
40
רעיונות פורצי-דרך".
במילים אחרות ,מנהיגים ,המבינים במלואו את
הפוטנציאל של הנשים שהם מעסיקים ונותנים
לו עידוד וחסות ,נהנים
מסבירות להצלחה גבוהה
תחושת חלק
בהרבה מזו של אלה שאינם
מהצעירים
מנצלים פוטנציאל זה .גם
בקהילה היא
גיוון בשורות ההנהגה עשוי
שהמימסד
לשחרר פוטנציאל אדיר זה.

היהודי מגלה
חשדנות כלפי
כל יוזמה
חדשנית

כשמדובר בעתיד הקהילה
המאורגנת
היהודית
באמריקה ,חובה להבין
ולעודד את הפוטנציאל
הזה .אמנם מבין הארגונים
החדשניים
היהודיים
ו"חברות הנהנות ממענקי קרן 60% ,Slingshot
מנוהלים על-ידי נשים 41,אבל ארגונים רבים עדיין
"אינם מצליחים להבין את פוטנציאל החדשנות המלא
של הנשים בתוכם ,אם מפני שההנהגה איננה יודעת
איך לחלץ מהן תובנות ,או שחסרה לה הפרספקטיבה
הדרושה לאימוץ הרעיונות שנשים מעלות"; 42ואף
שרבים בעולם היהודי כבר יזמו מסעות תמיכה
והדגישו את החשיבות שבניצול פוטנציאל חדשני זה,
הזרם המרכזי בקהילה היהודית המאורגנת עדיין לא
עשה את כל הדרוש כדי לתת דרור ליצירתיות הנשית
ולטפח בשורותיו קבלת החלטת נועזת.
המכון למדיניות העם היהודי
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כמו כל ארגון אחר ,גם הקהילה היהודית צריכה
לחשוב הרבה יותר במונחי חדשנות ,וקצת פחות על
המסורת .בעניין החדשנות ,הוכח כי הנשים מייצגות
מאגר כשרונות משמעותי ,אך גם פחות מנוצל.
המחקרים מראים כיצד הגיוון משחרר חדשנות
ומניע צמיחה ,ואיך מנהיגים עונים על הצרכים
החדשים בארגונם כשהם מגלמים בעצמם את הגיוון,
המנהיגות
וכשתרבות
שלהם מחבקת ומאמצת
הקהילה
גיוון 43.לכן ,נשים יהודיות
היהודית צריכה
בעמדות הנהגה נחוצות
לחשוב יותר
לא רק על מנת להתגבר
במונחי חדשנות
על משבר ההנהגה ,פער
ופחות על
הדורות ואובדן ההשפעה
המסורת
היהודית :יש להן חשיבות
מכרעת גם כנכס התורם
לשיפור החדשנות בקהילה
היהודית.

חלק ג'  -מסקנות והמלצות
אתגר הגיוון מחייב מהלך שיתוף פעולה ארוך טווח,
שייּבנה סביב חזון משותף בידי קואליציה רחבה של
ָ
מוסדות ושחקנים.
כשמדובר בגיוון ובשינוי ארגוני רציני ,במקרים רבים
הארגונים עוברים שלושה שלבים ,שאותם ניתן
לתאר כהכחשה" ,סידור חלון הראווה" (הארגון הודה
שיש בעיה ,אבל הפעולות שננקטו לפתרונה אינן
מספיקות) ,ולבסוף  -התמודדות רצינית עם הסוגיה.
ארגונים יהודיים רבים טוענים שנשים אינן רוצות
להנהיג .לדעתנו ,טענה זו נשמעת כמו תסמין של שלב
ההכחשה .משום כך אנו ממליצים לארגוני הקהילה
היהודית באמריקה ,עד כמה שהדבר אפשרי ,לצאת
משלב ההכחשה ולדלג על שלב הראווה ,על מנת
להתמודד מיד וברצינות עם בעיית הגיוון ,וזאת
באמצעות בחינת הארגונים שמצטיינים בהתמודדות
זו .גם מי שכן מתייחסים לבעיה ברצינות מגלים שהיא
סבוכה וקשה ביותר ,ושאין לה פתרונות פשוטים; לכן
על הארגונים היהודיים לנסות להיצמד לנתיב שפילסו
אותם גופים שכן הצליחו להגיע לגיוון בהנהגתם,
ולהתחיל בהקדשת תשומת לב מיוחדת לדפוסי
הפעולה שהוכחו כמוצלחים בארגונים אחרים.
נשים רבות העובדות בארגונים היהודיים מתלוננות
על דרישות התפקיד בראש הפירמידה ,שלקראתן הן
לא קיבלו כל הכשרה או הכנה לאורך שנות עבודתן.
דו"ח 'יוזמת צנרת ההנהגה' שפורסם במארס 2014
"בוחן את הסוגיות המשפיעות על השאלה אם ואיך
מתמלאים קווי הצנרת המובילים לעמדות הנהגה,
ומזהה סדרת פעולות פוטנציאליות לחיזוק מאגר
44
המנהיגים הפוטנציאליים לעמדות בכירות בתחום";
אף שהמטרה היא לזהות קבוצות של מנהיגים
עתידיים בעלי פוטנציאל ולספק להם הכשרה ,הדרכה
(מנטורינג) ותמיכה על מנת לטפח אותם לתפקידי
הנהגה בכירים בתחום במהירות האפשרית ,אין בדו"ח
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המלצות לתוכניות ספציפיות לנשים ,ושאלת המגדר
לא צוינה כקדימּות מפורשת במחקר .אבל הכשרת
נשים לעמדות הנהגה צריכה להיות מאמץ מתמשך,
המע ֵרב נשים בכל שלבי הקריירה שלהן:
ָ
	•בטווח הקצר ,במיוחד כשמדובר במשבר
ההמשכיות בהנהגה הנוכחית ,לזמן יש חשיבות
מכרעת ,והתוכניות צריכות להתמקד בנשים
שכבר נמצאות ב'צנרת' ,הרוצות ומוכנות לטפס
לשלב הבא בסולם הארגוני .כל אחד מהמנהיגים
הנוכחיים יצטרך לזהות ,בצד מועמדים גברים,
לפחות שתי נשים כמועמדות אפשריות להחליפו,
ולהתחיל בתהליך הכנתן לאפשרות שהן יירשו
אותו בתפקידו.
	•בטווח הבינוני ,הקהילה היהודית האמריקאית
צריכה להתחייב לבנות תוכניות מנהיגות
ספציפיות לנשים באמצע הקריירה ,על מנת
לסייע להן להתמודד עם החסמים הקיימים
המונעים את קידומן ,ולהפנות אותן לתפקידי
ההנהגה שיתפנו בשנים הקרובות .ניתן להשתמש
בתוכניות כמו Women’s Leadership Forum
של בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת
הרווארד 45,שיעדן הוא להכין נשים לצבירת יתרון
אסטרטגי בארגון ,כמודל לאימוץ תוך התאמה
להקשר של הקהילה היהודית.
	•לסיום ,בטווח הארוך ,יש לפתח תוכניות
ספציפיות לנשים הנכנסות כעת או שנכנסו
לאחרונה לעולם הקהילות .אלה הן הנשים אשר
בבוא היום יהיו מנהיגות העתיד של הקהילה
היהודית ,ויהיה זה נבון לזהות ,להדריך ולהכשיר
אותן משלב מוקדם בקריירה שלהן  -או אף קודם
לכן .למעשה ,הקהילה היהודית יכולה לתת ,חזון
של קידום תוכניות מנהיגות גם לסטודנטים ,על
פי המודל של רשת החינוך למנהיגות ציבורית
46
),(Public Leadership Education Network - PLEN
גוף ארצי שמושבו בוושינגטון" ,המתמקד

בלעדית בהכשרת תלמידות אוניברסיטה לעמדות
הנהגה בזירת המדיניות הציבורית [ ]...באמצעות
הפגשת הסטודנטיות עם דמויות המשמשות
מודלים לחיקוי ,נתיבי קריירה אפשריים והקניית
כישורים הרבה לפני שהן נכנסות לשוק העבודה,
המשימה של  PLENהיא להגדיל את מספר הנשים
בעמדות הנהגה בכירות".
על מנת למדוד את ההצלחה של תוכניות מסוג
זה ,על הנהלות הארגונים להקים בכל ארגון ועדה
לקידום נשים ,עם יעדים מספריים ברורים ותאריכי
יעד ,על מנת לוודא ולהבטיח את קידום הנשים
לעמדות בכירות .כל ועדה כזו תהיה כפופה לארגון
גג רחב יותר ,שיכול להיות
חלק מוועדת הנשיאים
הכשרת נשים
של הארגונים היהודיים
לעמדות הנהגה
הגדולים; ועדת גג זו תוקדש
צריכה להיות
גם למעקב אחרי קידום
תהליך מתמשך
הנשים בפועל בארגונים
ַה ְמ ָע ֵרב נשים
היהודיים באמצעות דו"חות
בכל שלבי
שנתיים שיוגשו למליאת
הקריירה שלהן
ההנהגה ,ושקיפות זו תסייע
לכל הארגונים להיצמד
לאותה תוכנית ולהתחיל
להתמודד ברצינות עם
שאלת השוויון המגדרי אחת ולתמיד .אנו ממליצים
על שיתוף פעולה עם  AWPבהקמת ועדות כאלו
ובגיבוש דפוסי הפעולה המומלצים לכל ארגון וארגון,
ובכללם גם נוהגים להתמודדות עם הקושי באיזון חיי
העבודה מול חיי המשפחה.
החוק הפדרלי בארצות הברית אינו מחייב מתן חופשת
לידה בתשלום לנשים ,אבל בהתייחס לארגונים
היהודיים ,כיום הולכת ומתארכת רשימת העמותות
היהודיות שמציעות חופשת לידה בתשלום או
אפשרות להארכת חופשת הלידה ,הודות לשתדלנות
ארוכת שנים של  47.AWPאבל האשה העובדת היהודיה
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הנשואה עדיין "פועלת כמפרנסת שניה ,שאפשר
לשנות את תעסוקתה ושעות עבודתה ולהתאים אותן
למענה על הצרכים והדרישות של המשפחה; [דפוס
זה] עשוי לאפשר ליהודים לשמר את המשפחתיות
שהיתה תמיד מרכזית לתרבות היהודית 48".לתפקידים
במשפחה יש השפעה ישירה על הקריירות של נשים;
רבים מאמינים שנחוץ שינוי בתרבות היהודית שלנו
בכללותה ,שכן הציפיה שנשים ייקחו על עצמן את רוב
המטלות הקשורות בניהול הבית וגידול הילדים כחלק
מתפקידינו המשפחתיים המסורתיים מוציאה מכלל
אפשרות את יכולתן לנהל קריירה באופן שוויוני ...אנו
מציעים להעביר את תשומת הלב לתפקיד הגברים
והאבהות במימושו של
שוויון מגדרי .מחקרים
חופשת לידה
מוכיחים שחופשת לידה
לאבות מגדילה
לאבות מגדילה את השוויון
את השוויון
המגדרי בבית 49,שהוא תנאי
המגדרי בבית,
מקדים לכך שנשים יוכלו
שהוא תנאי לכך
לחתור לקריירות בעמדות
שנשים יוכלו
50
הבכירות ביותר.

לחתור לקריירות

אף שערכי המשפחתיות
בעמדות
היהודית המסורתית נוטים
הבכירות ביותר
להטיל על הנשים את
האחריות המלאה לחינוך
וגידול הילדים ,מן הראוי
לזכור כי המסורת היהודית מצפה דווקא מהאבות,
ולא מהאמהות ,להיות אחראים לגידול הילדים
51
ולחינוך הילדים.
לפיכך אנו ממליצים גם כי הארגונים היהודיים
באמריקה ימשיכו בהנהגת מדיניות רשמית בענייני
עבודה-משפחה ,שתאפשר חופשת לידה לאבות
וגמישות לגברים ולנשים גם יחד 52 ,ובתוך כך ירחיבו
את הרשת היהודית של מעונות יום זולים ואיכותיים
לילדים על מנת ששני ההורים יהיו חופשיים להגשים
את עצמם בקריירות שלהם.
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במקביל אפשר להזמין תורמים להתחייב לתמוך
במסלולי מימון שיעודדו את הארגונים להגדיל את
ייצוג הנשים בצמרת; על בסיס המודל של קמפיין
"גברים כבעלי ברית" של  ,AWPהמושתת על הרעיון
שעל הגברים להתחייב שלא ישתתפו בגופים ציבוריים
שיש בהם רק חברים גברים ,ולא יארגנו כנסים שרק
גברים משתתפים בהם בתפקידים המרכזיים (ובכך
אף משכנע את הארגונים גם להזמין נשים מוכשרות
שנִ יראּותן אולי נמוכה יותר ,אך הן בעלות כישורים
זהים) ,התורמים יוכלו להתחייב על מתן קדימּות
למסלולי מימון המתגמלים ארגונים על התקדמות
ממשית בקידום הנשים בשורותיהם לעמדות הנהגה.
התורמים יוכלו גם לשקול מימון מיזמי ייעוץ
ניהולי מקצועי לארגונים יהודיים שיתמקדו
בשיפור ייצוג הנשים בדרג הבכיר שלהם .רוב
חברות הייעוץ הגדולות מציעות סדרות ייעוץ
להנהגת דפוסי פעולה של גיוון ,על מנת לסייע
ביצירת מקומות עבודה שבהם הכשרונות של
נשים מתוגמלים ומסלולי הקידום מוגדרים כך
וישמרו אותן
ַ
שימשכו נשים ,יסייעו בהתפתחותן
בארגון .חברות ייעוץ ארגוני כגון ,53McKinsey
,55Bain & Company ,54Boston Consulting Group
 ,56Booz & Companyו - 57Deloitte-אם למנות רק
חמש מבין חברות הייעוץ היוקרתיות ביותר על
פי דירוג פורבס לשנת  - 582011מציעות תוכניות
ספציפיות שמטרתן זיהוי ,הכשרה ושמירת הנשים
המוכשרות ביותר בכל רחבי הצנרת המקצועית .על
הקהילה היהודית לשקול ברצינות התקשרות עם גופי
ייעוץ מקצועיים בסוגיית השוויון המגדרי ,במגמה
להאיץ עד כמה שאפשר את התהליך להשגתו.
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minds_about_women.ashx

החברה "חותרת להיות המקום הטוב ביותר לנשים5454
הרוצות קריירה בשירותים מקצועיים ורואה במשיכת
מיטב הכשרונות הנשיים ושמירתם בתוכה מפתח
 יוזמת הנשים עוזרת לגייס.לשמירת יתרונה העסקי
לשורות החברה את הכשרונות הנשיים הטובים ביותר
בנמצא ולשמור ולקדם את הנשים העובדות כיום
 באמצעות ניהול יעיל של מסלולי הקריירהBCG-ב
http://www.bcg.com/careers/is_bcg_for_ :"שלהן
me/diversity_networks/womens_initiative.aspx
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15

מיפוי גנאלוגי ובדיקות דנ"א ישירות
לצרכן :השלכות לגבי העם היהודי*

הקדמה

בשנים האחרונות חל גידול דרמטי במידת העניין
במיפוי גנאלוגי .רשת האינטרנט מציעה כלים
חדשים המאפשרים לאנשים לחקור את תולדות
משפחתם ולשתף פעולה עם קרובים רחוקים בבניית
אילנות יוחסין .במקביל ,ההתקדמות במחקר הגנטי
ובטכנולוגיית המחשב מאפשרות כיום לבצע מיפוי
גנאלוגי ישירות לצרכן ()DTC – direct-to-consumer
באמצעות בדיקות דנ"א במחירים השווים לכל נפש.
בין הגילויים הרבים שהתבררו לאלה שעשו שימוש
בהתפתחות זו בטכנולוגיות המיפוי הגנאלוגי ונבדקו,
עלתה גם אפשרות לקיומו של מוצא יהודי משותף.
חברות העוסקות בביצוע בדיקות דנ"א ישירות לצרכן
אף מתגאות בכך שהמוצר שלהן מסוגל "להסיק האם
ובאיזו מידה אתם ממוצא יהודי" 1או לגלות "את אילן
2
היוחסין היהודי שלכם".
תוצאות בדיקות דנ"א הובילו רבים לחקירת
שורשיהם היהודיים שהתגלו לאחרונה .התפתחויות
אלו מציעות הזדמנויות מלהיבות להתחּברות ,מגעים
קרובים וחיזוק הקשרים בקרב העם היהודי.
לדברי בנט גרינספן ,נשיא ומנכ"ל חברת Family Tree

 DNAהמובילה בתחום זה ,יש כאלה שאף מחליטים
להתגייר ,אחרי שגילו כי אפשר שהדנ"א שלהם מרמז על
מוצא יהודי 3.כבר ב 2005-הבחין ה"ניו יורק טיימס" כי

כתוצאה מבדיקות דנ"א" ,אימוץ היהדות הולך ומתפשט
בחלקים מדרום-מערב ארה"ב" ,בקרב היספאנים
4
המאמינים שהם צאצאיהם של האנוסים בספרד.
זאת ועוד ,הגנאלוגיה היהודית ,ובמיוחד זו האשכנזית,
עומדת כבר זמן רב במוקד העניין של מחקרים
מדעיים רבים ,שמטרתם היא לקבוע את מוצאה
הגנאלוגי של יהדות אשכנז.
אף שרק קומץ אנשים מבינים במלואם את הביולוגיה,
החישובים האלגוריתמיים ועקרונות ההסתברות
שעליהם מושתתים המחקר המדעי ובדיקות הדנ"א
לצרכנים ,המחקרים עצמם זוכים לפרסום נרחב
ומעלים שאלות בעייתיות בעלות השלכות פוליטיות
רחבות ,ואילו בדיקות הדנ"א לצרכן האינדיבידואלי
עשויות לתרום לתחושת הזהּות שלו.
מטרת מאמר זה היא להציג את הכלים הזמינים
במרחב המקוון לביצוע מחקר גנאלוגי קונבנציונלי,
את ההתקדמות במחקר גנטי ,סוגי התוצאות
המופקות מבדיקות דנ"א לצרכן ,וההשלכות שעשויות
להיות לכלים ולהתפתחויות הללו על העם היהודי,
כגון:
•

האם הכלים החדשים הללו משפיעים על מידת
הקשר לעם היהודי?

•

האם מודעּות בקרב יהודים לעובדה – המבוססת
באופן מדעי  -שהם 'קרובים רחוקים' תוכל ליצור
או לחזק את הסולידריות הקבוצתית שלהם?

* תודה מיוחדת נתונה לד"ר דבורה א .בולניק מהחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת טקסס ,ששמשה כיועצת מדעית עבור פרק זה
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	•כיצד צריכה הקהילה היהודית להתייחס לאנשים
שגילו לאחרונה את שורשיהם היהודיים?
	•איך ההתפתחויות הללו משפיעות על האופן שבו
נתפסת הזהות היהודית?
	•האם ניתן להשתמש בכלים אלה לחיזוק זהותו
היהודית של אדם ,והאם הם יכולים להוליד
צורות חדשות של מעורבות בקהילה היהודית?
	•איך יוכל העם היהודי למנוע מבדיקות הדנ"א
להפוך למנגנון שמעורר התנכרות?
המאמר מחולק לחמישה פרקים :סקירת
ההתקדמויות והיישומים החדשים של המחקר
הגנאלוגי ומדע הגנטיקה;
איך ההתקדמויות הללו
משתמשים
משפיעות על קבוצות שונות
רבים המתחילים
של אוכלוסיה לא-יהודית;
בבניין עץ
הכלים המקוונים הקיימים
משפחה
למחקר גנאלוגי; דוגמה
באתר גנאלוגי
ספציפית לסוגי התוצאות
מופתעים לגלות
המופקות מבדיקות דנ"א
שמישהו כבר
ישירות לצרכן; וההשלכות
כלל אותם או
שיש להתקדמויות אלו
את קרובים בעץ
על העם היהודי ,הן ברמת
משפחה קיים
הפרט והן ברמת הקולקטיב
היהודי.

מצב המחקר הגנאלוגי
ומדעי הגנטיקה
במהלך העשור האחרון חל גידול ניכר במסחור הכלים
למיפוי גנאלוגי .עשרות עסקים חדשים קיימים כיום
במטרה לאפשר לצרכנים להתחקות אחר תולדות
משפחתם באופן מקוון באמצעות חיפוש במסמכים
רשמיים ,כגון רשומות הגירה וצבא ,תעודות לידה
ופטירה ונתונים ממפקדי אוכלוסין .חברות אלו
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רותמות לשירותן את עוצמתן של הרשתות החברתיות
הווירטואליות ושיטות של מיקּור המונים (crowd
 )sourcingלצורך חיבור בין האנשים החוקרים את
שורשיהם לבין בני משפחה קרובים ורחוקים ויצירת
שיתוף פעולה ביניהם בבניית עצי משפחה שיש
ביניהם קשרים פנימיים מסועפים ,ומשובצים בהם
נתונים היסטוריים ידועים .חברת ,MyHeritage.com
חברת סטארט-אפ ישראלית המהווה את אחד מאתרי
הגנאלוגיה המובילים בעולם ,משרתת יותר מ75-
מיליון מנויים רשומים המשתמשים באתר שלה,
שבו כלולים  1.5מיליארד אנשים בתוך  27מיליון עצי
5
משפחה המתארחים באתר.
המשתמשים בונים את עץ המשפחה שלהם באמצעות
מידע ידוע על קרובי המשפחה והאבות הקדומים
שלהם ,והאתר מוצא באופן אוטומטי רשומות
היסטוריות מתאימות ,מספק מידע נוסף ומשבץ את
הראיות בתוך עץ המשפחה .האתר מוצא התאמות בין
עצי משפחה שונים ,ומספק לאנשים יכולת לבנות את
עץ המשפחה שלהם ללא מאמץ תוך השתלבות בעצי
משפחה קיימים .ככל שבונה העץ מזין יותר שמות
של קרובי משפחה לעץ המשפחה ,כך עולה הסבירות
שתימצא התאמה בינו לבין עצי משפחה קיימים.
משתמשים רבים המתחילים בבניית עץ משפחה
באתר גנאלוגי מופתעים לגלות שמישהו כבר כלל
6
אותם או רבים מקרוביהם בעץ משפחה קיים.
קיימים אתרים ויישומים רבים לבניית עצי
משפחה ,אך יש תקן אחיד לקבצים שבהם נשמרים
הנתונים הגנאלוגיים שמהם מורכב עץ המשפחה,
הידוע בקיצור GEDCOM (Genealogical Data
 Communication).7קיומו של פרוטוקול תקשורת
תקני משותף מאפשר שיתוף קבצים והפצה של עצי
משפחה דיגיטליים ללא בעיות של חוסר תאימות.
פרוטוקול התקשורת האחיד תרם בפועל להפצת
עצי משפחה דיגיטליים על פני פלטפורמות מחשוב,
אתרים וחברות עסקיות שונות.

ככל שיותר אנשים מזינים את עצי המשפחה שלהם
גדלה האפשרות
לאתרי גנאלוגיה ואילנות יוחסין ,כך ֵ
לשזור יחד את כל עצי המשפחה במטרה ליצור עץ-
על ,כשכל אחד מעצי המשפחה משמש כאבן בניין או
אבן פינה בבניית עץ גדול יותר.
עד לאחרונה ,היכולת לבנות עץ משפחה הוגבלה
במידה רבה לכמות המידע הקיים שיש למשפחה על
עצמה .למשפחות שנשארו באותו מיקום גיאוגרפי
במשך כמה דורות ,קיימו אותה תרבות ודיברו באותה
שפה ,יש סיכוי גדול בהרבה לצבור ידע עמוק יותר
על תולדות המשפחה מאשר למשפחה שנדדה על
פני יבשות ,דפוס אופייני למשפחות יהודיות במהלך
המאה שעברה.
אפילו בשיתוף עצי משפחה כמתואר לעיל ,ללא
ידיעת השמות של בני משפחה מסוימים ,או ללא
ידיעה האם לסבא-רבא היו אחים ואחיות ,כמעט
בלתי-אפשרי למצוא עדויות לקיומם .הדבר נכון
במיוחד בחיפוש אבות שהם דור ראשון להגירה :שינוי
שמות המשפחה כדי להתאים לארץ חדשה ,והניתוק
מאחאים ומדודנים בארץ המוצא (לפני הופעת אמצעי
התקשורת המודרניים) היו נפוצים מאוד לאורך
ההיסטוריה בקרב בני הדור הראשון להגירה ,והדבר
מקשה על צאצאיהם הביולוגיים בבואם לחקור את
תולדות משפחתם כפי שהתקיימה בעולם הישן.
ההתקדמויות במחקר הגנטי ובטכנולוגיות המחשוב
הביאו בעשורים האחרונים לסגירת פערי הידע שיש
לאנשים על ההיסטוריה המשפחתית שלהם ועל
קרובי משפחתם .מאז  ,1990כאשר הקהילה המדעית
הבינלאומית פתחה במיזם בן  15שנה למיפוי הגנום
האנושי המצוי בכרומוזומים של התא (במימון אגף
האנרגיה במשרד לחקר הבריאות והסביבה של ארה"ב),
העוצמה החישובית והמהירות שבה ניתן לרצף את
מרכיבי הדנ"א גדלות בכל שנה ,בעוד עלות החישוב
יורדת 8.ב 2002-עלות הריצוף של מיליון זוגות-בסיסים
של דגימת דנ"א (הגנום האנושי מורכב משלושה

מיליארד זוגות-בסיסים) היתה כ 5,000-דולר ,וכיום
העלות היא בערך  0.06דולר 9.ירידה דרמטית זו בעלות
הריצוף הפכה את ריצוף הדנ"א לבדיקה נגישה לא רק
למעבדות הנהנות ממימון עתק.
אף שהדחף העיקרי לחקר הדנ"א ולהצדקת מימונו
נשען על תכלית רפואית ,כיום נבדקים שדות
חדשים במחקר המדעי המשתמשים בריצוף דנ"א.
אחד מתחומי המחקר שהפיקו תועלת עצומה
מהתפתחויות אלו הוא האנתרופולוגיה המולקולרית,
המשתמשת בניתוח דנ"א לחקר האבולוציה ,דפוסי
נדידת אוכלוסיות האדם ,וקשרים גנאלוגיים בין
אוכלוסיות אנושיות שונות .באמצעות איסוף וניתוח
דגימות דנ"א שעברו בירושה
מאחד מההורים ,הצליחו
בעשור האחרון,
המדענים לסווג שושלות
ההוזלה במחיר
אבהיות ואימהיות לקבוצות
בדיקות דנ"א
בסיס" ,שושלות" גנטיות
העבירה
ַ
(הּפלֹוגרּוּפ.)haplogroup ,
במהירות את
שושלות אלו מתוארות
העניין בשדה זה
פעמים רבות כחמולות
מן האקדמיה אל
או שבטים קדומים אשר
התחום המסחרי
כלשהו
בשלב
כנראה,
במהלך ההיסטוריה ,חלקו
את אותו מיקום גיאוגרפי.
יחד עם זאת ,נכון יותר יהיה
להסתכל על שושלות אלו כקבוצת אנשים החולקים
אב (או אם) קדמון משותף שחי לפני עשרות אלפי
שנים.
עד כה פורסמו מחקרים אקדמיים ורפואיים רבים
שהשתמשו בניתוחי דנ"א לחקר בריאות ,דמוגרפיה
ואוכלוסיה ,אך העניין בשדה זה עבר במהירות מן
האקדמיה אל התחום המסחרי .עם ההוזלה במחיר
הבדיקה בעשור האחרון קמו מספר חברות חדשות,
המציעות בדיקות דנ"א ישירות לצרכן למטרות
גנאלוגיות ורפואיות 10.תמורת פחות מ 100-דולר
המכון למדיניות העם היהודי
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תוכלו כיום "לגלות את אילן היוחסין שלכם ,למצוא
קרובי משפחה ועוד" 11באמצעות בדיקת דנ"א.
הצרכנים יכולים לגלות בני משפחה וקרובים רחוקים
באמצעות התאמת דנ"א ,ולהרחיב את עץ המשפחה
שלהם ואת הידע שלהם על אבותיהם הקדמונים
באופנים שלא ניתן היה להעלות על הדעת רק לפני
 25שנה .כתוצאה ממוצרים אלה ,יחידים ומשפחות
לומדים כיום הרבה יותר על אבותיהם ומוצאם.
ניתוח דנ"א לצרכים גנאלוגיים מועיל במיוחד לאנשים
שהידע שלהם על תולדות משפחתם מוגבל ,או לאלה
המתעניינים בשורשים העמוקים שלהם.

מוטעית היא המחשבה שבדיקת דנ"א מנתחת את
הגנום (מכלול זוגות הנוקליאוטידים -הדנ"א -הנמצא
בתא ספציפי) או גנים (החלקים הפונקציונליים של
הדנ"א) מסוימים ואז קובעת אם הדנ"א הספציפי
שייך ליהודי או לא .גם לא נכון שקיים גן ספציפי או
סמן גנטי ,שאם הוא מופיע בדנ"א שלכם ,אזי אתם
יהודים .מה שבדיקות דנ"א לצרכים גנאלוגיים עושות
הוא השוואה בין הדנ"א של הנבדק לבין מסד נתונים
קיים של דגימות דנ"א ,על מנת למצוא רצפי דנ"א
תואמים או דומים מאוד ,ועל סמך הממצאים הללו
להכריע האם קיימים קשרים גנאלוגיים.

הק ָּבלה למשחק הטלפון השבור :במשחק הטלפון השבור ,המשתתף
אפשר להסביר בדיקת דנ"א באמצעות ְ
הראשון לוחש באוזנו של הבא אחריו משפט ,וזה לוחש אותו לבא אחריו .לאחר שהמשפט עובר בין כל
המשתתפים במשחק ,משווים בין המשפט המקורי לבין המשפט שהגיע אל המשתתף האחרון ומוצאים את
ההבדלים .דמיינו לעצמכם משחק ענק של טלפון שבור ובו שישים-ושלושה משתתפים ,שבו כל משתתף
מעביר את המשפט לשני אנשים במקום לאחד בלבד .בסוף המשחק ,במקום תוצאה סופית של משפט אחד,
מתקבלים שלושים-ושניים משפטים שונים ,שכל אחד מהם הועבר הלאה חמש פעמים .בין המשפטים
הסופיים יהיו כנראה נקודות דמיון מסוימות ,וייתכן שחלקם יהיו אפילו זהים .ככל שהמשפטים הסופיים
קרובים יותר זה לזה בשרשרת ,כך הדמיון בין המשפטים יהיה גדול יותר.
רצף דנ"א דומה למסר שמועבר במשחק הטלפון השבור .רק שרצף הדנ"א מורכב יותר לאין שיעור .הגנום
האנושי המצוי ברצף דנ"א מכיל יותר משלושה מיליארד זוגות-בסיסים (זוגות בסיסים הם הקווים האופקיים
שמגשרים בין סלילים מקבילים במולקולת דנ"א) .הגנום האנושי של כל בני האדם דומה ב 99.9-אחוזים,
ואת ה 0.1%-של השוני ניתן לראות כמעין צופן גנטי ,טביעת אצבע או 'חתימה' גנטית .הצופן הגנטי של כל
אדם מורכב מצירוף של מחצית מהצופן הגנטי של כל אחד מהוריו .מסיבות שונות ,הדנ"א עובר מוטציות
קלות כשהוא מועבר לצאצאים ,והמוטציות ההלו מתקשחות בתוך הדנ"א .בפעם הבאה שהדנ"א מועבר
לצאצא ,המוטציה יכולה להישאר קבועה ולעבור מדור לדור .כל עוד המקטע הזה ברצף הדנ"א נותר ללא
שינוי ולא עובר מוטציות נוספות ,הוא משמש כחותמת גנאלוגית ייחודית ,או "סמן גנטי" שהאדם מוריש
לצאצאיו.
כמו במשחק הטלפון השבור ,במהלך ההעברה של רצף הדנ"א מדור לדור הוא עובר שינויים קלים .ככל
שמספר ההעברות גדול יותר ,כך גדל השינוי בין הרצף הסופי לבין צורתו המקורית .ולהפך ,ככל שהדמיון
בין שני רצפי דנ"א גדול יותר ,כך גדל הסיכוי שהם מצויים על אותה שרשרת העברות.
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חשוב לציין כי האגודה האמריקנית לגנטיקת האדם
מזהירה את הצרכנים כי לכל אדם יש אלפי אבות
קדמונים ,כי מקטעי דנ"א מועברים בין הדורות באופן
"לא-דטרמיניסטי" [שאינו גזירה שווה בכל המקרים] ,וכי
בדיקות דנ"א יכולות לגלות רק "שבריר" מבין הצאצאים
האפשריים של נבדק אחד נתון 12.כלומר ,אורכו וחלקו
של סליל הדנ"א המועבר מהורה לילדיו הוא אקראי.
אבותינו לא תרמו לנו מקטעי דנ"א בצורה שווה; ולכן
לא מן הנמנע שהיכולת לאתר חלק מהם ,תהיה גבוהה
מהיכולת לאתר אחרים ,שאולי לא ניתן יהיה לאתר בכלל.
מבלי להגיע ולקבל דגימת דנ"א ישירה מכל אחד מאבות
אבותינו ,לא ניתן למפות באופן מלא את אילן היוחסין
של אדם מסוים .האגודה מזהירה כי "מקטעי הגנום
שתרם אב קדמון מסוים רחוקים מאוד מלהיות ניתנים
לזיהוי סגולי ומובהק ,כך שגם אם הגנום של אדם מכיל
אותן תרומות גנום ספציפיות ,הזיהוי של שושלת יוחסין
13
מסוימת לעולם אינו ודאי והוא תמיד סטטיסטי גרידא".
באמצעות ניתוחים סטטיסטיים מורכבים ,המחשב
הקרבה בין שתי דגימות דנ"א.
מסוגל לנבא את מידת ִ
ללא השוואת דגימת הדנ"א למערך קיים של נתוני
דנ"א ,לא ניתן להפיק מידע שיסייע למחקר גנאלוגי.
ככל שמאגר דגימות הדנ"א גדול יותר ,וככל שיש יותר
פרטים ביוגרפיים ידועים על האנשים שהדנ"א שלהם
כלול במאגר ,כגון היכן גרו אבותיהם ,כך הבדיקה יכולה
לגלות יותר .בדיקת דנ"א חושפת בפני הנבדק רק
את העובדה שהוא או היא חולקים חלק מהדנ"א עם
אדם או קבוצה החיים כיום ונבדקו בעבר .לכן ,אנשים
שמחפשים מידע גנאלוגי על עצמם באמצעות בדיקות
דנ"א יוכלו רק לראות את הדנ"א שלהם בהשוואה
14
לדנ"א של נבדקים אחרים המחפשים את שורשיהם.
מסיבה זו ,החברות העוסקות בבדיקות דנ"א בוחרות
לכלול במסדי הנתונים שלהן לא רק את הדנ"א של
הלקוח הספציפי ,אלא גם דגימות דנ"א שנלקחו
במסגרת מחקרים מדעיים .לדוגמה ,חברת Family
 Tree DNAכוללת את מערך הנתונים שאספו

דורון בהר ואחרים למאמרם על הגנום המשותף
של העם היהודי ,שראה אור בכתב העת Nature
בשנת Doron Behar et al., Genome Wide( 2010
15
).Structure of the Jewish People, Nature, 2010
מערך הנתונים כולל דגימות דנ"א מארבע-עשרה
קהילות יהודיות בתפוצה ומשישים-ותשעה אזורי
16
אוכלוסיה לא-יהודיים מן "העולם הישן".
ככל שעלות הבדיקות פוחתת ויותר דגימות דנ"א
מתווספות למאגרים גדולים ומנותחות למטרות
דמוגרפיות וגנאלוגיות ,כך מתבהרת התמונה הכוללת
של הקשרים בין עמי העולם.

ההשפעה על אוכלוסיות לא-יהודיות
ברמת היחיד ,הצרכנים מבצעים את הבדיקה מתוך
עניין אישי ולומדים דברים
חדשים על עצמם ועל מוצא
כיום ,בדיקות
אבותיהם .כבר ב 2006-קבע
דנ"א למטרות
מאמר ב"ניו יורק טיימס"
גנאלוגיות
כי "הבדיקות הגנטיות,
פופולריות בקרב
שהיו בעבר כלים מסתוריים
הקהילה האפרו-
בשימושם של מדענים
אמריקנית ובקרב
בלבד ,החלו להשפיע על
אמריקנים-
חיי היומיום בדרכים רבות.
ילידים (המכונים
הבדיקות מעצבות כיום
בטעות
מחדש את התחושות של
"אינדיאנים")
אנשים לגבי עצמם" 17,אם כי
בארה"ב הרבה יותר מאשר בארצות אחרות.
בדיקות דנ"א לצרכים גנאלוגיים פופולריות במיוחד
בקרב הקהילה האפרו-אמריקנית ובקרב קהילת
האמריקים הילידים (המכונים בטעות "אינדיאנים").
לשתי הקהילות יש עניין מיוחד בחקר שורשיהם
הקדומים ,אבל מסיבות שונות לגמרי .לאפרו-
אמריקנים ,שמרביתם הם צאצאי עבדים ,אין שום
תיעוד או מידע רשמי על מוצאם הגיאוגרפי המדויק
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של אבותיהם .באמצעות בדיקות גנאלוגיות הם
יכולים ללמוד יותר על שורשיהם ,לפני שנלקחו
לעבדות .ב 2006-שידרה רשת הטלוויזיה הציבורית
בארה"ב ( )PBSסדרה בת ארבעה פרקים בשם "חיים
אפריקניים-אמריקנים" שהתחקתה אחרי שורשיהם
של אפרו-אמריקנים מפורסמים כמו וּוּפי גולדברג,
קווינסי ג'ונס ואופרה וינפרי באמצעות ניתוח דגימות
הדנ"א שלהם .הצלחת התוכנית הביאה את הערוץ
להפיק סדרת המשך ,שהכילה מרכיבים חינוכיים
18
שנועדו להגברת המודעות למחקר הגנאלוגי.
בקהילת העמים הילידים של אמריקה ,מספר שבטים
השתמשו בבדיקת דנ"א לצורך הוכחת שושלת
משפחתית של השתייכות
19
שבטית וזכאות להטבות.
האתר
חלק מהמבקשים להירשם
,JewishGen.org
למכללות בארה"ב מבצעים
הקשור למוזיאון
בדיקות דנ"א לזיהוי מוצא
המורשת
ילידי על מנת לשפר
היהודית בניו
את פרופיל המועמדות
יורק ,מכיל אלפי
20
שלהם.
טולּבר
קים
מסדי נתונים
( ,)Tallbearאנתרופולוגית
חינמיים ובהם
באוניברסיטת טקסס ובת
יותר מ20-
שבט ילידי ,אמרה את
מיליון רשומות
הדברים הבאים למגזין "ניו
היסטוריות של
סיינטיסט" בתשובה לשאלה
יהודים
מדוע סוגיית בדיקות הדנ"א
מעוררת מחלוקת בקרב
קהילת הילידים:
אני חושבת שרבים מבין הילידים חושדים כי
המדענים ,שברובם אינם אמריקאים ילידים,
רוצים להפוך את ההיסטוריה שלנו לעוד
נרטיב הגירה שאומר" ,כולנו בעצם מהגרים,
כולנו שווים ,לא יכולות להיות לכם שום
תביעות מיוחדות לשום דבר ".יש גם אנשים
שאינם רוצים שידחפו בכוח לגרונם נרטיב
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מולקולרי של ההיסטוריה .הם מעדיפים
להעניק קדימות לסיפורי הבריאה השבטיים
21
שמחברים אותנו לנופים שמהם באנו.

הכלים הזמינים למחקר גנאולוגי
של יהודים
בהתייחס למחקר גנאלוגי קונבנציונלי ,קיימים
מספר מסדי נתונים מקוונים חינמיים המוקדשים
ספציפית למחקר גנאלוגי של יהודים .האתר
 ,JewishGen.orgהקשור למוזיאון המורשת היהודית
בניו יורק ,מכיל אלפי מסדי נתונים חינמיים ופשוטים
להפעלה ובהם יותר מעשרים מיליון רשומות
היסטוריות של יהודים 22,כגון יומני קבורה ,רישומים
בספר יזכור ,ונתונים חלקיים שונים נוספים שנאספו
בקהילות יהודיות לאורך המאה התשע-עשרה על-ידי
פרנסי הקהילה ופקידי מדינה .האתר פועל כצומת
המקשר בין גנאלוגים שמחפשים משפחות ועיירות
יהודיות ,ומאפשר שיתוף בממצאי המחקר וחילופי
מידע .כמו כן האתר משתתף במפעל "עץ המשפחה
של העם היהודי" ,שייעודו "לספק משאב רב-עוצמה
לחיבור בין אנשים המחפשים את אותם ענפי משפחה
יהודיים ,לחבר מחדש בין משפחותיהם ,ולהגביר את
העניין בגנאלוגיה יהודית 23",והוא פועל בשותפות
עם האיגוד הבינלאומי של אגודות גנאלוגיות יהודיות
( )IAJGSועם בית התפוצות בתל-אביב ,ומכיל יותר
24
מחמישה מיליון שמות.
ההסתדרות הציונית העולמית מחזיקה בארכיון הציוני
המרכזי ,שהוא הארכיון הרשמי של התנועה הציונית.
הארכיון מכיל מיליוני תעודות ומסמכים ,שרובם עברו
דיגיטציה והונגשו לחיפוש מקוון במסדי נתונים .בעשור
האחרון החליט הארכיון להיכנס לשדה הגנאלוגיה,
והוא מציע שירות חיפוש ומחקר לצרכנים המתעניינים
בתולדות משפחתם ואף מארח קורס במחקר גנאלוגי
במשרדיו בירושלים 25.ממשלת ישראל מחזיקה את

ארכיון המדינה ,המכיל רשומות אלקטרוניות שחלקן
נגיש דרך אתר הארכיון בעברית .מוסד יד ושם הוביל
מאמץ בינלאומי להקמת מסד נתונים לקורבנות
השואה .מסד הנתונים של יד ושם מכיל כיום מידע
26
ביוגרפי מקוון על ארבעה מיליון קורבנות.
לאחרונה נוצר גשר בין אתרים גנאלוגיים יהודיים לבין
בדיקות דנ"א .לדוגמה ,גם בית התפוצות וגם JewishGen.
 orgמפרסמים באתריהם בדיקות דנ"א לצרכי חיפוש
שורשים יהודיים באמצעות .Family Tree DNA
למרות שבדיקות הדנ"א לצרכים גנאלוגיים אינן
משנות כיום את הקהילה היהודית בכללותה באופן
משמעותי כלשהו ,הפופולריות שהן צוברות ברמת
היחיד מצדיקה בחינה של הממצאים העולים
מתוצאות הבדיקות ,משמעות התוצאות ,וההשלכות
המדיניות הצפויות.

תוצאות הדגימה
כהכנה לכתיבת פרק זה שלח המכון למדיניות עם
יהודי דגימת דנ"א של אחד מעמיתי המכון לבדיקה
בחברת  Family Tree DNAכדי להיטיב להבין את טיב
המידע המסופק לצרכנים.
המכון למדיניות עם יהודי רכש שלוש בדיקות שונות:
הבדיקה הראשונה קרויה בדיקת איתור משפחה והיא
בוחנת דנ"א אוטוזומלי ,הבודקת חלקים מהדנ"א
שהיו יכולים לעבור דרך כל אחד מאבותיו הקדומים
של הצרכן .אף שבדיקה זו היא הנרחבת ביותר,
במובן שהיא מספקת מידע כללי על התערובת של
כל האבות הקדמונים ומאפשרת לאדם למצוא קרובי
משפחה בני חמשת הדורות האחרונים ,היא איננה
מספקת מידע ספציפי על אילן היוחסין הישיר של
אדם מצד אביו או אמו.
הבדיקה השניה שבוצעה התמקדה בדנ"א
מיטוכונדריאלי ,שעובר בירושה רק דרך האם .מכיוון

שדנ"א מיטוכונדריאלי מועבר רק מאם לילד ,וכאשר
הילד הוא ממין נקבה המעבירה אותו לצאצאיה,
וכך הלאה ,הרי שהוא נושא בתוכו מידע על אילן
היוחסין הישיר של האדם מצד אמו בלבד .אף שכל
הזכרים מקבלים דנ"א מיטכונדריאלי דרך אימם,
הם אינם מעבירים אותו לילדיהם .בדיקת הדנ"א
המיטוכונדריאלי שהמכון למדיניות עם יהודי רכש
( )mtDNA+מספקת לצרכנים מידע על קבוצת הבסיס,
ה"שושלת" ( )haplogroupמצד אמם וכן מבצעת
התאמה בין הנבדק לבין אנשים החולקים ֵאם קדומה
משותפת המרחיקה עשרים-ושמונה דורות ,שהם
27
כשבע-מאות שנים.
בדיקת הדנ"א השלישית שבוצעה מתמקדת רק
בכרומוזום  ,Yהמועבר בלעדית מאב לבן (לנשים אין
כרומוזום  ,)Yכך שהוא נושא מידע על אילן היוחסין
הישיר של הנבדק מצד האב .הבדיקה הספציפית
שהוזמנה היא מסוג  ,Y-DNA37מנתחת  37סמנים
28
גנטיים ויכולה לנבא את הקרבה לאורך  8דורות.
שלוש הבדיקות ביחד עולות כ 320-דולר ,אבל ניתן
לרכוש כל אחת מהן בנפרד.
בעקבות ההזמנה דרך אתר החברה מגיעה בדואר
ערכת בדיקה .הערכה מכילה שני צמרוני פה ושתי
מבחנות פלסטיק זעירות שאליהן מכניסים את
הצמרונים אחרי שהבודק משפשף בהם את פנים
הלחי של הנבדק .הבודק מחזיר את הדגימות בדואר
לחברה וממתין כמה שבועות ,עד שהתוצאות זמינות
באתר החברה.
התוצאות שהמכון למדיניות עם יהודי קיבל מבדיקות
הדנ"א הדגימו באיזו מידה הבדיקות יכולות להשפיע
על הזהּות הנתפסת וההשתייכות האתנית של אדם.
איור  1להלן מציג את ה"הרכב האתניות" על פי
תוצאות בדיקת "איתור משפחה" ,המנתחת דנ"א
אוטוזומלי .על פי הבדיקה" ,הפזורה היהודית" מהווה
את חלק הארי של המוצא .כלומר ,כאשר משווים את
הדנ"א האוטוזומלי של הנבדק לקבוצות ייחוס שונות
המכון למדיניות העם היהודי
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באוכלוסיה ,הכלולות במסד הנתונים של החברה,
הדמיון הרב ביותר נמצא בין הדגימה לבין יהודים
אשכנזים .גיאוגרפית ,הנקודה המרכזית של המוצא היא
האזור שנקרא בעבר "תחום המושב" ,במזרח אירופה.
תוצאה זו גם מעידה כי חלק מאבותיו של הנבדק
עשויים להיות ממקורות מזרח-תיכוניים ואירופאים.
לפי בנט גרינספן מחברת  ,Family Tree DNAניתן
להסביר את הנוכחות של מוצא מזרח-תיכוני ואירופאי
בכך שבקרב האשכנזים ישנו שילוב של אב קדום
ממוצא מזרח-תיכוני ואם קדומה ממוצא אירופאי .יש
לציין כי כל ארבעת הסבים של הנבדק נולדו בקנדה וכי
כל ארבעת אבות-סבותיו נולדו באירופה.
היבט נוסף של התוצאות שהופקו מבדיקת הדנ"א
האוטוזומלי הוא בדיקת "איתור משפחה" ,המתאימה בין
הדנ"א של הנבדק לבין לקוחות אחרים 29שיכולים להיות
קרובי משפחה שלו .החברה מצהירה כי היא מסוגלת
לאתר בני דודים שניים בדיוק של  99אחוזים ,בני דודים
שלישיים בדרגת דיוק של  90אחוזים ,בני דודים רביעיים
בדרגת דיוק של  50אחוזים .במקרה הספציפי של עמית
המכון ,הבדיקה זיהתה מאות קרובי משפחה אפשריים,
אבל הוא הצליח לאמת כי רק שלושה מתוך מהקישורים
האפשריים היו אכן קרובי משפחה שלו (בן של בן דוד
שני ,נכד של בן דוד שני ,ובן של בן דוד שלישי).

של הנבדק ,שהוא רצף הנושא מידע על אילן היוחסין
הישיר מצד האם בלבד ,הצביעו אף הן על השתייכות
לתורשה יהודית .באופן ספציפי ,בין  100האנשים
במאגר החברה שהדנ"א שלהם תואם את הדנ"א
המיטוכונדריאלי של הנבדק ,כ 50-אחוזים מזוהים
כ"אשכנזים" 2 ,אחוזים כיוצאי "אלזס" ,והשאר אינם
מוגדרים ספציפית אלא באמצעות ארץ המוצא
של אימם .בעוד שקיימת סבירות גבוהה שאימותיו
הקדמוניות של הנבדק היו ממוצא אשכנזי ,עדיין
קיימת האפשרות שהן היו ממוצא "אלזסי" ,או אפילו
לא יהודיות כלל.
קבוצת הבסיס ( )Haplogroupהאמהית זוהתה
ַ
כהּפלֹוגרּוּפ  ,Hהנחשבת ל"שושלת האמהית הנפוצה
ביותר והמגוונת ביותר באירופה" ,ומאמינים שהיא
הופיעה לפני  25,000-30,000שנה באזור הצפון-
מזרחי של המזרח התיכון 30.בקרב יהודים 23 ,אחוזים
31
להּפלֹוגרּוּפ .H
מקווי ההורשה האשכנזיים משתייכים ַ
תוצאות בדיקת הדנ"א של כרומוזום  ,Yהנוגעות באופן
בלעדי לאילן היוחסין הישיר מצד האב ,הצביעו גם
הן על מוצא יהודי .מבין האנשים שהבדיקה זיהתה

איור  2הוא ייצוג חזותי המופק מבדיקת Family Tree

 DNAשל דגימת הדנ"א של הנבדק ,המתחלק לעשרים-
ושלושה הכרומוזומים המרכיבים את הדנ"א של האדם.
הבדיקה השוותה בין הדנ"א של הנבדק לבין דגימות
הדנ"א של שלושה אנשים שנבחרו במיוחד ,שני קרובי
משפחה שיש ביניהם קרבת דם (אב ובת) שהבדיקה
הצליחה להתאים ביניהם ,ועוד אדם שהבדיקה זיהתה
כקרוב רחוק אפשרי ,אבל הנבדק לא הצליח לאמת
זאת בצורה ודאית .האזורים שבהם מופיע צבע אפור
מעל הכחול הם החלקים הזהים בדגימת הדנ"א .ככל
שהחפיפה גדולה יותר ,כך הרצף התואם ארוך יותר.
תוצאות הבדיקה שנערכה על הדנ"א המיטוכונדריאלי
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איור 1

כבעלי "התאמה גנטית" 65 ,אחוזים הזדהו כזן מסוים
של אשכנזים או ספרדים .כמו בתוצאות בדיקת הדנ"א
המיטוכונדריאלי ,אף אחד מבין כל הפרטים שזוהו
כבעלי התאמה גנטית לא מסר שום תיאור אתני או דתי
אחר .כלומר ,כ 35-האחוזים מבעלי ההתאמה הגנטית
שלא הגדירו את עצמם כספרדים או כאשכנזים לא
ציינו שום זהות חלופית .על פי ממצאי הבדיקה ,סביר
להניח כי האב הקדמון הישיר היה יהודי ,אבל עדיין
קיים סיכוי של  35%שהוא לא היה יהודי.

ולהסיק מסקנות רבות מדי לגבי מוצאם הקדום על
סמך בדיקת דנ"א בודדת ,ואפילו לא לצפות להגיע
להבנה מלאה של אילן היוחסין הגנטי שלהם על
סמך מספר בדיקות .לכך יש להוסיף כי הבדיקות
הן הסתברותיות ,מה שאומר שיש בהן מרכיב גדול
של מקריות ,שיכול להוביל לתוצאות שרירותיות
המבוססות על צירוף מקרים בלבד.

קבוצת הבסיס ( )Haplogroupשזוהתה לכרומוזום Y

היא ( J-M267הידוע בקיצור ַ ,)J1הּפלֹוגרּוּפ נפוץ באזור
הסהר הפורה של המזרח התיכון ,ומקורותיו עומדים
בזיקה להתפשטות החקלאות הנוודית המבוססת על
32
גידול עדרים ).(pastoralism
מעניין לציין שתוצאות בדיקות הדנ"א האלו עולות
בקנה אחד עם ממצאי המחקרים שערכו בהר ועמיתיו
( )Behar et al., 2010וקוסטה ועמיתיה (,)Costa et al., 2013
שבחנו את מקורות העם היהודי באמצעות בדיקות
דנ"א .ספציפית ,השושלת האמהית של הנבדק מצביעה
על מוצא אירופי קדום ,בעוד שהשושלת האבהית
מצביעה על מוצא מזרח-תיכוני בתקופה המקבילה.
התוצאות שבהן שיתפנו כאן התקבלו מבדיקות שכל
אחת מהן ניתנת לרכישה בנפרד .אנשים המתעניינים
בבדיקות דנ"א לצרכים גנאולוגיים אך תקציבם
מוגבל ,חייבים להיות מודעים לכך שרכישת בדיקה
מסוג אחד בלבד עלולה להוביל לתוצאות מטעות או
חלקיות .לדוגמה ,גם בדיקת כרומוזום  Yוגם בדיקת
הדנ"א המיטוכונדריאלי שתוארו לעיל לא סיפקו
תוצאות המתייחסות באופן ספציפי למוצא מזרח-
תיכוני כלשהו ,בעוד שבדיקת הדנ"א האוטוזומלי
כן הניבה תוצאה כזו .כמו כן ,ככל שהטכנולוגיה של
בדיקות דנ"א ממשיכה להתפתח ומאגר הנתונים של
דגימות הדנ"א הזמינות להשוואה מתרחב ,כך כמות
המידע המופקת מן הבדיקות תהיה ברזולוציה גבוהה
בהרבה מזו הזמינה כיום .לכן לא כדאי לאנשים להזדרז

איור  :2ייצוג חזותי המופק מבדיקת  Family Tree DNAשל
דגימת הדנ"א של הנבדק
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ההשלכות לגבי העם היהודי
העניין היהודי הספציפי במחקר הגנטי ,מאז ראשיתו,
נבע בעיקרו ,אם כי לא רק ,מן העובדה הידועה היטב
כי חלקים מן האוכלוסיה היהודית סבלו ממחלות
תורשתיות מסוימות או ממחלות שהמבנה הגנטי
משפיע על התחוללותן ,בשיעורים גבוהים הרבה יותר
מן האוכלוסיה הכללית שבתוכה חיו .לכן הקהילות
היהודיות אימצו את הבדיקות הגנטיות המבוססות
על ניתוח מולקולות דנ"א כאמצעי למניעת מחלות
תורשתיות קטלניות כגון טאי-זקס .ייתכן שבגלל
התוצאות החיוביות ברובן הגדול של ביצוע בדיקות
גנטיות לצרכים רפואיים,
לא היו ליהודים הסתייגויות
חשוב להדגיש:
מאימוץ בדיקות דנ"א גם
זיהוי נקודות
לצרכים גנאלוגיים.

דמיון גנטי בקרב

ההערכה השנתית של
העם היהודי
המכון למדיניות עם יהודי
וחקר הגנאלוגיה
לשנת  2010כללה מאמר
היהודית אינם
"ממצאים
שכותרתו
שווי-ערך
חדשים הנוגעים למבנה
למחקרי גזע על
הגנום של העם היהודי",
יהודים
בהשלכות
שהתמקד
של
הפוטנציאליות
מחקר גנטי מדעי שיתמקד בעם היהודי .המאמר
דן בקצרה בשני מחקרים ש"מצאו עקבות חשובות
לקיומה של היסטוריה יהודית עתיקה – של מוצא
גיאוגרפי משותף ,נדידות היסטוריות וגיור המוני –
במבנה הגנום הנוכחי של העם היהודי ".דרך המאמר
העלה המכון למדיניות עם יהודי לדיון את השאלה,
שכיום היא רלוונטית אף יותר עקב האופי האישי
של הבדיקה הגנטית" :האם מודעּות בקרב יהודים
לעובדה שהם 'קרובים רחוקים' ,אך הפעם לא על פי
המסורת הדתית אלא על בסיס מדעי ,עשויה לחולל
או לחזק את הסולידריות הקבוצתית שלהם?"
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אם התשובה של לפחות חלק מהיהודים היא
חיובית ,והיא בהכרח חיובית ,הרי שכיום פתוחה
בפנינו הזדמנות אדירה לנצל את מקור הסולידריות
העּמיּות היהודית ולחינוכם
החדש הזה לשם חיזוק ַ
של מי שמגלים עניין חדש ביהדות .לדוגמה ,אפשר
להציע טיול לישראל לקבוצות מאורגנות של אנשים
שסבורים כי גילו רק לאחרונה כי יש להם שורשים
יהודיים.
חשוב להדגיש כי זיהוי נקודות דמיון גנטי בקרב
העם היהודי וחקר הגנאלוגיה היהודית אינם שווי
ערך למחקרי גזע על יהודים .מחקרים מדעיים
מהעת האחרונה מצביעים על כך שבני העם היהודי
אינם הומגנים ,או יחודיים ,מבחינה גנטית .גזע הוא
במובנים רבים מושג מובנֶ ה חברתית ,המעלה כיום
בעיקר קונוטציות שליליות .אנשים רבים ,בעיקר בני
הדורות הצעירים יותר ,מתעבים חלוקה לקטגוריות
של גזע ולהגדרות גזעיות .אבל ההבנה מה המיפוי
הגנאלוגי וריצוף הגנום האנושי יכולים לספר לנו על
מוצא העם היהודי אינה בהכרח קשורה בגזע.
איך משפיעים הכלים החדשים האלה על תחושת
הקשר לעם היהודי?
אם חושבים על העם היהודי כמשפחה אחת
גדולה שבתוכה קשרים פנימיים ענֵ פים ,המורכבת
ממשפחות קטנות יותר שיש ביניהן קשרים קרובים
יותר ,הרי שככל שהמשפחה שומרת על קשר בין
בניה ,כך מתהדקים הקשרים הפנימיים המחברים
את בני העם היהודי בכללותו .ולהפך ,אם המשפחות
היהודיות יאבדו את הקשר ביניהן ,יגדל הסיכוי
שנראה התרחקות והתפזרות של העם היהודי
בכללותו.
במאה וחמישים השנים האחרונות התרחשו גלי הגירה
המוניים של העם היהודי בכל רחבי העולם .במקרים
רבים ,כשהמשפחות היהודיות התיישבו במקומות
חדשים הן התנתקו מן המשפחה המורחבת שלהן –

ברוב המקרים ,התחלת חיים חדשים בעולם החדש
היתה כרוכה בנטישת החיים הקודמים והמשפחה
שנותרה בעולם הישן .בנוסף ,השואה השמידה כמות
עצומה של משפחות ושל נתונים גנאלוגיים.
ההתקדמות הטכנולוגית שתוארה לעיל מאפשרת
לסייע לקרובי משפחה שהקשר ביניהם נותק למשך
דורות למצוא זה את זה ,גם אם אותם אנשים אינם
חיים באותה יבשת או מדברים באותה שפה .כמו רוב
הרשתות החברתיות ,הכלים החדשים פועלים גם
כמנגנון לשמירת הקשר והתקשורת בין בני משפחה.
בנוסף ,בגלל הבדלי שפה ותרבות ,ליהודים מחלק
אחד של העולם קשה לחוש שיש קשר בינם לבין
יהודים מחלקים אחרים ,בעיקר במצבים שבהם אף
אחד מהם אינו סובל מרדיפות חיצוניות .המיפוי
הגנאלוגי יכול ליצור היכרות ,וירטואלית לפחות ,בין
אנשים לבין קרובי משפחה רחוקים החיים בחלקי
עולם אחרים ,ובכך לחזק את התפיסה של "כלל
ישראל" .לפיכך יש תועלת עצומה באימוץ הכלים
האלה כמנגנון לחיזוק הקשרים התוך -והבין-
קהילתיים בעם היהודי.
בהתחשב בעובדה שעד סוף המאה התשע-עשרה
היה העם היהודי מורכב מקהילות נפרדות שחיו
במובלעות אוכלוסיה ברחבי העולם ,שבהן רובם
המכריע התחתנו עם יהודים אחרים ,יש הגיון בהנחה
שקל יותר לבנות מגה-עץ של העם היהודי מאשר
של קהילות מערביות או אוכלוסיות אתניות אחרות,
כמובן אם מתעלמים מן החלל הריק העצום שהותירה
השואה בעץ המשפחה היהודית.
איך משפיעות ההתפתחויות הללו על אופן תפיסת
הזהות היהודית?
יש הטוענים כי בשביל יהודים רבים ,בית הכנסת
איבד את כוח המשיכה שלו כצומת המרכזי של
החיים היהודיים .מחקר ּ PEWהאחרון קובע כי "יהודי
ארה"ב רואים את היותם יהודים יותר כעניין של

מוצא ,תרבות וערכים מאשר של קיום מצוות הדת".
אם כך הדבר ,הגיוני לצפות שחלק מהאנשים יתפסו
את זהותם היהודית כתוצאה של מוצאם בלבד ולא
מתוקף המנהגים ,המרחב התרבותי או האמונות
שלהם כיום .האם ניתן אפוא להניע קטגוריה זו של
יהודים למעורבות כלשהי בקהילה היהודית? ייתכן
שהרשתות הווירטואליות הנבנות על-ידי אנשים
שעוסקים בחיפוש שורשיהם באמצעות מחקר
גנאלוגי מציעות צורה חדשה של קשר ליהדות .הכוונה
היא שאם אדם מזהה את עצמו כחלק מן הקהילה
היהודית עקב מוצאו ,הרי שניתן לראות את הרחבת
הידע שלו על שורשיו היהודיים ואת העובדה שהוא
חוגג את מורשתו כסוג של
מעורבות וקשר ליהדות.
המיפוי
חיזוק תחושת המורשת
הגנאלוגי יכול
היהודית של אנשים כאלה
ליצור היכרות,
או העמקת הידע שלהם
וירטואלית
על האמונות והמנהגים של
לפחות ,בין
אבותיהם באמצעות הכלים
אנשים לבין
החדשים עשויים בהחלט
קרובי משפחה
לחזק את זהותם היהודית
רחוקים החיים
ואף להוביל לצורות נוספות
בחלקים אחרים
של מעורבות ביהדות.
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של העולם,
ובכך לחזק את
התפיסה של
"כלל ישראל"

לפיכך ,ארגונים של הקהילה
היהודית ,כגון בתי כנסת ,בתי
קברות ומוסדות אחרים ,לצד
ארכיונים רשמיים של ישראל
והציונות ,צריכים להרחיב
את הרישום הדיגיטלי של
מידע גניאולוגי ולשפר את הנגישות אליו ,כדי לעזור למי
שעורך בירור שכזה.
יהודים שאין להם קשר חזק לישראל או שהם אף
עוינים את הרעיון הציוני עשויים להיות מושפעים
עמוקות מתוצאות בדיקות דנ"א כמו אלו שתוארו
לעיל .אלה שמקשרים את הציונות עם קולוניאליזם
המכון למדיניות העם היהודי
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ולא עם שיבה אמיתית של ַעם למולדתו ההיסטורית
עשויים להיות מופתעים לדעת כי הם עצמם צאצאי
אבות קדמונים מארץ ישראל.
דוגמה קיצונית להשפעת הגילוי של מורשת
יהודית היא הסיפור המוזר של צנאד סגדי ,חבר
יֹוּביק ,מפלגת
הפרלמנט האירופי ולשעבר מנהיג ִ
הימין הקיצונית ביותר בהונגריה ,שנודע ברטוריקה
האנטישמית שלו ,וגילה את מוצאו היהודי רק אחרי
שהפך למנהיג המפלגה 34.לא זו בלבד שסגדי התנער
ממפלגת יוּביק ,אלא שעל פי הדיווחים הוא כיום
35
"מאוהב ביהדות" ומקיים אורח חיים יהודי פעיל.
אחת הבעיות המרכזיות הכרוכות בבדיקות דנ"א
פרטיות לצרכן הוא הסיכוי שהתוצאות יגרמו אי-
נוחות או מפח נפש לאדם יהודי המחויב ליהדות.
תארו לעצמכם אדם ,אולי ילד מאומץ ,שגדל כיהודי
והוא מחויב לעם היהודי ,אבל כמבוגר הוא מגלה שאין
לו כנראה שום אבות קדמונים יהודים ,או אדם שרק
אחד מהוריו יהודי ואז הוא מקבל תוצאות בדיקת
דנ"א שמצביעות על כך שהוא רק " 15%יהודי" .וגרוע
יותר ,ציוני בעל מחויבות עמוקה ,שלא ימצא שום
עקבות למוצא מזרח-תיכוני בדנ"א שלו ,עלול להתחיל
לפקפק ברלוונטיות של הציונות לזהותו היהודית.
ככלל ,לתוצאות הבדיקות יש פוטנציאל להשפעה
עמוקה מאוד על התפיסה של האדם את השתייכותו
לעם היהודי ,ובמיוחד אם האדם הזה מעורב בקהילה
היהודית במידה שולית בלבד .לכן מדיניות הבדיקות
חייבת לשים דגש חזק במניעת מצב שבו בדיקות
דנ"א יהפכו למערכת המרחיקה יהודים ויוצרת אצלם
התנכרות.
המתאם בין רצף הדנ"א של אדם לבין רצפי
מידת ִ
הדנ"א הנפוצים בקרב יהודים איננה מעידה על
יהודיּותו .חשוב להדגיש ולהבין כי אין שום שושלת
יהודית בלעדית בודדת הנמשכת מאברהם אבינו עד
היום .לאורך ההיסטוריה היהודית התקיימה תמיד
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רמה מסוימת של נישואי חוץ .אפילו רותֵ ,אם סבו של
דוד המלך ,היתה מואביה שהתגיירה.
הרמב"ם כתב מכתב תשובה מפורסם לעובדיה
המשכיל ,שפנה אליו בשאלה האם למרות שהוא ּגֵ ר
מותר לו להתפלל ל"אלוהינו ואלוהי אבותינו" כשהוא
מתייחס לעם היהודי .הרמב"ם השיב כי "אפשר לכל
ּגֵ ר לומר 'אשר נשבע ה' לאבותינו' ,מפני שאברהם אב
לכל באי העולם לפי שלימדם האמונה והדת" " ...בין
שהתפלל יחידי ובין שהוא שליח ציבור" בבית הכנסת.
הרמב"ם סיכם ואמר כי כל מי שיתגייר ויקיים את כל
מצוות התורה ,ייחשב כתלמידו וצאצאו של אברהם
אבינו" :כשם שהחזיר את אנשי דורו בפיו ובלימודו ,כך
החזיר כל העתידים להתגייר בצוואתו שציווה את בניו
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ואת בני ביתו אחריו".
בשביל אנשים שמגלים את מוצאם היהודי כתוצאה
מבדיקת דנ"א ,התוצאות עשויות להצית את עניינם
בחקר המורשת היהודית שלהם ולהובילם למעורבות
בקהילה היהודית .אנשים כאלה יכולים אף להפוך
לתומכים פעילים בישראל.
אף שהמאמץ לקדם באופן פעיל ביצוע בדיקות דנ"א
למטרות אלו בקרב לא-יהודים עשוי להתפרש כשקול
להטפה להתגייר ,חשוב מאוד שהארגונים היהודיים
יהיו מודעים לסוגי התוצאות המופקות מבדיקות
דנ"א ולהשפעה הפוטנציאלית שיכולה להיות להן על
זהּות הנבדק .מצב שבו אדם יגלה בבדיקה הנתפסת
כמדעית כי הוא ממוצא יהודי ,ואז הקהילה היהודית
תודיע לו שהוא אינו באמת יהודי מבחינות רשמיות
ומעשיות ,יכול להיות מבלבל ומעציב מאוד .מנהיגי
הקהילה היהודית במיוחד צריכים להישמר מלפטור
בזלזול אנשים הפונים אליהם וטוענים שהם 'קרובים
רחוקים'; מוטב לנצל זאת כהזדמנות ליצירת מגע
ומעורבות.
במקביל להתעניינות ההולכת וגוברת בבדיקות
ביתיות לגילוי דנ"א ,יצאו לאחרונה מחקרים אקדמיים

שונים המנצלים את האפשרויות החדשות הטמונות
בבדיקת הדנ"א כדי להשיב לשאלה מהיכן הגיעו
בני העם היהודי ,ובאופן ספציפי יותר ,האשכנזים
(Behar et al., 2003; 2010; Elhaik 2012; Costa et
 .)al. 2013למרות שהן אינן תמיד ברורות לקורא
הממוצע ,מסקנותיהם של מחקרים אלו מקבלות
פרסום נרחב ומעלות שאלות שנויות במחלוקת עם
השלכות פוליטיות חשובות.

כדי לתמוך ולחזק את הקשר של העולם היהודי עם
מדינת ישראל .ע"י השקעה בתחום המחקר הגנטי
ובתחום האנתרופולוגיה המולקולרית ,מדענים
ישראלים יכולים לעמוד בקדמת המדע בתחומים
ההולכים ומתפתחים ,לא רק כדי להצביע על הקשרים
ההיסטוריים של העם היהודי לאדמת מדינת ישראל,
אלא גם כדי לסייע להפריך מחקרים שמתמרנים
ומשחקים בנתונים בניסיון לערער קשרים אלו.

אחד המחקרים הללו שפורסם באוקטובר  2013בכתב
העת " "Nature Communicationsטוען כי "לגיורן של
נשים היה תפקיד חשוב ביצירת קהילה אשכנזית"
וש"רוב גדול מהשושלת האמהית האשכנזית לא הגיע
מאזור הלבנט (החלק המזרחי של אגן הים התיכון,
37
ובפרט החלק המערבי של אזור הסהר הפורה)".
בשנת  2012התפרסם מאמר שנוי במחלוקת בכתב
העת המדעי ""Genome Biology and Evolution
שטען כי ניתוח דנ"א שערך תומך במיתוס הכוזרים
על פיו "יהודים ממזרח אירופה הם צאצאי הכוזרים,
שבטי נוודים שמוצאם היה ככל הנראה פרוטו-טורקי,
שהתיישבו בקווקז במאות המוקדמות שלאחר
תחילת הספירה ,והמירו את דתם ליהדות במאה
38
השמינית).
מאמר אחר שפורסם ע"י בהר ( )Beharבשיתוף עם
מומחים רבים ,סבור כי ניתוח דנ"א יכול "להתחקות
אחר המקורות של מרבית הקהילות היהודיות
בתפוצות ללבנט" 39.בעוד שמסקנה זו נתמכת בנרטיב
ההיסטורי של הציונות ,המחקרים שהוזכרו מעלה
מאתגרים ואפילו מבטלים מסקנה זו .כמו בתחום
הארכאולוגיה ,שבו חפצים יכולים לשמש כראייה
התומכת או מערערת תפיסות היסטוריות מקובלות,
ניתן לתכנן או לפרש מחקרים גנטיים כך שיתמכו
בנרטיב היסטורי אחד על פני האחר.
מדינת ישראל השקיעה משאבים רבים במחקר
ובקידום של תחום הארכאולוגיה ,לפחות בחלקם
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Russian-Speaking Jews in North America, Jonathan Sarna, and On Israelis Abroad, Yogev Karasenty, 2014
הודו ,העם היהודי וישראל ,ד"ר שלום סלומון ואלד ואריאל קנדל2013 ,
צעירים יהודים-אמריקאים וזיקתם לישראל :מדיניות בעידן "שיח ההתרחקות",
שמואל רוזנר וענבל הקמן2012 ,

21st Century Global Forces, Their Impacts on the Jewish People, Israel and the United States, 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'  , 2013-2012 ,9לוח המחוונים של השנה החולפת :איומים והזדמנויות להבטחת
הציביליזציה היהודית
 :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 ,
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אנטישמיות מוסלמית ,אתגר ודרכי תגובה אפשריות ,עמנואל סיון ,דב מימון2009 ,
לקראת  :2030אסטרטגיות לעתיד העם היהודי ,מסמכי רקע מדיניים ,כנס המכון( 2010 ,בשפה האנגלית)
מגמות על והשפעתם על העם היהודי ,כנס המכון( 2010 ,בשפה האנגלית)
עמיות בעידן של "שיח ההתרחקות" ,כנס המכון( 2012 ,בשפה האנגלית)
סין והעם היהודי :תרבויות עתיקות בעידן חדש ,מאת ד"ר שלום סלומון ואלד .2004 ,זהו המסמך האסטרטגי הראשון
בסדרה" :שיפור מעמד העם היהודי במעצמות עולות ללא מסורת תנ"כית".
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שותפים וחברי האסיפה הכללית:
עליזה רובינס דוקטורוף ולינדה מירל
מטעם פדרציית ניו יורק
פול זינגר
מטעם קרן פול זינגר
אירינה נבזלין קוגן
מטעם קרן נדב
דוד סילברס
יו"ר ועדת התקציב והכספים של הסוכנות היהודית לא"י
נתי ופרנסיס קירש
בשם קרן משפחת קירש בע"מ
לסטר קראון וצ’רלס גודמן
מטעם קרן משפחת קראון
צ’רלס רטנר
יו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לא"י
משפחת רטנר
קרן ג’ודי ומייקל שטיינהרט
נתן שרנסקי
יו”ר הנהלת הסוכנות היהודית לא”י

תודות לפדרציית ניו-יורק ,לפדרציית סנט לואיס,
לפדרציית שיקגו ,לפדרציית קליבלנד ,ארלין קאופמן
וסנדי בקלור ,לאלכס גראס ז”ל וג’ק קיי ז”ל,
על תמיכתם בפרוייקט

מועצת המנהלים והמועצה
המקצועית המנחה:

אודות המכון למדיניות העם היהודי

יו"ר
סטוארט אייזנשטאט
דניס רוס

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

חברי מועצת המנהלים:

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

יו"ר עמית
ליאוניד נבזלין

אליוט אברמס
מישה גלפרין
אלן הופמן
סטיב הופמן
דן הלפרין
אהרון ידלין
גלן לווי
ברנרד-הנרי לוי
מורלי לוין
יהודית בוקסר ליברנט
יצחק מולכו
יעקב נאמן
סטיב נסטיר
אלן סולו
טד סוקולסקי
ג’רי סילברמן
אבי פזנר
וונדי פישר
סמי פרידריך
אירווין קוטלר
דוד קוליץ
ורנון קורץ
יהודה ריינהרץ
ג’ון רסקיי
דורון שורר
מייקל שטיינהרט
נשיא ומנכ"ל מייסד
אבינועם בר-יוסף
ניהול פרויקטים
איטה אלקלעי

•

סקירות וניתוחים של מצבים מרכזיים ושל תהליכים דינאמיים;

•

"התרעות" בדבר איומים והזדמנויות;

•

הערכות על התרחשויות עכשוויות והתפתחויות צפויות;

•

חלופות פעולה אסטרטגיות חדשניות;

•

ניתוח חלופות לקביעת מדיניות;

•

המלצות מדיניות ,קביעת סדר יום ,ועיצוב תכניות עבודה.

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