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 הקדמה 
סטוארט אייזנשטאט ודניס רוס 1

שנת 2016 הציבה דילמות חדשות בפני מדינת ישראל 
והעם היהודי. ההתפתחויות במזרח התיכון לצד מגמות 
לשני  הפרשנים  את  פיצלו  הבינלאומית  בזירה  שונות 
מחנות: האופטימיסטים, אשר רואים כרגע הזדמנויות 
ישראל  מדינת  של  במצב  חיובית  והתקדמות  גדולות 
ושל העם היהודי, והמחנה השני, המודאג מאוד ממה 
רגיעה  שתחול  לאחר  ישראל  מול  להתפתח  שעלול 

בסערות האזוריות. 

ההערכה השנתית ממשיכה להוות את "ספינת הדגל" 
תקציר  היהודי.  העם  למדיניות  המכון  בפרסומי 
המגמות  את  בוחן   2015-2016 לשנת  זה  מנהלים 
לוח  באמצעות  היהודי  הקיום  של  ממדים  בחמישה 
מתחומי  אחד  בכל  האם  להציג  שמטרתו  מחוונים, 
הידרדרות,  או  שיפור  האחרונה  בשנה  חלו  הדינמיקה 
או שהמצב נותר ללא שינוי. בנוסף לחמשת המדדים: 
והזדהות,  זהות  קהילות,  בין  קשרים  גיאופוליטיקה, 
דמוגרפיה ומשאבים חומריים, השנה יזמנו מדד שישי 
שיבוא לביטוי בשנה הבאה, המתייחס לידע ולחדשנות, 
הוא  היהודי  על התפישה המקובלת שהעם  בהסתמך 

"עם הספר".

ממצאי ההערכה השנתית מוצגים ִמדי שנה לממשלת 
ישראל, והם ממלאים תפקיד חשוב בתהליכי התקצוב 

והתכנון של מנהיגים יהודיים ברחבי העולם.

הגיאופוליטי.  במצב  נפתחת  ההערכה  שנה,  כבכל 
מורכב.  כה  בעבר  המצב  היה  רחוקות  לעיתים  רק 
לישראל,  מסביב  מאוד  מטרידות  התפתחויות  ישנן 
ובכלל זה איומים על המערכת המדינית מצד גורמים 
אסלאמיות  ותנועות  דאע"ש  כגון  לא-ממשלתיים, 
רדיקליות אחרות. קבוצות אלה מאיימות על היציבות 
ברחבי  ולא-יהודיות  יהודיות  קהילות  ועל  באזור 

העולם.

בסביבה הקרובה, ישראל נמצאת כיום תחת איום של 
יותר  מול  בעזה,  הלוחמה  של  מחודשת  התלקחות 
גדול  טווח  בעלי  חיזבאללה  של  טילים  מ-100,000 
פלסטיני  טרור  ומול  בעבר,  מאשר  בהרבה  רב  ודיוק 
מהאיומים  מקצת  בעת,  בה  זאת,  ועם  ישראל.  בערי 
בסוריה,  במלחמה  נחלשו.  בפניהם  ניצבת  שישראל 
סוניים  פלגים  גם  מעורבים  הומניטארי,  אסון  שיצרה 
ושיעיים רדיקליים. איראן ובן החסות שלה, חיזבאללה, 
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בניסיונותיהם לשמר את משטרו  ספגו אבדות כבדות 
שעבר  הצינור  כולל  בסוריה,  מעמדם  ואת  אסאד  של 
דרכה ללבנון. במצב זה, יתכן כי לפחות בשלב הנוכחי 

הצטמצם העניין של החיזבאללה בסכסוך עם ישראל.

ישראל  של  ביותר  הנחושים  האויבים  רק  לא  אולם 
כולו  באזור  שהנוף  דומה  אחרים.  בעניינים  עסוקים 
המובילות  הסוניות  ערב  מדינות  לחיוב.  משתנה 
האיום  כנגד  מגן  חומת  בישראל  רואים  ומנהיגיהן 
שיתוף  הרדיקאלי.  והאסלאם  איראן   - עליהן  העיקרי 
הסוניות  המדינות  עם  כיום  ישראל  של  הפעולה 
המובילות – הן מצרים וירדן והן מדינות המפרץ – הוא 
חסר תקדים. באופן אירוני, המניע לשיתוף פעולה זה 
דאגה  גם  אלא  המשותפות,  האיום  תפישות  רק  אינו 
מהאזור.  ארה"ב  של  כנסיגה  שנתפש  ממה  משותפת 
ישראל  הן  לאו,  אם  ובין   מוצדקת  זו  תפישה  אם  בין 
הגרעין,  שעסקת  מאמינות  הערביות  שכנותיה  והן 
ויתר המדינות החברות בקבוצת 5+1 )חמש  שארה"ב 
האו"ם  של  הביטחון  במועצת  הקבועות  החברות 
של  ניסיונותיה  על  תקל  איראן,  עם  חתמו  וגרמניה( 
מסכימה  ושארה"ב   – באזור  הגמוניה  להשיג  איראן 
היעדרם  מאידך,  זו.  השפעה  להתרחבות  בשתיקה 
בשאלה  להתקדמות  כלשהו  סיכוי  או  הסכם  של 
ישראל  בין  הפעולה  שיתוף  כי  מבטיחים  הפלסטינית 
לבין שכנותיה הערביות יישאר דיסקרטי וברובו סמוי. 

בעוד שייתכן כי הסכסוך עם הפלסטינים אינו מכשיל 
את שיתוף הפעולה הגובר, אם גם החשאי, של ישראל 
את  מבודד  זה  שסכסוך  הרי  הערביות,  שכנותיה  עם 
הפלסטינים  לאזור.  מחוץ  דווקא  ויותר  יותר  ישראל 
בינלאומי  ממד  ישראל  עם  לסכסוך  להקנות  מנסים 
האירופים  בפני  טיעוניה  בהצגת  נכשלת  וישראל 
דה-לגיטימציה  של  האיום  גובר  כך  אחרות.  ומדינות 
כגון  תנועות  הבינלאומית.  בזירה  היהודית  למדינה 
לשליטה  הבינלאומית  ההתנגדות  את  מנצלות   BDS
מטרתן  את  להסוות  כדי  הפלסטינים  על  ישראלית 
אולם  ישראל.  קיום  של  דה-לגיטימציה   - האמיתית 

ובהתנחלויות  בכיבוש  מתמקדת   BDS-וה הואיל 
האמיתית.  מטרתה  את  להסוות  מצליחה  היא  ביו"ש, 
כל עוד מדיניות ההתנחלות של ישראל נראית כבלתי-
מתיישבת עם פיתרון שתי המדינות, ישראל תתקשה 
נתון  גורם  וזהו  הדה-לגיטימציה,  תנועת  את  לבלום 

במציאות הגיאופוליטית.

המשולש  מן  חלק  על  לפחות  משפיע  גם  הדבר 
צעירים  יהודים  אמריקה.  וושינגטון-ירושלים-יהדות 
הדמוקרטית,  במפלגה  בייחוד  יותר,  ופרוגרסיביים 
ישראלית  כ"מדיניות  מגדירים  שהם  ממה  מושפעים 
יותר  מצליחים  הפלסטינים  התנגדות".  מעוררת 
יוזמות  ובהיעדר  כקורבנות.  עצמם  את  להציג  ויותר 
ישראליות שיפגינו באופן מוחשי כי ישראל אכן חותרת 
ושהפלסטינים  עמים  לשני  מדינות  שתי  של  לפיתרון 
המגמות  זה,  בכיוון  תזוזה  לכל  המתנגדים  הם 

השליליות עלולות להחריף.

את  שהופכות  מהמגמות  מודאגים  אנו  זה,  בהקשר 
אחרונים  סקרים  מפלגתי.  לנושא  ישראל  מדינת 
מ-80%  שיותר  שבעוד  כך  על  מצביעים  בארה"ב 
ולא  בישראל  תומכים  כרפובליקנים  מהמזוהים 
בפלסטינים, התמיכה בישראל בקרב הדמוקרטים היא 

רק בסביבות 50%.

ישראל  בנושאי  יהדות אמריקה  אמנם המעורבות של 
בישראל,  ביקורים  הזמנים:  כל  של  בשיא  מצויה 
פרו- בקבוצות  תמיכה  ו"מסע",  "תגלית"  תוכניות 
האורתודוקסית- בקהילה  בריאה  וצמיחה  ישראליות 
מגמה  גם  לזהות  ניתן  במקביל  אך  אמריקנית, 
מנוגדת: בקרב יהודים המשתייכים לתנועות אחרות -  
הרקונסטרוקציוניסטים,  הקונסרבטיבים,  הרפורמים, 
בקהילה  ליברליות  יותר  וקבוצות  חילוניים  גורמים 
של  מגמה  להמשיך  עלולה  היהודית-אמריקנית 
הופכת  הישראלית  הדמוגרפיה  עוד  כל  התרחקות, 

ליותר אורתודוקסית וימנית.

את  שינה  לא  היהודי  העם  למדיניות  שהמכון  למרות 
בין  הקשר  לחוזק  ביחס  שעברה  מהשנה  שלו  המדד 
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שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם, יש להמשיך 
ולעקוב מקרוב אחר סוגיה זו.

קפדנית  לב  תשומת  הדורשת  נוספת  תופעה 
בארה"ב,  הפילנתרופים  בקרב  דורות  חילופי  היא 
יהודיות.  למטרות  בתרומות  חדשה  לגישה  המובילים 
במטרות  יותר  לתמוך  נוטים  הצעירים  הפילנתרופים 
רבות  ישראליות.  או  יהודיות  במטרות  ופחות  כלליות 
מן הפדרציות היהודיות הגדולות באמריקה מדווחות 

על  קיפאון ברמת התרומות בשנים האחרונות.

מהשפעת  גם  מודאגת  המאורגנת  היהודית  הקהילה 
תנועת ה-BDS על יותר מתריסר קמפוסים אמריקניים. 
נוטים  היו  שאולי  ואחרים,  יהודים  לסטודנטים 
בסיסיות  עובדות  אודות  מידע  חסר  בישראל,  לתמוך 
העם  כמדינת  ישראל  מדינת  הקמת  של  בהיסטוריה 
ועל הדחייה מצד הפלסטינים של  היהודי ע"י האו"ם, 
בעבר  ישראל  ממשלות  מצד  ממשיות  שלום  הצעות 
ספגה  שבעקבותיה  מעזה,  החד-צדדית  והנסיגה 

ישראל טילים של חמאס, במקום לזכות בתודות. 

את  הכולל   ,BDS-ה של  לקמפיין  הצדקה  שום  אין 
הדרישה של האיחוד האירופי לסמן מוצרים המיוצרים 
ביו"ש ואת הגינוי המיוחד של ישראל במועצת זכויות 
האדם של האו"ם, בייחוד כאשר משווים זאת למדינות 
החל  סדרתית,  בצורה  האדם  זכויות  את  המפירות 
בזימבאבווה וכלה באיראן. עם זאת, מעצבי המדיניות 
מתקשים  ישראל  שידידי  בכך  להכיר  חייבים  בישראל 
תורמת  בשטח  המדיניות  כאשר   BDS-ב להילחם 
לתפישה שפיתרון שתי המדינות עלול להפוך לבלתי-

אם  אמריקה,  ביהדות  רבים  גורמים  לדעת  אפשרי. 
שוויון  עם  אחת  מדינה  של  פיתרון  תאמץ  ישראל 
הרוב  את  תאבד  היא  לפלסטינים,  ההצבעה  בזכויות 
היהודי שלה, ואילו המשך שלילת הזכויות הבסיסיות 
כעומד  רבים  יהודים  בעיני  ייראה  הפלסטינים  מן 

בסתירה לערכים יהודיים מקדמת דנא. 

הצלחה  סיפור  היא  ישראל  הכלכלי,  שבתחום  בעוד 
מרשים, היא משתלבת יותר ויותר בכלכלה העולמית, 

ומהווה מוקד להשקעות גדלות והולכות מצד חברות 
ישראל  הדיפלומטי,  בתחום  הרי  וסיניות,  אמריקניות 

מבודדת יותר משהייתה בעבר.

עצמה,  עם  ולתת  לשאת  יכולה  אינה  שישראל  ברור 
אינה  או  רוצה,  אינה  הנוכחית  הפלסטינית  וההנהגה 
שלא  בוודאי  ומתן,  המשא  לשולחן  להגיע  יכולה, 
שלום  להסכם  בתמורה  הנדרשות  לפשרות  להסכים 
צעדים  לנקוט  אינטרס  יש  לישראל  זאת,  עם  כלשהו. 
הפיתוח  את  ויעודדו  מחיה  מרחב  שיעניקו  בשטח 
צעדים  לנקוט  ישראל  על  הפלסטינים.  של  הכלכלי 
כתפי  על  מונחת   לקיפאון  האחריות  כי  שיבהירו 

הפלסטינים.

דופן  יוצאת  היסטורית  הזדמנות  כיום  יש  לישראל 
ירדן,  מצרים,   - המתונות  הסוניות  למדינות  לחבור 
ערב הסעודית ומדינות המפרץ. נקיטת צעדים לקראת 
פיוס עם הפלסטינים, או לפחות לקראת קיום משותף, 
עשויה להקל על חבירה כזאת. בהקשר זה, ההצהרות 
האחרונות של ראש ממשלת ישראל ושל שר הביטחון 
בתפוצות  נתפשות  הערבית  השלום  יוזמת  בעניין 
לביצוע  ציפייה  מעוררות  והן  חיוביות  כהתפתחויות 

צעדים קונקרטיים.

באירופה,  הגוברות  והאנטי-ציונות  האנטישמיות 
שכללו גם פיגועי טרור, מעוררות דאגה רבה. חלק גדול 
מוסלמים  צעירים  בידי  מבוצעים  האלימות  ממעשי 
שלא נטמעו במדינות האירופיות שבהן הם מתגוררים. 
מיליון   15 לצד  יהודים,  מיליון  רק  חיים  באירופה 
בתוך  עצמו  את  להכפיל  שצפוי  מספר   – מוסלמים 
הגישות  על  30 שנה. סקרים מטעם האיחוד האירופי 
בקהילות היהודיות מצביעים על כך ש-50% מהיהודים 
אומרים שהם או מכריהם סבלו מהטרדות אנטישמיות; 
יהודים בשיעורים דומים אמרו כי האנטישמיות גברה 

בחמש השנים האחרונות, וכשליש שוקלים להגר.

הספר",  כ"עם  היהודי  בעם  העוסק  החדש,  הממד 
החינוך  בתחומי  הנדרשים  הצרכים  מהם  יבחן 
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הזה  האיכותי  היתרון  את  לשמר  מנת  על  והמחקר 
מכך  דאגה  קיימת  והידע.  האינפורמציה  בעידן 
ישראל  מדינת  של  בתמיכה  ירידה  מגמת  שמורגשת 
חדשה  תוספת  ובפיתוח.  ובמחקר  באוניברסיטאות 
דוגמה  עוד  היא  שלנו  הבסיסיים  המדדים  לחמשת  זו 
לחשוב  היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  למאמץ 
באופן יצירתי על מנת להבטיח ולחזק את חוסנם של 
מדינת ישראל, יהדות התפוצות והקשרים בין ישראל 

לבין ארה"ב.

למדיניות  המכון  של  השנתית  ההערכה  שנה,  כבכל 
את  אחר  מסמך  מכל  יותר  טוב  מסכמת  היהודי  העם 
היהודי,  העם  בפני  העומדים  וההזדמנויות  האתגרים 
ואנו מאמינים שיש להערכה זו תפקיד ייחודי בחשיבה 

האסטרטגית ובתכנון לעתיד המכוון לפעולה מעשית.

דניס רוס וסטוארט אייזנשטאט



שער ראשון

 הערכה משולבת
וכיווני מדיניות
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 הצעות לכיווני מדיניות 
2016-2015 2

גיאופוליטיקה 
אינה  ישראל  בה  הנוכחית,  הגיאופוליטית  המציאות 
הזדמנות  חלון  יוצרת  קיומיים,  איומים  תחת  ניצבת 
יכולה  שבה  תקופה  זו  חדשה.  אסטרטגית  לגישה 
בעלי  מדיניים  תהליכים  ולעצב  לתכנן  ישראל  מדינת 

משמעות עמוקה לחוסנה ולעתידה.

זה  בהקשר  קדימות  להעניק  יש  להם  תחומים  שני 
הינם:

פתיחת דף חדש ביחסים עם ארה"ב  )נוכח חילופי . 1
שהתגלעו  המתחים  רקע  על  בארה"ב(  הנשיאים 
של  והתפתחותן  אובמה,  הנשיא  כהונת  במהלך 
היחסים:  משולש  את  לשחוק  העלולות  מגמות 
וושינגטון- ירושלים - הקהילה היהודית בארה"ב.

על . 2 לשמור  שיאפשר  מדיני  מהלך  ויישום  ייזום 
את  ולמנוע  ישראל  מדינת  של  היהודית  זהותה 

הפיכתה למדינה דו-לאומית.

 יוזמות חקיקתיות נגד 
התנועה להחרמת ישראל 

  )BDS(
קרובות  או  חוקקו  כבר  בארה"ב  מדינות  עשרה  שש 
 .)BDS( נגד התנועה להחרמת ישראל   לחוקק חוקים 
מוצלחים.  ברובם  היו  כה  עד  זה  בתחום  המאמצים 

להלן כמה המלצות להמשך פעולה:

נגד . 1 החקיקתיות  היוזמות  הצלחת  את  לנצל  יש 
BDS ואת התנופה שהן מייצרות ליצירת נראטיב 

חדש ומודרני שיחזק את הלגיטימציה של ישראל.

החקיקתיים, . 2 המאמצים  המשך  את  לעודד  יש 
אך להגבילם למדינות שבהן צפויה להן הצלחה. 
משמעותיים  מאמצים  להגביר,  יש  במקביל, 
– בייחוד בקרב  ובניית קואליציות  לחינוך, קירוב 

קבוצות מיעוט וקבוצות פרוגרסיביות. 
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יהדות אורתודוקסית בארה"ב
בארה"ב  היהודים  מהילדים  אחוז  ושבע  עשרים 
שני  אורתודוקסיות.  במשפחות  גדלים   18 גיל  עד 
יש  חרדים.  הם  האורתודוקסים  היהודים  מן  שלישים 
אפוא חשיבות קריטית לחבר בין החרדים לבין הזרם 
המרכזי של הקהילה היהודית. יש לשכנעם לקבל על 
עצמם תפקידי הנהגה וליטול חלק מהאחריות לעתיד 
למרות  פעולה  לשתף  הצדדים  שני  על  היהודי.  העם 
לנשים  הקשור  בכל  במיוחד  העמוקים,  השסעים 

ולקהילה הלהט"בית. 

יש לגשת לכל היוזמות מתוך כבוד הדדי, תוך שיתוף 
הבכירה  וההנהגה  )הרבנים(  הרוחנית  ההנהגה 
השונויות  בחשיבות  ולהמעיט  ולנסות  הקהילתית 

והמתיחויות, המהווים מכשולים לשיתוף פעולה.

אל . 1 להתקרב  המאורגנת  היהודית  הקהילה  על 
להשיג  כדי  החרדי  המגזר  של  הרוחנית  ההנהגה 
פעולה.  שיתוף  להשיג  במאמצים  תמיכתה  את 
תפקידים  לשאת  גם  החרדים  את  לעודד  יש 
ציבורי  בשירות  בפוליטיקה,  משמעותיים 
פנימיות  דמוגרפיות  מגמות  הקהילה.  ובהנהגת 
הדתית  הקהילה  של  ממשי  כורח  מייצרות  כבר 
להתמודד עם האתגרים העומדים בפני הקהילה 
בנוסף  ישראל,  מדינת  ובפני  הכללית  היהודית 

לדאגות הפרטניות שלהם.

על הקהילה היהודית הרחבה לסייע למגזר החרדי . 2
לקראת  רצינית  להכנה  תוכניות  וליישם  לפתח 
השכלה גבוהה )כאשר המטרה היא השגת תארים 

מתקדמים( ולהכשרת מנהלים. 

דמוגרפיה
יעד  בירושלים.  היהודי  הרוב  של  וחיזוק  הבטחה 
יכולים  אלו  מדיניות.  צעדי  שני  של  בחינה  מחייב  זה 
להתבצע בנפרד או במקביל כשהם משלימים זה את 

זה. 

הפנימי . 1 ההגירה  מאזן  לצמצום  המאמץ  הגברת 
השלילי, בין היתר באמצעות יצירת יותר מקומות 
במיוחד   – והוזלתו  הדיור  היצע  והגדלת  עבודה 
האקדמיים  המוסדות  בוגרי  משכילים  לצעירים 
מיום  בישיבתה  הממשלה  החלטת  )ברוח  בעיר 

ה-2 ביוני 2016 לרגל יום ירושלים(. 

להטבת . 2 אפשרית  דרך  בכל  לפעול  יש  במקביל 
הלא- בשכונות  התושבים  של  החיים  איכות 
השתלבותם  להעמקת  העיר,  מזרח  של  יהודיות 
הכלכליים  החברתיים,  החיים  במרקם 
המקומות  סביב  מתחים  ולמניעת  והתרבותיים, 
השקט  את  להגביר  מנת  על  זאת  כל  הקדושים, 
תושבים  יותר  ישאירו  כאלו  תנאים  וביטחון. 
ירושלים  של  משיכתה  כוח  את  ויגבירו  בעיר 

לאוכלוסייה חדשה. 

על מנת להבטיח כי שינויים אלו יתועלו לצמצום . 3
העזיבה את העיר ולהגדלת מספרם של תושבים 
חדשים יש לחזק את דימויה של ירושלים כמקום 
בטוח, מתפתח, וכסביבה נעימה שמטפחת איכות 

חיים גבוהה.

השיפוט . 4 גבולות  בשינוי  כרוך  אחר  מדיניות  כיוון 
של ירושלים מערבה או מזרחה: 

• אפשרות א' - העתקת הגבול מערבה במגמה 	
נוספים  יהודים  יישובים  העיר  לשטח  לצרף 

בערב

• המוניציפלי 	 השטח  צמצום   - ב'  אפשרות 
ההפרדה,  גדר  תוואי  לאורך  מצפון-מזרח, 
ערביות  ושכונות  כפרים  מספר  והעברת 
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מחוץ לשטח העירוני מבלי לשנות דבר בנוגע 
חד-צדדי  שמהלך  כמובן  ישראל.  לריבונות 
ערבים  תושבים  אלפי  עשרות  הוצאת  של 
ירושלים  של  המוניציפלית  מאחריותה 
תוך  וזהיר,  מושכל  באופן  להיעשות  צריך 
שמירה על מקומות עבודתם, זכויות הרווחה 
שצברו, ויכולת לשמור על קשרים עם קרובי 
ירושלים.  בעיר  להתגורר  שימשיכו  משפחה 
כמו כן, מהלכים מעין אלו חייבים להתחשב 

בשיקולים מדיניים וביטחוניים רלבנטיים.  

משאבים חומריים
והנהלת  דיווח  נוהלי  לאמץ  יהודים  ארגונים  על 
חשבונות אחידים יותר על מנת לתמוך באיסוף נתונים 
הפעולה  דפוסי  את  יותר  טוב  להבין  ובמגמה  מהימן 
ידי  על  משאבים  והקצאת  יהודית  פילנתרופיה  של 
לשיפור  שיביא  באופן  יהודיים,  ופדרציות  ארגונים 

בקבלת החלטות. 
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 מדדים להערכה משולבת 
של העם היהודי 3

המחוג הגיאופוליטי

לשיפור  תרמו  שחלפה  בשנה  התפתחויות  שורת 
ולו לטווח הקצר של  מצבה הגיאופוליטי של ישראל, 
עננים  מתקדרים  באופק  זאת,  עם  הקרובות.  השנים 
הבינוני- בטווח  המחוג  את  לרעה  להטות  העלולים 

ארוך.   

האתגרים  מגוון  למול  החיוביות  ההתפתחויות  בין 
הביטחוניים והמדיניים המטרידים ניתן למנות:

• ישראל איננה עומדת מול איום צבאי קונבנציונלי 	
היחלשות  באיזור,  התהפוכות  נוכח   – אימננטי 
שחיזבאללה,  והעובדה  המדיניות  המסגרות 
עמוק  שקוע  ישראל,  על  המרכזי  הצבאי  האיום 

במלחמה בסוריה.

• לאחור 	 הוסג  ואף  נבלם  הקרובות  השנים  בטווח 
נשק  להשגת  איראן  של  התקדמותה  תהליך 
אך  מהפרק  הוסר  לא  זה  איום  כי  יודגש  גרעיני. 

לוח הזמנים להבשלתו האפשרית הוארך. 

• אויביה העיקריים של ישראל – חיזבאללה וחמאס 	
ישראל.  עם  נוסף  מעימות  זה  בשלב  מורתעים   –
בהגנה  בסוריה  כוחו  מתיש  כאמור,  חיזבאללה, 
על משטר אסד והאינטרסים האיראניים, וחמאס 

מבודד ומוחלש.

• הועמק השת"פ הביטחוני של ישראל עם מצרים 	
ולמניעת  חמאס  להחלשת  בנחישות  )הפועלת 
חסרי  לממדים  ירדן  ועם  לעזה(  נשק  הברחת 
נוספות  מדינות  עם  קשרים  ומקודמים  תקדים, 
יתר  עתה  מגלה  הסוני  העולם  הערבי.  במרחב 
)הביטחוניים,  הקשרים  להעמקת  פתיחות 
האיום  נוכח  ישראל  עם  וכלכליים(  מדיניים 
הג'האד  ובגורמי  האיראני  בציר  המגולם 
הקיצוניים. חלקו אף מוכן להרתם ליצירת מרחב 

להתקדמות בסוגיה הפלסטינית.

• חשובה 	 מדינה  תורכיה,  עם  פיוס  הסכם  הושג 
נוסף לייצוב  יכול להוות מנוף  במרחב. הסכם זה 
המצב מול עזה, פותח מחדש את הדלת לשת"פ 
גז  ליצוא  פוטנציאל  ומגלם  לנאט"ו  ישראל  בין 

ישראלי לתורכיה ואירופה.

• הצפוי 	 הנשיאים  חילופי   – הבינלאומית  בזירה 
בארה"ב עשוי ליצור הזדמנות ל"פתיחת דף חדש" 
בין שתי המדינות. חרף ה"צל" שהטילה  ביחסים 
התערבות רוסיה בסוריה, ישראל השכילה לבנות 
אפקטיביים  ידידותיים  עבודה  יחסי  רוסיה  עם 
על  להגן  לה  המאפשרים  האחרונה  בשנה 

אינטרסיה מול הזירה הסורית.

• הכלכליים 	 הקשרים  של  פיתוחם  תנופת  הוגברה 
והאסטרטגיים עם הכוחות העולים באסיה )בדגש 
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קולות  מצבור  )שלה  ובאפריקה  וסין(  הודו  על 
משמעותי באו"מ(.

• לגילוי 	 הצפי  כולל  ישראל,  של  הגז  משאבי 
משאבים נוספים, יוצרים מנוף לקשרים והשפעה 

באיזור )מצרים, ירדן, תורכיה והפלסטינים(.

השליליים  מהגורמים  להתעלם  אין  זאת,  כל  עם 
המאיימים על המאזן האסטרטגי של ישראל והעלולים 

במרוצת הזמן להגיע להבשלה. אלה כוללים:

• הסכם הגרעין שהושג עם איראן והוגדר ע"י ראש 	
היסטורי,  מידה  בקנה  כטעות  ישראל  ממשלת 
)10-15 שנה(  מקנה לאיראן לטווח הבינוני-ארוך 
לאפשר  ועלול  גרעינית  סף  כמדינת  לגיטימציה 
לה תנאים לחציית סף זה ולתרום למרוץ חימוש 
איראן  את  מחזק  הוא  בינתיים  אזורי.  גרעיני 
להעמיק  יכולתה  ואת  וצבאית  כלכלית  מדינית, 

חתרנותה האזורית.

• בחזית 	 הן  קיימת  ביטחונית  להידרדרות  הסכנה 
הצפונית )חיזבאללה וסוריה( והן בחזית הדרומית 
צובר  חיזבאללה  בסיני(.  הטרור  וגורמי  )חמאס 
דבר  לכל  כצבא  ערך  רב  מבצעי  ניסיון  בינתיים 
)שכבר  שלו  החימוש  ארסנל  את  מגדילה  ואיראן 
ברקטות  רקטות(   100,000 על  עולה  היום 

מתקדמות ומדויקות יותר.

• יודעת 	 הבודדים"  "אינתיפאדת  פלסטיני:  טרור 
עליות וירידות בעוצמתה, אך טרם דעכה ועלולה 

אף ללבוש פנים מסוכנות יותר.

• בינתיים 	 נדחקה  אמנם   – הפלסטינית  הסוגיה 
חזרה  לפרוץ  עלולה  אך  האזורית  הבמה  לשולי 
ובמעמדה.  בישראל  ולהכות  הבמה  לקדמת 
לשינוי  הבינלאומית  בזירה  יוזמות  הפרק  על 
הדפוס המסורתי של התהליך המדיני הישראלי-

ולקידום  הסכסוך  בינאום  של  בכיוון  פלסטיני 
רב- ובהובלה  האו"מ  בחסות  כמו-כפוי  פתרון 
אנטי- מסע  מכינים  עצמם  הפלסטינים  לאומית. 

ישראלי לציון 100 שנה להצהרת בלפור ו-50 שנה 
למלחמת ששת הימים.

• עקב 	 להחריף  עלולה  הפלסטינית  התמונה 
חוסר  כדי  עד  הפלסטינית  המערכת  היחלשות 
ירידת  עם  ובוהו  ותוהו  ירושה  מאבקי  תפקוד, 
אבו-מאזן מהבמה ופגיעה בשת"פ הביטחוני עם 

ישראל.

• חרף הפוטנציאל לשיפור יחסי ישראל-ארה"ב עם 	
ביחסים  המתמשכת  המתיחות  הממשל,  חילופי 
בהמשך  גם  להותיר  עלולה  היוצא  הממשל  עם 
ירושלים-וושינגטון- היחסים:  משולש  על  חותם 
של  האיום  בעינו  כן עומד  כמו  ארה"ב.  יהדות 
הפיכת ישראל יותר ויותר לנושא מפלגתי בזירה 

האמריקנית.

• וביכולתה 	 בעניינה  השחיקה  להמשך  עלולה 
ומילוי  במזה"ת  מרכזי  תפקיד  למלא  ארה"ב  של 
נוחים  פחות  אחרים,  שחקנים  ע"י  הוואקום 

לישראל.  

ישראל עודנה חשופה לניסיון מכוון ומאורגן לשחוק 
את מעמדה הבינלאומי באמצעות מהלכי חרם ודה-
לגיטימציה. אף כי מאמצים אלה לא הצליחו עד כה 
לפגוע בישראל ברמת המקרו הם רושמים הישגים 
בהרעלת האווירה נגדה והאיום האסטרטגי הגלום 

בהם קיים ועומד. 

 המחוג הדמוגרפי

שנת 2015 עמדה בסימן תמורות קלות בלבד בגודלה 
של האוכלוסייה היהודית העולמית ובדפוסיה 

הדמוגרפיים. באופן מיוחד ניתן לציין את הגידול 
במספרם של תושביה היהודיים )וחסרי דת( של 

ישראל בכ-130,000, גידול במספר העולים לישראל 
)המשך למגמה שנצפתה בשנתיים הקודמות(, 

ויציבות ברמה הגבוהה של פריון יהודי בישראל 
למעלה מ-3 ילדים לאישה. לפיכך, אנו משאירים את 

כיוון השעון הדמוגרפי ללא שינוי.  
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המחוג של קשרים בין קהילות יהודיות
הטבלה להלן מתארת את ההתפתחויות בשנים 2015-2016, אשר תרמו לחיזוק של הקשרים 

בין הקהילות היהודיות בעולם או להחלשתם, תוך שימת דגש על הקשרים בין ישראל לתפוצות.

הקשרים בין היהודים בשנים 2015-2016 לא השתנו 
ארוכות  מגמות  שעברה.  שנה  לעומת  דרמטי  באופן 
נותרו בעינן, הן בעולם  טווח שזוהו בשנים הקודמות 
וגברו  הלכו  האחרונה  בשנה  בישראל.  והן  היהודי 
יהודיות   קהילות  של  לעתידן  המפורשים  החששות 
חרב   – אזורים  בכמה  האנטישמיות  התגברות  בשל 

פיפיות ככל שהדבר נוגע לקשרים בין יהודים, מאחר 
היהודים  לנטייה של מקצת  תורם  הדבר  שמצד אחד 
הדבר  שני  ומצד  היהודי",  הפרופיל  את  ל"להנמיך 
של  התלות  ואת  המשותף  היהודי  הגורל  את  מבהיר 
לישראל  מצרפת  )העלייה  בזו  זו  היהודיות  הקהילות 
בתגובה  מתגלה  דומה  פיפיות  חרב  לכך(.  עדות  היא 

התפתחויות המחלישות את הקשריםהתפתחויות המחזקות את הקשרים
חששות גוברים מפני אנטישמיות )דומה שישנו 1

מיזוג בין מגמות אנטי-ישראליות לבין אנטישמיות( 
 מחזקים את ההרגשה של שותפות גורל ואת 

התלות באחדות היהודית הכלל-עולמית.

תקריות אנטישמיות בקמפוסים ובמקומות 
נוספים גורמות להחלשת הרצון להזדהות בפומבי 

עם מטרות ישראליות \ יהודיות.

יוזמות ישראליות מתמשכות לחיזוק יחסי ישראל 2
עם התפוצות )המשרד לענייני התפוצות, החלטות 

ממשלה בנושא הכותל וכו'(

המדיניות של ישראל בנושאים רבים עדיין 
אינה עולה בקנה אחד עם דעותיהן של קהילות 

התפוצות )בעיקר בצפון אמריקה( – ולהיפך: 
תחושות פוליטיות ותרבותיות של יהדות התפוצות 

אינן עולות בקנה אחד עם התחושות בציבור 
הישראלי.

התחזקות האי-יציבות במזרח התיכון מפחיתה 3
במידת מה את רמת הביקורת על אי יכולתה של 

מדינת ישראל לקדם פתרון של שלום לסכסוך עם 
הפלסטינים.

ביקורת מתמשכת כנגד ישראל ועימותים בין 
ממשלת ישראל לממשלות אחרות, בייחוד בנושא 

הישראלי-פלסטיני, הופכים את ישראל לפחות 
אטרקטיבית בעיני צעירים יהודים ליברלים.

 המשך המצוינות הישראלית בתחומים שונים 4
)ההי-טק ראוי לציון מיוחד( תורם לדימוי החיובי 

שלה בקרב היהודים.

מגמות דמוגרפיות, פוליטיות ותרבותיות בישראל 
)שהודגשו ב-2016 בדו"ח של מכון PEW על 

ישראל( נתפשות כזרות לקהילות רבות בתפוצות. 
מגמות דמוגרפיות בארה״ב )נישואים מעורבים(. 

מגמות דמוגרפיות מסוימות בקהילה היהודית 5
בארה״ב, ובהן התחזקות הקהילה האורתודוכסית 

)שקשריה לישראל חזקים( והתארגנות מוגברת של 
הקהילה הישראלית-אמריקאית הגדלה.

ישראל משמשת ככלי ניגוח פוליטי בבחירות 
בארה"ב והדבר מאלץ את הבוחרים היהודים 

"לבחור צד" "בעד או נגד" דברים מסוימים שישראל 
מייצגת. זאת זמן קצר לאחר הוויכוח הסוער סביב 

הסכם הגרעין עם איראן, אשר הפך את ישראל 
לגורם מפלג בקרב הקהילה היהודית בארה"ב.
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הקהילה  של  ההשפעה   .BDS-ה לתנועת  יהודים  של 
מאפשרת  אינה  המשוסעת  האמריקנית  היהודית 
סולידריות  של  במונחים  ההתפתחויות  כל  את  לנתח 
גוברת או פוחתת. באופן זה, תנועת ה-BDS מטפחת 
מקצת  בקרב  פנימית  סולידריות  של  מסוימת  מידה 

היהודים, וניכור מצד אחרים.

המסר  היא  מיוחד  לציון  הראויה  נוספת  תופעה 
מצד  התפוצות:  ליהדות  משדרת  שישראל  המבלבל 
לחיזוק  ומימון  תוכניות  לקדם  ממשיכה  היא  אחד 
הקשר בין ישראל לתפוצות, ומצד שני היא אינה תמיד 
יעילה וברורה ביישומן של תוכניות אלו. דוגמה בולטת 
מתחם  של  להרחבה  הממשלתית  התוכנית  היא  לכך 
שאינם-אורתודוקסים,  מתפללים  בעבור  הכותל 
אשר אושרה ע"י הקבינט אולם נעצרה בשל אילוצים 

פוליטיים.

נוספות  ומגמות  לעיל  שצוינו  המגמות  סמך  על 
היהודי  העם  למדיניות  המכון  בטבלה(,  )שהוזכרו 
באותה  הקשר"  "מחוג  את  להותיר  החליט   )JPPI(
מרע  הרמות,  "נשמר".  מעל  )מעט  אשתקד  כמו  רמה 
"פורח",  "נשמר",  "משתבש",  ""בירידה",  הן:  לטוב, 

"משגשג"(.

המחוג של שעון זהות והזדהות

יהודי  של  הפלורליזם  סקר  פרסום  בעקבות  השנה, 
ישראל על ידי  המכון למדיניות העם  היהודי  והדו"ח 
של מרכז המחקר ע"ש פיו על הערכים והזהויות של 
האוכלוסייה בישראל, נמקד את הדיון בזהות יהודית 

בישראל. 
היהודית.  הזהות  במרכיבי  שלנו  הניתוח  את  נתחיל 
לפי הסקר של המכון למדיניות העם היהודי, שלושה 
עבור  במיוחד  משמעותיים  מרכיבים  ארבעה  מתוך 
משני  למעלה  ולאום.  דת  תרבות,  בישראל:  יהודים 
מוצאים  בישראל  היהודית  האוכלוסייה  של  שלישים 

"מאוד  או  משמעותיים"  כ"די  האלו  המרכיבים  את 
די  מרכיב  במוצא  רואים  מחצי  )פחות  משמעותיים". 
משמעותי או מאוד משמעותי.( בין שלושת המרכיבים 
האלה בולט מרכיב הלאום -  55 אחוזים ראו מרכיב זה 
משמעותית  בצורה  גבוה  שיעור  משמעותי",  כ"מאוד 
הם   )42%( דת  או   )45%( תרבות  שעבורם  מהשיעור 
בסקר  גם  משתקף  הזה  הממצא  משמעותיים.  מאוד 
מכלל  מ-88%   פחות  לא  לפיו,  אשר  פיו,  מרכז  של 
הוא  יהודי  להיות  כי  חושבים  היהודים-הישראליים 
או  ולאום,  דת  או  תרבות,  או  לאום  של  בעיקר  עניין 
דת ותרבות. ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם סקר 
היהודים  בחיים  הפעילים  יהודים   700 של  בינלאומי 
עם  השנתי  הדיאלוג  במסגרת  שנערך  המאורגנים, 
המכון  ע"י  ב-2016  שקויים  היהודיות  הקהילות 
למדיניות העם היהודי. בסקר זה, 69% נתנו ציון גבוה 
של 4-5 )בסולם מ1-5( ללאום/עמיּות כמרכיב מרכזי 

של להיות יהודי ו-68% נתנו ציון כזה לתרבות.

הגדול  כך שלרוב  על  גם מצביע  פיו  מרכז  הסקר של 
של היהודים בישראל יש זהות יהודית חזקה:

• חזקה 	 תחושה  להם  שיש  אמרו   88% פיו,  בסקר 
של שייכות לעם היהודי; 

• 93% אמרו שהם גאים להיות יהודים; 	

• 90% אמרו שהעובדה שהם יהודים חשובה מאוד 	
או חשובה למדי בחיים שלהם. 

המחקר  תוצאות  עם  היטב  מתיישבות  אלו  תוצאות 
קרן  ידי  על  שפורסם  דיוקן,   – יהודים-ישראלים 
פי  על  ב-2012.  לדמוקרטיה  הישראלי  והמכון  אביחי 
מחקר זה -  92% ענו שזה "די חשוב" או "חשוב מאוד" 
להרגיש חלק מהעם היהודי. כמו כן, 89% אמרו שזה 
"די חשוב" או "חשוב מאוד"  להרגיש חלק מהחברה 

הישראלית.

דגש  שם  ישראלים  יהודים  של  הגדול  שהרוב  למרות 
יש  עדיין  היהודית,  הזהות  של  הלאומי  המרכיב  על 
הבדלים בין המגזרים לגבי מקומו של המרכיב הדתי 
 83% פיו,  מרכז  של  הסקר  לפי  היהודית.  הזהות  של 
היהודית  האוכלוסייה  של   49% מאותם  של  אחוז 
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המגדירים את עצמם כ"חילונים" ענו ש"להיות יהודי" 
תרבותי.  עניין  או  לאומית  השתייכות  בעיקר  פירושו 
המגדירות  האחרות  הקבוצות  בכל  רוב  זאת,  לעומת 
לדת  זיקה  להן  שיש  קטגוריות  ידי  על  עצמן  את 
חושבים   - ומסורתיים  דתיים  -חרדים,  ולמסורת  
דתי  עניין  או  דתי  עניין  בעיקר  הוא  יהודי  שלהיות 

והשתייכות לאומית.

הזהות  בין  בתיעדוף  מתבטא  אחר  בולט  הבדל 
היהודית  והזהות הישראלית בהגדרה העצמית. אצל 
החילונים, 59% מגדירים את עצמם בראש ובראשונה 
לישראלים-יהודים(.  כנראה  היא  )הכוונה  כישראלים 
את  מגדירים  האחרות  הקבוצות  בכל  הרוב  ואילו  

עצמם בראש וראשונה כיהודים. 

ואולם הדיכוטומיה שעולה בסקר הפלורליזם של פיו 
מרוככת במידת מה על ידי ממצאי הסקר של המכון 
אוכלוסייה  להציג  במקום  היהודי.  העם  למדיניות 
מונוליתית חילונית, הסקר של המכון למדיניות חילק 
"חילוני לחלוטין"  את האוכלוסייה החילונית לשניים: 
ה"חילונים   .)21%( במקצת"  מסורתי  ו"חילוני   )31%(
יותר  מה  במידת  שומרים  במקצת"  המסורתיים 
קצת  עמדות  ומביעים  לחלוטין"  מה"חילונים  מסורת 
ש-61%  בעוד  )למשל,  מסורתיות-שמרניות.  יותר 
מה"חילונים לחלוטין" לגמרי מסכימים שצריך לאפשר 
מהחילונים   31% רק  בכותל,  תפילין  להניח  לנשים 
המסורתיים במקצת מסכימים לחלוטין עם אמירה זו.( 
דיכוטומיה  שבמקום  כך  על  מצביעים  אלה  ממצאים 
ברצף  גם  מתאפיינת  הישראלית  החברה  חדה, 
מסורתי- )יחסית  "מסורתי"   – יהודיות  זהויות  של 

)עם  "חילוני  מסורתי במקצת"  שמרני בעמדותיהם(, 
עמדות  ויותר  שמרניות-מסורתיות  פחות  עמדות 
)עוד  לחלוטין  וחילוני  ו"פתוחות"(  פלורליסטיות 
פחות עמדות שמרניות-מסורתיות ועוד יותר עמדות 

פלורליסטיות ו"פתוחות"(. 

 40% מ-  למעלה  מהווה  ישראל,  היהודית  הקהילה 
צומחת  זו  קהילה  בעולם.  היהודית  האוכלוסייה  של 
שיעור  בשל  אחרות  קהילות  משל  גבוהה  במהירות 
יהודית  קהילה  כל  מאשר  יותר  שלה  הגבוה  הפריון 

היהודית  וההזדהות  הזהות  של  חוזקה  לכן,  אחרת. 
מאזנת  מאשר  יותר  בישראל  היהודית  באוכלוסייה 
יהודית  בהזדהות  המדווחת  הירידה  על  ומפצה 
של  המחט  את  מזיזים  אנו  מכך,  בארה"ב.כתוצאה 
השעון זהות והזדהות )שנקבע לפני שנה בין "יציבות" 

לבין "מתקדם"( ימינה במקצת לכיוון "מתקדם".  

 המחוג של משאבים חומריים

גורמים חיוביים
• צמיחה 	 של  במגמה  ממשיכה  ישראל  כלכלת 

האחרונה,  התקופה  לעומת  יותר  נמוכה  מתונה, 
אך עדיין  לא נקלעת  לקיפאון ההרסני שנוצר בכל 

שאר המדינות המפותחות.

• יש גידול מתון בהשתתפות של ערביי ישראל ושל 	
המגזר החרדי בכוח העבודה ובהכשרה מקצועית.

• מתקיים דיון פוליטי ער בנושאים הנוגעים לגישה 	
של  ותמחור  הקצאה  העושר,  הבדלי  להשכלה, 
משאבי טבע, ורגולציה והגנה בשווקים המקומיים.

גורמים שליליים
• אשר 	 הדורות  בין  לתמורות  סימנים  יש  בארה"ב 

למען  בפילנתרופיה  לשינוי  הנראה  ככל  יובילו 
מטרות יהודיות וישראליות.

• ולהוביל 	 להמשיך  טק  ההיי  ענף  של  היכולת 
צמיחה במשק וגידול בייצוא מוגבל על ידי היצע 

מוגבל של כוח אדם מיומן.

• הדור 	 על  מאוד  מקשה  בישראל  הדיור  משבר 
הנמוכים  והמעמדות  הביניים  מעמד  ועל  הצעיר 
החורגת  השפעה  יש  ולכך  ההכנסות,  בסולם 

מתחום הדיור.

קביעת המונה להערכה השנתית הנוכחית: ללא שינוי

למטרות  ושימושיו  בישראל  העושר  מקורות  מאזן 
שינוי  ללא  נותרו  היהודי  ולמטרות של העם  פנימיות 
בהשוואה לשנה שעברה. ישראל ממשיכה להיות מקור 
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לחדשנות ומגיעה להישגים יוצאי דופן בתחום החינוך 
שכבות  בכל  שווה  בצורה  לא  כי  אם  לגודלה,  ביחס 
ומחקר  לחינוך  מכון  פותח  הטכניון  האוכלוסייה. 
משותף במחוז גואנגדונג בסין, אחד האזורים היצרניים 
ביותר בעולם. למרות ירידה בצמיחה, המשק המקומי 
בעשור  הכלכליות  הסערות  בפני  לעמוד  הצליח 
האחרון באופן שרבים בעולם המפותח מתקנאים בו. 
נלווה  לשוק העולמי  בישראלית  למעבר של הכלכלה 
חוסר שוויון הולך וגובר בין מגזרים כלכליים ומעמדות 
הטווח  ארוכות  הבעיות  עם  ההתמודדות  חברתיים. 
ליצור  הכולל עשויים  לצד הגברת התוצר  ישראל  של 
קשיי תעסוקה במגזרים היצרניים פחות, והדבר עלול 
מדיניות שקולה  אליו  לא תתלווה  אם  בעייתי  להיות 

שתקל על מעבר זה.

מהותיות  תמורות  חלו  לא  בכללותו  היהודי  בעולם 
הארוך,  בטווח  האחרונה.  בשנה  חשובים  אירועים  או 
העושר  ומקורות  היהודית  הפילנתרופיה  אופי 

איור 1. אפיון המנועים העיקריים המשפיעים על העם היהודי בשנים 2016-2015

2016-20152015-2014

מהם  אחד  גורמים.  מכמה  מושפעים  להיות  עשויים 
המשפחות  מקצת  בקרב  המחשבתי  השינוי  הוא 
לכך שהדור  סימנים  ישנם  הפילנתרופיים.  והמוסדות 
היהודי  לעם  תרומה  של  לנושא  פחות  נמשך  הנוכחי 
למימון  הזדמנויות  לחפש  יותר  נוטה  לחילופין,  או, 
התרומה  מסגרות  לעומת  ביצועים,  על  המבוסס 
תהיינה  השפעות  אלו  לראות  עוד  נותר  המסורתיות. 
או  לישראל  מבוססות  יהודיות  מקהילות  להגירה 
ליעדים אחרים בשל התפישה שהאנטישמיות הולכת 
וגוברת. הרבה תלוי בזהותם של העוזבים, ביעד שלהם 
מגוריהם  במקום  לעצמם  לבנות  שיצליחו  ובתוכן 
החדש. אלו עלולים למצוא את עצמם במעמד סוציו-
אקונומי נמוך יותר מזה שהיה להם בעבר או להימצא 
יותר לקהילה היהודית במקום. על  רופפים  בקשרים 
מדינת ישראל והעולם היהודי בכללותו להכיר בנושא 

זה ולהתמודד עימו.
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המחוג של עם הספר

המשפיעים  הגורמים  את  ובידע  בחינוך  רואים  רבים 
נכון  זה  דבר  מדינות.  של  העתידי  מעמדן  על  ביותר 
ובתפוצות  בישראל  היהודי,  העם  לגבי  שבעתיים 
ובכל  מאה  שבכל  מגלה  ההיסטוריה  אל  מבט  כאחד. 
תרבותית  דתית,  מהצלחה  יהודים  נהנו  בהן  מדינה 
או  רב  ידע  באמצעות  זאת  השיגו  הם  כלכלית,  או 
זה באמצעות משילּות מוצלחת.  ובכלל  יותר,  איכותי 
נתיבי  על  ידע  רכשו  ומקצועות,  שפות  למדו  הם 
ואחרים,  פיננסיים  כישורים  דיפלומטיה,  מסחר, 
ובמדינות מסוימות גם מיומנויות צבאיות. מאז המאה 
כספים  בענייני  בחדשנות,  במדע,  הצטיינותם  ה-19, 
אך מרשימה  אויביהם,  כללית מכעיסה את  ובתרבות 
תחליף.  לחסרי  מהם  כמה  והופכת  השלטונות,  את 
והצטיינותו  ישראל  של  המשגשג  ההיי-טק  מגזר 
בהיסטוריה  בבחינת מהפכה  אינו  ובטכנולוגיה  במדע 

היהודית, כי אם שיא בהיסטוריה זו.

כל מדינה מקדמת את החינוך והתרבות וכולן רוצות 
הספר"  "עם  יוכל  האם  ובטכנולוגיה.  במדע  להצטיין 
לדאגה,  רבות  סיבות  ישנן  אכן,  מעמדו?  את  לשמר 
הכרוכים  הרבים  הקשיים  למרות  בישראל.  בייחוד 
חשוב  הדרושים,  הנתונים  של  ובהערכה  באיתור 
השנתיים  המדדים  לחמשת  שישי  מדד  להוסיף 
מצבו  את  לשנה  אחת  למדוד  מנסים  אשר  הקיימים, 

הכולל של העם היהודי - "מדד עם הספר".

"עוצמה  של  בפרדיגמה  תשתמש  המוצעת  ההערכה 
חזקה – עוצמה רכה" שהשימוש בה החל במאה ה-20. 
של  שונים  סוגים  של  הידע"  "בסיס  את  תעריך  היא 

כושר התחרות היהודי.

עוצמה חזקה I: עוצמה כלכלית
 OECD של  הפרסום  היא  הראשונית  הניתוח  נקודת 
הנקראים  הפרסומים  אחד  הידע",  מבוססת  "הכלכלה 
שיעורי  פוליטית.  מבחינה  ביותר  והמשפיעים  ביותר 
הפריון של ישראל נמוכים; מחצית מהיצוא שלה מגיע 
ממגזר ההי-טק ומיוצר ע"י 10% בלבד מן האוכלוסייה 
להתייחס  שהכרח  לדאגה  סיבות  אלה  שלה.  העובדת 
אליהן. גם להון היהודי בתפוצות יש קשר עמוק לידע. 
במדע,  בחינוך,  היהודית  ההצטיינות  של  המשכה 
חלק  הוא  אף  יהווה  ובתרבות  החופשיים  במקצועות 

חשוב מהערכה זו.

עוצמה חזקה II: עוצמה צבאית
לאחרונה דיבר קצין צה"ל בכיר על פער החינוך בישראל 
והזהיר שהביקוש בצה"ל למהנדסים קרביים עולה על 
ההיצע. מצב זה עלול לערער את עוצמתה הצבאית של 

ישראל בטווח הארוך.

עוצמה רכה: הישגים תרבותיים
תרבותיים  הישגים  של  אובייקטיבית  ומדידה  הגדרה 
ביותר  רבה  חשיבות  יש  אולם  מטבעה.  בעייתית  היא 
לעוצמה הרכה, משום שהיא מעצבת את דעת הקהל 
 2016 במאי  הפוליטית.  הזירה  את  ואף  הבינלאומית 
פילו-שמי.  "אני  פרגוסון:  ניאל  ההיסטוריון  כתב 
התרומה הגדולה ללא פרופורציה של היהדות לתרבות 
המערבית – ולא פחות מכך למדע ולאמנות – היא אחד 
ההישגים המדהימים ביותר בהיסטוריה המודרנית". בו 
בזמן, גל גואה של אנטישמיות גלובלית מתכחש לעצם 
ושל  היהודים  של  לציון  ראויים  הישגים  של  קיומם 

מדינת ישראל.
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תרומתו של העם היהודי לאנושות היתה משמעותית באופן יוצא-דופן ביחס לגודלו. 
במהלך ההיסטוריה, יהודים התאפיינו במחויבותם לחינוך ולמצוינות, וסייעו בהשגת 
כמה מפריצות-הדרך החשובות ביותר בתחומי המדע והטכנולוגיה. אולם יתכן שבפני 
יכולתו של העם היהודי לשמר את יתרונו האיכותי האינטלקטואלי יוצב אתגר כתוצאה 

מפיתוחים טכנולוגים שצפויים להתרחש בדורות הקרובים.

ישנן ראיות משמעותיות לכך שהעולם עומד  זמננו,  בן  בוחנים את המדע  אנו  כאשר 
זו.  לתחזית  שותפים  רבים  בולטים  ומומחים  דרמטית,  טכנולוגית  מהפכה  סף  על 
את  לשנות  פוטנציאל  יוצרת  ובביו-טכנולוגיה   )AI( מלאכותית  בבינה  ההתקדמות 
הקיום האנושי ואת הסדר העולמי במידה דומה לזו שחוללו המהפכה החקלאית או 

התעשייתית בעבר. 

היהודי  העם  של  ביכולתו  יהיה  לא  כולה,  האנושות  לעומת  הזעיר  בגודלו  בהתחשב 
כתוצאה  להשתחרר  העשויים  הרחבים  ותרבותיים  החברתיים  הכוחות  את  לעצב 

מההתפתחויות המדעיות.

תהליך  ליזום  היהודי  העם  למדיניות  המכון  החליט  זו  אפשרית  תחזית  סמך  על 
ורבנים  אתיקה  חוקרי  פילוסופים,  סוציולוגים,  מובילים,  מדענים  ֶשְיַכֵּנס  התייעצות 
ועל  היהודי  העם  על  להשפיע  עשויה   כאמור  התקדמות  כיצד  בשאלה  דיון  לצורך 

החברה שמסביבנו ולעצב אותם.
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הזדמנות לתיקון אסטרטגי 4
הקדמה:

השאלה  סימני  את  מעצימים  האחרונים  החודשים 
המזה"ת  ישראל.  ניצבת  בפניהם  האסטרטגיים 
ַהֵּסֶדר  של  בסיס  אבני  בו  קורסות  לגעוש.  מוסיף 
סדר  עדיין  מסתמן  לא  באופק  כאשר  הישן,  האזורי 
גם  כלשהי.  יציבות  להבטיח  שבכוחו  חדש  אזורי 
ולחוסנה  למזה"ת  הרלוונטית  הבינלאומית  הזירה 
משמעותיים  זעזועים  עוברת  ישראל  של  האסטרטגי 
ניצבת בפני תמונה  יציבות. ישראל  ורחוקה מלהקרין 
המחזיקים  נעים"  ב"חלקים  עתירה  גיאופוליטית 
השפעות הדדיות, ולכן יוצרים מגוון רחב של תרחישים 
שכול אחד מהם טומן בחובו אתגרים שונים ולעיתים 

סותרים עבור ישראל.

סערה  של  בלבה  ישראל  של  להיותה  בולט  ביטוי 
שרווח  הבוטה  הקיטוב  הוא  אסטרטגית  ואי-בהירות 
בפרשנות הניתנת להשפעת ההתפתחויות על חוסנה 
של ישראל. כשם שניתן למצוא תזות מנומקות מדוע 
גם  כך  ומדאיג,  קשה  ישראל  של  האסטרטגי  מצבה 
פיהן  ועל  פחות,  לא  מלומדות  טענות  למצוא  ניתן 
טוב  ישראל  של  האסטרטגי  מצבה  היה  לא  מעולם 
יותר. ההכרעות המתקבלות בירושלים, ובכללן כמובן 
על  רק  להשפיע  יכולות  להכריע,  שלא  החלטות  גם 
חלק מוגבל מן התמונה האסטרטגית הכוללת, אך גם 
החלטות אלה עשויות להיות הרות גורל מבחינתה של 

ישראל ושל העם היהודי בכלל.

על ההתפתחויות המרכזיות  הסקירה שלהלן תצביע 
ברקע  עומדות  ואשר  החולפת  בשנה  שהתרחשו 

לאתגרים האסטרטגיים העיקריים שבפני ישראל:

• הסכם הגרעין שהושג עם איראן, שהוגדר על ידי 	
ראש ממשלת ישראל נתניהו כ"טעות בקנה מידה 

היסטורי". 

• הצפונית 	 בחזית   - ביטחונית  להידרדרות  הסכנה 
קיצוני  אסלאם  וגורמי  דאע"ש  )חיזבאללה, 
בסוריה(, ובחזית הדרומית )חמאס וגורמי הטרור 

בסיני(.

• סכנת הימשכותה של "אינתיפאדת הבודדים".	

• ארה"ב 	 עם  ביחסים  המתמשכת  המתיחות 
היחסים  במערכת  חדש"  "דף  לפתוח  והסיכוי 

לאחר הבחירות בארה"ב.

• תפקיד 	 למלא  ארה"ב  של  בעניינה  השחיקה 
מרכזי, להוביל, ולהיות נוכחת במזה"ת.

• הדחיפה לשינוי מודל פתרון הסכסוך הישראלי-	
אמריקנית  בהובלה  ישיר  ומתן  ממשא  פלסטיני, 
רב- ובהובלה  האו"ם  בחסות  כמו-כפוי  לפתרון 

לאומית.

• והמאמץ 	 ישראל  של  הבינ"ל  במעמדה  הכירסום 
לפגוע בה באמצעות מהלכי חרם ודה-לגיטימציה.

• ירושלים-	 האיום על חוסנו של משולש היחסים: 
וושינגטון-יהדות ארה"ב.
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בפני  ניצבות  סכנה,  בחובם  הטומנים  אתגרים  לצד 
יחסיה  את  להעמיק  מבוטלות  לא  הזדמנויות  ישראל 
פתיחות  יתר  עתה  המגלה  המתון,  הסוני  העולם  עם 
הטרור  וגורמי  האיראני  האיום  נוכח  ישראל  כלפי 

הקיצונים. 

היחסים  את  לשקם  הצורך  בולט  אלה  אתגרים  למול 
ולמעשה  המשמעותית,  הברית  בעלת   - ארה"ב  עם 
צרימות  ידעו  אלה  יחסים  ישראל.   של  היחידה, 
בתקופת כהונתו של הנשיא אובמה. מלאכת התיקון 
אינה פשוטה משום שהסוגיות המרכזיות שבמוקד – 
הסכם הגרעין עם איראן והסכסוך הישראלי-פלסטיני 
מחלוקות  להצית  עלולות   – והשלכותיו  נגזרותיו  על 
וושינגטון.  של  לאלה  ירושלים  של  עמדותיה  בין 
על  להעיק  עלולה  המדינות  בין  המתחים  התגברות 
ולכרסם  והסדן,  הפטיש  בין  להציבה  ארה"ב,  יהדות 
ירושלים-וושינגטון  היחסים":  "משולש  של  בחוסנו 
ישראל  בעוצמת  יסוד  אבן  המהווה  ארה"ב,  ויהדות 

והעם היהודי.

המערכת הבינ"ל ומעמדה של ארה"ב

הזירה  את  לאפיין  מוסיף  העולמי"  "אי-הסדר 
ותקופת  הקרה  המלחמה  תום  מאז  הגיאופוליטית. 
המערכת  בעקבותיה,  שבאו  האמריקנית  ההגמוניה 
ומתפקד.  יציב  מבנה  לכלל  התגבשה  טרם  הבינ"ל 
ארה"ב נותרה אמנם המעצמה החזקה ביותר בעולם, 
אך חלף ה"רגע האמריקני" בו ארה"ב נהנית ממעמד 
המתחוללת  הטרגדיה  חד-קוטבית.  במערכת  הגמוני 
המערכת  של  תפקודה  לכשלי  עדות  הינה  בסוריה 
ארה"ב  בין  עתה  המתעוררים  החיכוכים  הבינ"ל. 
ורוסיה מזכירים לעיתים את העויינות שאיפיינה את 

שנות המלחמה הקרה.

היציבות  אי  לתחושת  הוסיפו  קשים  טרור  אירועי 
קטלניות  טרור  התקפת  ביצע  דאע"ש  העולמית. 
מן  חלק  מאות.  של  בחייהם  שעלו  העולם  ברחבי 

האירגון  הנהגת  של  ישירה  כיוזמה  בוצעו  ההתקפות 
לצד  האידאולוגי.  ובעידודו  בהשראתו  נעשו  וחלקן 
של  ידו  ולבנון,  לוב  סוריה,  בעיראק,  קשים  פיגועים 
האירגון מגיעה בחודשים האחרונים בין היתר לצרפת, 
בלגיה, תורכיה, טוניסיה, ארה"ב, מצרים )הפלת מטוס 
בנגלדש,  תימן,  סעודיה,  אינדונזיה,  רוסי(,  נוסעים 

קזחסטן, אפגניסטן וגרמניה. 

עם זאת, ניתן להצביע על מספר נקודות אור שהבזיקו 
בזירה הגלובלית בשנה החולפת: "ועידת האקלים של 
 )2015 דצמבר   12( להסכם  לראשונה  הגיעה  האו"ם", 
על פיו כול מדינות העולם מתחייבות להפחית פליטת 
פחמן מזהם כדי להגביל את התחממות הכדור ל– 1.5 
מעלות צלסיוס. גם "הפסגה לביטחון גרעיני" )אפריל 
הסכנה  בבלימת  מסוימת  התקדמות  רשמה   )2016
של נפילת חומר גרעיני בידי ארגוני טרור, אף כי  חלק 
המסוכן  החומר  של  הטונות   1,800 מ-  משמעותי 
בטוח  שאינו  באופן  מאוחסן  בהיותו  לגנבה,  חשוף 
דיו ב- 24 מדינות שונות. )רוסיה, שברשותה המצבור 
הגדול בעולם של חומר גרעיני, לא השתתפה במפגש, 

על רקע יחסיה העכורים עם ארה"ב(.

הכוחות שמפגינים כיום אסרטיביות בזירה העולמית 
הליברלית- המורשת  מן  ערכיהם  את  יונקים  אינם 
ניסתה  בו  באופן  ארה"ב  את  שהדריכה  דמוקרטית, 
הסדר  את  השנייה  העולם  מלחמת  תום  לאחר  לעצב 
ויאפשר  חירות  יעודד  יציבות,  שיגביר  כך  העולמי, 
סחר חופשי. כוח המשיכה של ערכים אלה נחלש על 
רקע המשבר הפיננסי של 2008, העמקת אי-השוויון 
דעיכת  הגלובליזציה,  עידן  עימו  שהביא  החברתי 
על  שעובר  והמשבר  הערבי,  האביב  שהצית  התקווה 
אירופה, שבא לידי ביטוי בוטה בתוצאות משאל העם 
בבריטניה בעד עזיבת האיחוד האירופי )23 יוני 2016(.

אירופה מתמודדת מול אי-הסכמה לגבי דרך הטיפול 
והאפשרות  התיכון  המזרח  מן  מהגרים  בכמיליון 
שיגיעו רבים נוספים, התקפות הטרור שיוזם דאע"ש 
ואת  הפתוחים  הגבולות  תפיסת  את  המערערות 
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פוליטית  הקצנה  באירופה,  האישי  הביטחון  תחושת 
הפוליטיקה  מתפקוד  אי-הנחת  נוכח  ומשמאל  מימין 
שיוון  הסכנה  ובראשם  כלכליים  משברים  המסורתית, 

תוכרז כפושטת רגל, ומגמות של עזיבת האיחוד.

מוקדי מתיחות ברחבי העולם - סוריה, ים סין הדרומי, 
מסוכנת.  להידרדרות  פוטנציאל  מגלמים   - אוקראינה 
הגיאופוליטי  ולאתגר  סין  של  לעלייתה  במקביל 
שמוסקבה מוסיפה ביתר שאת להציב בפני וושינגטון, 
נמשך הכרסום  במעמדה הבינ"ל של ארה"ב, המעצמה 
גם  ושהינה  קריטיים  כה  לישראל  וסיועה  שידידותה 

בית לקהילה משגשגת של כמחצית מהעם היהודי. 

ארה"ב  של  הבינ"ל  במעמדה  הפיחות  מגמות  אל 
על  משמעותית  שמאיימת  נוספת  התפתחות  נלווית 
אינטרסים בסיסיים של ישראל - הירתעות גוברת של 
ארה"ב ממעורבות ונוכחות בעולם, כולל במזרח התיכון. 
מדינות הציר הסוני חוששות כי ארה"ב מתכוונת לזנוח 
על  ולהישען אסטרטגית  עימן  היחסים המיוחדים  את 
כי  לאיראנים  האמריקני  הנשיא  של  הבטחתו  איראן. 
להיות  לאיראן  תאפשר  הגרעין  בנושא  להסכם  הגעה 
"כוח אזורי מאוד משגשג"1, מעוררת חרדות בסעודיה 
מ"עיסקה  חוששים  אלה  לה.  הקרוב  הסוני  ובמחנה 
לחתימת  בהמשך  איראן  עם  תקשור  מקפת"שארה"ב 
אזורי משמעותי  לה מעמד  וכך תעניק  הגרעין,  הסכם 
ותאפשר לה להעמיק את חתרנותה להשגת הגמוניה 

אזורית.

ואכן, בארה"ב יש הסבורים כי לטווח רחוק, איראן היא 
בעלת-ברית עדיפה על סעודיה. אוכלוסייתה מודרנית 
עוינת  ופחות  וקידמה,  בדמוקרטיה  מעוניינת  יחסית, 
את ארה"ב. העובדה שדאע"ש הינו עתה אויב משותף 
המחנה  אכזבת  זו.  עמדה  מחזקת  ולאיראן  לארה"ב 
באה  ארה"ב  של  האזורי  מתפקודה  המתון  הערבי 
בהגיעו  אובמה  הנשיא  התקבל  בו  באופן  עז  לביטוי 
לכינוס מדינות המפרץ בריאד )20 אפריל 2016(. המלך 
המפרץ  מדינות  ראשי  של  פניהם  שקיבל  הסעודי, 
העיר  מושל  את  תחתיו  שיגר  יותר,  מוקדם  שנחתו 

לקבל את פני הנשיא האמריקני, והטלוויזיה המקומית 
הוסיפה מנת השפלה ולא טרחה לשדר את נחיתתו של 

"המנהיג החזק בעולם".

באיכות  משינוי  רק  לא  משמעותית  תושפע  ישראל 
במעמדה  משינוי  גם  אלא  וושינגטון  עם  היא  יחסיה 
האזורית  הפרספציה  השתרשות  ארה"ב.  של  הגלובלי 
כי ארה"ב – בעלת בריתה של ישראל - נמצאת בתהליך 
בכוח  שוחקת  המזה"ת,  נטישת  ושל  שקיעה  של 
ההרתעה של ישראל ובעוצמה המיוחסת לה. התובנות 
על  מתבססות  במזה"ת  פוחת  אמריקני  עניין  בדבר 
כי עלייה  וושינגטון באסיה, בראייתה  התמקדותה של 
סין,  שמציבה  האתגר  מול  משאבים  יותר  להפנות 
תלויה  תהיה  לא  ארה"ב  בו  המועד  קרוב  כי  בתחזית 
עוד ביבוא אנרגיה, ובאכזבה מצטברת מהיכולת להגיע 
-  באמצעות מעורבות  – בדגש על המזה"ת  להישגים 

צבאית. 

ההימנעות ממעורבות צבאית בסוריה, חרף חציית "קו 
אדום" שהציב נשיא ארה"ב עצמו )לגבי השימוש בנשק 
בה  הסורי(, קבלת מציאות חדשה  כימי מצד המשטר 
רוסיה מבססת באופן כוחני את מעמדה כשחקן אזורי 
המרכזי  הממשל  הידרדרות  עם  ההשלמה  במזה"ת, 
המאבק  והגבלת  לוב,  של  התפרקותה  ועם  בעיראק 
יועצים  ושיגור  האוויר  מן  להפצצות  בעיקר  בדאע"ש 
לחתום  האמריקני  הרצון  על  מעידים  אלה   - צבאיים 
את פרק הנוכחות הצבאית באזור. רבים בארה"ב חשים 
 - ובממון  בדם   – כבד  במחיר  שעלתה  זו,  מעורבות  כי 
התיאבון  משמעותיים.  יעדים  השיגה  ולא  הכזיבה 
הפוחת של ארה"ב למעורבות במזה"ת מסתמן דווקא 
מעצמתי  לגורם  וזקוק  בסערה  מצוי  האזור  כאשר 

מייצב. 

אודות  התיאוריה  את  דוחים  רבים  פרשנים  ואולם, 
ארה"ב  כי  להוכחה  נתונים  ומציגים  ארה"ב"  "שקיעת 
הצבאית  מעוצמתה  המובילה:  המעצמה  נותרה 
ועד רמת האוניברסיטאות שלה. אלא שלא  והכלכלית 
היא  באזור  ההתרשמות  אם  מרשימות,  ביכולות  די 
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שארה"ב אינה מתכוונת לעשות שימוש ביכולות אלה.

מ"קן  להתנתקות  המטיפים  בארה"ב  אלה  מול 
הצרעות" המזרח תיכוני, יש אחרים הסבורים שארה"ב 
הפוטנציאל  בשל  המזה"ת  מן  להתנתק  תוכל  לא 
בתוככי  לפגוע  העולם,  ביטחון  את  לערער  בו  הטמון 
למשבר  ולגרום  גרעינית  מלחמה  להצית  ארה"ב, 
כלכלי עולמי )גם במצב של אי-תלות אמריקנית בנפט 
מן המזה"ת, אי-סדרים באספקתו עלולים לערער את 

כלכלת העולם, שארה"ב היא חלק ממנה ותלויה בה(.

הנשיא אובמה חוזר ומציג כהישג את העובדה ששם 
צבאית  נוכחות  שחייבו  הקרקעיות  למלחמות  קץ 
אלפי  עשרות  של  במזה"ת 
הוא  אמריקניים.  חיילים 
ארה"ב  מניסיון  מסתייג 
את  בעצמה  להכתיב 
הגיאופוליטית  המציאות 
רבות  לדעתו,  העולמית. 
בנות  אינן  הבעיות  מן 
בכלל  אם  מהיר,  פיתרון 
יש  לפעולה,  מקום  יש 
במסגרות  זאת  לעשות 
בינ"ל קולקטיביות תוך מתן 
עדיפות לצעדי הידברות על 
מחייב  האמריקני  האינטרס  לדידו,  אכיפה.  צעדי  פני 

לעיתים להוביל מאחור ולעיתים לא להוביל כלל.

ראיונות שנתן  "דוקטרינת אובמה", שנפרשה בסדרת 
בהפעלת  רואה  גולדברג,2  ג'פרי  לעיתונאי  הנשיא 
מתכון  ארה"ב  של  מצידה  משמעותי  צבאי  כוח 
המבטיח ברוב המקרים כישלון. שימוש בכוח מוצדק 
ומיידי  ממשי  איום  קיים  כאשר  רק  זו  גישה  פי  על 
של  תולדה  הינה  זו  תפיסה  ארה"ב.  של  לביטחונה 
ובאפגניסטן  בעיראק  האמריקנית  המעורבות  כישלון 
שהותירה את הציבור בארה"ב עייף ממלחמות וספקן 
לגבי יתרונותיה של מעורבות צבאית מעבר לים. יועצו 
של הנשיא, בן רודס, מבהיר מפורשות כי הנשיא סבור 

דבר  של  בסופו  תפגע  במזה"ת  מעורבות  ש"העמקת 
אחרות  הזדמנויות  לאתר  ביכולתנו  תפגע  בכלכלה, 
ולהתמודד עם אתגרים אחרים, והחשוב מכול – תסכן 
נובעות  שאינן  מסיבות  אמריקנים  חיילים  של  חייהם 
האמריקני"3.  הלאומי  הביטחון  של  ישיר  מאינטרס 
להגיע  אובמה  של  התעקשותו  את  התולים  אף  יש 
להסכם הגרעין עם איראן בראייתו שהסכם זה מהווה 
ארה"ב  של  השתחררותה  בתהליך  חיונית  אבן-דרך 
אינו מתרשם מתיגבור  אובמה  באזור.  ממחויבויותיה 
רוסיה תמצא  בראייתו,  רוסיה במזה"ת.  נוכחותה של 

עצמה מסובכת בביצה האזורית. 

הבלעדיות היחסית שהייתה לארה"ב במזה"ת דועכת 
והן  האחרות  המתחרות  של  האגרסיביות  בגלל  הן 
בשל העניין הפוחת של ארה"ב באזור.  אובמה גם אינו 
מתרשם מן  המוסכמה כאילו מעצמה כארה"ב צריכה 
לשמור על אמינותה בזירה הבינ"ל, ואם נשיא אמריקני 
מציב "קו אדום" וקו זה מופר – עליו להגיב ויהי מה. 
להסתבכות  הובילה  זה  לעקרון  השתעבדות  לדעתו, 
המדממת בווייטנאם. ארה"ב אינה יכולה ואינה צריכה 
מפשע  חפים  אנשים  בו  מקרה  בכול  ולסייע  לצאת 
נרצחים, ואינה צריכה לכלות כוחותיה על מאבק מול 

רוסיה על אזורי השפעה כמו אוקראינה.

באסיה.  טמון  הכלכלי  העתיד  אובמה,  של  מבחינתו 
אי-ההשתעבדות  האסטרטגיים.   האתגרים  גם  וכך 
מדיניות  מומחי  קהילת  של  המסורתיות  לאמיתות 
החוץ הוושינגטונית מוליכה את אובמה לבחון באזמל 
האמריקנית.  החוץ  במדיניות  יסוד  עקרונות  קר 
בשאלה  דיון  לפתוח  מוכן  הנשיא  כי  מספר  גולדברג 
אכן  הם  ארה"ב  של  כידידיה  המוחזקים  אלה  האם 
אויביה.  אכן  הם  לאויביה  הנחשבים  והאם  ידידיה, 
על  לשמור  כהונתו  בשנות  הקפיד  שאובמה  למרות 
שר  פי  על  הרי  ישראל,  של  הצבאי  האיכותי  היתרון 
ליאון פאנטה, באחד הדיונים הנשיא היקשה:  ההגנה 
היתרון  שקרוי  מה  את  לשמור  צריכה  ארה"ב  "מדוע 
גישה  לה  המעניק  ישראל,  של  האיכותי  הצבאי 

לפי "דוקטרינת 
אובמה", שימוש 
בכוח מוצדק רק 

כאשר קיים איום 
ממשי ומיידי 

על ביטחונה של 
ארה"ב



35 המכון למדיניות העם היהודי

שמקבלות  מאלה  יותר  מתוחכמות  נשק  למערכות 
בעלות הברית הערביות של ארה"ב"4. 

של  היחסים  ערך  על  גם  שאלה  סימני  מציב  אובמה 
ארה"ב עם מדינות סוניות כסעודיה, ובאותה נשימה 
דעתו  איראן.  עם  יחסים  בפיתוח  פוטנציאל  רואה 
במזה"ת  חינם"  מ"אוכלי  נוחה  אינה  גם  הנשיא  של 

ובאירופה – שמצפים כי ארה"ב תקיז דמה וכספה. 

שאלה פתוחה היא האם "דוקטרינת אובמה" תוסיף 
לאפיין את מדיניות החוץ האמריקנית לאחר עזיבתו 
של אובמה את הבית הלבן; עד כמה התנהלותה של 
והעדפותיו  מאישיותו  נגזרת  הבינ"ל  בזירה  ארה"ב 
מתהליכי  נגזרת  הינה  כמה  ועד  מסוים,  נשיא  של 
ומתמורות  ופוליטיים,  אידיאיים  דמוגרפיים,  עומק 

ואתגרים המתעוררים בזירה העולמית.

לא  מאותת  ארה"ב  שמותירה  האסטרטגי  הוואקום 
האוטוקרטים  למנהיגים  מציעה  סין  למוסקבה.  רק 
מהיר  כלכלי  פיתוח  מועדף:  חיקוי  מודל  במזה"ת 
דמוקרטית.  ממשל  לשיטת  הזדקקות  ללא  ועקבי 
נשיא סין ממהר מיד לאחר השגת הסכם הגרעין עם 
לפתוח  כדי   )2016 ינואר   23( באיראן  לבקר  טהרן 
)ופוקד  המדינות,  שתי  בין  ביחסים  חדש"  "פרק 
במסעו גם את מצרים וסעודיה(. סין הפכה ב-2015 
מרביתו  כאשר  בעולם,  הגדולה  הנפט  ליבואנית 
מבטיח  שוק  באזור  רואה  היא  המזה"ת.  מן  מגיע 
לסחורותיה, ומכלילה את המזה"ת במסגרת יוזמתה 
"חגורה אחת ודרך אחת" שאמורה לחבר את סין עם 
אירופה ואסיה  ולהקיף שוק ענק של כ- 4.4 מיליארד 
האסייתי  ההשקעות  "בנק  מדינות.  ב-26  איש 
לסייע  הוא  אף  נועד  סין  שהקימה  לתשתיות" 
לתוכנית התערותה באזור. במקביל לפעילות זו, סין 
ומאתגרת את  דאגות קשות אצל שכנותיה  מעוררת 
החוק הבינ"ל בפעילותה הנמרצת לממש תביעותיה 
לריבונות על איים שבמחלוקת בים סין הדרומי. סין 
טילים  בהם  וממקמת  מלאכותיים  איים  באזור  בונה 
ומהווה  ודגה  במחצבים  עשיר  )הים  צבא.  וכוחות 

דולר  טריליון   5 של  בשווי  לסחורות  תחבורה  נתיב 
בשנה(.

למרות גילויי העייפות והספקנות ממעורבות צבאית 
פני  יהיו  שאלה  מכך  להסיק  אין  רחוקות,  בזירות 
תנועת  הבחירות.  לאחר  האמריקנית  החוץ  מדיניות 
לזו  חוץ המעדיפה הסתגרות  מדיניות  בין  המטוטלת 
של  ההיסטוריה  את  מאפיינת  מעורבות  המעדיפה 
טבעי  כי  הטוענים  ויש  האמריקנית,  החוץ  מדיניות 
עתה  תיפנה  המטוטלת  אובמה  עידן  שלאחר  לצפות 
שלאחר  יתכן  ומעורבות.  אסרטיביות  יתר  של  לכיוון 

תשאף  ארה"ב  הבחירות, 
עוצמתה  את  מחדש  לבטא 
באירוע  די  הבינ"ל.  בזירה 
טרור קשה שמקורו במזה"ת 
האזור  את  להחזיר  כדי 
למוקד עיסוקה של מדיניות 
החוץ האמריקנית. אפשרות 
שדווקא  היא  אחרת 
רוסיה  שמציבות  האתגרים 
וסין למנהיגותה של ארה"ב 
תגובה  שיניבו  אלה  יהיו 

אמריקנית.

המכלול האזורי: איומים והזדמנויות 

נוכחות  כמצריכים  נראים  במזה"ת  הקשים  הזעזועים 
אינה  כאמור,  שארה"ב,  אלא  מייצבת,  מעצמתית 
רוצה  אינה  באזור,  מעורבותה  להעמיק  מעוניינת 
ומעדיפה  ישובו להגיר דמם במזרח התיכון  שחייליה 

ל"הנהיג מאחור", אם בכלל. 

ישראל אינה יכולה לצפות לשינוי מהיר באזור האלים 
וההפכפך בו עליה להתנהל. 60 אחוז מתושבי האזור 
מובטלים.  מהם  אחוז   30 ומטה,   25 בני  צעירים  הם 
והמסגרת  כושל  המרכזי  השלטון  מדשדשת,  הכלכלה 
השבטית  הזיקה  קורסת.  ולעיתים  נחלשת  המדינתית 

שאלה פתוחה 
היא האם 

"דוקטרינת 
אובמה" תוסיף 

לאפיין את 
מדיניות החוץ 

האמריקנית 
לאחר עזיבתו 

של אובמה את 
הבית הלבן.
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למדינה.  האזרחית  המחויבות  על  גוברת  והחמולתית 
התקווה שהצית "האביב הערבי" פינתה מקומה לאכזבה 
הערבי,  לאביב  הפתיחה  אות  ניתן  בה  טוניסיה,  קשה. 

נותרה היחידה בה מתנהל תהליך דמוקרטי של ממש. 

המאפשר  ואקום  יוצרת  המזה"ת  ברחבי  התזזית 
תת-מדינתיים  או  לא-מדינתיים  לגופים  פריחה 
מקומיות,  מיליציות   - ואלימים  חמושים  קיצוניים, 
רדיקליות.  אסלמיות  ואידיאולוגיות  טרור,  אירגוני 
שלעיתים  אלה,  גופים 
בבריתות  מתקשרים 
כוחו  את  שוחקים  חדשות 
המרכזי,  השלטון  של 
ואת  הכלכלות  את  הורסים 
חלק  והופכים  התשתיות 
המדינות  בין  הגבולות  מן 
לבלתי-רלוונטיים.  השונות 
בסוריה  האזרחים  מלחמות 
ובתימן והטרור הרצחני של 
לעקירתם  גורמים  דאע"ש 
מיליונים.  של  מבתיהם 
מקלט  מוצאים  מיליון   3
מיליון    1.4 בתורכיה, 
)רבע  בלבנון  ומיליון  בירדן 
ספג  דאע"ש  האחרונים  בחודשים  מאוכלוסייתה(. 
מפלות, אך עדיין ממשיך לשלוט על שטחים נרחבים 
המערכת  של  לקריסתה  תורם  ובסוריה,  בעיראק 
"מדינות  של  התופעה  ולהעמקת  באזור  המדינתית 
כושלות" אשר שלטונן על הטריטוריה החוקית שלהן 
הנו נומינאלי בלבד )עיראק, סוריה, לבנון, לוב ותימן(. 

בשעה בה המזה"ת אלים וגועש, ישראל אינה עומדת, 
כבעבר, מול איום צבאי קונבנציונלי. עם זאת מדינות 
בסכומי  מתקדמות  נשק  מערכות  רוכשות  ערביות 
של  האיכותי  יתרונה  על  לאיים  העלול  ובאופן  עתק 
ישראל. נשק שנרכש עתה נוכח האיום האיראני עלול 
בעתיד להיות מופנה נגד ישראל בעקבות שינויי משטר 

בעיקרו  נובע  כיום  הביטחוני  האיום  מקור  ומדיניות. 
מאירגוני טרור הפועלים מתוך מציאות טריטוריאלית 
של  שטחן  מתוך  או  )חמאס(,  עמומה  שהגדרתה 
מדינות כושלות )לבנון, סוריה(. אירגוני הטרור נוקטים 
מתוך  ופועלים  א-סימטרית  לחימה  אסטרטגיית 
להתמודד  ניאלץ  צה"ל  באוכלוסין.  צפופים  שטחים 
זמן  לאורך  הרתעה  לייצר  היכולת  בה  מציאות  עם 
אינה דומה למצב בו הצד שממול הינו מדינה תקנית. 
נגזר על ישראל להיערך מול הן מול איומים שמקורם 
בסכסוך סוני-שיעי בן 1,400 שנה והן מול איומים של 

טכנולוגיות עתידניות ולוחמה קיברנטית.   

איראן

הסכם הגרעין )14 יולי 2015( הסיג אחורה את תהליך 
בזמן  בו  אך  גרעינית,  למדינה  איראן  של  הפיכתה 
והתיר  גרעינית  להיותה מדינת-סף  לגיטימציה  העניק 
שנה   15 ולאחר  הגרעיני  הייצור  מערך  על  לשמור  לה 
יאפשר לה לצמצם את "זמן הפריצה" ליכולת גרעינית 
ימים. ההסכם  ואח"כ  קריטי של שבועות  לסף  צבאית 
נכנס לתוקפו לאחר שסוכנות האו"ם לאנרגיה גרעינית 
שהציב  הדרישות  מילאה  איראן  כי  קבעה  )סבא"א(5 
הוסרו  זאת,  בעקבות   .)2016 ינואר   16( ההסכם  לה 
הגרעיני  בהקשר  איראן  על  הטיל  שהאו"ם  הסנקציות 
והופשרו  כ–100 מיליארד דולר מנכסיה המוקפאים של 
איראן, שרשאית עתה גם למכור נפט בשווקי המערב. 
איראן מוסיפה לחתור להעמקת השפעתה באזור. היא 
המעורבים  כוחות  באמצעות  ישירות  באסאד  תומכת 
ומיליציות  חיזבאללה  באמצעות  וכן  בסוריה  בלחימה 
לכוחות  מסייעת  איראן  האיזור.  מרחבי  שיעיות 
מוסיפה  היא  בתימן.   )Houthi( החות'ים  המורדים 
עורכת  ואף  הבליסטיים  הטילים  מערך  את  לפתח 
מועבי"ט  החלטת  את  מפרה  ובכך  שיגור  ניסיונות 
לאיראן  מאפשר  הגרעין  הסכם  ברוחה.  לפחות   ,2231
להזרים סכומים מוגברים לחיזוק צבאה. איראן חותמת 
עם  דולר  מיליארד   8 בשווי  ענקית  נשק  עסקת  על 

נגזר על ישראל 
להיערך מול 

הן מול איומים 
שמקורם 

בסכסוך סוני-
שיעי בן 1,400 

שנה והן מול 
איומים של 
טכנולוגיות 

עתידניות 
ולוחמה 

קיברנטית.
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 רוסיה ומתחילה לקלוט את מערכת טילי קרקע-אוויר
S-300. טהרן אף מסכמת עסקה עם "בואינג" לרכישת 
דולר.  מיליארד   17.6 של  בשווי  נוסעים  מטוסי   80
להסב  ניתן  כי  טוענים  בקונגרס  העסקה  מתנגדי 
התנהלותה  נוכח  וכי  צבאיים  לצרכים  אלה  מטוסים 
פי  על  למתחייב  מֵעֶבר  לאיראן  לסייע  אין  העוינת, 

הסכם הגרעין. 

בדומיננטיות  ובצדק,  מתהדרים,  איראן  קברניטי 
בארבע בירות ערביות: ביירות, צנעא, דמשק ובגדאד. 
לסכן  מעוניינת  לא  שארה"ב  מניחה  איראן  כי  נראה 
את יציבות הסכם הגרעין בעימות על נושאים שאינם 
כלולים בו. בחוגים שונים בממשל האמריקני קיימת 
ולא  איראן,  עם  הקשר  את  להעמיק  יש  כי  תפיסה 
גישה  פי  על  הבינ"ל.  למערכת  קבלתה  את  לחסום 
זו, כך יחוזקו הגורמים המתונים באיראן לאורך זמן. 
המונעים  הבלמים  את  לרכך  נוטה  ארה"ב  זו,  ברוח 
את השתלבות מערכת הבנקאות האיראנית במערכת 
שהבנקים  למרות  הדולרית,  הבינלאומית  הפיננסית 
מהווים  כספים,  להלבנת  משמשים  האיראנים 
תנאי  על  עדיין  עונים  ואינם  טרור  לכספי  צינור 
השקיפות הבינלאומיים הנדרשים. עצם התייחסותו 
הביקורתית של אובמה כלפי סעודיה ובעלות הברית 
המסורתיות של ארה"ב במפרץ, מרמזת על תפיסת 
לגיטימיות  יתר  יש  בה  באזור,  חדשה  כוחות  איזון 
זכותה  כי  מתעקשת  איראן  איראן.  של  לשאיפותיה 
הטילים  אחד  ועל  נפשה  כאוות  טילים  ניסוי  לערוך 
שנוסו אף הופיעה הכתובת: "ישראל חייבת להיעלם 

מן האדמה". 

הגרעין  הסכם  את  הגדיר  ישראל  ממשלת  ראש 
הנהגתו  תחת  הביטחון  ומשרד  היסטורי"  כ"מישגה 
של אביגדור ליברמן  השווה את ההסכם עם "הסכמי 
השנייה  העולם  מלחמת  את  מנעו  לא  אשר  מינכן... 
איזנקוט  הרמטכ"ל  זו,  גישה  לעומת  השואה".6  ואת 
מול  אל  אסטרטגית  כ"תפנית  ההסכם  את  הגדיר 
בעשור  צה"ל  של  המרכזי  האיום  את  שהיווה  איום 

האחרון". לדעתו מדובר ב"שינוי משמעותי בווקטור 
שאיראן הלכה בו - יש לזה סיכונים רבים ויש לזה גם 

הזדמנויות".7 

מרוץ  מנע  הוא  כי  טוענים  בארה"ב  ההסכם  מצדדי 
איראן  שיריבותיה של  במזה"ת, משום  גרעיני  חימוש 
באזור הסיקו שההסכם הרחיק את סכנת הצטיידותה 

של איראן בנשק גרעיני.8

יסייע  שנה,   10-15 ההסכם,  שיוצר  הזמן  פסק  האם 
עתיד  יהיה  מה  באיראן?  ומשטר  מגמות  בשינוי 
העימות בין הרדיקלים למתונים באיראן? מעל 60 אחוז 
האידיאולוגיה   .30 לגיל  מתחת  איראן  מאוכלוסיית 
תוצאות  מהם.  לרבים  קוסמת  אינה  המהפכנית 
הבליטו  האיראני  לפרלמנט  האחרונות  הבחירות 

משקלם של אלה הנחשבים לפחות רדיקלים. 

הסכם הגרעין לא גרם להפסקת חתרנותה האזורית של 
איראן. דומה אף שטהרן חשה ביטחון רב יותר לחתור 
ארה"ב  שיוצרת  הוואקום  נוכח  אזורית  להגמוניה 
והתחושה כי היא נכונה להשלים עם התנהלות איראנית 
בעייתית כדי לא לסכן את הסכם הגרעין. איראן יכולה 
עדיין  שומר  אסאד  בריתה  שבן  בכך  הצלחות  לסמן 
ובכך  בעיראק,  השפעתה  שהתחזקה  בכך  מעמדו,  על 
נגד  אינה משיגה הכרעה במלחמתה בתימן  שסעודיה 
המיליציות של השבטים השיעים )החות'ים( הנשענים 

על  תמיכת איראן.

את  להעמיק  איראן  של  מאמציה  כי  מעריך  צה"ל 
לפעול  תוסיף  היא  יפחתו.  לא  באזור  השפעתה 
באמצעות אירגוני טרור ומליציות העושים את דברה. 
ומפקדים  בסוריה  נמצאים  איראנים  קצינים  ואכן, 
כספית  לתמוך  מוסיפה  וטהרן  לחימה  מערכות  על 
באירגוני הטרור, מעבירה אמל"ח מתקדם לחיזבאללה 

וממשיכה לנסות להעביר אמל"ח לרצועת עזה.

יעדה  על  תוותר  לא  שאיראן  למרות  כי  מעריך  צה"ל 
ב-5  הרי  בעתיד,  גרעיני  נשק  להשיג  האסטרטגי 
תנאי  אחר  למלא  תקפיד  היא  הקרובות  השנים 
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בסכנת  ההקלה  לצד  ביתרונותיו.  לזכות  כדי  ההסכם 
לארה"ב   רוסיה  בין  ההסכם  מאיראן,  הגרעיני  האיום 
 ,)2013( הכימי  מנשקה  סוריה  של  פירוקה  בסוגיית 
מרחיק מישראל איום משמעותי נוסף זה )אם כי הולך 
ומתברר שאסאד הותיר בידיו כנראה משהו מן המאגר 
שהתחייב כי יוסגר ויפורק מה גם שהנו תוקף יעדים 
נשק  על  דיווחים  קיימים  בנוסף,  כלור.  בגז  אזרחיים 
ניסיונות שיטתיים של  כימי שהגיע לגורמי טרור ועל 

דאע"ש להשיג נשק כימי(. 

            סוריה

נמשכת  בסוריה  המלחמה 
מתקרב  ההרוגים  ומספר 
עזבו  מיליון   4 מיליון.  לחצי 
הינם  מיליון  ו-7  סוריה  את 
תוחלת  בארצם.  פליטים 
ירדה  הממוצעת   החיים 
מ- 70 ל– 56. בסיוע הרוסים, 
וחיזבאללה,  האיראנים 
השתקם,  אסאד  של  מעמדו 
טון  לשינוי  שגרמה  מציאות 
והמערב  ארה"ב  בעמדות 
לגביו. נוכח האנרכיה הצפויה להתגבר בהיעדרו, אסאד 
החל להיות מתואר יותר ויותר כחלק מן הפתרון וכרע 
במיעוטו. שיחות ז'נבה הולידו הפסקת אש חלקית )12 
פברואר 2016(, שאינה כוללת את הארגונים המוגדרים 
)שבינתיים  אל-נוסרא  וג'בהת  דאע"ש   - כטרוריסטים 
התנתק ארגונית מאל-קאעדה ושינה את שמו(. הפסקת 
עתיד  על  האו"ם  בחסות  למו"מ  להוביל  אמורה  האש 
סוריה, אך כמות ה"שחקנים" המעורבים בסוריה וניגודי 
להשיג  היכולת  על  מאוד  מקשה  ביניהם  האינטרסים 
פתרון יציב. מציאות זו מאיימת לקצר את ימיו גם של 
הסכם הפסקת האש עליו הכריז לאחרונה )9 ספטמבר 
6102( המזכיר קרי בתום סבב שיחות עם עמיתו הרוסי.  

על  הנחלקים  ארגונים  מאות  פועלים  הסורי  במרחב 

אידיאולוגים,  אתניים,  שבטיים,  אזוריים,  מרכיבים  פי 
אזוריים  כוחות  של  מעורבות  לכך  מצטרפת  דתיים. 
ומעצמות  וחיזבאללה(  איראן  תורכיה,  )סעודיה, 

חיצוניות )רוסיה, ארה"ב(.

 31( סיני  בשמי  רוסי  נוסעים  מטוס  הפלת  רקע  על 
 )2015 נובמבר   17( הכריז  פוטין   )2015 אוקטובר 
טילים  ספינת  ושיגר  דאע"ש,  נגד  ללחימה  שיצטרף 
משמעותית  תרמה  רוסיה  מעורבות  סוריה.  לחופי 
של  הלחימה  תנופת  ולבלימת  בלחימה  הכף  להטיית 
הרוסיות.  להפצצות  מועדף  יעד  שהפכו  המורדים, 
הנשיא פוטין אמנם הפתיע כשהודיע )14 מרס 2016( 
כי צבאו סיים את משימותיו בסוריה והוא שב הביתה, 
בכוחות  לפגוע  מוסיפים  רוסיים  מטוסים  בפועל  אך 
להחזיק  מוסיפה  ורוסיה  אסאד,  לשלטון  המתנגדים 
למרות  בלטקיה.  אווירי  ובבסיס  בטרטוס  ימי  בבסיס 
האזהרות שפוטין ישקע בביצה הסורית, הנשיא הרוסי 
הצליח להשיג לפחות זמנית את יעדו המרכזי – אישוש 
הופכת  רוסיה  בו  מציאות  ויצירת  אסאד,  של  מעמדו 
המזרח-תיכונית  בזירה  ממנו  להתעלם  שאין  לשחקן 
– היא מוכנה להפעיל כוח והיא נאמנה לבעלי בריתה, 
התנהלותה  אודות  באזור  לתפיסה  מופגן  בניגוד  זאת 

של ארה"ב. 

מעורבותה של מוסקבה באזור אף באה לביטוי מודגש 
להמריא  רוסיים  למטוסים  איפשרה  שטהראן  בכך 
מבסיס איראני )16 אוגוסט 2016( כדי לתקוף מטרות 

בסוריה. 

על רקע הפעילות האווירית הרוסית, ישראל מקפידה 
ביקורו   בתום  מוסקבה.  עם  ותיאום  קשר  על  לשמור 
סיכם  כי  נתניהו  גילה   )2015 ספטמבר   21( במוסקבה 
למניעת  תיאום  מנגנון  כינון  על  פוטין  הנשיא  עם 
אחרי  בסוריה.  הרוסיים  והכוחות  צה"ל  בין  עימותים 
פגישה נוספת במוסקבה עם הנשיא פוטין )21 אפריל 
2016( הסביר ראש הממשלה: " ראשית, אנחנו פועלים 
מאיראן  מתקדם  נשק  העברת  למנוע  יכולתנו  כמיטב 
ומסוריה לחיזבאללה בלבנון. שנית, אנחנו פועלים כדי 

הנשיא הרוסי 
הצליח להשיג 
לפחות זמנית 

את יעדו המרכזי 
– אישוש מעמדו 

של אסאד
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הגולן.  מרמת  נגדנו  נוספת  טרור  חזית  הקמת  למנוע 
עליהם  לשמור  נמשיך  ואנחנו  אדומים,  קווים  אלה 
את  לחזק   - אחת  מרכזית  במטרה  לכאן  באתי   ...
התיאום הביטחוני בינינו כדי למנוע תקלות, אי-הבנות, 
בסיוע  מעוניינת  ישראל  ואכן,  מיותרות".9  התנגשויות 
ושל  איראנים  גורמים  של  התקרבות  למנוע  הרוסים 

חיזבאללה לגבולה.

ישראל לא מסתירה שמידי פעם הנה פועלת צבאית 
בסוריה  פועלים  "אנחנו  אומר:  נתניהו  כך  בסוריה: 
מעת לעת, אנחנו פועלים כדי למנוע את הפיכתה של 
סוריה לחזית נגדנו"10 ישראל איננה מעוניינת בתוצאה 
אך  בסוריה,  האיראני  הציר  את  שתחזק  אסטרטגית 
נתניהו,  שהיתווה  האדומים  הקווים  בתחום  למעט 
העבודה  הנחת  זו.   תוצאה  על  ידה מלהשפיע  קצרה 
שנים  תימשך  בסוריה  אי-היציבות  כי  היא  בישראל 
אינטרס  יהיה  בהם  למצבים  להיערך  ויש  ארוכות, 
לעבר  אש  להפנות  שם  הפועלות  מהמיליציות  למי 
ישראל – או הארגונים הסוניים-ג'יהאדיסטים )החונים 
ישראל(,  מול  אש  נוצרים  זה  בשלב  אך  הגולן  ברמת 
וחותרים  איראן,  בצל  החוסים  השיעים  הארגונים  או 
לכונן בדרום סוריה חזית העלולה להיות מופעלת נגד 

ישראל.

דאע"ש

של  הישגיו  תנופת  נקטעה  האחרונים  בחודשים 
השטחים  מן  אחוז  כ-25  איבד  הארגון  דאע"ש. 
ערים  זה  ובכלל  ובסוריה  בעיראק  שכבש  הנרחבים 
)תדמור(  פלמירה  תיכרית,  רמאדי,  כמו  מרכזיות 
ופאלוג'ה. הכישלונות עשויים לערער את ההילה של 
הארגון כגורם שאין לעמוד בפניו ואת כוח המשיכה 
שהוא מקרין כלפי צעירים מוסלמים ברחבי העולם. 
מגמה  תחזק  וא-ראקה  מוסול  של  בעתיד  נפילה 
לזירה  מחוץ  הרצחניות  הטרור   שהתקפות  יתכן  זו. 
אלה,  כישלונות  על  לפצות  נועדו  המזרח-תיכונית 

הארגון  פעילות  של  גוברת  סכנה  על  מעידים  ולכן 
להפנות  החלו  אף  דאע"ש  דוברי  העולם.  ברחבי 
 25 ב-  מתפרסם  ראשון  סרט  ישראל.  כלפי  איומים 
לא  "בקרוב  הבטחה:  ובו  בעברית   2015 אוקטובר 
יישאר אפילו יהודי אחד בירושלים ובכול רחבי הארץ, 
העולם".11  רחבי  בכל  הזאת  המחלה  את  שנחסל  עד 
להתפתח  עלול  ישראל  כלפי  הג'יהאדיסטי  האיום 
ממספר חזיתות. כך, למשל, ארגון שהצהיר נאמנות 
 600-1000( ירמוך"  אל  "שוהדאא  הינו  לדאע"ש 
עם  ישראל  של  הגבולות  במפגש  הממוקם  לוחמים( 
בסיני  גם  נמצאים  הארגון  של  סניפים  וירדן.  סוריה 
מפנים  בסיני  הטרור  גורמי  בעזה.  לפרוח  ומתחילים 

פעולותיהם  עיקר  את 
כבר  אך  מצרים,  צבא  נגד 
ישראל  נגד  פיגועים  ביצעו 
ולתקוף  לשוב  ועלולים 

מטרות ישראליות. 

ידי  על  מסומן  דאע"ש 
וושינגטון כאיום מרכזי, ואף 
אימה  תרחישי  מופיעים 
של שימוש שיעשה הארגון 
בפצצה מלוכלכת המשלבת 

חומר גרעיני במטען נפץ קונבנציונלי. מטוסי ארה"ב 
פוגעים בו מן האוויר ומספקים מודיעין לקואליציית 
הכוחות הלוחמים בו )מה שיוצר מציאות של שיתוף 
באירגון  הרואה  לאיראן,  ארה"ב  בין  עקיף  פעולה 
למשטר  מסייעת  ולכן  מסוכן  אויב  הרצחני  הסוני 

העיראקי במאבק נגדו(. 

את  מבטיחים  אינם  בדאע"ש  במאבק  ההישגים 
חיסולו המהיר של האירגון ובוודאי לא את התשתית 
החברתית והדתית עליה הוא צומח. כול עוד עיראק 
וסוריה נעדרות שלטון מרכזי אפקטיבי, האירגון יוכל 
שלו  הטריטוריאלי  הבסיס  יודבר  אם  וגם  לשרוד, 
בסוריה ועיראק הוא יוסיף לייצר איום מעשי ואתגר 

אידיאולוגי משמעותי.

כל עוד אין 
בעיראק ובסוריה 

שלטון מרכזי 
אפקטיבי, 

דאע"ש יוכל 
לשרוד
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חיזבאללה

צה"ל מתייחס אל חיזבאללה כגורם שמציב את האיום 
הצבאי החמור ביותר כלפי ישראל. הארגון נשלט על 
ידי איראן וזוכה למימון שנתי של כמיליארד דולר. יתכן 
העלאת  תאפשר  אף  איראן  מעל  הסנקציות  שהסרת 
סכום זה. אך תמיכת חיזבאללה באסאד מערערת את 
"מועצת  בפרט.  ובלבנון  בכלל  הערבי  בעולם  מעמדו 
טרור  כארגון  חיזבאללה  על  המפרץ" הכריזה  מדינות 
הארגון  מלוחמי  כ-5,000  לפחות   .)2016 מרס   2(
וההערכה  בסוריה,  אסאד  כוחות  של  לצידם  פועלים 
היא שאבידותיו עד כה מסתכמות בלמעלה מ-1,500 
משמעותיים  מספרים  פצועים,  וכ-5,000  הרוגים 
ביותר בארגון המונה כ- 30,000 לוחמים סדירים )ועוד 

כ-25,000 מילואים(. 

מצטיירת  השנוא  אסאד  לצד  חיזבאללה  התייצבות 
הסונים  נגד  שיעית  לחזית  כהצטרפות  הערבי  בעולם 
ושומטת את הקרקע מתחת לדימוי אותו טיפח מזכ"ל 
הארגון נסראללה במשך שנים, לפיו ארגונו פועל למען 
מעורבות  ישראל.  ונגד  לבנון  אזרחי  כל  של  האינטרס 
מזירת  לחלק  לבנון  את  הופכת  בסוריה  חיזבאללה 

הלחימה ומביאה לערעור היציבות הפנימית.

חיזבאללה אמנם מקיז דמו בסוריה, אך במקביל רוכש 
מבחינות  מורכבת.  במערכה  לחימה  של  צבאי  ניסיון 
רבות ניצב בפני צה"ל יריב עם יכולות ואופן התנהלות 
הדומה יותר לצבא תקני. חיזבאללה נרתע כבר עשור 
– מאז מלחמת לבנון השנייה - מפתיחת חזית לחימה 
עם ישראל. הארגון נמנע אף מלהגיב משמעותית על 
התקיפות שיוחסו לישראל נגד שיירות נשק אסטרטגי 
מתקדמים  טילים  מאגרי  ונגד  מסוריה,  לו  שיועדו 
זאת,  עם  דמשק.  ליד  ואוחסנו  מאיראן  שהגיעו 
מתקדם  בנשק  להצטייד  חיזבאללה  מאמצי  המשך 
זאת  לסכל  ישראל  של  ונחישותה  ומסוריה,  מאיראן 
נגד  בחו"ל  נקמה  לפיגועי  להסלמה,  להביא  עלולים 
למלחמה.  ולהידרדרות  ויהודיות,  ישראליות  מטרות 

חיזבאללה אף עלול בתנאים מסוימים להחליט כי רק 
עימות אלים עם ישראל יכול להשיב לו את התמיכה 

שאיבד בלבנון ובעולם הערבי.

יותר  ברשותו  שיעים.  כפרים  ב–240  ערוך  חיזבאללה 
מ-100 אלף רקטות, שבחלקן יכולות להגיע לעומקה 
של ישראל ִודיוקן רב יותר מאלה שירה חמאס לעבר 
ישראל במבצע "צוק איתן". נסראללה אף מאיים )16 
פברואר 2016( כי בעימות הבא כוחותיו יגרמו אפקט 
טילים  שיגור  באמצעות  בישראל  גרעינית  פגיעה  של 
אל התשלובת הכימית במפרץ חיפה.  בישראל נערכים 
ינסה  חיזבאללה  הבאה  שבהתלקחות  לאפשרות 
לתפוס  ישאף  ישראל,  שטח  תוך  את  כוחות  להחדיר 
בתשתיות  לפגוע  וינסה  הצפון,  לגבול  סמוך  שטחים 
רוב  שלה.  הימיים  הגז  ובמתקני  בישראל  חיוניות 
אין,  לחיזבאללה  כי  בדעה  המודיעיניים  המעריכים 
לחימה   חזית  לפתוח  אינטרס  לעין,  הנראה  בעתיד 
בסוריה,  בלחימה  מעורב  הארגון  ישראל.  עם  נוספת 
במוראל  הפגיעה  גם  וכך  משמעותיות  אבדותיו 
להסלמה  מאפשרות  להתעלם  אין  זאת,  עם  לוחמיו. 
למלחמה  להוליך  שעלולה  מכוונת,  לא  והידרדרות 
אם  כזו,  מלחמה  הצדדים.  של  לאינטרס  בניגוד 
תתרחש, תהיה קשה לעורף הישראלי מכול מלחמות 

העבר. 

חמאס 

למן סיומו של מבצע "צוק איתן" )26 אוגוסט 2014(, 
התחום  על  בדגש  יכולותיו  את  לשקם  מנסה  חמאס 
הרקטי וחפירת מנהרות תקיפה אל תוך שטח ישראל, 
לישראל,  לחדור  שאמורים  מיוחדים  כוחות  הכשרת 
פצצות  רקטות,  לחימה:  אמצעי  של  מקומי  וייצור 
מרגמה ומזל"טים. חמאס פועל בדרך כלל לשמור על 
שקט בגבול הרצועה, אך במקביל מעודד פעולות טרור 
בשטחי יו"ש. ירי הרקטות מהרצועה בתקופה זו בוצע 
בדרך כלל על ידי ארגוני ג'יהאד סוררים. למרות ששנת 
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סכנת  ישראלים,  נפגעים  וללא  שקטה  הייתה   2015
המאמינים  יש  באוויר.  העת  כל  מרחפת  ההידרדרות 
שפיתוח טכנולוגי חדש האמור לסייע לצה"ל לחשוף 
פצצות  ירי  מאחורי  עומד  תקיפה  מנהרות  ולהשמיד 
ומבטא   2016 מאי  בראשית  החמאס  שביצע  מרגמה 
הישראלי  הפיתוח  נוכח  הארגון  של  תסכולו  את 
וניסיונו להרתיע את צה"ל מחשיפת מנהרות נוספות. 
נתניהו  הממשלה  וראש  הירי  על  באש  הגיב  צה"ל 
אישר את פריצת-הדרך הטכנולוגית: "אנחנו מייצרים 
קיימות  שאינן  מנהרות  סיכול  ויכולת  הגנה  של  סוג 

בשום מקום בעולם".12

מצרים הרואה בחמאס ענף של "האחים המוסלמים" 
קהיר  בעוינות.  הארגון  אל  מתייחסת  השנואים, 
מאשימה את חמאס בשיתוף פעולה עם גורמי הטרור 
במצרים  באישים  להתנקשויות  ובאחריות  בסיני, 
אזור  יצרו  המצרים   .2015 ביוני  הכללי  התובע  כמו 
מנהרות  הציפו  הרצועה,  גבול  של  המצרי  בצד  חייץ 
הנשק  הברחות  שהיקף  לכך  והביאו  ים,  במי  הברחה 
שניהלה  שיחות  משמעותית.  פחת  עזה  לרצועת 
הניבו   )2016 מרס  )מחצית  בקהיר  חמאס  משלחת 
אך  וחמאס  מצרים  בין  חדש  דף  מעין  לפתוח  ניסיון 
עמדת  את  מנצלים  המצרים  יתרה.  הצלחה  ללא 
ודורשים  קשה  ביד  בו  נוהגים  חמאס,  של  החולשה 
גורמי טרור  ויסגיר  שיתנתק מן "האחים המוסלמים" 
תחת  הפועל  חמאס  להם.  בסיוע  וחשודים  מסיני 
לחצים חיצוניים )ישראל ומצרים(, חשוף גם לתסיסה 
והמצור  העוני  רקע  על  פנימית  ציבורית  וביקורת 
המתמשך, המצב הכלכלי הקשה, האבטלה )43 אחוז( 
 .2014 ב-  איתן  צוק  מבצע  מאז  שנותר  הרב  וההרס 
שעות  מספר  רק  חשמל  מקבלים  זוכים  עזה  תושבי 
מידרדרת,  לרשותם  העומדת  המים  איכות  יום,  כול 
בדיור  מקורביו  את  לטובה  מפלה  חמאס  בעוד 
ובמשרות וַמפנה חלק מהסיוע ההומניטרי הבינלאומי 
לצרכיו האזרחיים המצב הקשה מהווה קרקע פורייה 
לפריחתן של קבוצות ג'יהאד קיצוניות. חמאס מעוניין 

היחסים  לחידוש  הסכם  כי  ציפיותיו  המצור.  בהסרת 
בין ירושלים לאנקרה יניב הסכמה ישראלית להקמת 
הגורמים  חרף  נכזבו.   – המצור  ופריצת  הימי  הנמל 
להתפוצץ  עלול  העזתי  הלחץ"  "סיר  המרסנים, 
לעימות נוסף בעתיד אם לא יוחש תהליך שיקומה של 

עזה המתנהל בעצלתיים.

סעודיה

ינואר   23( מאז הכתרתו בסעודיה של המלך סלמאן  
2015( ועל רקע האכזבה הקשה מהתנהלותה האזורית 
במאפייני  משמעותיים  שינויים  ניכרים  ארה"ב,  של 
התנהלותה של הממלכה. האיש שמוביל שינויים אלה 
הנו מוחמד בןיסלמאן בנו בן ה-30 של המלך, הממלא 
במקביל את תפקיד שר ההגנה ויו"ר המועצה לפיתוח 
יורשי העצר. סעודיה  כשני במדרג  הוכרז  ואף  כלכלי, 
יותר במדיניות החוץ ואף השיקה  הופכת אסרטיבית 
)25 אפריל 2016( תוכנית ארוכת טווח "החזון הסעודי 
2030" שנועדה לגוון את מקורות ההכנסה של כלכלת 

סעודיה ולשחררה מן התלות בנפט.

של  ניסיונותיה  את  לבלום  נחישות  מפגינה  סעודיה 
איראן להשיג הגמוניה אזורית. הלקח הסעודי מהסכם 
הגרעין עם איראן הוא שאינה יכולה לסמוך על ארה"ב 
כבעלת-ברית ושותפה לבלימה שאיפות ההתפשטות 
לגבי  בספקנות  מתייחס  אובמה  הנשיא  איראן.  של 
רוחו  מורת  ומביע  כ"בעייתית"13  מגדירה  זו,  ידידות 
מאופי המשטר ונוהגו לסמוך על ארה"ב שתקיז דמה 
הנשיא האמריקני  נחרדים מדבריו של  בריאד  למענו. 
מרחב  יש  לאיראן  בה  למציאות  להסתגל  עליהם  כי 
להעמיק  איראן  אזורית. מהלכי  לגיטימי של השפעה 
שיעיות  מליציות  באמצעות  האזורית  השפעתה 
כאיום  בריאד  נתפסים  ותימן  לבנון  סוריה,  בעיראק, 
האוויר  חיל  בסכנה.  להיאבק  נחושה  והיא  קיומי, 
מופנה  סעודי  כספי  וסיוע  בתימן,  מפציץ  הסעודי 
בסוריה.  איראן  של  בבעלי-בריתה  הלוחמים  לכוחות 
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אינה  סעודיה  בןיסלמאן,  מוחמד  הנסיך  בהשראת 
נרתעת ממהלכים תקיפים, למשל ביטול סיוע מובטח 
על  לבנון  של  הביטחון  לכוחות  דולר  מיליארד   3 של 
של  לבעל-בריתה  הלבנוני  הצבא  של  הזיקה  רקע 
את  מחלצת  סעודיה  במקביל,  חיזבאללה.   - איראן 
באמצעות  כלכלית  מקריסה  מצרים  בעלת-הברית 
זוכה בריבונות  סיוע של 22 מיליארד דולר, ובתמורה 
בכפיפות  בוצעה  העסקה  וטיראן.  סנפיר  האיים  על 
להסכמה ישראלית, תוך קבלה סעודית משתמעת את 
תנאיו של הנספח הצבאי של הסכם השלום הישראלי-

ושיתוף  היחסים  עומק  את  הן  מבטא  המהלך  מצרי. 
הפעולה הביטחוני ההדוק בין מצרים וישראל, אך גם 
וריאד,  ירושלים  שבין  וההבנה  האינטרסים  זהות  את 
הישראלי  הקשר  בהעמקת  הגלום  הפוטנציאל  ואת 
לביטוי  באה  זה  לפוטנציאל  המחשה  הממלכה.  עם 
בביקור לא שיגרתי שקיים בישראל אנואר עשקי, גנרל 
של  משלחת  בראש  שהגיע  הסעודי,  בצבא  לשעבר 
חשש  ולא   )2016 )יולי  עסקים  ואנשי  אקדמיה  אנשי 
ולשוחח  כנסת  וחברי  בכירים  פקידים  עם  להיפגש 
בשבחה של יוזמת השלום הערבית.14 כך גם הופעותיו 
)לשעבר  אל-פייצל  תורכי  הנסיך  של  המשותפות 
בכירים  קצינים  שלושה  עם  הסעודי(  המודיעין  ראש 

)בדימוס( ישראלים.

מצרים

וכלכלה  ביטחון  בעיות  עם  להתמודד  מוסיפה  מצרים 
קשות. איומי הטרור והסכנה הגלומה בהתחזקותה של 
איראן יוצרים תשתית שמזמינה יתר שיתוף פעולה עם 
ישראל. השלוחה בסיני של ארגון דאע"ש המונה כ–600 
עד 1,000 לוחמים טרם הוכרעה על ידי הצבא המצרי. 
רואה  בסיני,  הטרור  נגד  להתמודד  שנאלצת  מצרים, 
כי קיבלה משלחת של הארגון  גורם עוין, אם  בחמאס 
לשיפור  כתנאי  נוקשים  כללים  לו  והציבה  לשיחות 
אזורים  להרוס  מהסס  אינו  א-סיסי  הנשיא  היחסים. 
בגבול  ביטחוני  חיץ  אזור  ליצור  כדי  נרחבים  בנויים 

הרצועה, תוך שהוא מנהל מאבק עיקש לחסל את נגע 
המנהרות. ארה"ב, שביטלה בראשית אפריל 2015 את 
הקפאת משלוחי הנשק למצרים, דחקה שיקולים של 
נוכח הצרכים האסטרטגיים  וזכויות האדם  דמוקרטיה 
עסקאות  למנוע  יציבותה,  על  לשמור  למצרים  לסייע 
הסדיר  השייט  את  להבטיח  מוסקבה,  עם  חלופיות 
ישראל.  עם  השלום  הסכם  על  ולשמור  סואץ  בתעלת 
עם  היחסים  לקרר  בארה"ב  הקולות  גוברים  זאת  עם 

קהיר נוכח העמקת הפרת זכויות האדם במדינה.

פנימית  וביקורת  הפגנות  לספוג  נאלץ  סיסי  הנשיא 
האיים  על  ריבונות  לסעודיה  שהעניק  ההסכם  נוכח 
זו,  לעסקה  ברקע   .)2016 אפריל   13( וטיראן  סנפיר 
ופוגעת  כמשפילה  רבים  מצרים  ידי  על  שנתפסה 
המצרית  הכלכלה  עומדת  המצרית,  בריבונות 
בשיעור  ממש.  של  שיפור  מראה  שאינה  הרעועה, 
 2050 עד  תוכפל  מצרים  אוכלוסיית  הנוכחי,  הילודה 
ותעמוד על 180 מיליון איש. כמחצית מתושבי מצרים 

מתקיימים על הכנסה של פחות מ- 2 דולר ליום. 

נרחבים  ומצרים  ישראל  בין  הביטחוניים  היחסים 
המציאות  של  זהה  וקריאה  אינטרסים  זהות  ומבטאים 
ובקבוצות  בטרור  סכנה  רואות  האזורית. שתי המדינות 
הג'יהאד הקיצוניות, ומזהות צורך לבלום בנחישות את 
חתרנותה של איראן ומאמציה להשיג הגמוניה אזורית. 
שתי המדינות גם מודאגות מן החולשה שמקרינה ארה"ב 
באיזור. התקשורת הבינ"ל יודעת לספר על סיוע מודיעיני 
ישראל  של  נכונותה  על  וכן  ישראל  של  מצדה  רחב 
תוכל  שמצרים  כך  השלום  מהסכם  חריגות  לאפשר 
להפעיל מערכות נשק אפקטיביות במאבקה נגד גורמי 
הטרור בסיני. נאומו של הנשיא סיסי )17 מאי 2016(, הגם 
את  מבטא  בישראל,  הקואליציוניים  בתימרונים  שנכרך 
איכות הקשר בין שתי המדינות ועימו גם את הפוטנציאל 
הישראלי- בתחום  גם  ביטוי  לו  והעניק  להעמיקו 
בעצם  נחשף  המשופרים  ליחסים  נוסף  ביטוי  פלסטיני. 
הביקור - ראשון מזה תשע שנים - של שר החוץ המצרי 
השלום  כי  הטענות  נוכח   .)2016 יולי   10( בירושלים 
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"שלום קר", הנשיא המצרי הבטיח  הנו  הישראלי-מצרי 
הפלסטינית,  הבעיה  תיפתר  אם  יתחמם  השלום  כי 
והביע את נכונותה של מצרים לתרום להסדרי הביטחון 
הכרוכים בהסדר. לדבריו, "אם נוכל כולנו לשתף פעולה 
יצירת  באמצעות  הפלסטינית  הסוגיה  עת  לפתור  כדי 
לישראלים,  ביטחון  והבטחת  הפלסטינים  עבור  תקווה 
נצליח לרשום פרק חדש שעשוי להיות אף יותר חשוב 
הפגנת  לצד  ומצרים".15  ישראל  בין  השלום  מהסכמי 
כי  לצפות  אין  כי  מבהירים  המצרים  לסייע,  נכונותם 
מצרים תיכנס ב"עיניים עצומות" למהלך מדיני שתוצאתו 

החיובית מוטלת בספק.

ירדן

מסוריה.  פליטים  מיליון  כ-1.4  לקלוט  נאלצה  ירדן 
שיעור הפליטים כיום בירדן הוא 13 אחוז מאוכלוסיית 
השברירית  כלכלתה  על  מעיקים  והם  הממלכה, 
מסוריה  הפליטים  אי-יציבות.  של  מקור  ומהווים 
מתווספים על מאות אלפי הפליטים שהגיעו מעיראק. 
עתה  מופנה  ירדן  של  מתקציבה  אחוז   20 כמעט 
להיערך  צריך  המשטר  בתחומה.  הפליטים  לאירוח 
זליגת  ושל  דאע"ש  מצד  תקיפה  של  לאפשרויות 

מלחמת האזרחים הסורית אל תחומה.

ענפים  ביטחון  קשרי  על  מדווחת  הזרה  התקשורת 
בפתרון  לסייע  נחלצת  אף  ישראל  וירדן.  ישראל  בין 
ל-50  בנוסף  הממלכה.  על  המעיק  במים  המחסור 
פי  על  לירדן  שנה  כול  ישראל  שמעבירה  קוב  מיליון 
התחייבותה בהסכם השלום, ישראל החליטה להוסיף 
ובתמורה  הכנרת  מן  מים  קוב  מיליון   50 עוד  עליהם 
התפלה  ממתקן  זהה  כמות  לישראל  ירדן  תעביר 
צפונית לעקבה. שתי המדינות אף משתפות  שייבנה 
לים  סּוף  מים  המים  מוליך  פרויקט  בתכנון  פעולה 
טבעי  גז  לאספקת  הסכם  נחתם  לאחרונה  המלח. 

לירדן בהיקף של כ- 10 מיליארד דולר ל-15 שנה.

תורכיה 
ניסיון ההפיכה הכושל )16 יולי 2016( מאפשר לנשיא 
ברור  לא  ממתנגדיו.  ולהיפרע  שלטונו  לבצר  ארדואן 
יגיב  בו  והאופן  תורכיה  שעברה  הזעזוע  אם  עדיין 
של  החוץ  מדיניות  על  משמעותית  ישפיעו  ארדואן 
עימותים  שופעים  תורכיה  של  החוץ  יחסי  אנקרה. 
לא  אסאד  של  בסילוקו  לראות  השאיפה  ובעיות: 
מומשה, היחסים עם רוסיה הידרדרו קשות בעקבות 
והוליכו   )2015 נובמבר   24( רוסי  קרב  מטוס  הפלת 
כספי,  פיצוי  ולהציע  התנצלות  להביע  ארדואן  את 
תמיכתה  רקע  על  אנקרה  כלפי  חשדנית  ומצרים 
תורכיה  של  חששה  ובחמאס.  המוסלמים"  ב"אחים 
מהתגבשותו של מחוז כורדי בצפון סוריה אף מובילה 

לפלוש אל השטח הסורי )24 אוגוסט 2016(.

טמון  ישראל  עם  היחסים  בשיפור  כי  מגלה  תורכיה 
הטרור  מול  פעולה  בשיתוף  החל   – אסטרטגי  רווח 
ישראל  של  הגז  שדות  בפרויקט  בהשתלבות  וכלה 
)והפחתת תלותה האנרגטית ברוסיה(. הנשיא ארדואן 
לנירמול  לפעול  מועיל  מדוע  לעיתונאים  הסביר  אף 
טמונה  נורמליזציה  "בתהליך  ישראל:  עם  היחסים 
כולו.  ולאזור  לפלסטינים  לישראל  לנו,  רבה  תועלת 
אין ספק שהאזור זקוק לכך".16 חתימת הסכם הפיוס 
אמורה   )2016 יוני   28( וירושלים  אנקרה  בין  המיוחל 
לשים קץ למשבר, ולאפשר לישראל לייצא גז לתורכיה 
ודרכה אף לאירופה. ההסכם עם תורכיה גם מסיר וטו 
נאט"ו.  של  בפעילויות  ישראל  השתלבות  על  תורכי 
צפויה שיבה  כי  אין אשליות  בצד הישראלי  זאת,  עם 
הביטחוני  הפעולה  שיתוף  לרמת  בכלל,  אם  מהירה, 
ואמנם,  המשבר.  פרוץ  לפני  שהתקיימה  והמודיעיני 
על רקע אובדן שיתוף הפעולה עם אנקרה, ועל רקע 
צרכי אבטחת שדות הגז וההערכות לשיווק תפוקתו, 
ישראל עמלה בשנים האחרונות לחזק היחסים עם יוון 
חתימת  כי  מנהיגיהן  את  להרגיע  ומיהרה  וקפריסין 
ירושלים  של  ביחסה  תפגע  לא  אנקרה  עם  ההסכם 

כלפיהן.
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אינתיפאדת הבודדים 

באוקטובר  בירושלים  שפרצו  האלימים  האירועים 
ישראל  לשטח  וגם  יו"ש  אזורי  לשאר  והתרחבו   5102
מול  להתמודד  נאלצת  ישראל  גוועו.  טרם  עצמה 
ספונטנית  האלימות  בה  יחסית  חדשה  תופעה 
אינם  המַפגעים  מוקדמת.  התרעה  ללא  ומתרחשת 
המודיעיני  והאתגר  המוכרים,  לארגונים  משתייכים 

לאתרם מבעוד מועד קשה במיוחד.

העומד  הבלעדי  המרכיב  אינו  המדיני  הקיפאון 
שורר  הצעירים  בקרב  האלימות.  גילויי  של  ברקעם 
המתערערת,  החברתית  המציאות  מן  עמוק  תסכול 
ותפקודה  השחיתות, 
ההנהגה  של  הכושל 
יוני  סוף  עד  הפלסטינית. 
את  התקיפות  גבו   2016
ישראלים.   38 של  חייהם 
 18( הרמטכ"ל  עדות  פי  על 
כ-100  מתוך   )2016 ינואר 
מערכת  תקיפה,  אירועי 
שום  סיפקה  לא  הביטחון 
ראשי  מוקדמת17.  התרעה 
ליצור  מבקשים  הצבא 
המַפגעים  בין  אבחנה 
לאפשר  יש  לה  הפלסטינית,  האוכלוסייה  שאר  לבין 
 120,000 של  עבודתם  המשך  כולל  נורמליים,  חיים 
הישראלים  התעשייה  ובאזורי  בישראל  פלסטינים 
ומעוניין  קולקטיבית  לענישה  מתנגד  הצבא  ביו"ש. 
הביטחון  כוחות  עם  הביטחוני  התיאום  על  לשמור 

הפלסטינים.

התקרית בחברון בה חייל ירה והרג מַפגע פצוע שהיה 
מוטל על הקרקע עוררה מחלוקת משמעותית שסדקה 

בקונסנסוס הישראלי האוהד והרחב כלפי צה"ל. מינויו 
במתיחות  לווה  הביטחון  כשר  ליברמן  אביגדור  של 
הלוחמניות  התבטאויותיו  נוכח  הצבא  ראשי  בקרב 
בעבר, הביקורת שהשמיע על "האופן הכושל" בו מנוהל 
בבית  ההפגנתית  והופעתו  הפלסטיני,  בטרור  המאבק 

הדין הצבאי כדי להביע הזדהות עם היורה מחברון. 

המכלול הפלסטיני

הרשות  מביצועי  מאוכזב  ביו"ש  הפלסטיני  הציבור 
הפלסטינית וספקן לגבי יכולתה של ההנהגה הנוכחית 
הישראלי.  השלטון  ולסיום  משמעותי  לשינוי  להביא 
עומדת   - צעירים  בקרב  בייחוד   – זו  תסכול  אווירת 

ברקע התפרצותה של "אינתיפאדת הבודדים".

ראש אגף המודיעין בצה"ל, האלוף הרצי הלוי, שתיאר 
הנהגת  כי  הסביר  הממשלה18,  בישיבת  זו  מציאות 
אותם  על  להשפיע  מתקשה  הפלסטינית  הרשות 
כלפיה".   גם  עמוק  ניכור  חשים  שהם  "מכיוון  צעירים 
התנהלות המערכת הפלסטינית מושפעת מן הציפיה 
אבו  של   )81( המתקדם  גילו  נוכח  הנהגה  לחילופי 
כלליות,  בבחירות  ייבחר שלא  מאזן. אם הנשיא הבא 
מנהיגותו עלולה להצטייר כחסרת לגיטימיות ציבורית 
התרחיש  הדרך.  מראשית  כבר  בכוחו  לפגוע  ולכן 
המקובל מצביע על תהליך החלטה שיתבצע במוסדות 
מצרים  כמו  חיצוניים  גורמים  הפתח'.  של  הבכירים 
וסעודיה צפויים להתערב בתהליך הבחירה. לא ברור 
יפעל  מהפתח',  והורחק  שהוגלה  דחלאן,  מוחמד  אם 
הדרך  תוכשר  קהיר  שבלחץ  יתכן  השלטון.  לתפיסת 
ישראל  העתידית.  הפלסטינית  בהנהגה  להשתלבותו 
צריכה להיערך לאפשרות של תקופת משבר, שעלולה 
היום- חיי  התנהלות  על  שלילי  באופן  להשליך 
מערכת  של  האפקטיביות  ועל  הרש"פ,  בשטחי  יום 
שזו  הפעולה  שיתוף  ואיכות  הפלסטינית  הביטחון 
מקיימת עם ישראל. ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי 
אינה מעוניינת בהתפרקות הרש"פ, אך עליה  ישראל 

להיערך לקראת אפשרות כזו.19

התנהלות 
המערכת 

הפלסטינית 
מושפעת מן 

הציפייה לחילופי 
הנהגה נוכח גילו 

המתקדם )81( 
של אבו-מאזן
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אמריקנית  הובלה  של  והיעדרה  המדיני  הקיפאון 
מפנים את הזירה המדינית בתחום הישראלי-פלסטיני 
לכנס  תכניתה  לקדם  מוסיפה  צרפת  בינ"ל.  ליוזמות 
השלום  תהליך  את  לחלץ  כדי  בפריז  בינ"ל  ועידה 
נערך  זה  לצורך  מקיפאונו.  הישראלי-פלסטיני 
מדינות  המייצגים  חוץ  שרי  של  מקדים  הכנה  מפגש 
ללא  השלום,  תהליך  את  מחדש  להניע  המעוניינות 
התחבטויות,  לאחר  והפלסטינים.  הישראלים  נוכחות 
מזכיר המדינה קרי לקח אף הוא חלק במפגש )3 יוני 
הפלסטינים,  לתמיכת  זכה  הצרפתי  המהלך   .)2016
הצעת  והישעו  הצרפתים  לבקשת  נעתרו  שאף 
החלטה שיזמו במועצת הביטחון, שמגנה את הבנייה 
הביעה  ישראל  להפסיקה20.   ודורשת  בהתנחלויות 
הממשלה  ראש  לשכת  הצרפתי.  למהלך  התנגדות 
הסבירה )28 אפריל 2016( כי "ישראל דבקה בעמדתה 
ישראל  בין  הסכסוך  לפתרון  ביותר  הטובה  הדרך  כי 
... ישראל  לפלסטינים הוא משא ומתן ישיר ודו-צדדי 
הפלסטינים  עם  ישיר  ומתן  במשא  להתחיל  מוכנה 
באופן מידי וללא תנאים מוקדמים. כל יוזמה מדינית 
אחרת מרחיקה את הפלסטינים משולחן המשא ומתן 
הכריזו  החוץ  שרי  ישראל,  של  רוחה  למורת  הישיר". 
על כוונה לכנס ועידת שלום בינלאומית עד סוף 2016.

באה  המדיני  הקיפאון  מן  הבינלאומית  אי-הנחת   
המזהיר   )2016 יולי   1( הקוורטט  בדו"ח  גם  לביטוי 
על  המדינות  שתי  לפתרון  להגיע  הסיכוי  מאובדן 
רקע הקיפאון בתהליך המדיני, הבנייה בהתנחלויות, 
חברות   .C אזורי  על  הישראלית  וההשתלטות 
והאו"ם(  האירופי  האיחוד  רוסיה,  )ארה"ב,  הקוורטט 

תבעו במקביל גם את הפסקת ההסתה הפלסטינית. 

עלול  הנוכחי  הצרפתי  המהלך  כי  חוששת  ישראל 
את  שתכתיב  מועבי"ט  להחלטת  הדרך  להכשיר 
ישראלי-פלסטיני.  להסכם  הקבע  פתרון  עקרונות 
עשוי  אובמה  הנשיא  כי  מעריכים  רבים  פרשנים 
הביטחון,  במועצת  החלטה  על  וטו  מהטלת  להימנע 
היוודע  לאחר  לדיון  תעלה  אם  בה,  לתמוך  אף  ואולי 

הנשיא  כרגע,  בארה"ב.  לנשיאות  הבחירות  תוצאות 
הילארי  של  הבחירות  למערכת  להזיק  חושש  אובמה 
ייפתח  זה,  הגיון  פי  על  ההזדמנות",  "חלון  קלינטון. 
לאובמה במועד שבין יום הבחירות )8 בנובמבר 2016( 
עד יום ההכתרה של יורשו )20 ינואר 2017(. יועציו של 
הנשיא נחלקים לכאלה הדוחפים להחלטה במועבי"ט, 
נשיאותי  בנאום  להסתפק  לעומת אחרים הממליצים 
בו אובמה יתווה את עמדותיו אודות עקרונות הסדר 

הקבע.

הנשיא  של  בידיו  כמובן,  נתונה,  הסופית  ההחלטה 
מרמת  מושפעת  להיות  עשויה  היא  אך  אובמה, 
ישראל  בין  עת  אותה  שישרור  המדיני  הקיפאון 

שיותנע  ככול  והפלסטינים. 
כך  משמעותי,  מדיני  מהלך 
למהלך  הסבירות  תקטן 
היעדרו  ואכן,  במועבי"ט. 
ומו"מ  מדיני  תהליך  של 
מעורר  הצדדים  בין  ישיר 
הבינ"ל  הקהילה  את 
והתבטאויות  למהלכים 
כך,  לישראל.  נוחות  שאינן 
את  אימץ  האירופי  האיחוד 
מוצרים  לסימון  ההנחיות 
ברשתות  מההתנחלויות 

זו  תופעה   .)2015 נובמבר   11( ביבשת  השיווק 
לגבי  הגוברת  העולמית  הספקנות  למרות  מתרחשת 
נחישותה ואמינותה של הרשות הפלסטינית, ולמרות 
שהנושא הפלסטיני נדחק במידה רבה מסדר יומם של 

השחקנים הרלוונטיים בזירה האזורית והבינ"ל.

ישראל  על  הביקורת  עיקר  את  שמעוררת  הסוגיה 
כי  טוען  קרי  המזכיר  בהתנחלויות.  הבנייה  הינה 
"המשך צמיחת ההתנחלויות מעורר שאלות מוצדקות 
מזכ"ל  ישראל"21.  של  הטווח  ארוכות  הכוונות  לגבי 
מבנייה  להימנע  לישראל  קרא  קי-מון  באן  האו"ם 
נוספת בהתנחלויות, והוסיף "טבע האדם הוא להתנגד 

היעדר תהליך 
מדיני מעורר 
את הקהילה 
הבינלאומית 

למהלכים 
ולהתבטאויות 
שאינם נוחים 

לישראל
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"עלבון  הוא  בהתנחלויות  הבנייה  והמשך  לכיבוש", 
לעם הפלסטיני ולקהילה הבינלאומית" ומעלה שאלות 
לגבי "המחויבות של ישראל לפתרון שתי המדינות"22. 
דייוויד קמרון התבטא  ראש ממשלת בריטניה היוצא 
  . ירושלים מזעזעת"23 "הבנייה בהתנחלויות במזרח  כי 
שפיגל"  "דר  הגרמני  השבועון   .)2016 פברואר   24(
לגבי  הסקפטיות  גוברת  "בברלין  שכותרתה  בכתבה 
גרמניה  קנצלרית  כי  כתב  גרמניה-ישראל",  ידידות 
ההתנחלויות  ממדיניות  מאוד  מודאגת  מרקל  אנגלה 
שתי  פתרון  את  שהופכת  ישראל,  ממשלת  של 
שלה  החוץ  ושר  מרקל  וכי  אפשרי,  לבלתי  המדינות 
המדינות  שתי  פתרון  זולת  אחר  פתרון  שכל  סבורים 

יהפוך את ישראל למדינת אפרטהייד.

דן שפירו, שגריר ארה"ב בישראל, לא ברר מילים  גם 
נוכח  ונבוכים  מודאגים  "אנו  לסוגיה:  כשהתייחס 
ההתנחלויות.  בנושא  הישראלית  האסטרטגיה 
ממשלה זו וממשלות ישראליות קודמות ביטאו באופן 
פתרון   – המדינות  שתי  בפתרון  תמיכתן  מתמשך 
שיכלול הכרה הדדית והפרדה. אלא שהפרדה תהפוך 
להמשיך  מתכננת  ישראל  אם  קשה  ויותר  ליותר 
שאנו  השאלה  ההתנחלויות...  של  הנוכחות  להרחיב 
שואלים הנה פשוטה: מהי האסטרטגיה הישראלית?"  
המתוסכלות  הבינלאומיות  לרוחות  מודעת  ישראל 
מהסלמה  חוששות  הישראלי-פלסטיני,  מהקיפאון 
ושואפות להציב מבחוץ אופק מדיני בדמות פרמטרים 
ב"יוזמה  יהבה  תולה  היא  זאת  כנגד  קבע.  להסכם 
איזורית" ובשושבינּות מצרית אשר תתבסס על מפגש 
מדיני  מרחב  ותיצור  הישראלי-ערבי  האינטרסים 
היתכנותה  הפלסטיני.  הצד  בהמשך  יוכנס  שלתוכו 
של יוזמה כזו תלויה, כמובן, גם בנכונותה של ישראל 
משמעותית  מדינית  פשרה  המבטאות  לעמדות 

)הקפאת התנחלויות מעבר לגושים וכד'(.

היחסים עם ארה"ב וחוסנו של המשולש

מדאיגות  מגמות  סימנה  אובמה  של  כהונתו  תקופת 
מבחינת עתיד יחסי ישראל-ארה"ב, הן באשר לעומק 
התמיכה בישראל והן באשר לדוקטרינת מדיניות חוץ 
ממשלת  של  מדיניותה  עם  אחד  בקנה  עולה  שאינה 
ישראל. הדעות חלוקות באשר לשאלה עד כמה מגמות 
אלה יוסיפו לאפיין את יחסה של ארה"ב לישראל ואת 
לשאלה  למענה  בעתיד.  האמריקנית  החוץ  מדיניות 
משולש  של  חוסנו  על  משמעותיות  השלכות  יהיו  זו 
היהודית  ירושלים-וושינגטון-הקהילה  היחסים: 

בארה"ב.

תלוי- לנושא  האחרונות  בשנים  הפך  לישראל  היחס 
הציבור  של  ביחסו  כי  קובע   PEW מכון  מפלגה. 
גדול אוהד  רוב  האמריקני לסכסוך הישראלי-פלסטיני 
את  האוהדים   19% לעומת   54%( הישראלי  הצד  את 
הישראלי  בצד  התמיכה  זאת,  עם  הפלסטיני(.  הצד 
המפלגה  של  הליברלי  בסקטור  משמעותית  פוחתת 
הפלסטיני  הצד  את  אוהדים  מהם   40% הדמוקרטית. 
השינוי  הישראלי.  הצד  את  האוהדים   33% לעומת 
 - הדמוקרטית  במפלגה  עוצמה  הצובר   – זה  בסקטור 
בהעדפת הצד הפלסטיני כמעט הוכפל מאז 2014 )מ- 
21% ל-40%(.24 הכיוון בו בוחרת ישראל ללכת משפיע, 
כך,  ישראל.  כלפי  אמריקנים  של  יחסם  על  כמובן, 
על  מערכת  מאמר  מפרסם  פוסט"  "וושינגטון  העיתון 
ינואר 2016( שכותרתו:   2( רקע הצעת חוק העמותות 
"סכנה לדמוקרטיה הישראלית"25 ובו אזהרה משחיקה 
החוץ  משרד  דובר  ישראל.  של  הדמוקרטיים  בערכיה 
האמריקאי אף התבטא פומבית ביחס לחוק העמותות 
לגבי  מאוד  "מודאגת  ארה"ב  כי   )2016 יולי   12( ואמר 

השלכותיו".26

דן שפירו, השגריר האמריקני בישראל, מציב סימן שאלה 
בפלסטינים  לפגיעה  ישראל  מתייחסת  בו  האופן  על 
"לעיתים נראה שיש שני סטנדרטים של כפיפות לשלטון 

החוק. אחד לישראלים והאחר לפלסטינים".27 
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משחיקת  חשש  מבטאים  בארה"ב  יהודיים  מנהיגים 
המוסכמה בארה"ב, לפיה בבסיס היחסים המיוחדים 
ערכי  של  משמעותית  תשתית  קיימת  ישראל  עם 
ויותר נשמעות  יסוד משותפים. הם מזהירים כי יותר 
המילים, "זו לא ישראל שהכרנו...", וכי מגמה זו מזינה 
דה- של  תופעות   - ליברלים  צעירים  בקרב  בייחוד   –

לגיטימציה וקריאה לחרמות כנגד ישראל. 

ממשלת  של  במחויבותה  ספק  מטיל  אובמה  ממשל 
ישראל לחזון 2 המדינות. זאת למרות שנתניהו הבהיר 
"נותרתי   :)2015 נובמבר   9( אובמה  עם  בפגישתו 
מחויב לחזון של שתי מדינות לשני עמים עם מדינה 
היהודית."28  במדינה  שתכיר  מפורזת  פלסטינית 
דצמבר   5( סבן"  ב"פורום  מזהיר  קרי  ג'ון  המזכיר  כך 
ללא  אחת  מדינה  של  למציאות  מהידרדרות   )2015
שתמיכתו  להוכיח  לנתניהו  בנאומו  וקרא  יהודי,  רוב 
בעקבות  סיסמה".  רק  "אינה  המדינות  שתי  בפתרון 
הודעות ישראליות על הרחבת הבנייה מעבר לקווי 67 
חריפה  בהאשמה  האמריקאי  החוץ  משרד  דובר  יצא 
"דפוס  לדבריו  הנוקטת   ,)2016 יולי   28( ישראל  נגד 
ופועלת באופן שיטתי לחתירה  פעולה פרובוקטיבי... 

תחת פתרון שתי המדינות".29

בנושאים  עמוס  נותר  הישראלי-אמריקני  היום  סדר 
לכהונת  נותרו  שעדיין  בחודשים  גם  משמעותיים 
הביטחוני  ההבנה  מזכר  על  המו"מ  אובמה.  הנשיא 
)14 ספטמבר  בין ישראל לארה"ב לעשור הבא נחתם 
נתניהו  את  שהוביל  קשה  ומתן  משא  לאחר   )2016
אף להבהיר במהלכו: "אולי לא נצליח להגיע להסכם 
ונצטרך להגיע להסכם עם הממשל  עם הממשל הזה 
הבא".  ישראל הסבירה כי צרכיה הביטחוניים גוברים 
על רקע החולשות בהסדר הגרעין, הסרת הסנקציות 
מעל איראן ושחרור עשרות מיליארדי דולר מוקפאים 
ויאפשרו  איראן  של  האזורית  חתרנותה  את  שיגבירו 
המועבר  מתקדם  נשק  חיזבאללה,  את  לחזק  לה 
האיום  מול  אל  לחזקן  שנועד  ערביות  למדינות 
האיראני אך עלול בהמשך להיות מופנה כנגד ישראל, 

ישראל,  לגבולות  ומתקרב  שהולך  האסלאמי  הטרור 
ההסכם  פי  על  ישראל.  על  הטילים  איום  והעמקת 
למשך  דולר  מיליארד   38 של  סכום  תקבל  ישראל 
שלא  התחייבה  ישראל   .)2019-2028( השנים  עשר 
לרכש  נוספים  תקציבים  לבקש  כדי  לקונגרס  לפנות 
לה  יקציב  שהקונגרס  סכומים  להחזיר  ואף  ביטחוני 
שלא על דעת הממשל. ישראל אף תפסיק הדרגתית 
האמריקאים  הסיוע  מכספי  ב-26%   השימוש  את 
לרכש בתעשיות הביטחוניות בישראל. מבקרי ההסכם 
כי מגבלות קשות אלה היו נחסכות מישראל  טוענים 
הנשיא  בכבודו של  נזהר  נתניהו  ראש הממשלה  אילו 
לדבריהם,  עמו.  קשים  מעימותים  נמנע  והיה  אובמה 
דולר  מיליארד   3.5  – )מ  בסכום  הנומינאלי  הגידול 
לשנה  דולר  מיליארד   3.8   – ל  הקודם  בעשור  לשנה 
בעשור שלפנינו(, אינו מפצה על הירידה בכוח הקנייה 
ההסכם  מצדדי  הנשק.  כלי  והתייקרות  הדולר  של 
מעולם  התחייבה  לא  ארה"ב  כי  לעומתם,  טוענים 
להעניק סיוע ביטחוני בסכום כה גבוה למדינה אחרת, 
וכי ההסכם מבטיח את המשך היחסים המיוחדים עם 

ארה"ב שהנם כה חיוניים לחוסנה של ישראל.

סוגיה מעוררת מחלוקת שעדיין ניצבת בפתח כרוכה 
באפשרות, 

ואולי   – עם  ישלים  אובמה  שהנשיא  לעיל,  שנדונה 
פרמטרים  שתתווה  במועבי"ט  החלטה   - יקדם  אף 
להסכם קבע ישראלי-פלסטיני )נושא שנדון בעמודים 

הקודמים(. 

של  שורה  יורשו/תו  להכרעת  מותיר  אובמה  הנשיא   
דיאלוג  נדרש  שבכולן  לישראל,  הנוגעים  נושאים 

אסטרטגי עמוק בין שתי המדינות:

• ומאבד 	 שהולך  כאזור  המזה"ת  ראיית  האם 
חשיבותו עבור ארה"ב תוסיף לאפיין את מדיניות 

החוץ של הממשל הבא?

• האשראי 	 את  לשקם  ארה"ב  בכוונת  וכיצד  האם 
שאיבדה בעיני רבים מתושבי המזה"ת?
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• של 	 מילוייה  אופן  על  קפדני  פיקוח  יובטח  כיצד 
איראן את הסכם הגרעין? 

• של 	 המתריסה  לפעילותה  וושינגטון  תגיב  כיצד 
איראן בנושאים שאינם כלולים בהסכם הגרעין?

• עתידה 	 בקביעת  דומיננטית  תהיה  ארה"ב  האם 
של  קדמי  לבסיס  תהפוך  שלא  כך  סוריה  של 

איראן וגורמי ג'יהאד אנטי-ישראלים?

• האם 	 בדאע"ש:  המאבק  את  ארה"ב  תנהל  כיצד 
מן  המושפעת  הנוכחית  לאסטרטגיה  כהמשך 
נוספת  קרקעית  למלחמה  להישאב  החשש 
במזה"ת,  או שמא ביתר אגרסיביות בניסיון לזרז 

הכרעת דאע"ש? 

• כיצד הממשל הבא יבחר לנהל את מאזן הכוחות 	
יתר  להעניק  ימשיך  האם  וסעודיה.  איראן  שבין 
איראן  של  ותביעותיה  לתפקידה  לגיטימיות 

כשחקן אזורי על חשבון סעודיה והמחנה הסוני?

• האם הממשל הבא יוסיף לטפח את השיתוף עם 	
מצרים, או ייטה לקרר היחסים על רקע אי-הנחת 
ולזכויות  דמוקרטיים  לעקרונות  המשטר  מיחס 

אדם?

• משמעותית 	 לתמוך  יוסיף  הבא  הממשל  האם 
בירדן כדי להבטיח את יציבותה?

• האם הממשל הבא ינסה להעניק תנופה למערכת 	
היחסים המתגבשת בין ישראל והמדינות הסוניות 

המתונות?

• השלטון 	 חילופי  לקראת  הממשל  ייערך  כיצד 
הצפויים ברש"פ? 

• האם הממשל ישאף להוביל תהליך שלום מחודש 	
"בינאום"  עם  ישלים  או  והפלסטינים,  ישראל  בין 

המאמץ להביא לפתרון הסכסוך?

בכל  אסטרטגי  דיאלוג  לנהל  ירושלים  של  יכולתה 
חיוביות,  תוצאות  מבחינתה  שיניב  כך  הנ"ל  הסוגיות 
ולו   - למלא  ישראל  של  בנכונותה  גם  כמובן  תלויה 
השגריר  בה.  תולה  שוושינגטון  הציפיות  מן   - חלק 
הכלים  "מהם  נוקבת:  בשאלה  זאת  ביטא  שפירו 
שישראל יכולה לספק כדי לסייע לנו במאמצנו המדיני 
להגן על ישראל ברחבי העולם, מאמץ לו תמיד נהיה 

מחויבים?" 

של  האסטרטגי  מעמדה  האם  סיכום: 
ישראל השתפר או התערער?

יכולה  אינה  ישראל  של  האסטרטגי  מעמדה  הערכת 
להתייחס  עליה  עכשווית.  מצב  לתמונת  להצטמצם 
למגמות  והן  בעבר  ששורשיהן  להתפתחויות  הן 

שתעצבנה את עתידה של ישראל.

פלא  כמעט  הינה  ישראל  היסטורית,  בפרספקטיבה 
עצמאות  שנות   68 המדינה  חגגה  השנה  אסטרטגי. 
לאחר שהעם היהודי ידע קרוב לאלפיים שנות גלות. 
650,000 היהודים שחיו במדינה בעת הקמתה צמחו 
פי 10 )6.33 מיליון כיום(. ישראל תופסת את המקום 
הוא  בה  הילודה  שיעור  העולמי,  במדד האושר  ה–11 
מאוד  גבוהה  החיים  תוחלת  במערב,  ביותר  הגבוה 
במדרג  בעולם  החמישי  במקום  נמצאת  )ישראל 
התוצר  הנשים(.  במדרג  התשיעי  ובמקום  הגברים 
וספרד.  איטליה  של  מזה  גבוה  דולר(   37,000( לנפש 
וחברות  עולמי  דבר  שם  הינו  הישראלי  ההיי-טק 
שדות  בישראל.  מחקר  מרכזי  מחזיקות  בתחום  ענק 
אספקת  מבטיחים  ישראל  לחופי  סמוך  שנמצאו  הגז 
ליצואנית  ישראל  את  ויהפכו  ארוכות  לשנים  אנרגיה 
והתקרב  שנים   10 תוך   3 פי  צמח  לאסיה  הייצוא  גז. 
ההשקעות  דולר.  מיליארד   17 של  לסך   2014 ב- 
 2010 ב-  דולר  מיליון   70 בישראל צמחו מ-  הסיניות 
עם  המתרחב  הסחר   .2014 ב-  דולר  מיליארד   2.7 ל- 
אסיה אינו תלוי במצבו של תהליך השלום הישראלי-
פלסטיני. היחסים עם הודו בתנופה מאז בחירתו של 
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הנשק  תעשיות  הממשלה.  לראשות  מודי  נרנדרה 
הישראליות הן הספק השני בחשיבותו להודו. באמצע 

אוקטובר 2015 ביקר לראשונה בישראל נשיא הודי.

יציבים  נותרו  ומצרים  ירדן  עם  השלום  הסכמי 
נשמר  מצרים  עם  )ההסכם  באזור  הזעזועים  למרות 
 .)2012-13 המוסלמים"  "האחים  שלטון  בתקופת  גם 
הג'יהאדיסטי  הטרור  איראן,  של  חתרנותה  רקע  על 
ישראל  בין  האינטרסים  זהות  גוברת  דאע"ש  והופעת 
בדימוס  וגנרל  המתונות,  הסוניות  המדינות  לבין 
יוזמת  את  לקדם  כדי  בישראל  מבקר  אף  סעודי 
השלום הערבית, וגורם למנהיג חיזבאללה, נסראללה, 
יולי 2016( כי "המעבר מיחסים חשאיים  להזהיר )30 
הגרוע  הדבר  הוא  לישראל  סעודיה  בין  לפומביים 
ביותר מבחינת העמדה הערבית הרשמית".31 השת"פ 
איחוד  פעם.  אי  משהיה  טוב  מצרים  עם  הביטחוני 
כי   )2015 נובמבר   27( הודיע  הערביות  האמירויות 
ויעסוק  הבירה  דאבי  באבו  תיפתח  ישראלית  נציגות 
 .)IRENA( בקשר עם סוכנות האו"ם לאנרגיה מתחדשת
 2016 יולי  חודש  בראשית  נתניהו  רה"מ  של  ביקורו 
רואנדה,  קניה,  )אוגנדה,  אפריקניות  מדינות  בארבע 
ואתיופיה( וקיום מפגש פסגה עם מנהיגי מדינות אלה 
ועימם גם מנהיגי דרום סודן, זמביה וטנזניה,  משקף 
הקשרים  לחיזוק  ביבשת  הקיימת  הפתיחות  את 
ישראל.  עם  והביטחוניים  המדיניים  הכלכליים, 
היחסים  חידוש  על  בהכרזה  היה  לכך  מעשי  ביטוי 

הדיפלומטיים עם גינאה )20 יולי 2016(.

על רקע הקריסה הפנימית בסוריה ובעיראק, אין איום 
מנשקה  פורקה  סוריה  ישראל.  על  קונבנציונלי  צבאי 
הכימי, ולפחות לטווח השנים הקרובות הוסגו לאחור 
התקשורת  גרעיני.  לנשק  להגיע  איראן  של  מאמציה 
הזרה מייחסת לישראל לא רק חברּות במועדון הגרעין 
והכלכלי  הצבאי  כוחה  שנייה.  מכה  יכולת  גם  אלא 
מוסקבה.  עם  ליחסים משופרים  ישראל מתורגם  של 
רה"מ נתניהו נפגש בתדירות גבוהה עם הנשיא פוטין, 
פעילותה  נוכח  הנחוצים  התיאומים  ומתבצעים 

הצבאית של רוסיה במרחב הסורי. מתפתחים יחסים 
אסטרטגיים עם יוון וקפריסין, ואפילו הנשיא התורכי 

ארדואן מודה שארצו "זקוקה למדינה כמו ישראל".

כלל  בדרך  העוינת  הבינ"ל,  הארגונים  בזירת  גם 
הישגים:  גם  האחרונה  בשנה  ידעה  ישראל  לישראל, 
הוועידה הכללית של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה 
שקראה  החלטה  הצעת  דחתה  )סבא"א(  אטומית 
להטיל פיקוח בינלאומי על מתקני הגרעין של ישראל 
נבחר  בהיסטוריה  ולראשונה   .)2015 ספטמבר   17(
שגריר ישראל לראשות ועדת המשפט של האו"ם )13 

יוני 2017(.

הנתונים החיוביים המתייחסים למעמדה האסטרטגי 
של ישראל מעודדים מאוד, אך כמובן שאינם מציירים 

אם  התמונה.  מלוא  את 
המזרח- המערכת  וכאשר 
תיכונית תתייצב, אין ביטחון 
שהמציאות האזורית תוסיף 
לישראל.   נוחה  להיות 
משמעותיים  שחקנים 
ימלאו  כי  להניח  שסביר 
תפקיד גובר במאזן הכוחות 
ותורכיה  איראן   – העתידי 
פוטנציאל  הוכיחו  כבר   –
ישראל.  כלפי  עויינות  של 

ההתמודדות מול ארגוני טרור הפועלים מתחומן של 
מדינות כושלות ומוצאים מחסה באזורים מאוכלסים 
אם  בייחוד  משמעותי,  ביטחוני  אתגר  להוות  יוסיף 
בשכנותה  נוספות  במדינות  המרכזי  השלטון  יקרוס 
עלולה  לישראל  החופשי  העולם  אהדת  ישראל.  של 
להישחק אם זו תיתפס כנוטשת ערכים ליברליים וכמי 
שמנוי וגמור עימה להתמיד בשליטה על שטחי יו"ש. 
הקשר עם רוסיה, סין והודו, ככול שיעמיק, אינו תחליף 
לקשר האסטרטגי עם ארה"ב, משום שאין לו תשתית 
של ערכי יסוד משותפים, ונעדר ממנו המרכיב הגלום 
מציאות  בארה"ב.  היהודית  הקהילה  של  בתרומתה 

הקשר עם 
רוסיה, סין 

והודו, ככול 
שיעמיק, אינו 
תחליף לקשר 

האסטרטגי עם 
ארה"ב



המכון למדיניות העם היהודי50

אובמה,  ממשל  עם  הקשר  את  שאפיינו  הצרימות  זו, 
את  מחדדים   ,2017 בינואר  הצפוי  הנשיאים  וחילופי 
דף  "לפתוח  ישראל  ממשלת  של  משימתה  חשיבות 
בשיקום  מאמץ  ולמקד  וושינגטון  עם  ביחסים  חדש" 

היחסים המיוחדים עם ארה"ב. 

נגזרת  רק  אינו  מדינה  כול  של  האסטרטגי  מעמדה 
מעוצמתה היחסית בזירה האזורית ובזירה הגלובלית. 
נתוני פנים המלמדים על מצב כלכלי, קדמה מדעית, 
גם  חיוניים  וכיו"ב  חברתית  סולידריות  חינוך,  רמת 
הישראלי,  במקרה  אסטרטגית.  עוצמה  להערכת  הם 
הארוך  בטווח  שעלול  נוסף  משמעותי  מרכיב  קיים 
להתגלות כמכריע: סכנת גלישה למציאות של מדינה 
אופייה  ואובדן  דו-לאומית 
הממד  ישראל.  של  היהודי 
זו  סכנה  של  הביטחוני 
גדי  הרמטכ"ל  ידי  על  בוטא 
ישובים   161 "יש  איזנקוט: 
ביו"ש. כ- 400,000 תושבים 
פלסטינים.  מיליון   2 בתוך 
האוכלוסיות מעורבבות, מה 
גדול".   מבצעי  אתגר  שיוצר 
מתנחלים  לפנות  הכורח 
הינו  קבע  מהסכם  כחלק 
משמעותית  המרתיע  בלם 
ההחלטות  מקבלי  את 

בישראל.

דתי  יחס  אותו  היה  לא  עזה  חבל  שכלפי  למרות 
ואידיאולוגי הקיים כלפי שטחי יו"ש, הנסיגה מן החבל 
חרצה טראומה כבדה בישראל. מספר המפונים בעזה 
הסכם  ללא  חולפות  שהשנים  ככול  איש.   8,600 היה 
ההתנחלות  מפעל  את  המגבילה  מדיניות  או  קבע 
לתחום גושי ההתיישבות הגדולים, גדל והולך מספר 
את  לשמש  האמור  בשטח  המתגוררים  היהודים 
בשטח  כיום  החיים  היהודים  מספר  הפלסטינים. 
)כ-125,000  איש  בכ-80,000  נאמד  לגושים  שמעבר 

בגוש  המתגוררים  היהודים  את  גם  מונים  אם  איש, 
הפלסטיני(.  השטח  בעומק  המצוי  אריאל-קדומים 
היהודים  מספר  גדל  האחרונות  השנים  בחמש 
המשמעות  שנה.  בכול  נפש  בכ-2,500  אלה  בשטחים 
היא שכרגע מספר היהודים שיצטרכו לצאת מיישובים 
במקרה שתקום מדינה פלסטינית גדול פי 9 ממספר 
מפוני חבל עזה )בהנחה שלא מפנים את גוש אריאל-
ופי 14 בהנחה שיהיה צורך לפנות גוש זה(.  קדומים, 
סיכוי  נשחק  השנים  שנוקפות  שככול  ברור,  מכאן 
האחריות  את  עליו  יקבל  ישראלי  שמנהיג  כלשהו 

לפינוי מספר כה רב של מתנחלים.

מסה  נוצרת  בה  למציאות  כן,  אם  גולשת,  ישראל 
קריטית של יהודים בשטח שמחוץ לגושים, ששוב לא 
תאפשר הסדר של חלוקת הארץ. אובדן הסיכוי להגיע 
למדינה עצמאית עלול לדחוף את הפלסטינים לתבוע 
ישראל  של  ידידיה  טובי  אחת.  במדינה  שוות  זכויות 
מסתכנת  ישראל  זו.  לדרישה  קשובים  להיות  עשויים 
אינתיפאדת  יהודית.  כמדינה  זהותה  באובדן  אפוא 
הבודדים שפרצה בירושלים כבר משקפת מציאות של 
 63 כיום,  ואלימות.  עויינות  עתירת  דו-לאומית,  עיר 
אחוז מתוך 830,000 תושבי ירושלים הם יהודים. אם 
יחליטו תושבי העיר הערבים לממש זכותם ולהשתתף 
בירת  שראשות  מובטח  לא  העירוניות,  בבחירות 

ישראל תהיה לעד בידיים יהודיות.

אינה  ישראל  בה  הנוכחית,  האסטרטגית  התקופה 
הראויה  העת  היא  קיומי,  איום  תחת  כבעבר  מצויה 
יעילה להתמודדות באיום האסטרטגי  לעצב מדיניות 
גלישה   - המדינה  של  זהותה  עצם  על  הטווח  ארוך 

למציאות של מדינה דו-לאומית.

הכורח לפנות 
מתנחלים 

כחלק מהסכם-
קבע הינו 

בלם המרתיע 
משמעותית 
את מקבלי 
ההחלטות 

בישראל



51 המכון למדיניות העם היהודי

הערות
1  NPR December 29, 2014.
2	 	Jeffrey	Goldberg,	The	Obama	Doctrine,	April	2016	

Issue. 
3  שם
4  שם

5	 The	International	Atomic	Energy	Agency	(IAEA)
6  הארץ, 5 אוגוסט 2016

המכון  בכנס  איזנקוט  הרמטכ"ל  נאום    2016 ינואר   18   7
למחקרי ביטחון לאומי 

8	 	NYT,	David	E.	Sanger,		July	13,	2016
9  מעריב, 21 אפריל 2016

10  הארץ, 1 דצמבר 2015
11  הארץ, 25 אוקטובר 2015

12  הארץ, 18 אפריל 2016
13	 	Voice	of	America, 21	April	2016.

הארץ, 22 יולי 2017    14
15	 	I-24	TV,	17 ,2016			

16	 Hürriyet	Daily	News,	14	December	2015.
17  הארץ, 18 ינואר 2016

18  הארץ, 3 נובמבר 2015 
19  הארץ, 5 ינואר 2016

20  הארץ 25 אפריל 2016
21	 		Washington	Post,	5	December	2015.

22  הארץ, 26 ינואר 2016
23  הארץ, 24 פברואר 2016

24	 	Pew	Research	Center,	5	facts	about	how	
Americans	view	the	Israeli-Palestinian	conflict,	
May	23,	2016

25	 	Washington	Post,	A	danger	to	Israeli	democracy,	
Editorial,	January	2

26  הארץ 12 יולי 2016
27	 18	January	2016.

28  הארץ,  9 נובמבר 2015
29  הארץ, 28 יולי 2016

30  הארץ, 7 פברואר 2016
31  הארץ 30 יולי 2016



המכון למדיניות העם היהודי52



53 המכון למדיניות העם היהודי

 מדד תלת-ממדי משולב
לאנטישמיות באירופה 5

הצורך במדד משולב

האנטישמיות,  של  המחודשת  ההתפרצות  בעקבות 
ומאמציהן של מדינות  באירופה,  רק(  לא  )אך  בעיקר 
השורש,  מן  התופעה  את  לעקור  האירופי  האיחוד 
שיעניק  אינטגרטיבי,  מחוונים  לוח  ליצירת  מקום  יש 
היהדות  ולמנהיגי  בישראל  המדיניות  למעצבי 
ניטור  לצורך  מדיניות,  לעיצוב  רלבנטי  כלי  העולמית 
החלטות  בקבלת  לסיוע  האלה,  ההתפתחויות 

ולהערכת היעילות של הפעילות בנושא.

חלקית  פרספקטיבה  מספקים  הקיימים  האמצעים 
האנטישמיות.  של  בתצרף  בלבד  אחד  מרכיב  על 
את  רק  אחרים  הקהל,  דעת  את  רק  בוחנים  מקצתם 
כלפי  ההטרדות  את  או  האלימות  התקריות  מספר 
כיצד  לפעם  מפעם  בוחנים  בשטח  מחקרים  יהודים. 
או,  עצמם  היהודים  בעיני  נתפסת  האנטישמיות 
בין  זה  בהקשר  דמיון  קיים  האם  אחדים,  במקרים 

מדינות שונות וקהילות יהודיות שונות.

לוח מחוונים תלת-ממדי של 
אינדיקטורים

היהודי  למדיניות העם  מדד האנטישמיות של המכון 
זו  כאן  מוגש   – באירופה  בגרסה המתמקדת   –  )JPPI(
האיום  רמת  למדידת  תבנית  ומציג  השנייה  השנה 
ליהדות אירופה באמצעות שלושה ממדים משלימים 
לאנטישמיות ולהשפעתה על חיי הקהילה היהודיים. 
לרשותנו  עומד  יהודים  כלפי  הקהל  דעת  של  המדד 
הודות לאיסוף נתונים מתמשך של הליגה נגד השמצה 
נתונים  אחרים.  מחקר  מוסדות  מצד  מזדמן  וסיוע 
ארגונים  ע"י  נאספו  אנטישמיות  הטרדות  אודות 
הביטחון  נושא  על  האחראים  מקומיים  יהודיים 
על  הממצאים  בצרפת(.   SPCJ-ו בבריטניה   CST )כגון 
נתקבלו  עצמם  היהודים  אצל  האנטישמיות  תפיסות 
לזכויות  האירופי  האיחוד  של  "הסוכנות  של  מסקר 

יסוד" )FRA( וממכוני מחקר אחרים.
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אירופהמגמה
ממוצע

גרמניהבריטניהצרפת

דעת הקהל כלפי היהודים
)27( 16 )8( 12 )37( 17 )26( 24טיפוח גישות אנטישמיות )%(1

)62( 54 54)83( 49 )55( 62כנ"ל, בקרב מוסלמים )%(2 
התנהגות אנטישמית )מספר התקריות, רק ע"פ דיווחים של סוכנויות רשמיות( 3

)4( 3  )41( 4 )2( 32 אלימות קיצונית )כולל טרור(

)25( 18 )80( 82 )108( 66תקיפות

N/A)81( 65 )131( 109 נזק לרכוש

סה"כ תקריות )אלימות קיצונית, תקיפות, נזקים, חילול 
מקומות קדושים ואיומים(

 1,015
)1,092(

 912
)1,189(

 )864( 740

)7( 6 )8( 6 )5( 4 )5(מספר התקיפות הפיסיות ל-1000 יהודים

77727372אחוז התקיפות שאינן מדווחות 4 
 אנטישמיות כפי שהיא נתפשת בעיני היהודים 5

115הותקפו באופן אישי )%(

)25()48()86()67(אנטישמיות היא בעיה גדולה מאוד או גדולה למדי )%(

)26()19( )49( 80)32(שקלו להגר מפני שאינם מרגישים בטוחים בארצם )%(

מתרחקים ממקומות מסוימים בשכונתם מפני שאינם 
מרגישים בטוחים כיהודים )%(

)27()20()35()28(

2. יש חשיבות לגינויים החריפים של 
האנטישמיות מצד פוליטיקאים בכירים 

האנטי-יהודיות  בתחושות  לעלייה  עדים  אנו 
נמצאות  האנטי-יהודיות  שהגישות  בעוד  בבריטניה, 

במגמת ירידה בצרפת ובירידה משמעותית בגרמניה.

יהודים  כלפי  הבוטה  שהאלימות  ספק  שאין  בעוד 
היהודית,  הקהילה  עם  סולידריות  תחושת  טיפחה 
צעדים  לצד  לתופעה,  החריפים  שהגינויים  דומה 
מנואל  צרפת  ממשלת  ראש  ע"י  שננקטו  מעשיים 
ואלס וקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, השפיעו במידה 

מסוימת בארצותיהם.

טבלה 1. אנטישמיות במערב אירופה 2015-2016

הערה: נתונים זמינים אחרונים. המספרים בסוגריים הם נתוני שנת 2014

1. קהילות יהודיות באירופה מצויות בסיכון 
להתקפות טרור נוספות

מעורבים  היו  אירופה  ילידי  ג'יהאדיסטים  אלפי 
על  יתר  לבתיהם.  שבו  מהם  ומאות  בסוריה  בלחימה 
כן, אין להוציא מכלל אפשרות שג'יהאדיסטים שעברו 
שהגיעו  המהגרים  בין  לאירופה  הסתננו  הכשרה 
לאחרונה. ב-31 במאי 2016 הזהירה מחלקת המדינה 
טרור  התקפות  מפני  ארה"ב  אזרחי  את  האמריקנית 
וכמה  בכמה  שקרה  כפי  אירופה.6  ברחבי  אפשריות 
מטרה  מהווים  היהודים  באירופה,  טרור  התקפות 
לא  אירופה  יהדות  של  הביטחון  שירותי  ממוקדת. 
איומי  מפני  יהודיים  מתחמים  אלפי  על  להגן  נועדו 

טרור ואין להם את היכולת לעשות כן.
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שיעור השינוי מהשנה שעברה
מספר התקריות על כל 1,000 יהודים

עמדות כלפי יהודים

מספר תקריות

תפיסת האנטישמיות בקרב יהודים

מספר התקריות על כל 1,000 יהודים ושיעור השינוי בהשוואה לשנה שעברה

  יהודים השוקלים להגר
מתוך תחושה של חוסר ביטחון במדינתם

4 6
5 +30%

-25%

19%

-20%

26%
80%

עמדות אנטי-יהודיות 2015

תקריות נגד יהודים, 2015

0%

0%

12%

16%
17%

24%

32%

55%

100%

100%

עמדות
מגמות מוסלמים באירופה

ממוצע באירופה
צרפת

גרמניה
הממלכה המאוחדת

ממוצע באירופה
צרפת

גרמניה
הממלכה המאוחדת

ממוצע באירופה
צרפת

גרמניה
הממלכה המאוחדת

Sources: ADL, Fondapol, CAA, WZB

Sources: :Kantor Center, SPCJ, CST 

Sources: FRA European Union Fundamental Rights Agency, IPSOS, IFOP   
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יעודדו  ישראלים  ופוליטיקאים  שדיפלומטים  רצוי 
עמדה  לנקוט  באירופה  וציבוריים  פוליטיים  מנהיגים 
מחויבותם  את  ולהפגין  האנטישמיות  כנגד  ברורה 
בצעדים  הנתמכות  הצהרות  היהודים.  של  לביטחונם 
המרכיבים  שלושת  כל  על  משפיעים  לעין  גלויים 
מאזיניהם  מכך,  וחשוב   – אנטישמים   )1( המדד:  של 
שהתבטאויות  מסר  מקבלים   – הפוטנציאליים 
)2( מחויבות לעמוד לצד  אנטישמיות אינן מקובלות; 
תסייע  העבריינים  את  בנחישות  ולרדוף  היהודים 
 )3( למעשים;  להפוך  אנטישמיות  ממחשבות  למנוע 
היהודים משיבים לעצמם את האמון במחויבותה של 

המדינה לביטחונם וחשים שהם אזרחים מלאים.

3. למרות העובדה שלא היה עימות מזוין 
ב-2015, רמת התקריות האנטי-יהודיות 

נותרה דומה לזו של שנת 2014

אנטישמיות  שהטרדות  נראה  היה  לאחרונה  עד  אם 
במזרח  מזוין  עימות  במהלך  בעיקר  מתגברות 
התיכון ושעם סיומו חלה ירידה חדה בהן, הרי שכיום 
גבוהה  ברמה  נותרה  באירופה  יהודים  כלפי  העוינות 
ישראל  בין  מזוין  עימות  אין  שבהן  בשנים  אפילו 
לפלסטינים )כמו שנת 2015(. מעבר לעליות ולמורדות 
הקשורות למניעים חיצוניים, קו המגמה של תקריות 
עלייה  על  מצביע   ,1 באיור  כמודגם  אנטישמיות, 
כללית ב-15 השנים האחרונות. הדבר נובע מהעובדה 
מצד  בעיקר  מגיעה  אשר  האנטי-יהודית,  שהאלימות 
מתוצרת-בית  עתה  היא  אירופה,  ילידי  מוסלמים 

ומקומית.

איור 1: תקריות אנטישמיות בבריטניה ובצרפת
קו מגמה עולה למרות היעדר מצב לחימה בין ישראל לפלסטינים

צוק איתן
)2014(

עופרת יצוקה
)2009(

מלחמת לבנון השניה
)2006(

צרפתאנגליה

האינטיפדה השניה
)2000-2004(

עמוד ענן
)2012(
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המקומי  האופי  על  נוספות  תובנות  מעניק   2 איור 
זה  במקרה  האנטי-יהודית,  האלימות  של  המתעורר 
בשנת  לעזה  ישראל  בין  העימות  תום  לאחר  בצרפת. 
2014 והתמריץ שנתן לתקריות, גלשה רמת האלימות 
לרמת  בהשוואה  הגבוהה.  מהרמה  הרחק  בחדות 
התקריות בתקופה של מתקפות הטרור בפריז בינואר 
גם  נמשכה  תקריות  של  במעט  גבוהה  רמה   ,2015
בחודשיים שלאחר מכן. ייתכן שזהו אות מבשר לתמורה 
ובהשפעה  באופי  גם  אלא  במספר  רק  לא  גוברת 

על  ההתקפה  אחרי  וחיצוניים.  מקומיים  זרזים  של 
לרמה  והחזרה  הירידה  בפריז,  הכשר  הסופרמרקט 
מבצע  אחרי  מאשר  יותר  איטית  הייתה  הבסיסית 
ג'יהאדיסטים  ע"י  בוצע  בפריז  הטבח  איתן".  "צוק 
ילידי צרפת ומעשיהם – בייחוד לאחר שנחגגו כניצחון 
מפואר בקרב ג'יהאדיסטים ברחבי העולם – היוו מקור 
השראה לרדיקלים מקומיים. אלמלא התגובה הנחושה 
של ממשלת צרפת, ייתכן שגל זה של התקפות אנטי-

יהודיות היה נמשך אף יותר.

איור 2: תקריות אנטישמיות בצרפת
השוואת התגובות לזרזים מקומיים וחיצוניים יוני 2014 - יולי 2015

השלכות – השוואה בין האי נוחות 
של יהדות צרפת לאמון של 

יהדות אנגליה

המדדים  משלושת  הנתונים  את  משלבים  אנו  כאשר 
לעיל, מתקבלת תמונה כוללת. למרות מספר רב יותר 
של תקריות לשנה ל-1,000 יהודים בבריטניה לעומת 

יהודי  מאשר  יותר  מודאגים  צרפת  יהודי  צרפת, 
חשים  צרפת  יהודי  בריטניה,  ליהודי  בניגוד  בריטניה. 
המרכזי,  הלאומי  לזרם  התפשט  האנטישמי  שהשיח 
והם איבדו את האמון ביכולתה של הממשלה בצרפת 
יהודים  של  ניכר  מספר  המוסלמי.  במיעוט  לשלוט 
לשוליים  ויותר  יותר  נדחקים  שהם  חשים  צרפתים 
מבחינה חברתית בשל החדירה של השיח האנטישמי.

250

200

150

100

50

0 

62
82

68

40
62 62

80
55

109

 מתקפת הטרור בפריז
]207[

 מבצע צוק איתן
]208[

יוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמברפברוארמרץאפריל
2014

יוני ינואר
2015



המכון למדיניות העם היהודי58

והפעולות  החד-משמעיים  הדברים  בעקבות 
החלו  צרפת  יהודי  ואלס,  מנואל  של  הקונקרטיות 
ממשלתם  של  המחויבות  כלפי  אמון  ולחוש  לשוב 
שייתכן  הוא  העניין  של  החיובי  הפן  עליהם.  להגן 
שגם הממשלה הצרפתית החלה לראות באנטישמיות 
המקומית לא רק איום כלפי היהודים אלא איום פנימי 
מתמיד כלפי הרפובליקה. עם זאת, היהודים מודאגים 
וממשיכים  האנטישמית  האלימות  מהתמשכות 
ושל  המשטרה  של  ליכולת  בזהירות  להתייחס 
האנטישמיים  הביטויים  את  לעצור  הביטחון  שירותי 
את  תואמת  זו  אי-נחת  האלימים.7   או  החברתיים 
בפריז  הטרור  מתקפות  בעקבות  הסקרים.  ממצאי 
התחושה  את  לאומיים  סקרים  אישרו  ובבריסל, 
צרפת  יהודי  בקרב  עמוקה  אי-נחת  של  הרווחת 
"יהיו  שהם  חשו   61% להגר:  שלהם  המוטיבציה  ואת 
)כאשר40%  בצרפת"  מאשר  בישראל  יותר  בטוחים 
מהציבור הצרפתי הכללי סברו ש"צרפת אינה בטוחה 
לעזוב  "שוקלים  צרפת  מיהודי   80% ליהודים"(. 
כיעד  ישראל  על  "חושבים  ומחציתם  המדינה",  את 

המועדף עליהם".8
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הודו וישראל1 6
שנתיים מאז הניצחון בבחירות של 

ַנֶרְנְדָרה מודי

 2014 מאי  בחירות  מאז  חלפו  משנתיים  יותר 
המרכז- מפלגת  מנהיג  מודי,  ַַנֶרְנְדָרה  כאשר  בהודו, 

סוחף,  בניצחון  זכה   Bharatiya Janata (BJP) ימין 
ובמפלגות  השמאל  במפלגות  מתלות  אותו  ששיחרר 
ממשלת  ראש  עם  בשיחותיו  הקטנות.  המוסלמיות 
המדיניות  את  לשנות  כוונתו  על  רמז  הוא  ישראל 
וריחוק  פוליטית  מקרירות  ישראל  כלפי  הודו  של 

דיפלומטי לידידות ולשיתוף פעולה גלויים.

ופנים בהודו הם בדרך  ניכרים במדיניות חוץ  שינויים 
מודי  לישראל  ביחס  אולם  ומסורבל,  איטי  עניין  כלל 
על-ידי  חוזקו  הצבאיים  הקשרים  במהירות.  פעל 
ועומדות,  תלויות  עסקאות  בפני  המכשולים  הסרת 
ונולדו יוזמות לעסקאות חדשות. בפברואר 2015 ערך 
ראשון  בהודו,  רשמי  ביקור  הישראלי  הביטחון  שר 
מסוגו. מודי גם עודד את הסחר ואת שיתוף הפעולה 
מכול  המפתיעה  אולי  רבים.  אזרחיים  במגזרים 
הבית   ,Lokh Sabha-שה וידא  שהוא  העובדה  היא 
ישראל  את  יגנה  לא  ההודי,  הפרלמנט  של  התחתון 
"צוק איתן" בקיץ  על פעולותיה בעזה במהלך מבצע 
לאו"ם הונחתה  כן, המשלחת ההודית  על  יתר   .2014
ההחלטות  כל(  לא  )אך  אחת  על  בהצבעה  להימנע 
הודו  זה.  בארגון  שהועלו  הרבות  האנטי-ישראליות 
ביחס  אנטי-ישראליות  החלטות  בכמה  מאז  תמכה 

שמאמצת  העמדות  דבר,  של  בסופו  להתנחלויות. 
התמונה  את  בהכרח  משקפות  אינן  באו"ם  הודו 
בשינויי  ישראל.  לבין  בינה  הידידות  של  האמיתית 
המדיניות הרבים שננקטו לאחרונה על-ידי הודו ניתן 
לפני  רב  זמן  שהתפתחו  קשרים  של  האצה  לראות 
והתיירות  האזרחי  הסחר  הצבאיים,  הקשרים  מודי. 
לפחות,   2000 שנת  מאז  כבר  התחזקות  בתהליך  היו 
למרות  בהודו,  שלטה  הקונגרס  מפלגת  כאשר  אפילו 

שזו העדיפה לשמור קשרים אלה בחשאי ככל שניתן.

את  חשפו  רב  לפרסום  שזכו  פוליטיים  ביקורים  שני 
תחת  ישראל  כלפי  הודו  של  בגישתה  השינוי  עומק 
ערך  מוקרג'י  פראנאפ  הודו  נשיא  מודי.  של  שלטונו 
הראשון   ,2015 באוקטובר  בישראל  רשמי  ביקור 
הכנסת  בפני  בנאומו  המדינה.  הקמת  מאז  מסוגו 
ישראל,  עם  לידידות  הודו  של  ידה  את  הושיט  הוא 
בן  לקשר  והתייחס  האנטי-ישראלי,  הטרור  את  גינה 
זמן  היהודי.  לעם  ההודי  העם  שבין  שנה  מאלף  יותר 
שרת  לישראל  הגיעה   ,2016 בינואר  כך,  אחר  קצר 
שקשריה  והכריזה  סווראג',  סושמה  ההודית,  החוץ 
"חשיבות  בעלי  הם  היהודית  המדינה  עם  הודו  של 
לפני  יום  ירדן  מלך  עבדאללה  עם  בפגישתו  עליונה". 
הגיעו לישראל, הבטיח מוקרג'י לעולם הערבי שהודו 
גם  הוא  אך  הפלסטיניות,  בשאיפות  לתמוך  תמשיך 
ישראל  עם  הודו  של  הבילטראליים  ש"קשריה  אמר 

אינם תלויים בקשרינו עם פלסטין".2
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גחמה של אדם אחד או כוחות היסטוריים 
ארוכי-טווח?

של  במדיניותה  השינוי  אם  המפקפקים  כאלה  ישנם 
הודו כלפי ישראל יימשך בטווח הארוך. אלה מצביעים 
ועל  בהודו  המוסלמי  המיעוט  של  המהיר  הגידול  על 
הקשרים הכלכליים הענפים מאוד של הודו עם המזרח 
בהודו  דיווחים  גם  מציינים  הם  המוסלמי.  התיכון 
שהרפורמות  משום  מודי,  של  מממשלתו  אכזבה  על 
שהבטיח לא התממשו במלואן בקצב המהיר המקּוֶוה. 
הייתכן שהמשיכה של מודי לישראל תהיה רק אתנחתא 
האינטרסים  לעבר  הודו  של  בחתירה  קצרה,  זמנית, 
יותר  הרחבים  הלאומיים 

שלה?

ההיסטוריה  האם  השאלה 
נקבעת על-ידי החלטות של 
על-ידי  או  גדולים  מנהיגים 
סוציו-אקונומיים  כוחות 
וארוכי-טווח  יותר  עמוקים 
ההיסטוריונים  את  העסיקה 
כמה  מארקס.  קארל  מאז 
לציטוט  שזכו  פסקאות 
עמוקות  השפיעו  ב-1851-2,  מארקס  שכתב  נרחב, 

וממושכות על כתיבת ההיסטוריה:

 "אנשים מעצבים את ההיסטוריה של עצמם, אולם הם 
באופן חופשי, בתנאים שהם עצמם  זאת  עושים  אינם 
ומועברים  קיימים  אשר  שמצאו,  בתנאים  אלא  בחרו, 
על  מעיקה  המתים  הדורות  כל  של  המסורת  הלאה. 

מוחותיהם של החיים כמו סיוט לילה".3

להיסטוריה  במיוחד  רלבנטי  מרקס  שהעלה  הנושא 
וזרים קבעו  לאומיים  היהודית. מעשיהם של מנהיגים 
הטוענים  ויש  פחות,  לא  היהודית  ההיסטוריה  את 
"דורות  של  סוציו-אקונומיים  כוחות  מאשר  יותר,  אף 
מתים". כאשר הנשיא טרומן הכיר במדינת ישראל, כמה 
דקות לאחר הקמתה ב-1948, הכרה שהייתה קריטית 

מאמונות  הונע  הוא  ישראל,  מדינת  של  להישרדותה 
התעלם  הוא  הזרם.  נגד  שחה  הוא  עמוקות.  אישיות 
משוכנעים  שהיו  ממשלתו,  חברי  של  מהטיעונים 
ש"התנאים הקיימים", כפי שכתב מרקס, דהיינו, מאזן 
היהודית  המדינה  את  ידונו  תיכוני,  המזרח  הכוחות 

הקטנה והמבודדת להכחדה מהירה.

ומה בקשר למודי? האם הוא שינה את המדיניות של 
או  בלבד,  האישי  רצונו  סמך  על  ישראל  כלפי  הודו 
וממושכים  יותר  עמוקים  שינויים  מייצג  הוא  שמא 
המסלול  של  מדויקת  והערכה  ההודית  בחברה  יותר 
היא:  התשובה  הודו?  של  הטווח  ארוכי  והאינטרסים 
שני הדברים גם יחד. נכון שמודי אהד את ישראל עוד 
של  מהותי  שינוי  נדרש  אולם   לשלטון,  שעלה  לפני 
דור ושינוי חברתי ממשי על מנת להסביר את ניצחונו. 
והמעמד  החופשיים  המקצועות  אנשי  הודו,  צעירי 
הבינוני הגדל והולך, מרביתם הינדים, הצביעו בשבילו. 
הם התעלמו מהאזהרות של מפלגת הקונגרס השלטת 
תהיה  למודי  הצבעה  לפיהן  האליטות,  מקצת  ושל 
הקונגרס,  מפלגת  של  שלטונה  תחת  אנטי-מוסלמית. 
ידיד  להיות  יוכל  לא  הודו  שמנהיג  הייתה  ההנחה 
ניצחונו  ההודים.  במוסלמים  לפגיעה  מחשש  ישראל, 
את  ושחק  הזה  העתיק  הטאבו  את  ערער  מודי  של 
ביחס  בהודו  המוסלמים  של  הפוליטי  ההרתעה  כוח 
לישראל  ביחס  מודי  של  החדשה  המדיניות  לישראל. 
היא חלק מאוריינטציה מחודשת והערכה מחודשת של 
מדיניות החוץ והפנים של הודו. במובן זה, ניתן להשוות 
יחסים  כוננה  הודו  בה   ,1992 לשנת   2014 שנת  את 
דיפלומטיים עם ישראל. רבים ראו זאת אז רק כתגובה 
האנטי-ישראלי  הסובייטי  הגוש  לנפילת  הודו  של 
זה  היה  אולם  הפרו-ישראלית,  ארה"ב  של  ולעלייתה 
רחבה  ופוליטית  אינטלקטואלית  מתסיסה  חלק  גם 
כפי שכינה את  "מיליון מרידות עכשיו",   – יותר  הרבה 
נייפול.4  התקופה הזאת הסופר ההודי חתן פרס נובל, 
גם עניין זה מרמז שמדיניותה של הודו כלפי ישראל לא 

תתהפך כה מהר.

ניצחונו של 
מודי שחק את 
כוח ההרתעה 

של המוסלמים 
בהודו ביחס 

לישראל
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מדוע הודו חשובה? המספרים

נפש,  מיליארד   1.28 הודו  אוכלוסיית  מנתה  ב-2015 
 1.4 סין מנתה  )27 שנים(.  צעיר מאוד  חציוני  גיל  עם 
שנה   20 בעוד  שנים(.   36 חציוני  )גיל  נפש  מיליארד 
של  אוכלוסייתה  את  לעבור  הודו  אוכלוסיית  צפויה 
התמ"ג  מיליארד(.   1.45 לעומת  מיליארד   1.5( סין 
דולר  מיליארד   1,900  2014 בשנת  היה  הודו  של 
יותר מזה של מדינה מערבית  לגדול מהר  והוא צפוי 
כלשהי. ב-2012 חזה ה-OECD, שמושבו בפריס, את 
התמ"ג של ארצות מרכזיות כחלק מהתמ"ג עולמי עד 
2060. התחזית היא שהודו תעלה מ-7% בשנת 2011 
ארה"ב  ל-28%,  מ-17%  תעלה  סין  ב-2060,  ל-18% 
מ-17%  תצנח  ואירופה  ל-17%,  מ-23%   מעט  תרד 
ספקולטיבי,  ממד  ישנו   OECD של  בתחזיות  ל-9%. 
השאר  בין  מתבססות  שהן  יתכן  להודו,  ביחס  אולם 
משכילים  צעירים  של  במספרם  המתמיד  הגידול  על 

ושאפתנים במדינה זו.

נכסי העוצמה הרכה של הודו

שאינם  רבים  נכסים  יש  להודו  הכול.  לא  זה  מספרים 
ניתנים למדידה סטטיסטית. יש לה עוצמה רכה ניכרת 
התרבות,  האוכל,  הצבעים,  האנשים,  העולם.  ברחבי 
גנדי  מהטמה  של  וזכרו  הדתות  הלבוש,  המוסיקה, 
של  שהדמוניזציה  בזמן  במערב.  פופולאריים  עדיין 
הודו  עם  הידידות  נמשכת,  שונות  במדינות  ישראל 
עשויה לסייע. הצעדים הפומביים הראשונים של מודי 
לב  לתשומת  זכו  כבר  ישראל  עם  הקשרים  לשיפור 
למערב  רק  לא  אולם  הבינלאומית.  בתקשורת  ניכרת 
כניסה  כשער  לשמש  גם  עשויה  הודו  חשיבות.  יש 
לאומות אסייתיות אחרות, בעלות קשרים חזקים עם 

הודו ועם מיעוטים הודיים גדולים בתוכן.

בריטניה,  בארה"ב,  בייחוד  ההודית,  הפזורה 
בעבור  חשוב  נכס  מהווה  אפריקה,  ודרום  אוסטרליה 

הודו. קולה נשמע בדלהי. היא עשויה להיות מושפעת 
בארצות המושב שלה  היהודיות  מקהילות התפוצות 

וממדיניותה של הודו כלפי ישראל.

דרכה של הודו למעמד של מעצמה 
גדולה

שלה  הרכה  והעוצמה  הודו  של  המספריים  הנתונים 
אינם מיתרגמים באופן אוטומטי למעמד של מעצמה 
גדולה בהיעדר שאיפה להשתמש בנכסים אלה בזירה 
הבינלאומית. האם קיים רצון של הודו להגיע למעמד 
של מעצמה גדולה, כמו זה של סין? הסימנים מעורבים. 

הייתה  האחרונים  בעשורים 
לפעם  הודו מעורבת מפעם 
בפוליטיקה של כוח עם כמה 
הסתייגה  אולם  משכנותיה, 
משקלה  כובד  כל  מהפעלת 
במזרח  או  הגלובלית  בזירה 
ניתן לזהות שאיפה  התיכון. 
גדולה  מעצמה  של  למעמד 
של  האליטות  מקצת  אצל 
שלה  הביניים  מעמד  הודו, 
הממשלתית  והבירוקרטיה 

שלה. דרישתה של הודו - שלא צלחה - לקבל מושב 
ביטוי  הייתה  האו"ם  של  הביטחון  במועצת  קבוע 
אוכלוסייתה  גודלה,  רבים:  נכסים  להודו  זו.  לשאיפה 
והימי  הצבאי  כוחה  במהירות,  הצומחות  וכלכלתה 
הרכה.  ועוצמתה  ההודי  ובאוקיינוס  אסיה  בדרום 
אולם להודו יש גם חולשות גדולות: צווארי הבקבוק 
הכלכליים והחברתיים שלה, העוני והבערות במדינה, 

השחיתות והבירוקרטיה המשתקת.

הוא  גדולה  מעצמה  של  מעמד  בפני  נוסף  מכשול 
תקיף  מסר  העולם  כלפי  להקרין  הודו  של  הקושי 
היכולת  לה  יש  כי  הבינלאומית  ולשכנע את הקהילה 
מדיניות  ולעצב  השלום  על  להגן  לסייע  והרצון 

הדרישה ההודית 
- שלא צלחה 

- לקבל מושב 
קבוע במועצת 
הביטחון היתה 
ביטוי לשאיפה 

למעמד של 
מעצמה גדולה
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גלובלית. אולם מודי כבר אותת שהוא מתכוון לשנות 
זאת. ביקוריו המתוקשרים הרבים במדינות קרובות 
ורחוקות מבדילים אותו מכל קודמיו. למודי יש מרץ 
של  כוחן  להודו.  חסד  מטה  הנוכחית  והעת  וחזון, 
ארה"ב, יפאן, בריטניה וצרפת נחלש,  לפחות באופן 
בהיחלשות  גם  רבים  פרשנים  הבחינו  ב-2015  יחסי. 
גרמניה  ושל  כלכליות,  מסיבות  סין  של  עוצמתה 
שההתעוררות  סברו  אחרים  פוליטיות.  מסיבות 
לא  רוסיה  של  הנוכחית  המחודשת  הגיאופוליטית 
הדופן  יוצאת  כיום  היא  שהודו  דומה  ימים.  תאריך 
ארה"ב  אם  אלא  הגדולים,  השחקנים  מקרב  ביחידה 

תחזור לתקיפותה הקודמת.

הודו נעה מערבה: קשרים הצומחים 
במהירות למזרח התיכון

הודו נכנסת למזרח התיכון בצעדי ענק, אם כי עדיין 
תשומת  מקדישה  התקשורת  דיסקרטי.  באופן 
בייחוד  למזרח,  מהמערב  בעוצמה  לשינוי  רבה  לב 
אך  אולם  הודו.  של  מכך  ופחות  סין,  של  לעלייתה 
המזרח  על  זה  שינוי  של  השפעתו  על  נכתב  מעט 
בין  והולכת  גוברת  גומלין  תלות  קיימת  התיכון. 
השלכות  לכך  ויהיו  אסיה,  לבין  התיכון  המזרח 
הגדולות  אסיה  מדינות  אם  טווח,  ארוכות  גלובליות 
לגודלה  התיכון.  במזרח  רבה  עוצמה  לבעלות  יהפכו 
האפשרית  ולשאיפתה  הרכה  לעוצמתה  הודו,  של 
יהיו השפעות שונות על  למעמד של מעצמה גדולה 
המזרח התיכון. בעבור הודו, יותר מאשר בעבור סין, 
עתיקה  היסטוריה  מחדשת  התיכון  למזרח  הכניסה 
מאוד. סחר ער וקשרים תרבותיים התקיימו בין הודו 
לציביליזציות של הסהר הפורה עוד לפני 4,000 שנה. 
שכיסה  האסלאם,  התפשטות  עם  התחזקו  הקשרים 
את המזרח התיכון וחלקים מהודו. רק התפשטותה 
האימפריאלית של בריטניה הגדולה שמה קץ באופן 

זמני לרבים מקשרים אלה.

אנרגיה וקשרים כלכליים עם המזרח 
התיכון

כיום המניע החזק ביותר, וגם החדש ביותר, לקשרים 
הקרובים בין הודו למזרח התיכון הוא הצורך של הודו 
יצרניות  בעת,  בה  התיכון.  מהמזרח  הנפט  במשאבי 
להשקעות  בטוחים,  לשווקים  זקוקות  והגז  הנפט 
ולגז  לנפט  עוד  זקוקה  אינה  כשארה"ב  כעת  ולהגנה, 
מתלותה  פחות  קריטית  איננה  באסיה  תלותן  שלהן. 
של אסיה באנרגיה שלהן. הביקוש ההודי לנפט מיובא 
גדל במהירות. בשנים האחרונות, שני שלישים מיבוא 
הנפט של הודו הגיע מהמזרח התיכון, ושיעור זה חזוי 
לגדול ל-90% עד שנת 2030. כתוצאה ישירה מתלות 
התיכון  המזרח  הודו,  בין  הסחר  באנרגיה,  הגומלין 
וצפון אפריקה גדל פי 25 מאז שנת 2001 ועומד כיום 
על יותר מ-170 מיליארד דולר לשנה, שרק 3% מהם 
התיכון  המזרח  עם  הסחר  ישראל.  עם  בסחר  מקורם 
מהסחר  שניים  פי  הודו,  של  הסחר  מכלל  רבע  מייצג 
בזרם  מלווה  זה  סחר  סין.  או  ארה"ב  עם  הודו  של 
עצום של השקעות בשני הכיוונים, מיזמים משותפים 
והעברות בסך של 30 מיליארד דולר או יותר הזורמות 
הפרסי,  המפרץ  במדינות  הודים  מעובדים  להודו 

שמספרם נאמד בכ-7 מיליון.

)מיעוט  ופנימיות  גיאופוליטיות  היסטוריות,  מסיבות 
עם  טובים  בקשרים  מעוניינת  הודו  גדול(,  שיעי 
איראן, אולם רוב הנפט שלה מהמזרח התיכון מיובא 
בין  כלשהו  רציני  עימות  הפרסי.  המפרץ  ממדינות 
ייצור דילמות שהודו אינה  איראן לבין העולם הערבי 

מעוניינת להתמודד עימן.
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אסלאם: קשריה ההיסטוריים 
והתרבותיים של הודו עם המזרח 

התיכון המוסלמי

עם  הודו  של  ליחסיה  העיקרי  המניע  הוא  נפט 
השני  המניע  הוא  האסלאם  אולם  התיכון,  המזרח 
חדר  האסלאם  יותר.  הרבה  והעתיק  בחשיבותו, 
כיבושים  באמצעות  שנים,  מאות  במהלך  להודו 
רואים  רבים  הינדים  שלום.  בעיתות  ומסחר  צבאיים 
בהיסטוריה זו כיבוש זר, אולם האסלאם הפך לחלק 
המאבק  הודו.  של  ומתרבותה  מזהותה  בלתי-נפרד 
הקולוניאליזם  נגד  והערבים  ההודים  של  המשותף 
כתוצאה  ביניהם.  הפוליטי  הקשר  את  חיזק  הבריטי 
ובכלל  אסלאמיים,  לנושאים  ההתייחסות  מכך, 
ללב  חדרו  לציונות,  הפלסטינית  ההתנגדות  זה 
הפוליטיקה הפנימית והבינלאומית של הודו, ונותרו 

שם זמן רב לאחר תום השלטון הבריטי.

מתוכם  מוסלמים,  מיליון  כ-180  בהודו  יש  כיום 
כ-20 מיליון שיעים. בהודו חיה הקהילה המוסלמית 
השנייה בגודלה בעולם. לאחר החלוקה ב-1947 היו 
7% מאזרחי הודו מוסלמים. כיום הם מהווים כ-15%, 
של  הגדול  הרוב  מדויקים.  נתונים  בנמצא  אין  אולם 
המוסלמים בהודו מתון ומעוניין להישאר הודי, אולם 
מיעוט,  של  והקצנה  מוסלמית  התעוררות  גם  ישנה 
כמו  חיצוניים,  מוסלמיים  ותעמולה  מכספים  שניזון 
המוסלמים-הודים  מהפועלים  מקצת  על-ידי  גם 
שליליות  מגמות  מול  המפרץ.  ממדינות  השבים 
לאומנות  של  התעוררות  ניצבים  אלה  פוטנציאליות 
בעלי  של  הביניים  במעמד  תמידי  וגידול  הינדית 
מקצועות חופשיים בעלי אוריינטציה מערבית, אשר 
היוו חלק אינטגרלי מעלייתו של מודי לשלטון. קשה 
זו  וישפיעו  יתפתחו  אלו  שונות  מגמות  כיצד  לחזות 
על זו, אולם סביר להניח שהודו תשמר כמה לקחים 
פנימית  מוסלמית  בפוליטיקה  הארוך  מניסיונה 
שלא  כמעט  ההודים  המוסלמים  מרבית  וחיצונית: 

דיפלומטיים עם  יחסים  כוננה  הגיבו, הן כאשר הודו 
ישראל )1992( והן כאשר היא גילתה ידידות מופגנת 
הודו  של  קשריה  שנית,   ;)2014( ישראל  כלפי  יותר 
או  הערבי  העולם  עם  בקשריה  פגעו  לא  ישראל  עם 
איראן. נהפוך הוא, הקשר עם ישראל הכריח את אלה 
להבין שהודו עשויה לא לתמוך באופן אוטומטי בכל 
מה שיאמרו או יעשו כנגד ישראל, כפי שנהגה בעבר. 
במטרות  חזקה  שתמיכה  הודו  של  תקוותה  בנוסף, 
בפקיסטן  הערבית  התמיכה  את  תחליש  ערביות 
תמכו  ומתמיד  מאז  הערבים  כאשליה.  נתגלתה 
הודו  של  למדיניותה  קשר  בלי  הודו,  נגד  בפקיסטן 

כלפי ישראל.

התפתחות מתמשכת ביחסי הודו-
ישראל

והצביעה  באו"ם  ערב  במדינות  הודו  תמכה  ב-1947 
ב-1949 שוב הצביעה  היהודית.  נגד הקמת המדינה 
לאומות  ישראל  של  קבלתה  נגד  הערבים  לצד  הודו 
המאוחדות. ב-1992 כוננה הודו יחסים דיפלומטיים 
יסודי  שינוי  על  בישרה   2014 שנת  ישראל.  עם 
ושיתוף  ידידות  של  לכיוון  ישראל  כלפי  במדיניותה 
ואילך  גלויים עם המדינה היהודית. מ-1992  פעולה 
הלכו הקשרים הפוליטיים והדיפלומטיים והתקדמו, 
המשיכה  שהודו  למרות  אקראי,  ובאופן  לאט 
באו"ם  אנטי-ישראלית  החלטה  כל  בעד  להצביע 
עם  מפגישות  כלל  בדרך  נמנעו  הודים  ומנהיגים 
מנהיגים ישראלים. היו כמה מקרים חריגים: ביקורו 
הממלכתי של הנשיא עזר ויצמן בדלהי בשנת 1996, 
ב-2003.  שרון  הממשלה  ראש  ביקור  מכך,  וחשוב 
עד  בישראל  ביקר  לא  מעולם  הודי  מנהיג  אף  אולם 
בירושלים  מוקרג'י  הנשיא  של  הממלכתי  לביקורו 
בשנת 2015. הלה הזמין הן את נשיא המדינה והן את 
ראש הממשלה לבקר בהודו, ואישר שראש הממשלה 

מודי מתכוון לבקר בישראל.
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משותפים,  ופיתוח  מחקר  צבאי,  פעולה  שיתוף 
הינם  בטרור  ולוחמה  סייבר  ביטחון  נשק,  מכירות 
קשרים  מקיימים  וישראל  הודו  שבהם  מגזרים 
ממושכים ועמוקים יותר מאשר בכל מגזר אחר. שתי 
שהוביל  דבר  מסוכנת,  בסביבה  מתקיימות  המדינות 
אסטרטגיים.  אינטרסים  של  בלתי-מתוקשר  למפגש 
קשרים אלה החלו כבר בשנות ה-60 של המאה ה-20 
השנים  עשרות  במהלך  אפילו  מעולם,  נקטעו  ולא 
ישראל  כלפי  הודו  של  הרשמית  מדיניותה  שבהן 
הייתה עוינת. כיום הודו היא צרכן הנשק היחיד הגדול 
במיליארד  מדובר  ההערכה,  )לפי  ישראל  של  ביותר 
עשויה  ישראל  הקרובות  בשנים  בשנה(.  דולר 
זרה  תחרות  עם  להתמודד 
בעיקר  והולכת,  גוברת 
תעשיית  ועם  אמריקנית, 
הודו  של  הצומחת  הנשק 
הודו-ישראל  יחסי  עצמה. 
כה  להיות  צריכים  אינם 
תלויים במגזר הצבאי לבדו. 
יתר על כן, לא ניתן לדבר על 
מלאה  אסטרטגית"  "ברית 
מאחר  לישראל,  הודו  בין 
ורבים אחרים עם  ימיים, צבאיים  יש קשרים  שלהודו 

כמה מאויביה של ישראל, בייחוד איראן.

פוטנציאל  יש  לישראל  הודו  בין  הכלכליים  לקשרים 
עצום. הסחר האזרחי הבילטראלי עלה מ-200 מיליון 
בשנת  לערך  דולר  מיליארד  ל-4.5   1992 בשנת  דולר 
אך  כשלעצמו,  נבחן  הוא  אם  עצום,  גידול  זהו   .2015
הסחר  אחרות.  למדינות  בהשוואה  מרשים  פחות 
הבילטראלי עם טורקיה, למשל, שאוכלוסייתה קטנה 
פי 20 מזו של הודו והתמ"ג שלה קטן פי ארבעה, הגיע 
היא  הודו  ישראל,  בעבור  דולר.  מיליארד  מ-5  ליותר 
אחד משווקי הייצוא הגדלים במהירות הרבה ביותר. 
עשוי  היה  הבילטראלי  שהסחר  משערים  מומחים 
להגיע ל-10-15 מיליארד דולר אילו נחתם הסכם סחר 

חופשי. שיחות בנושא סחר חופשי החלו בשנת 2006 
ולא הניבו פרי. השיחות התחדשו ב-2016. הסכם סחר 
חופשי עם הודו ייטיב עם הצרכנים בישראל אך יפגע 
הסיבות  אחת  להיות  עשויה  וזו  שלה,  היצרני  במגזר 

לעיכובים ולמכשולים.5 

מחסור במידע וקשרי תרבות

לישראל,  הודו  בין  בקשרים  ביותר  החלשה  החוליה 
שאינה מבשרת טובות לעתיד, היא שמרבית ההודים 
יהדות,  יהודים,  אודות  כלום  לא  או  מעט  אך  יודעים 
אינטלקטואלים  ובהם  אחדים,  השואה.  או  ישראל 
דרך  רק  ישראל  את  רואים  ומוסלמים,  מהשמאל 
משקפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אחרים, ובכלל זה 
הינדים ימניים, מעריצים את ישראל כאומה המנהלת 
מלחמה אמיתית נגד המוסלמים. קיים צורך רב לשפר 
את העוצמה הרכה של העם היהודי ושל ישראל בהודו 
אולם  ותקשורת,  חינוך  תרבות,  קשרי  באמצעות 
למרבה הצער, המשאבים שהוקצו לצורך זה רחוקים 
מלהיות נאותים. ישראל נוקטת בהודו צעדים צנועים 
והספורט.  האמנות  בתחומי  בעיקר  התרבות,  בתחום 
עדיין  המדינות  שתי  בין  האקדמיים  הקשרים 
מצומצמים מאוד. האוניברסיטאות בישראל מלמדות 
והחדשה,  העתיקה  הודו  של  נושאים  חוקרות  וגם 
אולם לא יותר משניים או שלושה חוקרים או מרצים 
ביהדות.  או  בישראל  עוסקים  בהודו  באוניברסיטאות 
רבה  במידה  נתקלים  הצדדים,  משני  אלה,  מאמצים 

בתת-תקצוב ובמחסור בכוח אדם.

הודו היא צרכן 
הנשק היחיד 

הגדול ביותר של 
ישראל כיום - 

כמיליארד דולר 
בשנה
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המשולש הודו-ישראל-העם היהודי

ליהודים וליהדות יש יותר קשרים עם הודו העתיקה 
והחדשה מכפי שידוע בדרך כלל, וקשרים אלה מילאו 

תפקיד חשוב ביחסי הודו-ישראל.

קשרים בין שתי ציביליזציות עתיקות

לדוגמה, מילים  הודי מופיעות בתנ"ך,  מילים ממקור 
לתבלינים שיובאו מהודו לפולחן היומי בבית המקדש 
ובתקופת  ההלניסטית  בתקופה  היהודים  בירושלים. 
התלמוד ידעו על הודו וסחורותיה. פילוסופים של ימי 
הודו.  על  דיברו  הלוי,  ויהודה  הרמב"ם  כמו  הביניים, 
בעת המודרנית, פליטים והרפתקנים יהודים, כמו גם 
יהודים שנהו אחר הרוחניות של המזרח, זרמו להודו. 
גשרים  כוננו  לא  והם  מועטה  היתה  השפעתם  אולם 

יציבים בין הודו לעם היהודי.

יהודי הודו

בניגוד אליהם, יהודי הודו כוננו גשרים כאלה. יהודים 
שימרו  הם  בשנים.  מאות  בהודו  בשלווה  התגוררו 
כמו  חיצונית,  לעוינות  כתגובת-נגד  לא  יהדותם,  את 
עוינות  בהודו  הייתה  לא  מעולם   - אחרים  במקרים 
- אלא משום שהוקירו  יהודים שמקורה במדינה  נגד 
יחסי-גומלין  ופיתחו  שלהם  היהודיות  המסורות  את 
ההינדית  סביבתם  עם  התרבות  בתחום  יצירתיים 
את  להמיר  ניסתה  לא  ההינדית  הודו  והמוסלמית. 
של  בהצלחתם  קינאה  לא  הלא-הינדים,  של  דתם 
היהודים ולא נשאה זיכרון דתי שלילי אודות יהודים. 
דופן  יוצאת  תרומה  יהודים  הרימו  ה-20  במאה 
 – המועט  מספרם  למרות  בהודו,  החיים  היבטי  לכל 
לצבא  הקולנוע,  לתעשיית  לחינוך,  הציבור,  לבריאות 
על  אסרה  אשר  ההודית,  הקאסטות  מערכת  ועוד. 
ליהודים  עזרה  ודתות,  קאסטות  בין  תערובת  נישואי 
לשמר את זהותם. כאשר מערכת הקאסטות נחלשה, 
זו  הגנה  הועמדה  לעצמאות,  זכתה  שהודו  לאחר 
יהודי  שמרבית  לכך  הסיבות  אחת  זו  קריסה.  בסכנת 

בלטו  לא  הודו  יהודי   .1948 אחרי  לישראל  עלו  הודו 
ייתכן שכעת מחכה  מבחינה פוליטית בישראל, אולם 
ההודית  השגרירות  חשבה  כך  חדש.  תפקיד  להם 
בישראל, כאשר קראה ליהודי הודו בשנת 2015 לסייע 

בחיזוק הקשרים בין הודו לישראל.

כישלונות במעורבות של יהדות העולם למען הציונות 
וישראל בשנים 1920-1970/80

בהודו  העולם  יהדות  של  של  המגע  ה-20,  במאה 
לסיוע  זכו  הודו  יהודי  ובישראל.  בציונות  התמקד 
הם  אולם  יהודיים,  מארגונים  וכלכלי  מקצועי  חינוכי, 
חירום  התערבות  חייב  לא  ומצבם  לרעה  הופלו  לא 
עם  הזדהו  במערב  אחדים  יהודים  מבחוץ.  כלשהי 

מאבקה של הודו לעצמאות 
והעריצו את גנדי. אחד מהם 
הרמן  דרום-אפריקני,  היה 
אחד  להיות  שהפך  קלנבך, 
ביותר  הקרובים  מחבריו 
בדרום  חי  )גנדי  גנדי  של 
1893- השנים  בין  אפריקה 
1914(. אולם בתחילת שנות 
הגישושים  לפני  עוד  ה-20, 
הבין  הראשונים,  הציוניים 
המנהיג הפלסטיני הלאומני, 

ושיגר  הודו  של  חשיבותה  את  חוסייני,  אל  אמין  חג' 
היהודי",  ו"האיום  הציונות  נגד  להתסיס  שליחים 
כך  אחר  שנים  כמה  אקצה.  אל  מסגד  על  כביכול, 
ניסו שליחים ציונים, יחד עם קלנבך, לשכנע את גנדי 
של  ההתנגדות  נכשלו.  אך  הציונית,  המטרה  בצדקת 
גנדי מובנת לעיתים קרובות שלא כהלכה, והיא עדיין 
קשוב  היה  גנדי  ישראל.  של  אויביה  על-ידי  מוזכרת 
ארץ-ישראל,  בנושא  בייחוד  המוסלמיות,  לרגישויות 
משום שהיעד הראשי שלו היה למנוע חלוקה של הודו 
ומפלגת  נהרו  הוא,  מוסלמית.  מדינה  של  ויצירתה 
יהודית  מדינה  להקים  שההצעה  חששו  הקונגרס 
לתקדים  תהפוך  ארץ-ישראל  של  חלוקה  שתחייב 

הודו ההינדית 
לא קינאה 

בהצלחתם של 
היהודים ולא 

נשאה זיכרון דתי 
שלילי אודות 

יהודים
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ב-1947.  התרחש  שאכן  דבר   – הודו  של  לחלוקתה 
ב-1947  נהרו  את  לשכנע  ניסה  איינשטיין  אלברט  גם 
גם  נכשל  אך  יהודית,  מדינה  של  להקמתה  להסכים 
את  והכיר  היהודי  לעם  רבה  אהדה  רחש  גנדי  הוא. 
סבלותיו, אולם הוא פשוט לא תפס את עוצמתו של 
האיום הנאצי. מחילופי הדברים בינו לבין קלנבך ברור 
לעומת  לציונות,  התנגד  לא  הוא  פרטיות  שבשיחות 
התבטאויותיו בפומבי.6 ישנן ראיות אחדות לכך שגנדי 
החל אט-אט לשנות את עמדתו בנושא מדינה יהודית, 
המאמצים  אופן,  בכל   .1948 בינואר  שנרצח  לפני 
הודו  מנהיגי  בקרב  הציונית  השדולה  של  הראשונים 
אלה  שמנהיגים  סיכוי  שום  היה  לא  לכישלון.  נועדו 
ייעתרו להפצרות מבחוץ ויסתכנו בהרגזת המוסלמים 
"האילוץ  אפשר  לא  החלוקה  אחרי  אפילו  בארצם. 
אולם  ישראל.  עם  גלויים  קשרים  לקיים  המוסלמי" 
יהודיים  ארגונים  עם  קשרים  לקשור  הסכימה  הודו 
היהודי  שהעם  פתיחה  נקודת  הייתה  זו  בינלאומיים, 

לא היה יכול להחמיץ, ולא החמיץ.

הצלחות במעורבות של יהדות העולם

כמעט מיום הקמתה של מדינת ישראל, כאשר הדלתות 
בינלאומיים  יהודיים  ארגונים  נעולות,  נותרו  להודו 
)בעיקר אמריקנים( פתחו בדיאלוג עם ממשלות הודו 
יחסים  ולכונן  בישראל  להכיר  אותן  לשדל  במטרה 
העולמית  הציונית  ההסתדרות  ראשי  דיפלומטיים. 
אלה,  במאמצים  השתתפו  העולמי  היהודי  והקונגרס 
בולטים  יהודים  אמריקנים  קונגרס  חברי  גם  וכך 
שנחשבו לידידיה של הודו, ושהודו לא יכלה להתעלם 
מעצתם. בסופו של דבר, בכל ביקור של מנהיגי הודו 
יהודים  מנהיגים  עם  להיפגש  נהגו  הם  בארה"ב, 
השדולה  התמקדה  קרובות  לעיתים  אמריקנים. 
מגבלות  כגון  לכאורה,  שוליות  בבעיות  היהודית 
במתן  קשיים  או  ישראלית  קונסוליה  על  שהוטלו 
אשרות כניסה למשלחת הטניס של ישראל למשחקים 
לשחוק   – זהה  תמיד  היה  הסופי  היעד  אולם  בהודו. 
הכנסת  באמצעות  לישראל  ההודית  ההתנגדות  את 

של  הפוליטיים  לחישובים  האמריקנית  עוצמת-העל 
הודו. בשנות ה-80 של המאה ה-20 היה הלחץ בוטה 
למדי, לדוגמה כאשר מנהיגים יהודים הזהירו את הודו 
שהיא עלולה לאבד ידידים בארה"ב אם לא תמתן את 
מדיניותה כלפי ישראל. מספר גורמים הניעו את הודו 
קשה  לאחור,  במבט  ישראל.  עם  יחסים  לבסוף  לכונן 
על  היהודי-אמריקני  הלחץ  של  משקלו  את  להעריך 
אולם  אחרים.  למניעים  בהשוואה  ההודית  מדיניות 
המחשבה  אופן  על  לבטח  השפיע  זה  מתמשך  לחץ 

והמדיניות של הודו.

יהודי אמריקה לא הגבילו את יוזמותיהם לדיפלומטיה 
לפזורה  חברו  יהודיים  ארגונים  ההודית-ישראלית. 
יהודיים  מנהיגים  בארה"ב.  ושגשגה  שהלכה  ההודית 
ויהודים  הודים  אם  לעתיד":  "השקעה  זאת  כינו 
יהיו  משותפים,  באינטרסים  ויתמכו  יחדיו  יפעלו 
כלפי  הודו  של  מדיניותה  על  חיוביות  השלכות  לדבר 
של  ההחלטה  הייתה  יומרנית  פחות  לא  ישראל. 
"בין- תוכניות  לייסד  אמריקניים  יהודיים  ארגונים 
דתיות" עם ההינדים האמריקנים. ברחבי העולם ישנם 
שלושה  הולידה  זו  יוזמה  הינדים.  ממיליארד  יותר 
 ,)2007( בדלהי   – הינדיים-יהודיים  פסגה  מפגשי 
אלה,  יוזמות   .)2009( ובוושינגטון   )2008( בירושלים 
ממחישות  אחרות,  יהודיות-אמריקניות  יוזמות  לצד 
את  מחזקות  הן  בנושא.  וההתלהבות  היצירתיות  את 
משולש היחסים בין הודו, ישראל והעם היהודי. עלייתו 
פירושה  אין  ישראל  ידיד  הודי  מנהיג  של  לשלטון 
זה.  ב"משולש"  תפקיד  למלא  חדלה  העולם  שיהדות 
ואתגרים  לגמרי  נעלמו  לא  הישנות  הבעיות  אדרבא, 

חדשים והזדמנויות חדשות ממתינים בפתח. 
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אוכלוסיית ישראל 7
1. הקדמה

שנת 2015 עמדה בסימן תמורות קלות בלבד בגודלה של 
האוכלוסייה היהודית העולמית ובדפוסיה הדמוגרפיים. 
של  במספרם  הגידול  את  לציין  ניתן  מיוחד  באופן 
תושביה היהודיים )ו"חסרי דת"( של ישראל בכ-130,000, 
גידול במספר העולים לישראל )המשך למגמה שנצפתה 
פריון  של  הגבוהה  הרמה  ויציבות  הקודמות(,  בשנתיים 

יהודי בישראל - למעלה מ-3 ילדים לאישה.  

של  ביותר  הגדול  היהודי  הריכוז  ישראל  של  היותה 
השנה  בספר  דלה-פרגולה  סרג'ו  לפי  מתוך,  מיליון   6.3
מיליון   14.4 בקרוב,  שיופיע  ל-2016  ארה"ב  יהודי  של 
יהודים בעולם בראשית השנה, הדינמיקה של הדפוסים 
על  המתמשך  והציבורי  המדעי  והדיון  הדמוגרפיים, 
המאזן בין יהודים לבין לא-יהודים הביאו אותנו להחלטה 
השנתית  ההערכה  של  הדמוגרפי  הפרק  את  לייחד 
האוכלוסייה  המגוון של  האנושי  הרכבה  זו.  לאוכלוסייה 
הדמוגרפיים,  המאפיינים  של  מפורט  ניתוח  מצריך 
השינויים לאורך זמן, והערכת כיווני ההתפתחות בעתיד 
ביעילות  להשתמש  ניתן  יהיה  כזה  באופן  לעין.  הנראה 
בראיות האמפיריות לגיבושה של מדיניות שתבטיח את 
המשך צמיחתה של האוכלוסייה הישראלית ואת אופייה 
וזכויותיהם  מעמדם  שמירת  תוך  המדינה,  של  היהודי 

השוות של המיעוטים בה.

חשיבותה  בירה,  כעיר  ירושלים  של  המיוחד  מעמדה 
אחד  והיותה  ולנצרות,  לאסלאם  ליהדות,  הדתית 

הישראלי-ערבי,  הסכסוך  של  רגישים  היותר  המוקדים 
ובאופן  בנפרד  אוכלוסייתה  את  לבחון  אותנו  הניעו 
 2015 בקיץ  שהחלו  האירועים  מתלווים  לכך  מפורט. 
שהתאפיין  ערבים  לבין  יהודים  בין  המתח  התגברות   –
שימוש  וגם  דריסות,  בדקירות,  חודשים  כמה  לאורך 
בנשק חם של יחידים מקרב תושבי העיר. גל הפיגועים 
האחרון שמכונה "אינתיפאדת הבודדים", הגם שהתפשט 
בלתי  באופן  ממוקד  היה  המדינה,  של  אחרים  לחלקים 
פרופורציוני בירושלים ועורר דיון על מעמדן של שכונות 
ערביות במזרח העיר, הן אלה שבתוך גדר ההפרדה והן 
אלה שמחוצה לה. אמנם בשעה זו הסכם בין ישראל לבין 
הרשות הפלסטינית אינו נראה קרוב, אך אין ספק שכל 
הסדר מדיני עתידי, שיכלול את ירושלים, יצטרך לקחת 
וכלכליים,  ביטחוניים  דתיים,  שיקולים  רק  לא  בחשבון 

אלא גם את המרכיב הדמוגרפי. 

2. גודל והרכב אוכלוסייה
 872,700 ישראל  אוכלוסיית  מנתה  המדינה  קום  עם 
איש.   8,464,100 בישראל  חיו   2015 בסוף  תושבים. 
אוכלוסיית  גדלה  עשורים  פחות משבעה  במשך  כלומר, 
ישראל פי עשרה בקירוב )גרף 2.1(. הגידול לא התחלק 
באופן אחיד על פני התקופה: האוכלוסייה חצתה את קו 
שלושה  ב-1958,  המיליון  שני  קו  את  ב-1949,  המיליון 
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בכלל  היהודים  של  חלקם  אפוא,  מעט,  הצטמצם   .11.3
אגב  )זאת  ל-79%  מ-82%  הישראלית  האוכלוסייה 
העלייה(.   מממדי  בעיקר  שהושפעו  זמן,  לאורך  תנודות 
ברובם  שהם  דת”  “חסרי  כלולים  היהודית  באוכלוסייה 
יהודים על-פי ההלכה אבל עם  עולים מבריה”מ שאינם 
רקע או קשר יהודי שהופך אותם לזכאי חוק השבות. כמו 
כן, מאז 1967 כלולים במניין האוכלוסייה היהודית אותם 
ירושלים,  מזרח  ושומרון,  ביהודה  שמתגוררים  יהודים 
 ,)2005-1967 בתקופה  עזה  )וברצועת  הגולן  ורמת 
ובאוכלוסייה הלא-יהודית כלולים תושבי מזרח-ירושלים 

ורמת הגולן שאינם יהודים. 
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גרף 2.1. אוכלוסיית ישראל 2015-1948 )באלפים(

יהודים            לא יהודים

עובד מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ”ס(, שנתון סטטיסטי לישראל, 2015; וירחון סטטיסטי, פברואר, 2016. 

מיליון  חמישה  ב-1982,  מיליון  ארבעה  ב-1970,  מיליון 
ב-2006,  מיליון  שבעה  ב-1998,  מיליון  שישה  ב-1991, 
ושמונה מיליון בשנת 2013. לפיכך, מספר השנים שהיה 
מיליון  בעוד  תגדל  שהאוכלוסייה  מנת  על  לעבור  צריך 

איש התקצר במשך הזמן. 

גדלו,  הלא-יהודית  והאוכלוסייה  היהודית  האוכלוסייה 
היהודים  בעוד מספרם של  כל אחת, בקצב קצת שונה. 
 2015 בראשית  ל-6,706,400  ב-1948  מ-716,700  גדל 
גדלה  הלא-יהודית  האוכלוסייה   ,9.4 פי  של  גידול   –
פי  של  גידול  או  בהתאמה  ל-1,757,700,  מ-156,000 
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האוכלוסייה הלא-יהודית אינה עשויה מיקשה אחת. 
היא כוללת מוסלמים, נוצרים ודרוזים. במשך הזמן גדל 
חלקם של המוסלמים מכלל האוכלוסייה הלא-יהודית 
מקצת יותר משני-שלישים ב-1950 ל-83% כיום; בה 
בעת הצטמצם חלקם של הנוצרים מכחמישית לפחות 
הדרוזים  של  שיעורם  בהתאמה.  אחוזים,  מעשרה 
באוכלוסייה הלא-יהודית השתנה רק במעט. תמורות 
בין  הפריון  ברמת  מהבדלים  בעיקר  הושפעו  אלה 

שלוש תת-הקבוצות.

הלא-יהודית  האוכלוסייה  של  הבלעדי  הגידול  מקור 
לבין  לידות  בין  ההפרש  כלומר,  טבעי  ריבוי  הוא 
פטירות. לעומת זאת, מספרם של היהודים נקבע על-

ידי שני גורמים: ריבוי טבעי, ומאזן הגירה בינלאומית, 
מהארץ.  החוצה  הגירה  פחות  לישראל  הגירה  דהיינו 

לאורך שנות המדינה, מתוך סך כל הגידול באוכלוסייה 
ו-40%  טבעי  ריבוי  לטובת  נזקפים   60% היהודית, 
התבוננות   .)2.2 )גרף  חיובי  הגירה  למאזן  הנותרים 
כי  מראה  בין-מפקדיות  תקופות  לפי  מפורטת 
בשנותיה  בעיקר  גדולה  היתה  ההגירה  מאזן  תרומת 
הבין-מפקדית  בתקופה  המדינה:  של  הראשונות 
שלישים  שני  היווה  הוא   )1960-1948( הראשונה 
גידול האוכלוסייה היהודית, בתקופה הבין- כל  מסך 
שיעור  הצטמצם   )1972-1961( השנייה  מפקדית 
ובתקופה  ל-45%,  הגידול  כלל  מתוך  ההגירה  מאזן 
שבין מפקד 1972 למפקד של 1983 ירד לרבע בלבד. 
העלייה הגדולה מברה”מ, ובמידה מתונה יותר גם זו 
ל-1995   1983 בין  כאשר  זו,  מגמה  הפכו  מאתיופיה, 
כמעט  באופן  היהודית  האוכלוסייה  גידול  התחלק 
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גרף 2.2. מקורות גידול האוכלוסייה היהודית, 2015-1948 )באחוזים(

עובד מנתונים של הלמ”ס, שנתון סטטיסטי, 2015.
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עדים  אנו  מאז  הגירה.  למאזן  טבעי  ריבוי  בין  שווה 
כדי  עד  ההגירה  של  בתפקידה  הדרגתי  לצמצום 
10.7% בלבד מכלל גידול האוכלוסייה היהודית בחמש 

השנים האחרונות.

3. פריון, תמותה, הגירה 
בינלאומית

3.1 פריון

הנמדדים  הישראלית,  האוכלוסייה  של  הפריון  דפוסי 
אישה  אשר  הילדים  מספר  ממוצע  באמצעות  כאן 
לבין  יהודים  בין  נבדלים  חייה,  בשנות  ללדת  צפויה 
מאפיינים  לפי  אלו  מקבוצות  אחת  ובכל  לא-יהודים 
אינם  הפריון  דפוסי  ועוד,  זאת  ועדתיות.  דתיות  של 
קבועים והם משתנים לאורך זמן. מספר ילדים מושפע, 

רמת  תעסוקה,  השכלתיים,  מהישגים  היתר,  בין 
דתיות, ומאפיינים משפחתיים כמו גיל בעת הנישואים 

ויציבותה של המשפחה.

אישה  של  הפריון  שעור  היה  המדינה  קום  עם 
מהרה  עד   .)3.1 )גרף  בממוצע  ילדים   3.1 יהודייה 
הודות  רבה  במידה   - ילדים  לארבעה  המספר  צמח 
שהתאפיינה  האסלאם,  מארצות  הגדולה  לעלייה 
שהתארך  ככל  ילדים.   5-6 בנות  גדולות  במשפחות 
החלו  הם  בישראל,  אלו  עולים  התגוררו  שבו  הזמן 
של  יותר  הנמוכות  הפריון  לרמות  להתכנס  בהדרגה 
ממוצא  האוכלוסייה  את  שאפיינו  ילדים  כשלושה 
שהואטה  הגם  הופרעה,  לא  זו  מגמה  אירופי. 
מאסיה  עולים  של  חדשים  גלים  על-ידי  במקצת, 
באמצע  לסיומם  הגיעו  שאלו  עד  ומצפון-אפריקה, 
יהודיות  נשים  של  הפריון  לפיכך,  ה-1960.  שנות 
הצטמצם לשלושה ילדים במחצית השנייה של שנות 
ה-1970 ול-2.8 ילדים ערב העלייה הגדולה מברה”מ.

גרף 3.1. שיעור פיריון כולל של נשים יהודיות בישראל, 2014-1948 )שנים נבחרות(

עובד מנתונים של הלמ"ס, שנתונים סטטיסטיים לישראל, שנים נבחרות. 
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המספר הגדול של עולים מברה”מ מחד, ורמות הפריון 
הנמוכות שלהם מאידך, השפיעו על הממוצע היהודי 
הכלל-ארצי, שהגיע לשפל של 2.6 ילדים לקראת סוף 
העשור האחרון של המאה הקודמת. הגידול המסוים 
גידול  עם  ביחד  מברה”מ,  נשים  של  הפריון  ברמת 
בישראל,  והחרדיות  הדתיות  הקבוצות  של  בחלקן 
כחצי  של  לאחרונה  הניכרת  התוספת  את  מסבירים 
ילד לפריון היהודי הכולל, שעמד בראשית שנת 2015 
על 3.1 ילדים. אם כן, במשך הזמן חלו תנודות במספר 
מגלי  כתוצאה  יהודייה,  לאישה  ילדים  של  הממוצע 
לפי  עולים  של  נבדלים  פריון  ונוהגי  גדולים  עלייה 
עולים  של  ההתכנסות  מגמות  שלהם,  המוצא  אזורי 

לדפוסים דומים לאחר התיישבותם בישראל ובמיוחד 
האוכלוסייה,  בהרכב  ושינויים  השני,  הדור  בני  בקרב 
זיקה  לה  שיש  האוכלוסייה  בשיעור  הגידול  לרבות 
דתית חזקה. אחרי כל התנודות האלה, שיעור הפריון 
כיום דומה לזה שאפיין את האוכלוסייה היהודית עם 
במגמה  נמצא  הוא  לאחרונה  כאמור,  המדינה.  קום 
לא פחות חשוב, שיעור הפריון הכולל של  גידול.  של 
)של  בין-דורית  תחלופה  מרמת  גדול  יהודיות  נשים 
של  הטבעי  שהריבוי  היא  המשמעות  ילדים(.   2.1
היהודים בישראל הוא חיובי, שקבוצות גיל צעירות הן 
גדולות יותר מקבוצות הגיל המבוגרות, ושאוכלוסייה 
זו גדלה. בכך נבדלת האוכלוסייה היהודית הישראלית 

חילוניות            מסורתיות-לא דתיות             מסורתיות-דתיות            דתיות             חרדיות           סה"כ
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גרף 3.2. שיעורי פריון כולל בקרב נשים יהודיות לפי מידת דתיות, 2013-1980

עובד מתוך נתונים של: אחמד חליחל, פריון של נשים יהודיות בישראל לפי מידת הדתיות שלהן בשנים 2014-1979. ירושלים: 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סדרת ניירות טכניים.
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מחברות מערביות אחרות באירופה ובצפון אמריקה, 
התחלופה  רמת  סף  על  נמצאים  הפריון  שיעורי  בהן 
הבין-דורית ולעיתים קרובות אף למטה מזה. כמו כן, 
הפיריון של כל תת-הקבוצות היהודיות בישראל הוא 
בקהילות  יהודים  של  הממוצע  מהפריון  יותר  גבוה 

התפוצה. 

מידת  לפי  משתנה  יהודיות  נשים  של  הפריון  רמת 
המספר  היה   2014-2012 בשנים   .)3.2 )גרף  דתיותן 
6.9, אישה  ילדים לאישה חרדית  הממוצע הצפוי של 
מסורתית   ,3  - מסורתית-דתית  אישה   ,4.2  - דתית 
הוא  חילונית  נשים  ובקרב   ,2.6  - דתית  כל-כך  לא 
היה ברמה של תחלופה בין-דורית, כלומר 2.1 ילדים. 
המגמות לאורך זמן מצביעות על צמצום מסוים ברמת 
תת-הקבוצות  יתר  של  בפריון  וגידול  החרדי,  הפריון 
)הדתית, המסורתית הדתית, המסורתית הלא כל-כך 
דתית, והחילונית(. יש לציין כי היו תקופות בעבר בהן 
ב-35  וגדל.  חזר  מכן  ולאחר  הצטמצם הפריון החרדי 

שישה  של  מינימום  בין  נע  הוא  האחרונות  השנים 
של  בפריון  הגידול  ילדים.   7.5 של  למכסימום  ילדים 
קבוצה  שאפיינו  לרמות  חזרה  מבטא  חילוניות  נשים 
בשנות  לשעבר  מברה”מ  הגדולה  העלייה  טרם  זו 
ה-1990. עדיין, הפריון החרדי גדול פי 3 מזה החילוני, 
לפיכך,  החילוני.  מזה  שתיים  פי  גדול  הדתי  והפריון 
הישראלית  באוכלוסייה  היהודיות  תת-הקבוצות 
חיזוק  של  בכיוון  מרעותה  אחת  שונה  בקצב  גדלות 

משקלם של החרדים והדתיים.  

אחרות  קבוצות  של  זה  גדל  היהודי  שהפריון  בזמן 
בישראל הצטמצם )גרף 3.3(. תהליך זה בולט במיוחד 
ה-1960  שנות  שבראשית  בעוד  המוסלמים:  בקרב 
בממוצע  ללדת  צפויה  היתה  מוסלמית  אישה  כל 
למעלה מתשעה ילדים, השיעור ירד לכחמישה ילדים 
באמצע שנות ה-1980 והלאה לכדי קצת פחות מ-3.5 
ילדים בראשית 2015. אצל נשים דרוזיות, הפריון ירד 
ה-1960  שנות  של  הראשונה  במחצית  ילדים  מ-7.5 

גרף 3.3. שיעורי פריון כולל של נשים מוסלמיות, נוצריות, ודרוזיות בישראל, 2014-1960

עובד מנתונים של הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2015.
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ל-2.2 ילדים כיום; ובקרב נשים נוצריות מ-4.7 ל-2.3, 
בהתאמה. המגמות ההפוכות בקרב יהודים ומוסלמים 
מחקו כמעט לחלוטין את ההבדלים ברמות הפריון בין 
המוסלמי  הפריון  בגלל  זאת,  עם  האוכלוסיות.  שתי 
זו היא צעירה מאוד ולפיכך  הגבוה בעבר, אוכלוסייה 
היהודית.  מהאוכלוסייה  יותר  מהיר  בקצב  גדלה 
)בילד אחד  יותר  גבוה  יהודיות הוא  הפריון של נשים 
בקירוב בממוצע( מזה של נשים דרוזיות או נוצריות.  

3.2 תמותה 

שתמותה  הרי  אוכלוסייה  לגידול  תורם  שפריון  בעוד 
מוציאה אנשים מתוך האוכלוסייה. המאזן בין מספר 
את  קובע  הנפטרים  מספר  לבין  החדשים  הנולדים 
מתוחלת  מושפע  הנפטרים  מספר  הטבעי.  הריבוי 
צפוי  שפרט  הממוצע  השנים  מספר  כלומר  החיים, 
לחיות, וכן מהרכב הגילים של האוכלוסייה, כלומר ככל 
שהאוכלוסייה מבוגרת יותר כך שיעור הנפטרים יהיה 
השירותים  רמת  על  מעידה  חיים  תוחלת  יותר.  גבוה 
איכות  האזרחים,  של  לרשותם  העומדים  הרפואיים 
הסביבה והתברואה, וסגנונות חיים אישיים החושפים 
יותר או פחות את הפרט למחלות ולסיכונים של מוות. 

קיימים הבדלים בתוחלת חיים בין גברים לבין נשים. 
נשים מאריכות שנים יותר מגברים. הבדלים מגדריים 
גברים  של  שונה  גנטיקה  על-ידי  בחלקם  מוסברים 
שונות  התנהגויות  על-ידי  האחר  ובחלקם  ונשים, 
כמו  ובריאותיים.  תעסוקתיים,  חברתיים,  בתחומים 
בתוחלת  הבדלים  להיות  יכולים  המדינה  באותה  כן, 
חיים בין תת-קבוצות אתניות, דתיות, או גזעיות בגלל 
תרבותיים  התנהגות  ודפוסי  חברתי-כלכלי  מעמד 

ייחודים.   

ומתאפיינת  מפותחת  כמדינה  מוגדרת  ישראל 
החיים  תוחלת  אזרחיה.  של  ארוכה  חיים  בתוחלת 
 .)3.4 )גרף  עלייה  של  במגמה  תדיר  באופן  נמצאת 

מאז 1970 ועד היום עלתה תוחלת החיים של גברים 
יהודים ושל נשים יהודיות בכעשר שנים: מ-70.6 שנים 
ל-80.8 שנים, ומ-73.8 שנים ל-84.1 שנים, בהתאמה. 
את  כנו  על  השאיר  חיים  בתוחלת  הדומה  הגידול 
ההבדלים בין גברים לבין נשים. יש לציין כי הפערים 
מהקטנים  הם  בישראל  החיים  בתוחלת  המגדריים 

ביותר בעולם המערבי.

במשך  התארכה  לא-יהודים  של  החיים  תוחלת  גם 
בראשית  שנים  מ-68.5  בהדרגתיות  גדלה  היא  הזמן. 
שנות ה-1970 ל-77 כיום בקרב גברים לא-יהודים, ומ-

נשים לא-יהודיות. קצב התארכות  ל-81.0 בקרב   71.9
תוחלת החיים של יהודים היה מהיר יותר מזה של לא-

ההבדלים  ולפיכך  יהודים, 
בקרב  במקצת:  גדלו  ביניהם 
)לטובת  שנים  מ-2.1  גברים, 
התקופה  בראשית  היהודים( 
בסוף  שנים  ל-3.8  הנסקרת 
התקופה, ובקרב נשים מ-1.9 
שנים ל-3.1 שנים. התרחבות 
לבין  יהודים  בין  ההפרש 
חרף  התרחשה  לא-יהודים 
ה-1990  שבשנות  העובדה 
מבריה”מ  ארצה  הגיעו 

בתוחלת  שהתאפיינו  רבים  יהודים  מהגרים  לשעבר 
היהודית  האוכלוסייה  של  מזו  במובהק  נמוכה  חיים 
ונשים לא-יהודים  גברים  הוותיקה. תוחלת החיים של 
כיום היא אותה תוחלת החיים שהייתה ליהודים לפני 
כ-15 שנים, כלומר במחצית השנייה של שנות ה-1990.

ליהודים תוחלת 
חיים ארוכה 
יותר מלא –

יהודים. במשך 
הזמן ההפרשים 

בין שתי 
האוכלוסיות 

התרחבו.
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3.3 הגירה בינלאומית

למעלה  קצת  לישראל  עלו  היום  ועד  המדינה  מקום 
באופן  התחלקו  לא  העולים  איש.  מיליון  משלושה 
במתכונת  מתאפיינת  העלייה  השנים.  פני  על  שווה 
עולים,  של  גדולים  מספרים  של  שנים   - גלים  של 
וחוזר  יותר,  קטנים  מספרים  עם  שנים  שלאחריהן 
בולטים  אלו  ומורדות  עליות  בתוך   .)3.5 )גרף  חלילה 
שני גלים גדולים במיוחד: בין אמצע 1948 לסוף 1951 
)ה”עלייה הגדולה”( אשר הביאה עימה 687,000 איש 
ואישה, והגל הגדול השני בין 1990 ל-1994 שבו עלו 
הגידול  בגלל  עולים.  מ-600,000  יותר  קצת  לישראל 
המדינה  שנות  ב-40  היהודית  באוכלוסייה  הרב 

הראשונות, התרומה היחסית של שני גלים אלה היתה 
מאוד  הדומה  האבסולוטי  המספר  חרף  מאוד,  שונה 
של  מספרם  את  הכפיל  הראשון  שהגל  בעוד  שלהם: 
האוכלוסייה  את  הגדיל  השני  הגל  בישראל,  היהודים 

היהודית ב-20 אחוזים. 

לאחר “העלייה הגדולה” בעקבות קום המדינה היו עוד 
שני גלים, הרבה יותר מתונים, באמצע שנות ה-1950 
ובמחצית הראשונה של שנות ה-1960 שהביאו עימם 
אירופה  ובמרכז  במזרח  עוד  שנותרו  יהודים  בעיקר 
ובמדינות צפון אפריקה. מספר יחסית גדול של עולים 
הגיע שוב בין 1968 ל-1973; ברובם היו אלו  יהודים 
לישראל  שנמשכו  אמריקה  וצפון  אירופה  ממערב 
ציוני בעקבות הניצחון במלחמת ששת הימים  בלהט 

גרף 3.4. תוחלת חיים של אוכלוסיית ישראל לפי דת ומגדר, 2014-1970

עובד מנתונים של הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2015
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גם  עלייה  הייתה  אבל  ירושלים;  של  מחדש  ואיחודה 
ובהמשך,  אירופה  במרכז  קומוניסטיות  ממדינות 
מברה”מ.  גם  ה-1970,  שנות  של  השנייה  במחצית 
בשנים 1983-4 ו-1991 הגיעו שני גלי עלייה, שהביאו 
בעשור האחרון,  אתיופיה.  יהודי  מרבית  את  לישראל 
מבריה”מ  ה-1990  שנות  של  הגדולה  העלייה  בתום 
לשעבר, התייצב המספר השנתי של עולים בטווח של 
יהודים  גם  כלולים  זה  ובמספר  נפש,   15,000-25,000
וגם קרובי משפחה לא-יהודים העולים בהתאם לחוק 
גידול  בסימן  עומדות  האחרונות  השנתיים  השבות. 
בעלייה לישראל עם התגברות זרם המגיעים מצרפת 

ומאוקראינה. 

האוכלוסייה  את  המגדילה  העלייה,  עם  בבד  בד 
ההפוך  בכיוון  הגירה  גם  ישנה  בישראל,  היהודית 
לצמיתות  המהגרים  של  המדויק  המספר  )“ירידה”(. 
אינו ידוע. הנתונים הזמינים מתייחסים למי שעזבו את 

והם  אחת,  שלמה  שנה  בתום  אליה  שבו  ולא  ישראל 
אינם מציגים תמונה של ממש, ולפעמים אף מטעים. 
מחד גיסא, נתונים אלו אינם כוללים את מי שהשתקעו 
לעיתים  בישראל  מבקרים  אבל  קבוע  באופן  בחו”ל 
שנה  למשך  מפסיקים  הם  ביקור  כל  ולאחר  קרובות 
כוללים  הם  גיסא,  עוזבים; מאידך  כמהגרים  להיחשב 
ארוכה  לתקופה  לחו”ל  זמני  באופן  שעברו  מי  את 
יחסית, למשל לצרכי לימודים, ואינם מבקרים במהלך 
תקופה זו בארץ, אבל מתכוונים לשוב ולהתגורר בה. 
מהגרים  למעשה  הם  מהעוזבים  חלק  כי  לציין  יש 
חוזרים, כלומר יהודים שעלו לישראל ומסיבות שונות 
מהגרים  או  שלהם,  המוצא  למדינת  לחזור  החליטו 
נשניים, כלומר עולים שלאחר שהות מסוימת בישראל 
לפיכך,  ולעבור להתגורר במדינה אחרת.  לעזוב  בחרו 
באופן טיפוסי, מספר העוזבים גדל לאחר כל גל עלייה.

מאז קום המדינה ועד היום עזבו את הארץ 674,500 

גרף 3.5. העלייה לישראל, 2015-1948

עובד מנתונים של הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2015.
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בישראל,  סטטיסטי  שנתון  )למ"ס,  יהודים  תושבים 
10- של  זמן  לפרקי  זו  תקופה  מחלקים  אם   .)2015

השנים  בתריסר  גדולה  עזיבה  ניכרת  כ”א,  שנים   12
הראשונות של המדינה )כ-100,000 עוזבים(, בין 1971 
ל-1982 )133,000 עוזבים(, ושיא של עוזבים בין 1983 
ל-1995 - קצת יותר ממאתיים אלף נפש. סביר להניח 
מוצלחת של  בלתי  לקליטה  זה קשור  גדול  כי מספר 
חלק מהעולים מברה”מ לשעבר. גם במחצית השנייה 
מספר  הארץ  את  עזב   2008 ועד  ה-1990  שנות  של 
שכמה  כאלה  גם  בהם  יהודים,  של   )129,000( ניכר 

שנים קודם לכן עלו מברה”מ.  

בכל אחת מהשנים 2013-2010 עזבו את הארץ כ-16 
אלף איש )גרף 3.6(. עם זאת, כל שנה גם חזרו ארצה 
בין  השלילי  המאזן  לפיכך,  איש.  אלפים  כעשרת 
ברציפות  )ששהו  ישראלים  של  חזרות  לבין  יציאות 
שנה.  כל  ל-7,000   5,000 בין  נע  ומעלה(  שנה  בחו”ל 
השלילי  במאזן  הדרגתי  גידול  נצפה  זה  זמן  בפרק 
של הגירת ישראלים: הפסד של 5,400 איש ב-2010, 
6,700 איש ב-2011, 7,100 ב-2012, ו- 7,300 ב-2013 

)או גידול של למעלה משליש במאזן השלילי בין 2010 
במידה  הגבוה  משמעותי  גידול  שיעור  זהו  ל-2013(. 

ניכרת משיעור גידול האוכלוסייה.  

ראוי לציין כי 41% מהעוזבים הם צעירים בגילאי 20 
)למ"ס, שנתון סטטיסטי  ילדים  ועוד 32% הם   39 עד 
לשלושה-רבעים  קרוב  כן,  אם   .)2015 לישראל, 
צעירות,  משפחות  או  בודדים  צעירים  הם  מהעוזבים 
פרופורציוני  בלתי  באופן  מערערת  עזיבתם  ולפיכך 
ואלה  ביותר  הפרודוקטיביות  הגילים  שכבות  את 
האמורות לשאת, בהווה ובעתיד, בנטל המחויבות של 

שירות צבאי )סדיר ומילואים(.

4. פיזור וניידות גיאוגרפית 
מאז הקמת המדינה ראו ממשלות ישראל באוכלוסייה 
עובדי  שבה  במדינה  והתיישבות.  מרחבי  לתכנון  כלי 
מכוח  בלבד  קטנה  פרופורציה  מהווים  חקלאות 
העבודה והמיקום של תעשיות ברובו אינו מודרך על-

גרף 3.6. יציאות, חזרות, ומאזן הגירה של ישראלים ששהו ברציפות בחו"ל שנה ומעלה, 2013-2010

עובד מנתונים של הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, 2015.
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שיקולים  אלו  היו  טבעיים,  מקורות  של  מיקומם  ידי 
חברתיים, כלכליים וגיאופוליטיים, כמו גם סביבתיים, 
שקבעו את דפוסי הפיזור הגיאוגרפי של האוכלוסייה. 
משמעותיים  כלכליים  תמריצים  מספקת  המדינה 
למשוך  במגמה  ומיסים,  עבודה  הדיור,  בתחומי 
גבוהה.  התיישבותית  עדיפות  בעלי  לאזורים  אנשים 
אישיים- ומאפיינים  העדפות  עם  ביחד  אלו,  גורמים 

ומניעים  השכלה  כלכלית,  יכולת  כמו  משפחתיים 
הגיאוגרפי  הפיזור  מפת  את  מעצבים  אידאולוגיים, 

ודפוסי ההגירה הפנימית של האוכלוסייה. 

ישראל היא מדינה קטנה. שטחה הוא כ-21,000 קמ”ר. 
ולפיכך אסור  זה הוא בשליטה צבאית,  הרבה משטח 
בהתיישבות למגורים. בסה”כ, בראשית שנת 2014 היו 
 125 את  גם  כולל  זה  מספר  יישובים.   1,211 בישראל 
מהיישובים  ל-90%  קרוב  ביו”ש.  היהודים  היישובים 
בין  מחולקים  אלו  יישובים  יהודיים.  הם  בישראל 

צפון,  ירושלים,  המדינה:  של  רשמיים  מחוזות  שישה 
להוסיף את  יש  לכך  והדרום;  חיפה, תל-אביב, מרכז, 

יו”ש )שבין 1967 ל-2005 כלל גם את רצועת עזה(.

בשבעת העשורים מאז קום המדינה היו שני מחוזות 
יציב למדי, כלומר שגידול  נותר  שחלקם באוכלוסייה 
האוכלוסייה בהם היה דומה לזה הכלל ארצי )גרף 4.1(. 
היהודית  שאוכלוסייתה  ירושלים,  הם  אלו  מחוזות 
היהודית  מהאוכלוסייה  ל-12%   10% בין  התנדנדה 
של המדינה, ומחוז הצפון שחלקו נע בין 8% ל-10%. 
של  בצמצום  התנסו  ותל-אביב,  חיפה  מחוזות,  שני 
ב-1948  מ-21%  חיפה  באוכלוסייה:  חלקם  כמחצית 
ל-20%,  מ-43%  ותל-אביב   ,2015 בראשית  ל-11% 
והתרכזה  הלכה  היהודית  האוכלוסייה  בהתאמה. 
הדרום,  המרכז,  במחוזות  ויותר  יותר  הזמן  במשך 
וביו”ש. עם זאת, הגידול בחלקו של מחוז הדרום נבלם 
מאז אמצע שנות ה-1990. יש להמתין ולראות האם, 
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גרף 4.1. תפרושת האוכלוסייה היהודית בישראל, לפי מחוזות, 2015-1948

 עובד מנתונים של הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים נבחרות. 
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הנגב,  של  לאחרונה  המואץ  הפיתוח  מידה,  ובאיזו 
אליו,  גדולים  צבאיים  בסיסים  העברת  עם  במיוחד 
יביא עימו גם גידול באוכלוסייה וכתוצאה מכך יחוזק 
מתגוררים  ביו”ש  האחרים.  המחוזות  מול  אל  מעמדו 

כיום קרוב ל-6% מהאוכלוסייה היהודית של ישראל. 

לשם ההתרשמות, ערכנו ניסיון לחבר את כל האזורים 
ועוד  ששת-הימים,  מלחמת  לאחר  לישראל  שסופחו 
גרענו  כזה  מתמטי  בתרגיל  אחת.  ליחידה  יו”ש,  את 
וממחוז  שברמת-הגולן,  היהודים  את  הצפון  ממחוז 
במזרח  בשכונות  המתגוררים  היהודים  את  ירושלים 

ירושלים            צפון            חיפה            מרכז            תל אביב            דרום            סה"כ
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 עובד מנתונים של הלמ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים נבחרות. 

גרף 4.2. שיעור היהודים במחוזות המדינה, 2015-1948
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העיר. מתברר כי שיעור היהודים ברמת הגולן, מזרח 
מכלל  ל-9.3%  כיום  מגיע  יחדיו  ויו”ש  ירושלים, 

האוכלוסייה היהודית הישראלית.  

בין  היחס  את  בנפרד,  מחוז  כל  עבור  מציג,   4.2 גרף 
הלא-יהודית,  והאוכלוסייה  היהודית  האוכלוסייה 
המחוזות  בכל  זמן.  לאורך  השתנה  זה  יחס  וכיצד 
וגדל  היהודים  של  חלקם  השנים  במשך  הצטמצם 
ירושלים,  במחוז  יהודים.  אינם  שהם  מי  של  חלקם 
היו  מתושביו  ל-98%  קרוב  המדינה  הקמת  שעם 
יהודים, בעקבות איחוד העיר ב-1967 התווסף אליה 
גדול של תושבים לא-יהודים. שיעור היהודים  מספר 
לשלושה-רבעים  הצטמצם  העיר  תושבי  מכלל 
הצפון,  במחוז  כיום.  שלישים  לשני  עד  ירד  ובהמשך 
שלאחר תום העליות הגדולות היה בו עודף – אומנם 
קטן - של יהודים, מתאפיין כיום ברוב לא-יהודי. מחוז 
היהודים:  של  חלקם  בצמצום  הוא  גם  התנסה  חיפה 
מכ-85% ב-1948 לקצת יותר משני שלישים כיום. שני 
של  רבה  מידה  על  שמרו  והמרכז,  תל-אביב  מחוזות, 
יציבות בשיווי המשקל בין שתי האוכלוסיות ועם רוב 
ברור של יהודים )סביב 90 אחוזים(. גם במחוז הדרום 
היהודית  האוכלוסייה  בין  שיווי-המשקל  התערער 
ב-1961   89% של  מוצק  יהודי  מרוב  והלא-יהודית 

לקצת פחות משלושה רבעים כיום. 

הצפון,  ירושלים,   – מחוזות  בשלושה  כללי,  באופן 
הכולל  ממשקלם  נמוך  היהודים  שיעור  וחיפה, 
הדרום,  אחד,  במחוז  )שלושה-רבעים(;   באוכלוסייה 
באוכלוסייה  חלקם  את  משקף  היהודים  שיעור 
גבוה  ריכוז  יש  והמרכז  תל-אביב  ובמחוזות  הארצית, 

של יהודים מעבר לחלקם בכלל אוכלוסיית ישראל. 

השינויים בגודל האוכלוסייה היהודית בכל מחוז, כמו 
גם במאזן בין יהודים לבין לא-יהודים, מושפעים, בין 
ההגירה  כלומר, מאזן  והחוצה  פנימה  היתר, מהגירה 
הפנימית. מאזן חיובי מעיד על כוח אחיזה חזק עבור 
לאוכלוסייה  ומשיכה  במקום,  הוותיקה  האוכלוסייה 
חדשה; מאזן שלילי משקף דחיפה החוצה ודחיה של 

נפוצה  תופעה  היא  בישראל  מרחבית  ניידות  האזור. 
בממוצע  היגרו  האחרונות  השנים  מחמש  אחת  ובכל 
קרוב ל-15 אלף איש בין מחוזות המדינה )כולל יו”ש(.

עיקריים  אזורים  שני  מבליטות  אלה  הגירה  תנועות 
כ-50  )עודף של  אוכלוסייה: מחוז המרכז  המרוויחים 
היהודיים  והיישובים  יוצאים(,  פני  על  נכנסים  אלף 
המחוזות  יתר  איש(.  אלף  כ-16  של  )רווח  ביו”ש 
הפסידו אוכלוסייה יהודית: מחוז ירושלים ומחוז תל-
אביב בהיקפים דומים למדי - 29 אלף ו-25 אלף נפש, 
בהתאמה; ושני מחוזות הפריפריה של הדרום והצפון 

– כ-11 אלף וכארבעת אלפים, בהתאמה. 

במקצת משנה  מחוז משתנים  כל  של  ההגירה  מאזני 
לשנה. שינויים אלו מתאפיינים בתנודתיות של שנים 
בהן המאזן - חיובי או שלילי - הוא גבוה יותר ושנים 
בהן הוא מצומצם, וחוזר חלילה. תצפיות אלו מראות 
בבירור על נטייה של הציבור היהודי הישראלי להעדיף 
את אזור המרכז על פני מחוזות הצפון והדרום כמו גם 
על פני ירושלים, וכן להתיישב ביו”ש. אף כי אין בידינו 
אזור  כי  להניח  ניתן  המהגרים,  פרופיל  על  נתונים 
המרכז מרוויח בעיקר אוכלוסייה חילונית ומסורתית 
דתי  חיים  אורח  בעלי  הם  ליו”ש  שהמהגרים  בעוד 
וחרדי.2 לפיכך, הפעפוע )דיפוזיה( של תת-אוכלוסיות 
יוצרות  מאידך  וליו”ש  מחד  למרכז  שונות  יהודיות 
תופעה של התבדלות מרחבית, כלומר מרחיקה אותן 

פיסית זו מזו.

5. הישגים השכלתיים 
ההשכלה. רמת  נבחר,  חברתי  במאפיין  עתה   נתמקד 
שלוש לפי  האוכלוסייה  התפלגות  את  מציג   5.1  גרף 
 רמות השכלה: 12 שנות לימוד עם תעודת בגרות או
 פחות, 13-15 שנות לימוד, ו-16 שנות לימוד ומעלה.
ברמת ניכר  שיפור  על  בבירור  מעידים   הממצאים 
כך, והלא-יהודים.  היהודיים  האזרחים  של   ההשכלה 
 בקרב יהודים, בעוד שבשנת 1975 רק ל-17.7% הייתה



המכון למדיניות העם היהודי82

 השכלה על-תיכונית כלשהי, שיעורם גדל ל-41% בשנת
כיום. במילים אחרות, לאחד מכל שני ול-53%   ,2000 
יהודים במדינת ישראל יש כיום השכלה מעבר לבית-
 ספר תיכון. אם מצמצמים את ההתבוננות על בעלי 16
 ויותר שנות לימוד, כלומר תואר אקדמי ראשון לפחות,
 הרי שהגידול הוא מ-7% ב-1975 ל-28.9% כיום, דהיינו

    גידול של פי ארבעה.
בעלי  בשיעור  גידול  התרחש  לא-יהודים  בקרב  גם 
ל-21.1%   1975 בשנת  מ-3.5%  על-תיכונית:  השכלה 
השכלה  בעלי  שיעור  כיום.   25.3% ועד   2000 בשנת 

באותה  גדל  לימודי  שנות  ויותר   16 של  אקדמית 
התקופה מכאחוז בודד ל-13.5%. 

קצב הגידול בהשכלה היה מהיר יותר בקרב היהודים 
מאשר בקרב הלא-יהודים. כתוצאה מכך, הפערים בין 
המבטא  אי-השוויון,  מדד  התרחבו.  הקבוצות  שתי 
רמת  את  לשפר  שצריכים  הלא-יהודים   שיעור  את 
השכלתם על מנת שהפרופיל ההשכלתי שלהם יהיה 
ל-20%  ב-1975  מ-11%  גדל  יהודים,  של  לזה  זהה 

ב-2000 ועד ל-28% כיום.  
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גרף 5.1. רמת השכלה של יהודים ולא-יהודים בישראל, 2014-1975

עובד מנתונים של הלמ”ס, שנתונים סטטיסטיים לישראל, שנים נבחרות. 
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6. תחזיות אוכלוסייה
ההתפתחות  כיווני  הם  מה  השאלה  עוד  נשאלת 
הדמוגרפית הצפויים של האוכלוסייה הישראלית? לשם 
תחזיות  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  עורכת  כך 
אוכלוסייה. תחזית איננה נבואה; תחזיות אוכלוסייה הן 
תרגיל מתמטי הלוקח בחשבון את גודלה והרכבה )לפי 
גיל ומין( של האוכלוסייה בנקודת זמן התחלתית כלשהי, 
הדמוגרפיים  המרכיבים  של  היקפם  את  עליה  משליך 
ומחשב  בינלאומית,  והגירה  תמותה  פריון,  כלומר, 
תקופת  עבור  אוכלוסייה  של  הגריעה  או  התוספת  את 
התחזית. נהוג להניח כמה חלופות אודות מרכיבי הגידול 
בתחזיות  וגבוהה(.  בינונית,  נמוכה,  )חלופה  הדמוגרפי 
שיעורי  על  שונות  הנחות  כוללת  חלופה  כל  הלמ”ס, 
הן  תמותה  על  ההנחות  בינלאומית;  והגירה  פריון 
של  התוצאות  את  נציג  כאן  החלופות.  לכל  אחידות 

החלופה הבינונית בלבד. 

שב- ישראל,  תושבי  מספר  כי  מציעה  זו  חלופה 
לקרוב   2025 שנת  עד  יגדל  מיליון,  כ-8.3  היה   2015
 .2035 בשנת  מיליון  ול-11.4   ,)9.8( מיליון  לעשרה 
התחזית  של  הראשון  בעשור  שיעורים,  במונחי 
צפויה האוכלוסייה לגדול ב-19%, ואילו בעשור השני 

הציפייה היא לגידול ב-16%.   

יותר מהיר בקרב לא- קצב הגידול צפוי להיות קצת 
היהודים  של  חלקם  לפיכך,  יהודים.  מאשר  יהודים 
 ,2015 בשנת  על 79%  דת”(, שעמד  “חסרי  עם  )ביחד 
בשנת  ל-77%  ויגיע  אחד  באחוז  עשור  כל  יצטמצם 

  .2035

7. אוכלוסיית ירושלים
על  מעמיק  לדיון  נפרד  חלק  מייחדים  אנו  כאמור, 
כי  לציין  יש  הדברים  בפתח  ירושלים.  אוכלוסיית 
פעמים  כמה  השתנו  האחרונים  העשורים  בשבעת 
גבולותיה של העיר או מיקומם של מכשולים פיסיים 
ועדת  על-ידי  שגובש  החלוקה  הסכם  לפי  בתוכה. 
אונסקו”פ וקיבל תוקף בהחלטה מס’ 181 של העצרת 
הכללית של האו”ם מה-29 בנובמבר 1947 )“החלטת 
החלוקה”(, ירושלים הייתה אמורה לעבור למעמד של 
בפיקוח   )Corpus Separatum( ונייטרלי  נפרד  שטח 
העיר:  חולקה  העצמאות  מלחמת  לאחר  האו”ם. 
החלק המערבי נותר בשליטה ישראלית, ואילו חלקה 
מלחמת  בעקבות  ירדנית.  לשליטה  עבר  המזרחי 
ששת-הימים אוחדו שני חלקי העיר, צורפו לעיר כמה 
תחת  המזרחית  ירושלים  בשטחי  היו  שלא  כפרים 
זאת,  עם  הנוכחיים.  גבולותיה  ונקבעו  ירדן,  שלטון 

201520252035

8,296.99,844.911,395.6סה"כ: באלפים

100.0100.0100.0באחוזים

78.978.077.1מזה: יהודים )וחסרי דת(

21.122.022.9לא יהודים

לוח 6.1 תחזית האוכלוסייה של ישראל, 2035-2015 )באחוזים( )חלופה בינונית(
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נותרו  הקודם,  בעשור  ההפרדה  גדר  בניית  במסגרת 
מצידה  ערבים  בתושבים  המאוכלסים  כפרים  כמה 

המזרחי של הגדר.  

ערב הקמת המדינה, בשנת 1946, התגוררו בירושלים 
של  חלוקתה  בעקבות   .)7.1 )גרף  איש  כ-164,000 
העיר נותרו בצידה המערבי כמחצית ממספר זה )84 
אלף(. מספרם של התושבים הוכפל עד שנת המפקד 
איחודם  בעקבות  אלף.  ל-167   1961 של  הישראלי 
התושבים  מספר  הגיע  כבר  העיר,  חלקי  שני  של 
בשנת 1967 לקצת יותר מרבע מיליון, והמשיך לגדול 
כתוצאה מתהליכים דמוגרפיים פנימיים והתיישבותם 
 ,1983 בשנת  אלף  ל-428  שהגיע  עד  עולים,  של 
וכ-850 אלף תושבים  כשלושת-רבעי מיליון ב-2008, 

כיום. ירושלים היא היום העיר הגדולה ביותר בישראל.

השתנה  התושבים  של  במספרם  התמורות  כדי  תוך 
 .)7.2 )גרף  לא-יהודים  לבין  יהודים  בין  המאזן  גם 
כ-60  היהודים  היוו  הבריטי  המנדט  תקופת  בשלהי 
נותרו  חלוקתה  בעקבות  העיר.  מאוכלוסיית  אחוזים 
היהודי  הרוב  יהודים.  רק  כמעט  המערבי  בצידה 
יותר  הרבה  מוצק  היה  כמובן(  )המערבית,  בירושלים 
מאשר בכלל המדינה – 99 אחוזים בירושלים לעומת 
מחדש  איחודה  עם  המדינה.  בכלל  אחוזים  כ-85 
הלא-יהודים  תושביה  אליה  התווספו  ירושלים  של 
של  שיעורם  צומצם  ובאחת  העיר  במזרח  שהתגוררו 
הגידול  היום,  ועד  מאז  רבעים.  לכשלושה  היהודים 
מזה  יותר  מהיר  היה  הלא-יהודית  האוכלוסייה  של 

גרף 7.1. אוכלוסיית ירושלים, 2015-1922 )באלפים(

עד 1946: בגבולות המנדט הבריטי; מהקמת המדינה ועד מלמת ששת-הימים: בגבולות 1948; לאחר מלחמת ששת-הימים: 
בגבולות ירושלים המאוחדת. 

מקור: עובד מתוך נתונים של מכון ירושלים לחקר ישראל, שנתון סטטיסטי, 2015. 
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של האוכלוסייה היהודית ובראשית שנת 2015 נאמד 
שיעורם של היהודים ב-62.8%. כתוצאה מכך, חלקם 
קטן  העיר  אוכלוסיית  מכלל  בירושלים  היהודים  של 
יותר מחלקם של היהודים בכלל אוכלוסיית המדינה. 

בכל  מאוד  שונה  לא-יהודים  לבין  יהודים  בין  המאזן 
אחד מחלקיה של העיר. בעוד שבחלקה המערבי כמעט 
מהווים  המזרחי  בחלקה  יהודים,  הם  התושבים  כל 
אבסולוטיים,  במונחים  זאת,  עם  כ-40%.  היהודים 
העתיקה  ובעיר  העיר  מזרח  של  היהודיות  בשכונות 

מתגוררים יחדיו למעלה מ-200 אלף יהודים.  

התבוננות על חמש השנים שבין 2009 ל-2013 מגלה 
מריבוי  נובע  בעיר  היהודית  האוכלוסייה  גידול  כי 

הגירה  מאזן  חדשים;  עולים  של  השתקעות  טבעי; 
פנימי עם ערים ויישובים אחרים; ומאזן בין ישראלים 
שעזבו את הארץ וכאלו שחזרו אליה )לוח 7.1(. בעוד 
את  מגדילים  עולים  והשתקעות  הטבעי  שהריבוי 
הפנימי  ההגירה  מאזן  בעיר,  היהודים  של  מספרם 
הגירה  )הכולל  איש  אלף   37 של  בהיקף  שלילי,  היה 
כמו  לירושלים,  הסמוכים  יהודים  חילונים  ליישובים 
מבשרת ציון ולאחרים יותר מרוחקים כמו תל-אביב; 
בית  כמו  במקומות  חרדיות  שכונות  או  ליישובים 
שמש, מודיעין עילית, ובית”ר עילית; וגם ליישובים לא 
ביו”ש(. ההפסד של תושבים מהגירה פנימית  חרדים 
היהודית  האוכלוסייה  של  הגידול  כמחצית  מחק 

מקור: עובד מתוך נתונים של מכון ירושלים לחקר ישראל, שנתון סטטיסטי, 2015.

גרף 7.2. אוכלוסיית ירושלים לפי קבוצות אוכלוסייה, 2015-1922 )באחוזים(
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את  ועזיבה  עלייה  בין  המאזן  ומעלייה.  טבעי  מריבוי 
שלילי.  הוא  גם  ירושלים  תושבי  ישראלים  של  הארץ 
משפחות  ואיחוד  טבעי  ריבוי  הלא-יהודים,  בקרב 
מגדילים את האוכלוסייה, ואילו מאזן הגירה פנימית 
הללו  השנים  בחמש  בסה”כ,  במקצת.  אותה  מקטין 
31 אלף  ירושלים  התווספו לאוכלוסייה היהודית של 
קרוב  התווספו  הלא-יהודית  לאוכלוסייה  ואילו  איש 
ל-40 אלף איש, כלומר מספר היהודים בירושלים גדל 

בקצב איטי יותר ממספר שכניהם הלא-יהודיים. 

האוכלוסייה  גדלה   2009-2013 השנים  מן  אחת  בכל 
קצב  היהודית.  מזו  יותר  ניכרת  במידה  הלא-יהודית 
הגידול של לא-יהודים היה גבוה באחוז עד שני אחוזים 
מזה של היהודים. עם זאת, נתונים חדשים שפורסמו 
לחקר  ירושלים  מכון  על-ידי  ירושלים  יום  לקראת 
ישראל, מראים כי בשנת 2014 עלה שיעור הגידול של 
מאוד  והתקרב  ניכרת  במידה  היהודית  האוכלוסייה 
כבעבר,  שלא  אחרות,  במילים  הלא-יהודים.  של  לזה 
כאשר לא-יהודים גדלו בקצב הרבה יותר גבוה מאשר 
היהודים, בשנת 2014 שתי האוכלוסיות כבר התפתחו 
דמוגרפית בקצב הרבה יותר דומה. כל אחד משלושת 
הגורמים שצוינו תרם לשינוי זה: גידול בריבוי הטבעי 
החרדים  של  בחלקם  מגידול  )כתוצאה  יהודים  של 

וגידול  היהודית,  השלילית  בהגירה  צמצום  בעיר(, 
בהיקף העולים החדשים שבחרו להתיישב בירושלים.

עם זאת, שיעור היהודים בעיר ירושלים נמצא בירידה 
הנתונים  האם  להעריך  קשה  הזו  בעת  מתמדת. 
של  הגידול  בקצב  ההפרשים  צמצום  על  החדשים 
ולא-יהודים מסמנים התפתחות ארוכת טווח  יהודים 
רמתו  על  הקבוצות  שתי  בין  המאזן  את  שתייצב 
ובשנים  בלבד  זמני  בשינוי  שמדובר  או  הנוכחית, 
הרבה  מואץ  בקצב  לגדול  הלא-יהודים  יחזרו  הבאות 
יותר מהיהודים. למעשה, כבר המאזן הנוכחי בין שתי 
גדול  פער  מהווה  אינו   ,37%-63% של  האוכלוסיות, 
הרוב  לאובדן  סיכון  קיים  אף  האחר  ובתרחיש  מאוד, 

היהודי בעיר סביב אמצע המאה ה-21.

8. דיון והשלכות למדיניות 
ב-68 שנות המדינה התחוללו בה תמורות דמוגרפיות 
האוכלוסייה  של  והרכבה  גודלה  לכת.  מרחיקות 
ההתנהגות  ודפוסי  הכר,  ללא  השתנו  הישראלית 
תת- לפי  נבדלים  אוכלוסייתה  של  הדמוגרפית 
צריכים  אלו  כל  בה.  המתקיימות  השונות  הקבוצות 
שמטרתם  ומדיניות  תכנון  של  חשוב  מרכיב  לשמש 

לוח 7.1. מרכיבי גידול האוכלוסייה היהודית והלא-יהודית בירושלים, 2013-2009

קבוצת 
אוכלוסייה

מאזן הגירה הגירה פנימיתעוליםריבוי טבעי
בינלאומית 

של 
ישראלים/

איחוד 
משפחות

סה"כ גידול

57.615.3-37.2-4.731.0יהודים
36.70-1.34.539.9לא-יהודים

מקור: חושב מתוך נתונים של מכון ירושלים לחקר ישראל, שנתון סטטיסטי, שנים נבחרות. 
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בה  המדינה  של  והדמוקרטי  היהודי  אופייה  שמירת 
ואת  זכותו להגדרה עצמית,  מממש העם היהודי את 

חוסנה החברתי והכלכלי.

מרכזיות  הן  שלדעתנו  תצפיות  עשר  נציג  להלן 
ישנה  מהן  לכל אחת  ישראל.  הדמוגרפיה של  להבנת 
בין  התערבות,  שכל  כמובן  כלשהי.  פרקטית  השלכה 
על  להקפיד  חייבת  אחרת,  ציבורית  ובין  ממשלתית 
גם  כמו  האוכלוסייה,  קבוצות  כל  בין  השוויון  כיבוד 
על עקרונות בינלאומיים של זכויות האדם. אנו בדעה 
במירב  מיושמת  להיות  צריכה  מושכלת  מדיניות  כי 
להיות  העשויות  הקבוצות  עם  והידברות  תיאום 

מושפעות ממנה. 

1. גודל והרכב אוכלוסייה 

במגמה  נמצא  ישראל  מדינת  תושבי  של  מספרם 
בעיקר  משתנה  הגידול  קצב  גידול.  של  עקבית 
ומשינויים  לישראל  העלייה  במגמות  מהתמורות 
שני  בין  האיזון  נשמר  כך  כדי  תוך  הפריון.  בדפוסי 
מרכיבי האוכלוסייה העיקריים - יהודים ולא-יהודים. 
חוק  זכאי  עולים  כלומר  הדת”,  “חסרי  התושבים  את 
אנו מחשיבים  יהודים על-פי ההלכה,  השבות שאינם 
דרכים  למצוא  רצוי  היהודית.  מהאוכלוסייה  כחלק 
לצרפם באופן רשמי לקבוצה היהודית על-ידי הקלה 

של תהליכי גיור. 

2. פריון 

גבוהה  היא  בישראל  יהודים  של  הפריון  רמת 
בהשוואה לדפוסי הפריון במדינות מפותחות אחרות. 
הממוצע  הילדים  מספר  בין  ניכרים  הבדלים  קיימים 
לאישה חרדית או דתית לבין מספר הילדים הממוצע 
לאישה חילונית. בגלל המספר הנמוך של ילדים בקרב 
שלפיהן  ממחקרים  אמפיריות  וראיות  האחרונות, 
בילד  גבוה  חילונית  אישה  של  הרצוי  הילדים  מספר 

אחד ממספר הילדים בפועל3, יש לבחון דרכים לעידוד 
נשים  של  הפריון  רמת  זו.  קבוצה  בקרב  הילודה 
ערביות הצטמצמה במשך הזמן ונעשה דומה לזה של 
התערות  של  חשוב  מימד  זהו  היהודית;  האוכלוסייה 

חברתית מוצלחת של ערבים בחברה הישראלית.

3. תוחלת חיים  

במשך  עלתה  האוכלוסייה  כלל  של  החיים  תוחלת 
חיים  תוחלת  כאחד,  וגברים  נשים  ליהודים,  הזמן. 
אף  הזמן  במשך  לא-יהודים.  של  מזו  יותר  ארוכה 
האוכלוסיות.  שתי  בין  הפערים  במקצת  התרחבו 
ברמה  כיום  נמצאת  לא-יהודים  של  החיים  תוחלת 
יש  שנה.  חמש-עשרה  לפני  היהודים  את  שאפיינה 
שתצמצם  מדיניות  ולנקוט  לכך  הסיבות  את  למצוא 
בהדרגה הפרשים אלו. מדיניות כזו צפויה לשפר את 
איכות חייהם של התושבים הלא-יהודים של המדינה.               

4. עלייה 

כיום  מתגוררים  התפוצות  יהודי  של  המכריע  רובם 
פועלים  לא  כללית,  ומפותחות.  במדינות דמוקרטיות 
עליהם גורמי דחיפה פוליטיים, כלכליים או חברתיים 
זאת,  עם  אחר.  למקום  ולהגר  לעזוב  אותם  המניעים 
מדי פעם מתערערת היציבות הפוליטית או ביטחונם 
באזורים  היהודים,  לרבות  התושבים,  של  האישי 
במיוחד  הדבר  בולט  האחרונות   בשנים  שונים. 
)הגם  בטורקיה  גם  ולאחרונה  ובצרפת  באוקראינה 
המטפלים  הגורמים  קטן(.  שם  היהודים  שמספר 
להזדמנויות  ערוכים  להיות  צריכים  לישראל  בעלייה 
עולים  וציפיותיהם של  מעין אלו, לבחון את צרכיהם 
לעידוד  מתאימים  משאבים  ולהפנות  פוטנציאליים, 
העלייה משם ולהבטחת היקלטותם המוצלחת בארץ. 
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5. עזיבה את הארץ 

כי מספר העוזבים את הארץ הוא קטן הרי שהוא  אף 
נמצא במגמה של גידול. כפי שידוע ממחקרים בנושא, 
רבים מהעוזבים הם בעלי הון אנושי של השכלה גבוהה 
ומחקר.  מתקדמת  טכנולוגיה  בתחומי  ומקצועות 
ניסיונות בקרב ישראלים בחו”ל למסד  לאחרונה ישנם 
את התארגנותם שם, במטרה לשמר לכידות קהילתית 
ישראלית, לרבות קשר עם ישראל. יש להקל על צעירים 
המקצועיים,  כישוריהם  את  ההולמת  עבודה  למצוא 
להוזיל את מחירי הדירות למשפחות צעירות, ולצמצם 
הרצון  את  לחזק  במגמה  בין-קבוצתיים  מתחים 
לשמירת  דרכים  למצוא  יש  ובמקביל  בארץ,  להישאר 

הקשר עם הישראלים בחו”ל ומחויבותם לישראל.

6. תפרושת גיאוגרפית 

בישראל  היהודית  האוכלוסייה  של  המרחבי  הפיזור 
אינו מעיד על תמורות מדאיגות. עיקר השינויים בשנים 
עם  המדינה,  של  הליבה  באזור  מתרחשים  האחרונות 
ירידת משקלו של מחוז תל-אביב, הכולל את העיר תל-

אביב, לטובת גידול במשקלו של מחוז המרכז. מחוזות 
מידה  על  שומרים  ירושלים,  גם  כמו  והדרום,  הצפון 
היהודית.  האוכלוסייה  בכלל  בחלקם  יציבות  של  רבה 
עם זאת, יש לעשות מאמצים להפנות יותר אוכלוסייה 
יהודית למחוז הצפון, היחיד מבין מחוזות המדינה ללא 

רוב יהודי. 

7. השכלה 

משתפרים  ישראל  תושבי  של  ההשכלתיים  ההישגים 
באופן הדרגתי. זה נכון בקרב יהודים ולא-יהודים כאחד. 
ולפיכך  יותר,  ניכר  זאת, השיפור בקרב הראשונים  עם 
יותר  להפנות  יש  האוכלוסיות.  שתי  בין  הפער  גדל 
והעלאת  הלא-יהודי  במגזר  החינוך  לחיזוק  משאבים 

אלו  לבוגרים  לאפשר  כדי  בגרות,  תעודת  בעלי  שיעור 
ללמוד לתארים אקדמיים. 

8. תחזית 

ולגדול  להמשיך  צפויה  הישראלית  האוכלוסייה 
יותר  יהיה מעט מהיר  הגידול  בשני העשורים הבאים. 
האוכלוסייה  לעומת  הלא-יהודית  האוכלוסייה  בקרב 
היהודית. עם זאת, המאזן בין שתי הקבוצות לא צפוי 
להשתנות במידה ניכרת. כמובן שמאמצים להגביר את 
העלייה ולצמצם את העזיבה את הארץ יפעלו לחיזוק 

המרכיב היהודי באוכלוסייה הישראלית. 

9. ירושלים 

הגיאוגרפיה  כי  שיטענו  מי  יש  הציבורי,  בדיון 
בתהליכים  להתערב  ואין  מהדמוגרפיה  יותר  חשובה 
אובדן  במחיר  גם  העיר  באוכלוסיית  המתחוללים 
מעמד  כי  לזכור  כמובן  יש  זה  בהקשר  היהודי.  הרוב 
התושבות של ערביי מזרח העיר מאפשר להם לבחור 
אמנם  העיר.  ראש  ולתפקיד  העיר  למועצת  ולהיבחר 
עד כה מרביתם לא מימשו זכות זו, אך שינוי – שנשקל 
בצמרת הפלסטינית - בגישתם והחלטה על השתתפות 
פניה של  לשינוי  להביא  עלול  בבחירות המוניציפליות 

מועצת העיר, ואולי אף של העומד בראש עיר הבירה. 

מחייבים  בירושלים,  היהודי  הרוב  של  וחיזוק  הבטחה 
בחינה של שני צעדי מדיניות.

החולפת  השנה  של  מזה  יותר  דראסטי  המשך  א( 
היתר  בין  השלילי,  הפנימי  ההגירה  מאזן  צמצום  של 
היצע  והגדלת  עבודה  מקומות  יותר  יצירת  באמצעות 
בוגרי  משכילים  לצעירים  במיוחד   – והוזלתו  הדיור 
הממשלה  החלטת  )ברוח  בעיר  האקדמיים  המוסדות 
ירושלים(.  יום  לרגל   2016 ביוני  ה-2  מיום  בישיבתה 
להטבת  אפשרית  דרך  בכל  לפעול  יש  זה  בהקשר 
הלא-יהודיות  בשכונות  התושבים  של  החיים  איכות 
של מזרח העיר, להעמקת השתלבותם במרקם החיים 
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מתחים  ולמניעת  והתרבותיים,  הכלכליים  החברתיים, 
להבטיח  מנת  על  זאת  כל  הקדושים,  המקומות  סביב 
שקט וביטחון. תנאים כאלו יחזיקו יותר תושבים בעיר 
לאוכלוסייה  ירושלים  של  משיכתה  כוח  את  ויגבירו 

חדשה. 

לצמצום  יתועלו  אלו  שינויים  כי  להבטיח  מנת  על 
תושבים  של  מספרם  ולהגדלת  העיר  את  העזיבה 
חדשים יש לחזק את דימויה של ירושלים כמקום בטוח, 

מתפתח, וכסביבה נעימה ומיוחדת לחיות בה.

ב( כיוון מדיניות אחר עשוי להיות שינוי גבולות השיפוט 
של ירושלים מערבה או מזרחה מבלי לשנות דבר בנוגע 
הגבול  העתקת  אלו:  באזורים  ישראל  של  לריבונותה 
יהודים  יישובים  העיר  לשטח  לצרף  במגמה  מערבה 
לאורך  למשל  המוניציפלי,  השטח  צמצום  או  נוספים; 
התוואי הנוכחי של גדר ההפרדה, ואף הזזתו של תוואי 
ושכונות  כפרים  מספר  המזרחי  לצד  להעביר  כדי  זה 
עשרות  הוצאת  של  חד-צדדי  שמהלך  כמובן  ערביות. 
של  המוניציפלית  מאחריותה  ערבים  תושבים  אלפי 
תוך  וזהיר,  מושכל  באופן  להיעשות  צריך  ירושלים 
שצברו,  הרווחה  זכויות  עבודתם,  מקומות  על  שמירה 
ויכולת לשמור על קשרים עם קרובי משפחה שימשיכו 
אלו  מעין  מהלכים  כן,  כמו  ירושלים.  בעיר  להתגורר 
וביטחוניים  מדיניים  בשיקולים  להתחשב  חייבים 

רלבנטיים.  

או  בנפרד  להתבצע  יכולים  אלו  מדיניות  צעדי  שני 
במקביל כשהם משלימים זה את זה. 

10. ירושלים ויהדות התפוצות 

ירושלים.  של  באחדותה  תומכים  התפוצות  יהודי  רוב 
סביר להניח שהם גם היו רוצים שיהיה בירושלים רוב 
יהודי. בה בעת, רובם בוודאי לא מחזיקים בשום זיקה 
ההפרדה  גדר  של  המזרחי  בצידה  הערביות  לשכונות 
היום- חיי  על  ובהשלכותיו  זה  פיסי  במכשול  ורואים 

גורם  הערבים  התושבים  של  חייהם  תנאי  ועל  יום 

שאינו מתיישב עם תפיסת עולמם הליברלית. מדיניות 
עם  ותיטיב  מחד  בעיר  היהודי  הרוב  את  שתחזק 
האוכלוסייה הלא-יהודית מאידך תקבל תמיכה מצידם 
של רוב יהודי התפוצות, ואף עשוי לחזק את הזדהותם 

עם ישראל.  

בחיי  ממש  של  לשינויים  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
ירושלים  של  הציבורי  המרחב  בעיר.  והפנאי  התרבות 
צעירה  לאוכלוסייה  ומתאים  נגיש  ויותר  יותר  נעשה 
לרבות  האוכלוסייה,  גווני  מכל  ילדים  עם  ולמשפחות 

חילוניים. ועל כך יש לברך. 

*

ומשלימים,  שונים  מדדים  פי  על  לשפוט  אם  לסיכום, 
מצבה הדמוגרפי של ישראל הוא טוב. עם זאת, בכמה 
אופייה  את  שיחזקו  התערבויות  נדרשות  תחומים 
ויגבירו  בפרט,  בירתה  ושל  בכלל  ישראל  של  היהודי 
להערכתנו,  לא-יהודים.  לבין  יהודים  בין  השוויון  את 
שצוינו  הכלליות  והדרכים  לעיל  שהוצגו  המטרות 
אזרחי  של  הארי  חלק  על  מקובלות  יהיו  להשגתן 

המדינה.    

       

הערות
איש  מיליון  עוד  בארה”ב  ישנם  אלו  יהודים  מלבד   1
אלף  כ-350  וכן  חלקיים”;  “יהודים  עצמם  המגדירים 
שעמדו  וצאצאיהם  עולים  שהם  בישראל  דת”  “חסרי 
בקריטריונים של חוק השבות, אבל אינם יהודים על-פי 
ההלכה היהודית ובה בעת אינם מגדירים עצמם על-פי 

דת כלשהי.  

למשוך  ניסיונות  גם  ישנם  כי  זאת,  עם  לציין  יש   2
אוכלוסייה דתית למרכז )למשל, גרעינים תורניים(. בה 
מהיהודים  כשליש  כי  מציעות  שונות  הערכות  בעת, 

ביו״ש הם חילוניים.

3 Sergio DellaPergola. 2009. "Actual, Intended, and 
Appropriate Family Size among Jews in Israel". 
Contemporary Jewry 29: 127-152.
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איך ייראה פלורליזם יהודי בישראל 9
ביחסי  למכשול  ונשנים  החוזרים  הביטויים  אחד 
את  להתאים  לקושי  מתייחס  ישראל-תפוצות 
יהודים  של  לציפיות  היהודית-ישראלית  הפרהסיה 
ישראלים  שאינם  יהודים  בעולם.  אחרים  במקומות 
העדרו  על  להתלונן  מרבים  ישראלים(  מעט  לא  )וגם 
של ״פלורליזם״ יהודי בישראל – ומכוונים בזה, בעיקר, 
לעובדה שליהדות האורתודוכסית יש בישראל מעמד 
סיפקה  השנה  אחרים.  יהודיים  זרמים  פני  על  עודף 
הסאגה הבלתי-נגמרת של העימות על רחבת הכותל 
נחושה  אינה  שישראל  בכך  להבחין  נוספת  הזדמנות 
להתאים את אורחותיה לציפיות של יהודי התפוצות, 
שמטרתן  פשרה  החלטות  מושגות  כאשר  לא  גם 

התאמה כזאת. 

היהודי  העם  למדיניות  במכון  שנערכה  העבודה 
של  בהנחלה  מובנה  קושי  שישנו  מלמדת  השנה 
״פלורליזם״ יהודי מוסכם בישראל, משום שלמרות 
ישנו  ומגוון,  בסובלנות  צורך  על  הרווחת  ההסכמה 
ויכוח על השאלה כיצד צריך להיראות מגוון יהודי 
ומה פירושו. ישנו גם קושי לשכנע את הציבור היהודי 
מהיהודים  אחוזים  שתשעים  משום  שינוי,  שנדרש 
שהם״.  ״כמי  בישראל  לחיות  נוח  מרגישים  בישראל 
המחייבת  אקוטית  בעיה  ניכרת  לא  מבחינתם  קרי, 

יותר  גבוהה  שנוחותם  מי  בקרב  מזה:  יותר  שינוי. 
ניכרת הנטייה הפוליטית לימין והנטייה הדתית לכיוון 
את  כיום  המנהלת  שהקואליציה  כך  הדתי-חרדי, 
ענייניה של ישראל היא קואליציה של יהודים מרוצים 

המרגישים נוח במצב הקיים.

במסגרת  שנערך  סקר  מתוך  התבררו  אלה  עובדות 
היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  נרחבת  עבודה 
של  ולביסוסו  בישראל,  הפלורליזם  מצב  לבחינת 
שינויים  אחר  לעקוב  שיוכל  הפלורליזם״,  ״אינדקס 
ומגמות הנוגעים ליכולתם של ישראלים וליכולתן של 
קהילות ישראליות לחיות זו לצד זו מתוך כבוד הדדי.1 
הפלורליזם  אינדקס  על  הראשונה  העבודה  בשנת 
התמקדה העבודה ביהודי ישראל בלבד, כאשר הגדרת 
הוא  יהודי  פלורליזם  כי  קבעה  העבודה  של  המוצא 
״מצב שבו ליהודים מקבוצות חברתיות, אידיאולוגיות 
ודתיות שונות, בעלי אמונות שונות והנוהגים מנהגים 
שונים, בלי קשר למינם ולמוצאם, יש הזדמנות שווה 
להביע את שונותם באורח לגיטימי בזירה הציבורית״.

שונות  יהודיות  קבוצות  כי  התברר  המכון  מעבודת 
שעל  התיאורטית  ההנחה  את  לקבל  נוטות  בישראל 
ולגיטימי,  טבעי  עניין  היא  יהודים  בקרב  שונות  פיה 
לדוגמה,  הלאומית.  בלכידות  בהכרח  פוגע  שאינו 
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הקביעה שעל פיה ״דתיים, מסורתיים, חילונים, כולם 
רחבה  להסכמה  זוכה  שווה״,  במידה  טובים  יהודים 
״ממשלת  הקביעה  גם  וכמוה  שונים,2  קהלים  בקרב 
ישראל צריכה להתחשב הרבה יותר בדעת המיעוט״. 
עם זאת, כפי שניכר גם במחקרים משמעותיים נוספים 
שנערכו השנה בישראל,3 בסוגיות עקרוניות רבות ניכר 
מפתח  פי  על  בחלוקה  הן  שונות,  קבוצות  בין  הפער 
דתיות.  רמת  של  מפתח  פי  על  בחלוקה  והן  פוליטי, 
לדוגמה: בשאלה האם צריך לאפשר נישואים אזרחיים 
שמתקדמים  ככל  ההסכמה  מידת  עולה  בישראל 
)דתית( מהדתי לחילוני, וככל שמתקדמים )פוליטית( 

מהימין לשמאל. 

שונות  קבוצות  של  העקרוני  ביחס  הפער  ניכר  כן 
לדוגמה,  היהודית.  באוכלוסייה  אחרות  קבוצות  לבני 
ומסורתיים,  מסורתיים,  קצת  חילונים  לחילונים, 
למדינה,  החרדים  תרומת  על  מאוד  שלילית  דעה 
שלילית  דעה  חרדי(  דתי,  ליברלי,  )דתי  לדתיים  אך 
היהודים  תרומת  על  דווקא  בחומרתה  מקבילה 
דעה  לשמאל  הנוטים  לישראלים  למדינה.  הרפורמים 
לישראלים הנוטים  שלילית למדי על המתנחלים, אך 

לימין דעה שלילית מובהקת על אנשי שמאל. 

אחרים  וממחקרים  הזה  המחקר  מן  במפתיע,  לא 
לבין  בישראל  יהודים  של  עמדות  בין  הפער  גם  ניכר 
העשוי  בעולם,  אחרים  במקומות  יהודים  של  עמדות 
של  מרחב  בישראל  לעצב  ניסיון  כל  על  להקשות 
יהודים  של  רב  למספר  המאפשר  יהודי  פלורליזם 
תפקיד  ישראל  לממשלת  בישראל.  בבית״  ״להרגיש 
משמעותי בהתמודדות עם אתגר זה. עיקרו: שרטוטה 
של מדיניות החותרת לשיווי משקל מיטבי, שיאפשר 
לבטא  האפשר  ככל  ורבות  שונות  יהודים  לקבוצות 
את יהדותן במרחב הציבורי מתוך כבוד הדדי. דוגמה 
אפשר  ישראל  מתמודדת  שעמו  לקושי  מובהקת 
בשנה  הממשלה  התמודדה  שאיתה  בסוגיה  למצוא 
החולפת, ושעדיין לא הגיעה לפתרונה המלא. מרבית 
את  מקבלים  אינם  ישראל  יהודי  מקרב  הדעה  בעלי 

תפילין  להניח  לנשים  לאפשר  ״צריך  שלפיה  העמדה 
יהודיות  בקהילות  מאוד  מקובלת  עמדה   - בכותל״ 
אחרות בעולם, שגם עשויה להיתפס בעיני רבים מהם 
היהודי  הפלורליזם  של  מצבו  לבחינת  לקמוס  כנייר 

בישראל. 

ישנה  עצמה  הישראלית  בחברה  גם  ועוד:  זאת 
ההיתר  בשאלת  יהודיות  קבוצות  בין  עזה  מחלוקת 
שאפשר  מחלוקת   – בכותל  כמנהגן  להתפלל  לנשים 
מי  של  עמדותיהם  בין  בחלוקה  אפילו  לזהות 
מי  ובין  לחלוטין״  ״חילונים  עצמם  את  שמגדירים 
שמגדירים את עצמם ״חילונים קצת מסורתיים״4 )ראו 
גרף(. וכאמור, יהודים ניכרים לא רק ביחסם לעמדות 
כך,  יהודים.  של  אחרות  לקבוצות  ביחסם  גם  אלא 
לא  שהומוסקסואלים  ״עדיף  הקביעות  לשתי  ביחס 
יהודים״  ו״הרפורמים הם לא ממש  יהיו חברי כנסת״ 
לשתי  מסכים  שאיננו  ברור  יהודי-ישראלי  רוב  ישנו 
בעיה  שישנה  מסכימים  אינם  אחוזים   79( הקביעות 
אינם  אחוזים   72 כנסת,  כחבר  לכהן  להומוסקסואל 
ועם  יהודים(.  ממש  אינם  שהרפורמים  מסכימים 
כלפי  בעמדות  פערים משמעותיים  ניכרים  שוב  זאת, 
קבוצות אלה )הומוסקסואלים, רפורמים( על פי רמת 

הדתיות של המשיבים )ראו גרף אמירות שליליות(.

במסגרת  במכון  השנה  שנעשו  העבודות  מן  מכמה 
וגם   – בישראל  יהודים  כי  עולה  הפלורליזם  פרויקט 
במקומות אחרים בעולם – מתקשים לעיתים קרובות 
לדון  מתבקשים  הם  כאשר  עקביות  תשובות  לספק 
להתקיים  יכולה  היא  שבו  ובאופן  היהודית,  בזהותם 
ניכרת(  )לעיתים במידה  היהודית השונה  זהותם  לצד 

של יהודים אחרים. 

בישראל, לדוגמה, בא קושי זה לידי ביטוי כאשר מנסים 
היהודים  הישראלים  מחצית  של  הקביעה  את  ליישב 
אומרים ש״די חשוב״ או ״מאוד חשוב״ בעיניהם ״לגור 
ובה   – בחינה שהיא״  ככל האפשר מכל  מגוון  במקום 
בשעה רובם גם אומרים ש״די״ או ״מאוד״ חשוב להם 
מבחינה  לי  דומים  האנשים  רוב  שבו  במקום  ״לגור 
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אמירות שליליות לפי מידת ההסכמה 

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

.50

.00 

חרדי           חרדלי            דתי           דתי ליברלי           מסורתי           חילוני קצת מסורתי           חילוני לחלוטין           ממוצע

הרפורמים הם לא ממש יהודים

הרפורמים הם לא ממש יהודים

עדיף שהומוסקסואליים לא יהיו חברי כנסת

עדיף שהומוסקסואליים לא יהיו חברי כנסת

 לא מסכים
72%

 מסכים
28%

 לא מסכים
79%

 מסכים
21%

)בסולם של 1-4, כאשר 1 הוא בכלל לא מסכים, ו-4 הוא לגמרי מסכים(
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ההסכמה  בין  לפער  מתייחסים  כאשר  או  דתית״.5 
של  לקבוצות  )שהתייחסה  טובים״  יהודים  ש״כולם 
מסוימות,  קבוצות  של  נטייתן  לבין  וחילונים(  דתיים 
רפורמים  שיהודים  לקבוע  וחרדים,  דתיים  בעיקר 
יהודים  של  הסובלנות  כלומר,  יהודים״.  ממש  ״אינם 
מהם  ניכר  שלחלק  חילונים,  כלפי  בישראל  דתיים 
סובלנות  לכדי  מתרחבת  אינה  תיאולוגית,  אדישות 
תחרות  מציבה  שלהם  שהתיאולוגיה  יהודים  כלפי 

לאורתודוכסיה. 

תמונת מצב יהודית זו, שעולה ממנה שאיפה לאחדות 
לצד מחלוקות עמוקות מסבכת את רמת הנכונות של 
לכלל  המקנים  חיים  בישראל  לעצב  שונות  קבוצות 
באורח  שונותם  את  להביע  שווה  ״הזדמנות  היהודים 
היכולת  את  גם  ואיתה   – הציבורית״  בזירה  לגיטימי 

לאפיין במדויק את מצב הפלורליזם היהודי בישראל. 
כך, משום שמה שנתפס בעיני יהודים מקבוצה אחת 
הפרדה  לדוגמה,   – פלורליסטי  חיים  באורח  כפגיעה 
בעיניהם  נתפס   – שונים  באירועים  ונשים  גברים  בין 
של יהודים אחרים כמפגן של פלורליזם )שהרי הפרדה 
מאפשרת גם ליהודים שבאופן רגיל אולי היו נמנעים 
חלק(.  בהם  לקחת  אלה  באירועים  מהשתתפות 
הוא  ״פלורליזם״  של  מהותו  עצם  אחרות:  במילים 
נושא הנתון במחלוקת, ועל כן כל מדידה שלו צריכה 
המודדים  של  המוצא  עמדות  את  בחשבון  לקחת 

והנמדדים, ולאפיין את המגמות בהתאם.

צריך לאפשר לנשים להניח תפילין בכותל

חילוני קצת מסורתיחילוני לחלוטין

בכלל לא 
 מסכים
15%

די לא 
 מסכים
 לגמרי10%

  מסכים
57%  קצת

  מסכים
57%

בכלל לא 
 מסכים
31%

די לא 
 מסכים
19%

 לגמרי
  מסכים
31%

 קצת
  מסכים
19%
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הערות

והסוקר  פוליטיקס  פאנלס  באמצעות  נערך  המכון  סקר   1
מנחם לזר בקרב 1032 יהודים בישראל. חלק מהמדגם נערך 
וחלקו השני באמצעות הטלפון.  אינטרנטי,  פאנל  באמצעות 
סטיבן  פרופ׳  המכון:  צוות  ידי  על  נותחו  שנאספו  הנתונים 

פופר, פרופ׳ עוזי רבהון, ד״ר שלמה פישר ונח סלפקוב. 

המופיעים  הנתונים  מן  עוד  הכוללת  המפורטת  למצגת   2
http://jppi.org.il :במסמך זה ראה באתר

האמריקאי  הסקרים  מכון  של  המחקר  את  בעיקר  ראו   3
המוערך ״פיו״ מחודש מרץ 2016:

Israel’s Religiously Divided Society. http://www.pewforum. 
org/2016/03/08/israels-religiously-divided-society/.

דתיות:  רמת  פי  על  קבוצות  שבע  בין  הבחנו  המכון  בסקר   4
 ,)21%( מסורתיים  קצת  חילונים   ,)31%( לחלוטין  חילונים 
 ,)10%( דתיים   ,)4%( ליברלים  דתיים   ,)23%( מסורתיים 

חרד״לים )1%(, חרדים )10%(.

בעניין הגיוון: 35.1% ״די חשוב״, 22.6% ״מאוד חשוב״, בעניין   5
המשיבים  חשוב״.  ״מאוד   25.9% חשוב״,  ״די   29% הדתיות: 
ישראלים  לצד  למגורים  כזו  במידה  גדולה  חשיבות  ראו  לא 
שיש להם אותו מוצא עדתי, גיל ורמת הכנסה, אך כן ייחסו 
שייחסו  מידה  באותה  לא  כי  )אם  השכלה  לרמת  חשיבות 

לרמת דתיות(.
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מהם המרכיבים העיקריים של 
 היהודיּות? תוצאות הסקרים 

של המכון למדיניות העם היהודי 8
תקציר

שונות  מקהילות  היהודי[  ]לעם  "מחוברים"  יהודים 
הם  ו"תרבות"  ש"עמיּות"  טוענים  שונים  ומרקעים 
מאשר  יותר   – היהדות  של  העיקריים  המרכיבים  שני 
כוונתם,  למה  לבטח  לדעת  שאין  ואף  ו"מוצא".  "דת" 
ניתן למצוא רמזים לכל באופן שבו הם עונים לשאלות 
בנושא ההיבטים המעשיים של החיים היהודיים: הם 
אחרים"  ליהודים  והאחריות  "הדאגה  את  מוקירים 

יותר מאשר את "קיום מצוות התורה".

דו"ח
אלה  בעיני  המרכזית  השאלה  היא  יהדות?"  "מהי 
שמבקשים להסביר מהו הפירוש של "יהודיּות" בעבור 
מגוון של יהודים מרקעים שונים ובעלי אמונות שונות. 
על  מוחלט  באופן  להשיב  מתיימרים  איננו  זה  בפרק 
שאלה מורכבת וטעונה כל כך. תחת זאת, מטרתנו היא 
אודות  היהודים  מקצת  של  דבריהם  את  מעט  לשקף 

המשמעות של היהדות וההגדרה שהם נותנים לה.1 

פרק זה הוא חלק מהדו"ח של המכון למדיניות העם 
היהודי אודות הדיאלוג המובנה בעולם היהודי בשנת 
זהות  של  בעידן  היהודי  המנעד  את  בחן  אשר   ,2016

גמישה.

היהודי  העם  למדיניות  שהמכון  השלישית  השנה  זו 
מקיים תהליך כלל-עולמי של דיאלוג. אשתקד )2015( 
ישראל  של  והשימוש  יהודיים  "ערכים  הנושא  היה 
 )2014( כן  לפני  בשנה  מזוינים".2  בסכסוכים  בכוח 
ודמוקרטית.3  יהודית  כמדינה  בישראל  התמקדנו 
למדיניות  המכון  של  הדו"חות  הוכרו  המקרים  בשני 
העם היהודי כהישגים משמעותיים בקידום השיח בין 
ישראל לתפוצות.4 הפרק הנוכחי, שנלקח מתוך הדו"ח 
הסופי של הדיאלוג עם הקהילות, מבוסס על מחקר 
שביצע המכון למדיניות העם היהודי במהלך הדיאלוג, 
וכן על מחקר של המכון למדיניות העם היהודי שבוצע 
בעבור אינדקס הפלורליזם שלו, ואשר כלל סקר מקיף 
והן בסקר  יהודים בישראל. הן בסקר הדיאלוג  בקרב 
את  לדרג  מהמשיבים  ביקשנו  בישראל,  הפלורליזם 
את  להסביר  שעשויות  הגדרות  ארבע  של  החשיבות 
משמעות היהדות בעבורם. השאלה המדויקת בסקר 
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מההיבטים  אחד  כל  מידה  "באיזו  הייתה:  הדיאלוג 
ביהודיּות:  עיקרי  מרכיב  מהווה  היהדות  של  הבאים 
לא"  "כלל   =  1( ולאום/עמיּות?"  מוצא  תרבות,  דת, 
"מאוד" מהווה   = ו-5  ביהודיּות,  עיקרי  מהווה מרכיב 

מרכיב עיקרי ביהודיּות(.5 

"דת"  על  שאלנו  שכאשר  מאחר  אזהרה:  מילת 
ו"תרבות", לא הגדרנו את המונחים אלא הסתמכנו על 
למונחים  מייחס  משתתף  שכל  האישית  המשמעות 
הסובייקטיביות  את  בחשבון  להביא  עלינו  אלה, 

הכרוכה בהבנת מושגים כמו "לאום", "דת" ו"תרבות".

משתתפי  שבו  שלאופן  מאמינים  עדיין  אנו  זאת,  עם 
יש  הללו  המונחים  ארבעת  את  דירגו  הדיאלוג 

משמעות: "תרבות" ו"לאום/עמיּות" זכו לדירוג הגבוה 
ו"מוצא"  "דת"   – יותר  המסורתיות  ההגדרות  ביותר. 
כן,  אם  מצביע,  הראשוני  הרושם  מאחור.  השתרכו 
יותר  חשים  כיום  שיהודים  האפשרות  על  בבירור 
עולות  אשר  שלהם  היהודיּות  של  הגדרות  עם  בנוח 
ולא-מסורתיים.6  לא-דתיים  חיים  עם  אחד  בקנה 
בפילדלפיה,  משתתפת  שציינה  כפי  המקרה,  וזהו 
ליהדות  ההשתייכות  של  הקריטריונים  כאשר  אפילו 
"אנו  במהותם:  דתיים  הם  עליהם  שמקובלים 
משתמשים בהגדרות דתיות כדי להיות חלק מאומה, 
שום  אין  זה  לעם  המשתייכים  לרבים  אולם,  מעם. 

תחושה של דת".7

2.75

2.97

3.14 3.17

ממוצע תשובות לשאלה: באיזו מידה כל אחד מההיבטים הבאים של היהדות מהווה מרכיב עיקרי 
ביהודיּות? בסקאלה של 1-4, 1 = "בכלל לא" ו-4 = "במידה רבה מאוד"5

תרבות             עמיּות/לאום         דת               מוצא
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התבוננות דומה בדירוגים שהעניקו יהודים לקטגוריות 
אלו עומדת לרשותנו במחקרים בקרב יהודים בישראל 
את  מהוות  שביחד  הקהילות  שתי  אמריקה,  ובצפון 
הפלורליזם  סקר  העולם.8  יהדות  של  המכריע  הרוב 
בישראל שערך המכון למדיניות העם היהודי בתחילת 
2016 כלל שאלה דומה מאוד לאחת מהשאלות בסקר 
על  "פיו"  המחקר  מכון  של  המחקרים  שני  הדיאלוג.9 
יהודים בישראל )2016( ובארה"ב )2013( כללו שאלות 

שונות באותו נושא.10

מה שבולט בכל הדו"חות הללו הוא:

הלאום הוא באופן מוחלט מרכיב הזהות החשוב . 1
אחוזים   81 בישראל.  היהודים  בעיני  ביותר 
דירגו את הלאום כ"חשוב במידה רבה מאוד" או 
בהתאמה(.  אחוז,  ו-25  אחוז   56( למדי"  כ"חשוב 
התרבות דורגה במקום השני )76 אחוז, 42 אחוז 
במקום  דורג  ו"מוצא"  בהתאמה(,  אחוז,  ו-34 
האחרון )42 אחוז, 19 אחוז ו-23 אחוז, בהתאמה(.

רק . 2 היהדות:  של  העיקרי  המרכיב  איננה  הדת 
בקרב  והן  אמריקה  יהודי  בקרב  הן  מיעוט, 

העיקרי  המרכיב  את  בדת  ראה  הישראלים, 
העלו  "פיו"  מכון  של  המחקרים  שני  ביהודיּות. 
את  רואים  בישראל  מהיהודים  אחוזים   22 שרק 
אחוז  ל-15  צונח  והשיעור  כדת,  בעיקר  היהדות 
היהדות  את  לפרש  ניסיון  אמריקה.  יהודי  בקרב 
אך ורק כדת )כדי להתאימה למציאות המודרנית 
שבה חיים יהודי התפוצות( לא ימצא אוזן קשבת 

בדור הנוכחי של היהודים.

הדת: . 3 על  יותר  רב  דגש  שמים  האורתודוקסים 
היא  שהדת  חשבו  אורתודוקסים  משיבים 
המרכיב המרכזי של היהודיּות ודירגו אותה מעל 
הן  עולה  הדבר  האחרים.11  הזהות  מרכיבי  לכל 
מהמחקרים של מכון "פיו" והן מסקר הפלורליזם 
"חילונים  ישראלים  יהודים  שבו  בישראל, 
)בסקאלת  דירוג של 2.15  לחלוטין" העניקו לדת 
חשיבות של 1-4(, ו"חילוניים ומסורתיים במידת 
היהודים  בקרב   .3.05 של  דירוג  לה  העניקו  מה" 
הדתיים-לאומיים  העניקו  הדתיים,  הישראלים 
לדת דירוג של 3.75, והחרדים דירגו אותה כ-3.88.

כיצד דירגו המשתתפים את הקטגוריות: באיזו מידה כל אחד מההיבטים הבאים של היהודיות מהווה 
מרכיב עיקרי ביהודיּות? בסקאלה של 1-5, 1 = "בכלל לא" ו-5 = "במידה רבה מאוד"

1  2  3  4  5

   עמיּות/לאום           דת                       מוצא                                 תרבות
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 עד כמה הדת היא מרכיב עיקרי של "יהודיות"? 
ממוצע התשובות על סקאלה של 1-4, כאשר 1 הוא "כלל לא" ו-4 הוא "מאוד"

3.23
3.07 3.02 2.98 2.91

2.65
2.49

סקרים של פיו: אחוז היהודים בארה"ב ובישראל 
שאומרים שהיהדות, עבורם באופן אישי, היא 

בעיקר עניין של דת:

סקרים של המכון למדיניות העם היהודי: עד 
כמה הדת היא מרכיב עיקרי של "יהודיות"? 

ממוצע התשובות על סקאלה של 1-4
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לחלוטין"  "חילונים  ישראלים  שיהודים  לציין  חשוב 
מכלל  יותר  נמוך  האפשרויות  כל  את  לדרג  נטו 
יהודים  אחרים.  במקומות  והן  בישראל  הן  היהודים, 
שליש  בערך  מהווים  לחלוטין"  "חילונים  ישראלים 

מכלל האוכלוסייה בישראל – 32 אחוזים על-פי סקר 
הפלורליזם בישראל של המכון למדיניות העם היהודי. 
מהיהדות  פחותה  מהתלהבות  כנראה  נובע  הדבר 

בקרב קבוצה זו.

סקר פיו: % יהודים בארה"ב וישראל האומרים שלהיות יהודי פירושו בעיקר...

שניהם מוצא/ תרבות דת

23% 62% 15% יהדות ארה"ב

38% 15% 46% אורתודוקסים

21% 68% 11% לא-אורתודוקסים

שניהם מוצא/ תרבות דת

23% 55% 22% יהדות ישראל

30% 10% 60% אורתודוקסים

20% 68% 11% לא-אורתודוקסים

סקר דיאלוג 2016 של המכון למדיניות העם היהודי, בקרב משתתפים בארה"ב: באיזו מידה 
מהווה כל אחד מההיבטים הבאים של היהדות מרכיב עיקרי ביהודיּות. ממוצע תשובות 

בסקאלה של 1-4, כאשר 1 = "כלל לא חשוב" ו-4 – "חשוב מאוד":
מוצא תרבות עמיּות דת

2.8 3.06 3.2 3.07 יהדות ארה"ב

3.32 2.51 2.9 3.32 אורתודוקסים

2.71 3.13 3.26 3.02 לא-אורתודוקסים

סקר הפלורליזם 2016 של המכון למדיניות העם היהודי: באיזו מידה מהווה כל אחד מההיבטים 
הבאים של היהדות מרכיב עיקרי ביהודיּות. ממוצע תשובות בסקאלה של 1-4:

מוצא תרבות עמיּות דת

2.99 3.12 3.32 2.99 יהדות ישראל

2.27 2.95 3.56 3.72 דתי/חרדי

2.30 3.18 3.24 2.74 מסורתי/חילוני
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בנוסף לערך היחסי של ארבעת המרכיבים העיקריים 
ביקש  היהודי  העם  למדיניות  המכון  היהדות,  של 
הפעילויות  את  לזהות  הדיאלוג  משתתפי  מכל  גם 
יהודי".  בלהיות  כ"מהותיות  בעיניהם  שנחשבות 
פירוט.  ללא  כלליים,  במונחים  פעילויות  חמש  הוצגו 
כלומר, המשתתפים לא נשאלו על פעולות ספציפיות 
"הדלקת  כגון  בסקרים,  קרובות  לעיתים  שמופיעות 
"הליכה  או  בתפילות"  "השתתפות  או  שבת"  נרות 
על  נשאלו  הם  זאת,  במקום  יהודי".  יומי  ספר  לבית 

חמישה תחומים רחבים לביטוי של היהודיות:
קיום מצוות התורה. 1
עולם . 2 למען  כלומר  עולם",  "תיקון  למען  פעילות 

טוב יותר 

לימוד טקסטים, היסטוריה ותרבות יהודית. 3
דאגה ואחריות ליהודים אחרים ולישראל. 4
להיות חלק מקבוצה יהודית משמעותית. 5

תחומי  חמשת  את  דירגו  אשר  הדיאלוג  משתתפי 
נוספת שמסייעת  לנו שכבה  הפעילות האלה העניקו 
להלן  בעבורם.  היהודיּות  של  המשמעות  מהי  להבין 
האופן שבו הם דירגו את התחומים הללו, והאופן שבו 
את  תואם  האלה  התחומים  בחמשת  שלהם  הדירוג 
בשאלה  היהדות  מרכיבי  לארבעת  שהעניקו  הדירוג 

הקודמת:

3.19

2.95

2.68

2.66

2.14

באיזו מידה המרכיבים הבאים הם מהותיים בלהיות יהודי? בסקאלה של 1-4, 1 = "בכלל לא" 
ו-4 = "במידה רבה מאוד"

דאגה ואחריות ליהודים אחרים ולישראל

פעילות של "תיקון עולם", כלומר למען עולם טוב 
יותר 

להיות חלק מקבוצה יהודית משמעותית

לימוד טקסטים, היסטוריה ותרבות יהודית

קיום מצוות התורה

התורה"12  מצוות  "קיום  של  יחסית  הנמוך  הדירוג 
בבירור  תואם  האורתודוקסים(  בקרב  מאשר  )חוץ 
את הנטייה של יהודים לייחס פחות חשיבות למרכיב 
ה"דתי" ביהדות, לעומת שאר המרכיבים. מעניין לציין 
של  המרכיב  היה  לא  האורתודוקסים  בקרב  שאפילו 
בלהיות  מכריע  באופן  בולט  התורה"  מצוות  "קיום 

העניקו  אורתודוקסים  משיבים  למעשה,  יהודי.13 
דירוג גבוה יותר ל"לימוד טקסטים יהודיים", והדירוג 
שהעניקו ל"דאגה ואחריות ליהודים אחרים" היה גבוה 
לפעולה  העניקו  מהם  אחוזים  מ-40  יותר  יותר.  אף 

האחרונה את הדירוג המרבי. 

ליהודים  ואחריות  "דאגה  של  יחסית  הגבוה  הדירוג 
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אחרים ולישראל" אינו צריך להפתיע אותנו. אם, כפי 
חשיבות  ל"לאום/עמיּות"  מייחסים  יהודים  שראינו, 
ישראלים מייחסים  )ויהודים  ל"דת"  יותר מאשר  רבה 
אחר  מרכיב  לכל  מאשר  חשיבות  יותר  זה  למרכיב 
ואחריות  "דאגה  את  ידרגו  שהם  הגיוני  אזי  ביהדות(, 
יותר מאשר את "קיום מצוות  ליהודים אחרים" גבוה 
התורה". משתתף בדיאלוג בפיטסבורג ניסח זאת כך: 
לסייע  עליהם  עם;  ובראשונה  בראש  הם  "היהודים 
זה,  בעם  אחרים  כחברים  בעיניהם  שנחשבים  לאלה 
העולם  לשאר  שלהם  שהדאגה  דבר  של  פירושו  ואין 
אדם  אכפתי,  אדם  להיות  יכול  אתה  פחות.  מוערכת 
לאנשים  יותר מאשר  לדאוג למשפחתך  ועדיין  אוהב, 

אחרים".14

הדאגה לאנשים אחרים – פרט ליהודים – אכן חשובה 
יותר"  טוב  עולם  למען  ה"פעילות  רבים.  ליהודים 
בעיני  בחשיבותה  השנייה  היהודית  הפעילות  הייתה 
חשובה  יותר  מעט  הייתה  היא  הדיאלוג.  משתתפי 
ליהודי התפוצות מאשר לישראלים )בעיני הברזילאים 
היא הייתה החשובה ביותר(15, כפי שעולה גם מסקרים 
אחרים, ובכלל זה משני הסקרים של מכון "פיו" בקרב 

יהודים בארה"ב ובישראל.

לדברי מכון "פיו": "קיימת סבירות רבה יותר שיהודי 
ארה"ב יאמרו שאורח חיים ֶאִּתי ומוסרי חיוני לזהותם 
)69 אחוז לעומת  היהודית, לעומת היהודים בישראל 
צדק  למען  לפעילות  ביחס  גם  נכון  הדבר  אחוז(.   47
ושוויון )56 אחוז לעומת 27 אחוז(".16 למרות שניסוח 
זה אינו זהה למונח של מכון "פיו" - "תיקון עולם", וגם 
לא למונח שבו השתמש המכון למדיניות העם היהודי 
שלושת  כל  הרי  יותר",  טוב  עולם  למען  "פעילות   –
"תיקון  המושג  את  רבה  במידה  תואמים  הניסוחים 
היהודים.  למרבית  ומובן  מוכר  שהוא  כפי  עולם" 
העם  למדיניות  המכון  של  הדיאלוג  שבסקר  העובדה 
ולישראל"  אחרים  ליהודים  ואחריות  "דאגה  היהודי 
אפילו  עולם",  "תיקון  מאשר  יותר  גבוה  דירוג  צברה 
הסקר  ואילו  הלא-ישראלים,  היהודים  מרבית  בקרב 

של מכון "פיו" הראה שיהודי צפון אמריקה מעדיפים 
ואת "פעילות למען צדק"  "ניהול חיים מוסריים"  את 
השפה  מהבדלי  נובעת   - לישראל"  "דאגה  על-פני 
התמקדות  לעומת  ליהודים  )דאגה  הסקרים  שני  בין 
המדגם.  בהרכב  ומההבדלים  בישראל(  ספציפית 
ייתנו  הדיאלוג  שמשתתפי  יותר  רבה  סבירות  קיימת 
"הממוצע"  היהודי  מאשר  יותר  לישראל  עדיפות 

שנסקר על-ידי מכון "פיו".17

לא  הדיאלוג  ממשתתפי  מקצת  בעיני  לפחות 
של  השבטית  התחושה  בין  סתירה  כמעט  התקיימה 
יותר  האוניברסלית  התחושה  לבין  ליהודים"  "דאגה 
של "דאגה לעולם". משתתפים בכמה מפגשי דיאלוג 
כל  בין  שותפות  של  לקיומה  מפורש  רצון  הביעו 
שניסחה  כפי  העולם".  את  "לשפר  מנת  על  היהודים 
"ומה אם, במקום לחפש  זאת משתתפת בוושינגטון: 
דרכים מלאכותיות ליצור קשר, נתקשר יחדיו כקבוצה 
אלה,  משתתפים  בעיני  עולם?"18  תיקון  באמצעות 

אפוא, מה שנראה כאתגר הופך למעשה להזדמנות.

מהם המרכיבים העיקריים של היהודיות 
)צעירים לעומת מבוגרים(

בשנים האחרונות נערכו דיונים רבים סביב ההבדלים בין 
יהודים צעירים ומבוגרים יותר בנושאים שונים, ובכלל 
זה – בייחוד במקרה של יהדות התפוצות – סביב הבדלי 
היחס  ושל  זהות  של  לעניינים  בהתייחסות  הדורות 
הגיל  קבוצות  של  שההרכב  גם  יודעים  אנו  לישראל. 
שיעורי  מאוחרים,  מנישואים  כתוצאה  ומשתנה,  הולך 

פריון נמוכים ושיעור גבוה של נישואים מעורבים.

הבדלים  מאותם  מקצת  על  מצביע  הדיאלוג  סקר 
בהתממשותם  חזינו  הדיונים  ובמקצת  בין-דוריים, 
דעות  הביעו  צעירים  משתתפים  אלה.  הבדלים  של 
רדיקליות יותר במובנים מסוימים לעומת המשתתפים 
מקצת  על  השיבו  אף  והצעירים  יותר,  המבוגרים 
השאלות של המכון למדיניות העם היהודי באופן שונה 

מאוד מאשר קבוצת הסקר המבוגרת יותר.
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נבחן את הדירוג של ארבעת המרכיבים  לדוגמה, אם 
למשתתפי  שככלל,  שלמרות  ברור  היהדות,  של 
כיהודים,  יותר  פעילים  להיות  נטייה  הייתה  הדיאלוג 
על  דגש  יותר שמים קצת פחות  צעירים  יהודים  הרי 
המשתתפים  לעומת  היהדות,  של  הלאומי  המרכיב 
ללאום  מתייחסים  עדיין  הם  ככלל,  יותר.  המבוגרים 
ככל  אולם  ביהדות,  חשובים  מרכיבים  כאל  ולעמיּות 
שהם צעירים יותר, כך פוחתת הנטייה שלהם להעניק 
של  בסקאלה   ,5( המרבי  הדירוג  את  אלה  למרכיבים 
מהמדגם  מוציאים  כאשר  במיוחד  בולט  הדבר   .)1-5
של  דעותיהם  את  ובוחנים  הישראלים  המשיבים  את 

יהודי התפוצות על-פי קבוצות גיל.

"דאגה  של  היחסי  בדירוג  מתגלה  דומה  תוצאה 
שצוין  שכפי  ולישראל".  אחרים  ליהודים  ואחריות 
להערכה  שזכתה  היהודית  הפעילות  זו  לכן,  קודם 
אולם  הדיאלוג.  סקר  משתתפי  בקרב  ביותר  הגבוהה 
גיל, מתברר שככל  על-פי קבוצות  נבחנת  היא  כאשר 
להעניק  נטייתו  פוחתת  כך  יותר,  צעיר  שהמשיב 
זו את הדירוג המרבי )שוב, 5 בסקאלה של  לפעילות 
של  הסקר  ממשתתפי  ממחצית  שיותר  בעוד   .)1-5
יותר  או   65 בגילאים  היהודי  העם  למדיניות  המכון 
 – המרבי  הדירוג   – כ-5  ואחריות"  "דאגה  את  דירגו 
 )18-29 )בני  הצעירה  הגיל  מקבוצת  משליש  פחות 

סברו ש"דאגה ואחריות" ראויות לדירוג 5.

עמיּות/לאום כמרכיב עיקרי ביהודיּות: אחוז המשיבים בכל קבוצת גיל שדירגו כ-"5"

כולל ישראלים ללא ישראלים
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פעילים  יהודים  שבעיני  מראה  זה  פרק  לסיכום, 
התרבות  באמצעות  בעיקר  משתקפת  היהדות  כיום, 
הדאגה  את  מוקירים  הם  מכך  וכתוצאה  והעמיּות, 
יותר מאשר את המבעים  ליהודים אחרים  והאחריות 
שבעיני  רואים  אנו  שני,  מצד  היהדות.  של  המעשיים 
יותר  חלש  העמיּות  מרכיב  יותר,  צעירים  יהודים 
מאשר בעיני היהודים המבוגרים יותר )ייתכן שההבדל 
בין- משינוי  או  החיים"  "מחזור  של  ממגמות  נובע 

יכולים ללמוד  דורי(. מוסדות יהודיים ומדינת ישראל 
היהודים.  של  בהזדהותם  אלה  מגמות  משינויי  רבות 

נציין רק שתי השלכות אפשריות: הקהילות היהודיות 
על  יצירתי  באופן  לחשוב  צריכות  העולם  ברחבי 
כאלה  ובייחוד  מנותקים,  ליהודים  להתחבר  דרכים 
ממשפחות מעורבות, אשר רואים את היהדות בעיקר 
רואים  "מחוברים"  ולקשר אותם למה שיהודים  כדת, 
ולתרבות.  לעם   – ביהדות  יותר  מרכזיים  כמרכיבים 
שפה  לפתח  להמשיך  צריכה  ישראל  מדינת  בנוסף, 
ומנהגים של תרבות יהודית הנבדלים באמת ובתמים 

מהאורתודוקסיה הדתית.

הדאגה והאחריות ליהודים אחרים ולישראל חיונית בלהיות יהודי: אחוז המשיבים בכל קבוצת גיל 
שדירגו כ-"5"

כולל ישראלים ללא ישראלים
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נפוצות. החל בעמ' 13. )דביר ובית התפוצות, 2016(.

ניתן למצוא את הדו"ח "ערכים יהודיים והשימוש   2
של ישראל בכוח עימות מזוין: עמדות יהודי העולם" ב:

http://jppi.org.il/news/175/58/Jewish-Values-
and-Israel-s-Use-of-Force-in-Armed-Conflict--

   /Perspectives-from-World-Jewry

ודמוקרטית:  יהודית  כמדינה  "ישראל  הדו"ח   3
עמדות יהודי העולם"  נמצא ב:

http://jppi.org.il/uploads/jewish_and_democratic-
eng.pdf

אודות  התקשורתי  הכיסוי  את  למצוא  ניתן   4
הדיאלוג בשנת 2014 ב: 

http://jppi.org.il/uploads/09-07-14%20Selected%20

Press%20

.Clippings.pdf

ניתן למצוא את הכיסוי התקשורתי אודות הדיאלוג בשנת 
2015 ב:

http://www.timesofisrael.com/a-wartorn-israel-directly-

affects-diaspora-jewryso-wheres-its-voice/?fb_comment_

 id=915104805226877_915535288517162,

כאן:

http://forward.com/opinion/317923/israeli-studyfinds-

 jews-fretful-as-israeli-actions-stir-bias/,

וכאן:

http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-

 news/1.667542.

המשתתפים בסקר נתבקשו לדרג את הקטגוריות   5
התשובות  את  מראים  הגרפים  וכל   ,1-5 של  בסקאלה 
על  אולם,   .1-5 של  סקאלה  על-פי  הם  המשתתפים  של 
שמציגים  הגרפים  כל  אחרים,  לסקרים  להשוותם  מנת 

התפלגות  את  שיציגו  כך  הותאמו  התשובות  ממוצע  את 
התשובות בסקאלה של 1-4.

בישראל(  היהודים  )ומחצית  באמריקה  יהודים   6
נוטים להיות חילונים יותר מבני דתות אחרות. "הם חילונים, 
הדתיים.  בטקסים  שלהם  וההשתתפות  האמונות  מבחינת 

הם דתיים כמו נוצרים שלא הולכים לכנסייה". ראו: 

 Does Political Liberalism Undermine Jewish engagement?

 Implications for Research, Education and American Jews,

 Presented at: Network for Research in Jewish Education,

June 2016.

סמינר הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי   7
בפילדלפיה, 18 באפריל, 2016. רשם ליונל בראון.

ראו, ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם   8
היהודי לשנת 2015: 

http://jppi.org.il/uploads/JPPI_2014-2015_Annual_

 Assessment_English-Jewish_People_Demography.pdf

סקר הפלורליזם שאל על דת, מוצא, לאום )אך לא   9
בסקאלה  השתמש  הוא  ותרבות.  בו(  הכרוכה  העמיּות  על 

של 1-4 במקום סקאלה של 1-5.

מהמשתתפים  ביקש   JPPI של  שהסקר  בעוד   10
יהודים  על  פיו  מכון  של  הדו"ח  אפשרויות,  ארבע  לדרג 
דת,  ביניהן:  לבחור  שיש  אפשרויות  שלוש  כלל  בישראל 
את  תרגם  כאשר  שגה  האנגלי  הדו"ח  ותרבות.  לאומיות 
ל"מוצא"  העברי(  במקור  )כך  לאומי"  "עניין  העברי  הביטוי 
כפי  לשאלה  מתייחסים  אנו  הנוכחי,  בדו"ח   .)ancestry(
שנשאלה בעברית. בסקר של מכון פיו על יהודים אמריקנים 
ניתן לבצע  היו הקטגוריות: דת, תרבות ומוצא. לפיכך, לא 
השוואה מדויקת בין ארה"ב וישראל על סמך השאלות של 
מכון פיו, למרות שמכון פיו כלל השוואה כזאת בדו"ח על 

ישראל.

מעניין שסקר הדיאלוג מראה שמשתתפים "ללא   11
למדי  גבוה  הדת  את  דרגו  בארה"ב  קבוצתית"  השתייכות 
 .)3.23( האורתודוקסים  למשתתפים  בהשוואה   ,)3.02(
בסקר  החילונים  כמו  נמוך  בדרוג  הדת  את  דרגו  החילונים 
בישראל  היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  הפלורליזם 

.)2.51 ,2.49(

הפערים בין הקטגוריות אינן תמיד גדולים מאוד,   12
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השאלה.  נוסחה  שבו  האופן  של  תוצאה  בחלקם  הם  אלא 
כל משתתף דרג כל קטגוריה על גבי הסקלה, ומאחר שאך 
היא  התוצאה  כ-1,  כלשהו  מרכיב  דרגו  משתתפים  מעט 
סקלה שבה לכל הקטגוריות ערך כלשהו. הגרף למעלה של 
מכון פיו הוא דוגמה למה שקורה כאשר יהודים מתבקשים 
לבחור בין קטגוריות, ולא לדרג את כל הקטגוריות. במקרה 

כזה, הפערים בולטים הרבה יותר.

רק כמחצית מהאורתודוקסים דרגו זאת כ-4 או 5   13
)מתוך 5(.

סמינר הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי   14
בפיטסבורג, 4 באפריל, 2016. רשם: שמואל רוזנר.

כאשר משווים את אחוז המשתתפים שדירגו את   15
כל אחת מהפעולות כ-4 או 5 )בסקלה של 1-5(.

  "Israel’s Religiously Divided Society", Pew 2016,  16

page 62.

לא- דיאלוג  משתתפי  שבהם  הפעמים  מספר   17
ממוצע,  יהודי  של  לזה  בהשוואה  לישראל,  נסעו  ישראלים 
המכון  של  הדיאלוג  ממשתתפי  אחוזים   4 רק  בולט: 

למדיניות העם היהודי לא ביקרו בישראל.

היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  סמינר   18
בוושינגטון, 11 באפריל, 2016. רשם: שמואל רוזנר.
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 בעקבות המהפכה הציונית: 
 דפוסי זהות קולקטיבית יהודית 

בקרב יהודים בישראל 10
ציונות והזהות היהודית 

מבחינת  האחרונה  בשנה  המכוננים  האירועים  אחד 
נערך  אשר  סקר,  של  פרסום  היה  היהודית  הזהות 
 PEW המחקר  מכון  על-ידי   2014-2015 בשנים 
של  ופוליטיים  דתיים  וזהויות  גישות  ערכים,  לגבי 
הישראלית  "החברה  הסקר  בישראל.  האוכלוסייה 
נתונים  של  שפע  מעניק  דתית"  מבחינה  המפולגת 
ישראלים  יהודים  הגוונים:  מכל  הישראלים  אודות 
)דתיים  דתיים  )אולטרה-אורתודוקסים(,  חרדים   -
לאומיים(, מסורתיים )שומרי מצוות באופן סלקטיבי( 
וכן   - מצוות(  שומרי  שאינם  כאלה  )או  וחילונים 
מוסלמים, נוצרים ודרוזים. אולם הסקר מעניין לא רק 
בשל הנתונים שבו. יש חשיבות רבה לכך שהוא נערך 
על-ידי מכון PEW, מכון לא-ישראלי, אשר ערך בשנים 
2012-2013 סקר דומה בקרב יהודי אמריקה, ולפיכך 
לא  אם  גם  מפורטת,  השוואה  לערוך  מאפשר  הוא 

פשוטה, בין שני הסקרים.

 ,PEW הסקר נוהל על-ידי המחלקה למחקר דתי במכון
את  מדגיש  הציבור  בפני  והוצג  פורסם  שבו  והאופן 
דתיות  והתנהגויות  אמונות  גישות,  של  כסקר  אופיו 
"החברה הישראלית המפולגת מבחינה דתית". עם   –
זאת, אנו טוענים שהסקר מודד וחושף לאו דווקא את 
במובן האמריקני שלה,  לא את הדת  ובייחוד  "הדת", 
אלא  אינדיבידואליות,  ופרקטיקות  אמונות  כלומר 
הקולקטיבית  הזהות  של  החלופיות  המסגרות  את 

היהודית, או ליתר דיוק, את ההשפעות של אימוץ של 
מסגרות שונות של זהות קולקטיבית יהודית.

לשאול  ניתן   ,PEW מכון  של  הסקר  נתוני  על-סמך 
שתי שאלות יסודיות: האחת, האם היהודים בישראל 
יהודית?  זהות  של  ותבנית  תפיסה  אותה  חולקים 
התפוצות  ויהודי  בישראל  היהודים  האם  והשנייה, 
יהודית?  זהות  של  ותבנית  תפיסה  אותה  חולקים 
בישראל  היהודית  האוכלוסייה  שבקרב  נראה  אנו 
זהות  של  מאוד  שונות  ותבניות  תפיסות  שתי  ישנן 
כל  של  וזו  ה"חילונית",  האוכלוסייה  של  זו   – יהודית 
השאר )אולטרה-אורתודוקסים, אורתודוקסים, דתיים 
לאומיים ומסורתיים(. בנוסף, התפיסה החילונית של 
זהות יהודית שונה במידה ניכרת מזו אשר באה לידי 
שמקדמת  היהודית  ההזדהות  אודות  בשיח  ביטוי 

הקהילה היהודית המאורגנת בתפוצות.

המסגרות השונות של הזהות הקולקטיבית היהודית, 
תוצאה  הן   PEW מכון  של  בסקר  ביטוי  לידי  שבאות 
של המהפכה הציונית. הציונות, בייחוד בשנים שלפני 
והתגבשה,  התעצבה  בהן  השנייה,  העולם  מלחמת 
יהודית  מדינה  להקמת  תנועה  מאשר  יותר  הייתה 
ואילך  ה-20  המאה  של  ה-30  משנות  שמאז  )למרות 
תנועה  הייתה  זו  בה(.  העיקרי  המרכיב  זה  היה 
ובייחוד  היהודיים,  החיים  את  מחדש  לארגן  שנועדה 
היה  הדבר  הקולקטיבית.  הזהות  של  התבנית  את 
של  בנטל  שנשאו  התנועות  של  במקרה  בייחוד  נכון 
העבודה  תנועות   – בפלשתינה-א"י  הציוני  המימוש 
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בציונות,  אחרות  לתנועות  בדומה  למיניהן.  הציוניות 
כמסגרת  הדת,  את  להחליף  ביקשו  אלה  תנועות 
וזהות  יהודיים  חיים  של  הכוללת  הסמכותית 
זה  מהלך  ולאומית.  פוליטית  במסגרת  קולקטיבית, 
ה"חילוניות",  הציוניות  התנועות  בקרב  בייחוד  לּוָוה, 
בניסיון לבסס את היהודיות על "מסגרות אימננטיות" 
של  גם  מסוימת  ובמידה  פוליטי  קולקטיב  שפה,  של 
לוח שנה, ולא על אידיאלים, שאיפות וחובות של הדת 
או תקווה משיחית. באופן זה, אם האדם חי במדינת 
ובייחוד  עברית,  דובר  המדינה  אזרח  והוא  ישראל 
של  במונחים  האזרחיות  חובותיו  את  ממלא  הוא  אם 
אדם  אותו  אזי  בפוליטיקה,  ומעורבות  צבאי  שירות 
מנהל חיים יהודיים. אין לאותו אדם צורך למלא אותם 
ניתן  כלשהו.  נוסף  בתוכן 
של  שבעיניהם  לומר  אף 
בניה ובנותיה של המהפכה 
היהודית  ההוויה  הציונית, 
מערכת  ולא  מסגרת  היא 
כרוכה  היא  תכנים.  של 
במסגרות  בהשתתפות 
ועבריות,  ישראליות 
)צרפתיות,  אחרות  ולא 
זוהי  פולניות(.  או  גרמניות 
מההנחות  שונה  תפיסה 
של השיח אודות ההזדהות 
היהודית בקהילה היהודית 
המאורגנת באמריקה, שבו 
אמונות   – תכנים  של  מערכת  היא  היהודית  ההוויה 
יהודיים  לימודים  בישראל,  תמיכה  דתיים,  ומנהגים 
את  המכנה  האוכלוסייה  שפלח  טוענים  אנו  וכדומה. 
ביצעה  אשר  קבוצה,  לאותה  משתייך  "חילוני"  עצמו 
וחוותה את המהפכה במבנה של הזהות הקולקטיבית 

היהודית.

אחרות  קבוצות  הושלמה.  לא  זו  מהפכה  זאת,  עם 
פלשתינה-א"י  של  היהודית  באוכלוסייה  )חרדיות( 

הניסיון  לעצם  זה  ובכלל  זו,  לתוכנית  בלהט  התנגדו 
קבוצות  יהודית.  לאומית-פוליטית  מסגרת  להקים 
אחרות ניסו לפרש באופן אחר את הלאומיות היהודית 
במסגרת  אחר(  או  כזה  )באופן  אותה  ולהטמיע 
 PEW מכון  של  הנתונים  לפיכך,  המסורתית.  הדתית 
מציגים בפנינו ארבע קטגוריות של הזדהות: חילונים, 
מסורתיים, דתיים וחרדים. שתיים מתוך קבוצות אלה 
מייצגות את הקצוות – החילונים והחרדים – והשתיים 
האחרות מייצגות את "האמצע" או את דרך הביניים. 
החילונים, אשר מהווים כיום 49 אחוזים מהאוכלוסייה 
היהודית בישראל, מייצגים את האוכלוסייה שמימשה 
את המהפכה הציונית. ואילו החרדים, אשר מהווים 9 
אחוזים מהאוכלוסייה היהודית, מייצגים את הקבוצה 
הדתיים  הביניים,  קבוצות  זו.  למהפכה  שהתנגדה 
אשר  אלה  את  מייצגות   ,)29%( והמסורתיים   )13%(
או  כזה  באופן  היהודית  הלאומיות  את  מפרשים 
המסורתית-דתית  במסגרת  אותה  ומטמיעים  אחר 
המפורטים  והערכים  הגישות  היהודית.  הזהות  של 
של  המסגרת  את  משקפים  מפגינה  קבוצה  שכל 
בנושאים  אימצה.  שזו  היהודית  הקולקטיבית  הזהות 
החרדים,  לצד  עומדים  והמסורתיים  הדתיים  רבים, 
לחילונים.  יותר  קרובים  הם  אחרים  בנושאים  אולם 
הקולקטיבית  הזהות   ,PEW מכון  של  הנתונים  לפי 
היהודית בישראל היא דינאמית, ויש ישראלים שנעים 
נותרות  עצמן  התחנות  אולם  השונות.  ה"תחנות"  בין 

יציבות.

  PEW ניתוח ממצאי
החילונים כנגד כל השאר

היהודית  הזהות  של  המהפכני  המחודש  הארגון 
שביצעה הציונות ואשר מאפיין את החילונים, אך לא 
הסקר  בתוצאות  לעין  בולט  האחרות,  הקבוצות  את 
של מכון PEW. כך, בשאלה של אופי הזהות היהודית, 
היא  היהודית  שהזהות  בתפיסתם  בולטים  החילונים 

החילונים 
מהווים 49 אחוז 

מהאוכלוסייה 
היהודית בישראל 

ומייצגים את 
מגשימי המהפכה 

הציונית, לעומת 
החרדים )9%(, 
המייצגים את 

מתנגדי מהפכה זו 
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בעיקר עניין של השתייכות לאומית ותרבות לאומית. 
כלשהו  קשר  לה  שיש  סברו  מהם  אחוזים   17 רק 
לדת. בכך הם מצויים בניגוד חריף לכל שאר קבוצות 
ההזדהות. בקרב החרדים, 70 אחוזים סבורים שמדובר 
שהנושא  סבורים  אחוזים   27 ועוד  בלבד,  דתי  בעניין 
והתרבותית.  הלאומית  בזהות  והן  בדת  הן  כרוך 
בנושא  שמדובר  סבורים  אחוזים   85 הדתיים,  בקרב 
בקרב  אפילו  לאומית.  וזהות  דת  של  בשילוב  או  דתי 
דתי  נושא  שזהו  סבור   )58%( ברור  רוב  המסורתיים, 
גם  החילונים  לאומית.  והשתייכות  דת  של  שילוב  או 
רואים  הישראלים  שבו  באופן  דרמטי  באופן  בולטים 
כמרכיבים  ל"יהודיּות"  "הישראליות"  בין  היחס  את 
יש  החילונים  בקרב  רק  שוב,  הקולקטיבית.  בזהותם 
רוב ברור )59%( שרואה את עצמו קודם כול כישראלי 
החרדים,   – האחרות  הקבוצות  כל  כיהודי.  כך  ואחר 
גדול  ברוב  עצמן,  את  רואות   – והמסורתיים  הדתיים 
החילונים,  בעבור  כיהודיות.  כול  קודם  מוחלט,  או 
הישראליות היא ההיבט העיקרי בזהות הקולקטיבית 
שלהם. ניתן אף לטעון שהישראליות היא-היא הזהות 
מרבית  שבעבור  להדגיש  חשוב  שלהם.  היהודית 
יהודי- להיות  פירושו  ישראלי  להיות  החילונים, 

הישראליות  בתפיסת  כוללים  אינם  הם  ישראלי. 
החילונים  בישראל.  הערבים  האזרחים  את  שלהם 
היהודית  להוויה  מתייחס  יהודי"  ש"להיות  סבורים 
ואף  איתה  מזדהים  אינם  שהם  המסורתית-גלותית, 
בהזדהות  משנית  היא  זו  הוויה  לפיכך,  אותה.  דוחים 

היהודית-ישראלית העיקרית שלהם.

היהודים  כל  כמו  שהחילונים,  להדגיש  יש  זאת,  עם 
וחיבור  יהודית  גאווה  חשים  בישראל,  האחרים 
להיות  גאים  שהם  אמרו  מהם  אחוזים   88 ליהודים. 
של  חזקה  תחושה  מרגישים  אחוזים  ו-81  יהודים, 
הן  האחרות,  הקבוצות  )בקרב  היהודי.  לעם  שייכות 
מעל  השיגו  יהודית  השתייכות  והן  יהודית  גאווה 
חיבור  של  זו  שתחושה  דומה  אולם,  אחוזים(.   90
יהודי  כל  של  לפוטנציאל  בחלקה,  לפחות  קשורה, 

להפוך לישראלי. כמו הקבוצות האחרות, 98 אחוזים 
להפוך  זכות  יש  יהודי  שלכל  מסכימים  מהחילונים 
פחות  שהם  נראה  בזמן,  בו  ישראל.  במדינת  לאזרח 
ופחות  הנוכחי  במיקומם  יהודים  באותם  מתעניינים 
קשורים אליהם. בניגוד לשאר קבוצות ההזדהות, רק 
חשים אחריות מיוחדת לעזור  43 אחוזים מהחילונים 
בצרה  לליהודים  העולם  ברחבי  נזקקים  ליהודים 
ו-75  והדתיים  מהמסורתיים  אחוזים   60 )לפחות 

אחוזים מהחרדים חשים כך(.

כפי שמציין מכון PEW, רק ישראלים מעטים מציינים 
אולם  החילונים.  מקרב  גם   ,)66 )עמ'  דת  חסרי  שהם 
כמשתייכים  עצמם  רואים  שהחילונים  היהודית  הדת 
שהיא  נובע  ומכאן  יהדותם,  את  מגדירה  אינה  אליה 

אחוזים   2 רק  חשובה.  אינה 
את  מציינים  מהחילונים 
מאוד.  כחשובה  הדת 
מכריע  רוב  לכך,  בניגוד 
והדתיים  החרדים  בקרב 
כחשובה  הדת  את  מציין 
ו-85  אחוזים   96( מאוד 
ובקרב  בהתאמה(,  אחוזים, 
אחוזים   83 המסורתיים 
כחשובה  הדת  את  מציינים 
למדי  חשובה  או  מאוד 
 19 רק  החילונים,  )בקרב 
הדת  את  ציינו  אחוזים 

כחשובה למדי(.

זו בלבד שהחילונים סבורים שהדת אינה חשובה  לא 
שחשוב  סבורים  מהם  אחוזים   28 שרק  אלא  מאוד, 
בקרב  מאוד  שונה  המצב  שוב,  יהודי.  להיות  מאוד 
הקבוצות האחרות. בקרב החרדים והדתיים, מעל 90 
ובקרב  יהודי,  להיות  מאוד  שחשוב  סבורים  אחוזים 
זו  לטענתנו,  כך.  חושבים  אחוזים   68 המסורתיים, 
היהודית  להוויה  החילונים  שבעבור  מכך  תוצאה 
 , משמעותי  תוכן  אין  הישראלית  מההוויה  הנפרדת 

רק ישראלים 
מעטים מציינים 

שהם חסרי 
דת, גם בקרב 

חילונים. אולם 
חילונים לא 

רואים שהדת 
היהודית מגדירה 

את יהדותם
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כזהות  היהודית  הזהות  של  "המסגרתי"  האופי  ומן 
בתפוצות,  למצב  בניגוד  החילונים.  בקרב  לאומית, 
שבו יש לממש בפועל את הזהות היהודית )באמצעות 
למען  ב"מצעד  השתתפות  חנוכה,  נרות  הדלקת 
ישראל" וכדומה(, ההוויה היהודית בישראל היא דבר 
שבה  והלשונית  הפוליטית  המסגרת  מכורח  נתון 
על- )למשל,  תשתנה  המסגרת  אם  חיים.  הישראלים 

גם  הזמן(  )במשך  תשתנה  זילנד(,   לניו  הגירה  ידי 
היהודית  ההוויה  החילונים,  בעבור  הלאומית.  הזהות 
אינה כל כך מצב שיש לשאוף אליו )ולכן הוא "חשוב"(, 
לזהויות לאומיות אחרות,  ושווה ערך  נתון  אלא מצב 
באמצעות השתתפות  הן,  גם  ביטוי,  לידי  באות  אשר 
היו  הם  אם  )דהיינו,  ולשוניות.  פוליטיות  במסגרות 
והם  הגורל  רצה  צרפתים.  היו  הם  בצרפת,  חיים 

בישראל, ולכן הם יהודים(.

שהאדם  כחובה  נתפסת  היהודית"  ש"ההוויה  ככל 
נתונה(,  נייטרלית  חברתית  כעובדה  )ולא  ממלא 
כחשוב  ולפיכך  כחיוני,  רואה  שהחילוני  היחיד  הנוהג 
ליהודיּותו, הוא "זיכרון השואה". שוב, מאחר שמרבית 
החילונים אינם מתייחסים להזדהות היהודית בעיקר 
אפילו  אינם  מרביתם  בפועל,  להשיגו  שיש  כדבר 
להשגת  כחיוניים  בישראל  למגורים  מתייחסים 
היהודיּות. בניגוד לדתיים, ש-54 אחוזים מהם השיבו 
אחוזים  ול-42  היהודית,  להוויה  הכרחי  שהדבר 
מהמסורתיים שחשבו כך, רק 23 אחוזים מהחילונים 

סברו שהמגורים בישראל הכרחיים. 

ִהצַּגנו טענה, שהחרדים, הדתיים והמסורתיים לא חוו 
באופן  אותה  חוו  לא  או  הציונית,  המהפכה  את  כלל 
משתמשים  הם  שבו  ה"דקדוק"  לפיכך,  ויסודי.  מלא 
הדתי- לדקדוק  יותר  קרוב  היהודית  הזהות  בנושא 

זה  דקדוק  של  המודרני  לנוסח  ובייחוד  מסורתי, 
)בייחוד  כיום  בתפוצות  רבות  קהילות  משמש  אשר 
הדת  האלו,  הקבוצות  כל  בעבור  דהיינו,  בארה"ב(. 
היא מרכיב חשוב הרבה יותר בזהות היהודית מאשר 
מימוש  היא  הישראליות  בנוסף,  החילונים.  בעבור 

כך,  עקב  שלה.  תרגום  או  תחליף  ולא  היהודיּות,  של 
כך  ואחר  יהודיות  כול  קודם  הן  הללו  הקבוצות  כל 
ישראליות. בנוסף, בעבור קבוצות אלה, היהודיּות היא 
על  לכן,  נייטרלי.  חברתי  מצב  ולא  ושאיפה,  אידיאל 
אורח  לנהל   – דבר-מה  לעשות  יש  יהודי,  להיות  מנת 
את  לזכור  בישראל,  לגור  מצוות,  לקיים  מוסרי,  חיים 
מאוד.  חשובה  היהודית  וההוויה   – וכדומה  השואה 
משום שהחילונים ברובם אינם רואים בהוויה היהודית 
מסגרת  בתוך  נתון  מצב  אלא  שאיפה,  או  אידיאל 
פוליטית, הם אינם חושבים שפרקטיקה כלשהו מבין 
הפרקטיקות הללו חיוני על מנת להיות יהודי )למעט 

החריג המתון של זיכרון השואה(.

את  עברו  לא  והמסורתיים  הדתיים  החרדים,  שוב, 
הקולקטיבית  בזהותם  במלואה  הציונית  המהפכה 
היהודית. אולם, החרדים הם אלה שדחו באופן מפורש 
במלחמה  פתחו  ולמעשה  הזה,  החדש  הסדר  את 
ל"אנטי- ההסבר  לדעתנו,  זהו,  נגדו.  אידיאולוגית 
ידוע  מאפיין  שזהו  למרות  החרדים.  של  ציונות" 
היטב של החרדים, איננו סבורים שהוא מובן כהלכה, 
לאומיים,  הם  החרדים  מרבית  אחד,  מצד  כלל.  בדרך 
ובהתיישבות  יהודית  בהעצמה  תומכים  שהם  בכך 
מרצונם  השתתפו  הם  בה.  ובשליטה  ישראל  בארץ 
ב-40  הימניות-לאומניות  הקואליציה  בממשלות 
השנים האחרונות. עם זאת, הם מאז ומתמיד התנגדו 
והם  "ציונות",  ולמושג  לתווית  להתנגד(  )וממשיכים 
המדינה  לסמלי  אחרת,  או  כזו  במידה  מתנגדים,  גם 
ואינם משתתפים בטקסים האזרחיים שלה. הדבר בא 
לידי ביטוי בסקר של מכון PEW . רק שליש מהחרדים 
מדויק  באופן  אותם  מתאר  "ציוני"  שהמונח  אומרים 
מאוד או מדויק במידת-מה )רק 9 אחוזים ציינו אותו 
כ"מדויק מאוד"(. בכל הקבוצות האחרות, לפחות שני 

שלישים אומרים שמונח זה מתאר אותם במדויק. 

"ציונים",  אינם  שהם  אומרים  החרדים  שכאשר  דומה 
כוונתם לכך שהם דוחים באופן מודגש את המהפכה 
הקולקטיבית  לזהות  נוגע  שהדבר  ככל  הציונית 
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את  לחלוטין  דוחים  הם  כלומר,  ולהשלכותיה. 
באמצעות השתייכות  רק  יהודי  להיות  שניתן  הרעיון 
עברית.  דיבור  באמצעות  או  יהודי  פוליטי  לקולקטיב 
אלתר,  מדרכי  הרב  של  הערתו  את  כאן  לזכור  )ראוי 
של  הראשונה  במחצית  גור,  חסידות  של  האדמו"ר 
חרוד:  עין  קיבוץ  של  החלוצים  לגבי  ה-20  המאה 
90 אחוזים  לכך, מעל  דוברי עברית"(. בהתאם  "גויים 
זו בעיקר שאלה של  מהחרדים השיבו שלהיות יהודי 
דת. הדתיים הלאומיים והמסורתיים אינם דוחים את 
התווית הציונית, מפני שבעבורם "ציונות" היא גם כן 
הדתיים  הממדים  של  להגשמה  או  למימוש  אמצעי 
של היהדות. החרדים אינם מקבלים פשרנות כזו. כמו 
הקרדינל ניומן, אשר טען שישנן רק שתי דרכים – זו של 
הכנסייה הקתולית )"רומא"( או אתאיזם, גם החרדים 
חשים למעשה שישנן רק שתי דרכים – זו של "היהדות 
כאשר  לכן,  ה"ציונות".  של  זו  או  לתורה"  הנאמנה 
ההשתייכות  קבוצת  את  נוטשים  חרדים  או  חילונים 
הם  בשאלה,  יוצאים  או  בתשובה  וחוזרים  שלהם 
חילונים  אם  הקצה.  אל  הקצה  מן  עוברים  כלל  בדרך 
חוזרים בתשובה, הם לעיתים קרובות ביותר הופכים 
עוזבים  החרדים  ואם  לאומיים.  לדתיים  לא  לחרדים, 
הופכים  הם  המקרים  במרבית  שלהם,  המסגרת  את 

לחילונים.

באופן  בחלקו  מוגדר  וחברתי  פוליטי  קולקטיב 
אם  נמסרת.  היא  ולמי  בו  מחולקת  הסמכות  שבו 
הקולקטיב היהודי מוגדר כפוליטי-לאומי באופיו, אזי 
לצרכים וליעדים פוליטיים יש משקל מרבי וההנהגה 
אם  אולם,  הסמכות.  מרב  את  מקבלת  הפוליטית 
דתי- כקולקטיב  היהודי  העם  את  להגדיר  ממשיכים 

לחשובים  הופכים  הדתיים  היעדים  אזי  מסורתי, 
ביותר וההנהגה הדתית היא בעלת הסמכות העליונה. 
דומה שנושא זה בולט לעין באחת השאלות שהודגשו 
עקרונות  בין  סתירה  יש  "אם   :PEW מכון  של  בסקר 
לקבל  צריך  מה  היהודית,  ההלכה  לבין  דמוקרטיים 
עדיפות?" גם כאן החרדים והחילונים היו תמונת-ראי 

שיש  אומרים  מהחילונים  אחוזים   89 אלה.  של  אלה 
שיעור  ואותו  הדמוקרטיים,  לעקרונות  עדיפות  לתת 
- 89 אחוזים - מהחרדים אומרים שיש לתת עדיפות 
לחוקי ההלכה. דומה שהעמדה החילונית משקפת לא 
העדפה  גם  אלא  דמוקרטיים,  בעקרונות  דבקות  רק 
המסגרת  על-פני  הפוליטית-לאומית  המסגרת  של 
הדתית. החרדים, לעומתם, טוענים בתוקף שהמסגרת 
הכוללת של העם היהודי נותרה דתית-מסורתית, ולכן 

ההלכה זוכה אצלם לעדיפות.

הסותרים  והחילונים,  החרדים  המנוגדים,  הקטבים 
החברתיים  בקשרים  גם  ביטוי  לידי  באים  זה,  את  זה 
בקרב  והן  החרדים  בקרב  הן  המכריע,  הרוב  שלהם. 
שתי  בין  מעורבים  לנישואים  מתנגד  החילונים, 
הקהילות. 95 אחוזים מהחרדים אומרים ש"לא יחושו 
ילדיהם  אם  בנוח"  כלל  יחושו  ש"לא  או  בנוח"  מאוד 
אומרים  מהחילונים  אחוזים  ו-93  לחילונים.  יינשאו 
אי- חשים  החילונים  לחרדים.  ביחס  הדבר  אותו 
נוחות גדולה יותר באשר לאפשרות שילדיהם יינשאו 

לחרדים, לעומת האפשרות שיינשאו לנוצרים.

הם  לדת.  מתנגדים  ממש  אינם  בישראל  החילונים 
פשוט אינם רוצים שזו תגדיר מה פירושו להיות יהודי, 
הפוסקים  יהיו  נציגיה  או  שהדת  רוצים  אינם  והם 
מקיימים  רבים  חילונים  יהודיים.  חיים  של  בנושא 
מחזיקים  מסוימת  ובמידה  אחדים  דתיים  מנהגים 
יותר  זאת  עושים  והם  מסוימות,  דתיות  באמונות 
מאשר יהודים לא-אורתודוקסים באמריקה. כך, שליש 
מבין  אחוזים   22( כשרות  שומרים   )33%( מהחילונים 
אחוזים   7 כשרות,  שומרים  האמריקנים  היהודים  כל 
משתתפים  מהחילונים  אחוזים   87 מהרפורמים(. 
שבקרב  מזה  בהרבה  גבוה  אחוז  כלשהו,  פסח  בסדר 
אחוזים   67  .)70%( באמריקה  היהודית  האוכלוסייה 
מדליקים  אחוזים   80 חזיר;  אוכלים  אינם  מהחילונים 
ו-60  כיפור;  ביום  צמים  אחוזים   30 חנוכה;  נרות 

אחוזים מאמינים באלוהים, במידה זו או אחרת.

לרעיון  נחרץ  באופן  מתנגדים  החילונים  בעת,  בה 
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גם  הם  ולפיכך  סמכותית,  מסגרת  היא  שהדת 
לו.  או מתנגדים  מתרחקים מהצד הממוסד של הדת 
88 אחוזים מהם אומרים שיש להפריד בין הדת לבין 
המדיניות הממשלתית )80 אחוזים או יותר מהדתיים 
והחרדים מאמינים שמדיניות הממשלה צריכה לקדם 
אינם  לעולם  ו-60 אחוזים  ואמונות של הדת(,  ערכים 
ההוויה  החילונים,  בעבור  שוב,  כנסת.  בבית  מבקרים 
הפוליטיות  מהמסגרות  שנובע  דבר  היא  היהודית 
והלשוניות האימננטיות. לכן, 44 אחוזים מהם סבורים 
יהודי  תוכן  שמלמד  חינוך  דהיינו  יהודי,  שחינוך 

ספציפי, אינו חשוב.

בעוד שהחילונים מקיימים מנהגים ואמונות הקשורים 
או  כזה  באופן   , למסורת 
שונות  גישותיהם  אחר, 
של  מאלה  מובהק  באופן 
המסורתיים.  הישראלים 
)שאינם  המסורתיים 
דוגלים  אדוקים(  דתיים 
בגישות  רבים  בנושאים 
בין  בתווך  שנמצאות 
החרדים  של  הגישות 
של  אלו  לבין  והדתיים 
יותר  ונוטים  החילונים, 
מסורתית  בסמכות  לצדד 
מגדריים  ובתפקידים 
תומכים  מהמסורתיים  אחוזים   44 כך,  מסורתיים. 
רק  לעומת  בשבת,  הציבורית  התחבורה  בהפסקת 
הדתיים  )בקרב  בכך  שתומכים  מהחילונים  אחוזים   6
ו-70  בכך(.  תומכים  אחוזים   85 לפחות  והחרדים, 
לרבנים  היתר  למתן  מתנגדים  מהמסורתיים  אחוזים 
נישואים,  טקסי  לערוך  וקונסרבטיביים  רפורמיים 
מתנגדים  אחוזים   28 רק  החילונים  בקרב  ואילו 
סבורים  מהמסורתיים  אחוזים   58 כן,  על  יתר  לכך. 
ואמונות  ערכים  לקדם  צריכה  הממשלה  שמדיניות 
מצדדים  מהחילונים  אחוזים   8 שרק  עמדה  דתיים, 

שתי  הן  והמסורתיים  החילונים  אחרות,  במילים  בה. 
להיות  עשויה  שהתנהגותן  מאוד,  שונות  קבוצות 
שתי  מייצגות  הן  אולם  אחדים,  בנושאים  חופפת 
של  למהותו  באשר  שונות  בסיסיות  עולם  תפיסות 
העם היהודי ולמסגרת הסמכות שלו. החילונים עברו 
עשויים  המסורתיים  ואילו  הציונית,  המהפכה  את 
את  עברו  שלא  אלה  מקרב  ל"שמאלנים"  להיחשב 

המהפכה הציונית או אף התנגדו לה.

לחילונים גם יש דעות פוליטיות מאובחנות . בנושאים 
לזו  מנוגדת  עמדתם  רבים,  ותחיקתיים  פוליטיים 
היחידה  הקבוצה  והם  האחרות,  הקבוצות  שלוש  של 
זו  כ"שמאל".  עצמה  שמגדירה  תת-קבוצה  שכוללת 
גם הקבוצה היחידה שכוללת תת-קבוצות שתומכות 
בעמדות פוליטיות "שמאלניות" או אוניברסליות יותר. 
כך, בשאלה שזכתה לכותרות – "האם אתם מסכימים 
לעשות  או  לגרש  'יש  ההצהרה  עם  מסכימים  לא  או 
טרנספר של ערבים מישראל', 58 אחוזים מהחילונים 
לכך.  כל שאר הקבוצות, הרוב הסכים  התנגדו. בקרב 
שוב, רוב קטן מהחילונים )56%( הסכימו שייתכן פתרון 
באמצעות  הישראלי-פלסטיני  לסכסוך  שלום  בדרכי 
לא  הרוב  הקבוצות,  שאר  כל  בקרב  מדינות.  שתי 
הסכים לקביעה זו. יתר על כן, החילונים הם הקבוצה 
להזדהות  מוכנים  מחבריה  ניכר  שמספר  היחידה 
היה  הקבוצות,  שאר  בקרב  אחוזים.   14  – כ"שמאל" 
שיעור זה זניח )1-3%(. תמונת-ראי, כמעט, מתקבלת 
בקרב  כ"ימין":  בוחנים את האנשים שמזדהים  כאשר 
החרדים, הדתיים והמסורתיים, כמחצית הזדהו כימין, 
אחוזים   24 רק  החילונים,  בקרב  כמרכז.  השני  והחצי 
ראינו  כמרכז.  הזדהו  אחוזים  ו-62  כימין,  הזדהו 
שמעל 89 אחוזים מהחילונים מסכימים שיש להעדיף 
לבין  בינם  סתירה  ישנה  אם  דמוקרטיים,  עקרונות 

ההלכה היהודית.

אם ננסה לפרש את העובדות הללו, דומה שהחילונים 
)בניגוד  אוניברסליות  אוריינטציות  לאמץ  יותר  נוטים 
לאוריינטציות פרטיקולאריות(. בהמשך להשלכות של 

58 אחוזים 
מהמסורתיים 
סבורים שעל 

הממשלה לקדם 
אמונות וערכים 

דתיים, בעוד 
שרק 8 אחוזים 

מהחילונים 
תומכים בכך
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המהפכה הציונית על הזהות הקולקטיבית, הם נוטים 
אחר(  או  )אונטולוגי  עמוק  הבדל  שיש  בכך  לפקפק 
ליהודים  הופכים  אנשים  ללא-יהודים.  יהודים  בין 
ולשונית  פוליטית  במסגרת  השתתפותם  בעקבות 
עקרוני,  באופן  שונות,  אינן  כאלה  מסגרות  יהודית. 
ממסגרות דומות אצל לא-יהודים. ייתכן שאוריינטציה 
של  הגבוהים  לשיעורים  מה  במידת  אחראית  זו 
ישראלים  בקרב  מעורבים  ונישואים  התבוללות 
לאוניברסליות  גבול  ישנו  זאת,  עם  לחו"ל.  שיוצאים 
בקרב החילונים. 69 אחוזים מהם חושבים שיש לתת 
שחלק  דומה  ישראל.  במדינת  מועדף  יחס  ליהודים 
מזה נובע מתפיסתם את ישראל כמדינה יהודית, אשר 

צריכה לקדם אינטרסים יהודיים.

 חילונים - לחלוטין 
וחילונים - קצת - מסורתיים

המחקר של מכון PEW משתמש רק בקטגוריה אחת – 
"חילונים", ולכן קשה לדעת האם הם מהווים קטגוריה 
חילונים  בין  הבדלים  ישנם  שמא  או  בלתי-מבודלת 
אשר מקיימים יותר או פחות מנהגים דתיים. לעומת 
העם  למדיניות  המכון  של  הפלורליזם  סקר  זאת, 
חילונים- חילונים:  של  קטגוריות  שתי  יצר  היהודי 
וחילונים- מהמדגם,  אחוזים   30.4 המהווים  לחלוטין 

שתי  ממנו.  אחוזים   20.8 המהווים  מסורתיים  קצת- 
נתון  מהמדגם,  אחוזים   51 מהוות  יחדיו  הקבוצות 
במחקר  שנמצא  החילונית  הקבוצה  לגודל  קרוב 
מקרב  שהרוב  או  שרבים  הגיוני   .)49%( פיו  מכון  של 
מקיימים  אשר   ,PEW מכון  של  במחקר  החילונים 
פרקטיקות דתיות כגון הדלקת נרות שבת או שמירת 
-קצת- חילונים  של  לקבוצה  משתייכים  כשרות, 

היהודי.  העם  למדיניות  המכון  של  בסקר  מסורתיים 
הסקר של המכון למדיניות העם היהודי כלל גם מספר 
של  לעמדות  המתייחסות  שאלות  של  משמעותי 
היו  -הקצת-מסורתיים  שהחילונים  מתברר  אנשים. 

מאשר  בתשובותיהם  שמרנים-מסורתיים  יותר  מעט 
בקנה  שעולה  ובאופן  בזמן,  בו  החילונים-לחלוטין. 
המכון  של  בסקר   ,PEW מכון  של  המחקר  עם  אחד 
-הקצת-מסורתיים  החילונים  היהודי  העם  למדיניות 
הקבוצה  כאשר  המסורתית,  מהקבוצה  גם  נבדלים 
מהאחרונה.  ליברלית-חילונית  יותר  היא  הראשונה 
מימין  נע  רצף אשר  יוצרות מעין  כך, שלוש הקבוצות 
ומסורתיים,  שמרניים  הכי  הם  המסורתיים   – לשמאל 
הקצת-מסורתיים,  החילוניים  ממוקמים  אחריהם 
החילונים- הם  ביותר  והליברליים  החילונים  ולבסוף, 
במאפיינים  גם  נבדלות  אלה  קבוצות  לחלוטין. 
הם  מהמסורתיים  אחוזים   45 שלהם.  הדמוגרפיים 

וצפון  התיכון  המזרח  יוצאי 
כפול  )מזרחיים(,  אפריקה 
המדגם.  בכלל  ממספרם 
מברה"מ  עולים  במקביל, 
לשעבר מהווים 27.1 אחוזים 
שיעור  מהחילונים-לחלוטין, 
גבוה ב-75 אחוזים ממספרם 

בכלל המדגם.

הגישות של שלוש הקבוצות 
ביחס לתשע שאלות מוצגות 

בתרשימי-העוגה הבאים:

מראים  אלה  תרשימים 
החילונים-הקצת- כי 

בנקודה  הממוקמות  בעמדות  מחזיקים  מסורתיים 
של  אלו  לבין  המסורתיים  של  העמדות  בין  כלשהי 
החילונים-לחלוטין. אולם הם מראים גם שהחילונים-
הקצת-מסורתיים מחזיקים עקרונית בעמדות דומות 
אם  מדיניות,  בנושאי  החילונים-לחלוטין  של  לאלה 
ויותר  החלטיות  פחות  אלה  בנושאים  עמדותיהם  כי 
בנוגע לנישואים אזרחיים,  . כך למשל,  אמביוולנטיות 
מסכימים  מהחילונים-לחלוטין  שלושה-רבעים  מעל 
בישראל.  אזרחיים  נישואים  לאפשר  שיש  לגמרי 
נישואים  לאפשר  מסכימים"  ש"קצת  אלה  עם  יחד 

למרות 
הליברליות 
המאפיינת 

את החילונים, 
69 אחוז מהם 
חושבים שיש 
לתת ליהודים 

יחס מועדף 
במדינת ישראל
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לגמרי מסכים

קצת מסכים

די לא מסכים 

בכלל לא מסכים          

חילוני לחלוטין

חילוני קצת מסורתי

מסורתי

צריך לאפשר בישראל נישואים אזרחיים

78.0%

36.0%

9.2%

5.5 
%

23.1%

9.2%

4.9 
%

18.2%

28.0%

11.7%

22.7%

53.6%

אזרחיים, התומכים בנישואים אזרחיים מהווים כמעט 
החילונים-לחלוטין.  קבוצת  מתוך  שבע-שמיניות 
מספר דומה של תומכים בנישואים אזרחיים מתקבל 
בקרב החילונים -הקצת-מסורתיים, אם מחברים את 
אזרחיים  נישואים  להחלת  לגמרי"  ש"מסכימים  אלה 
יותר  קצת  זה,  במקרה  מסכימים".  ש"קצת  לאלה 
בניגוד  אזרחיים.  בנישואים  תומכים  רבעים  משלושה 
את  מצרפים  אם  אפילו  המסורתיים,  בקרב  לכך, 
פחות  מסכימים",  ה"קצת  ואת  לגמרי"  ה"מסכימים 
ופחות  אזרחיים,  בנישואים  תומכים  רבעים  משלושה 

מחצי מסכימים לגמרי להחיל אותם.

שילדים  רוצים  אתם  האם  בשאלה  דומה  המצב 
בקרב  ילדיכם.  של  הספר  בבית  ילמדו  לא-יהודים 
לגמרי  הסכימו  מחצית  כמעט  החילונים-לחלוטין, 
"קצת  או  לגמרי  הסכימו  שלושה-רבעים  וכמעט 
פחות  -הקצת-מסורתיים,  החילונים  בקרב  הסכימו". 
ממחצית הסכימו לגמרי, אבל כחמש שמיניות הסכימו 
לזה  הקרוב  אחוז  שוב,   – הסכימו"  "קצת  או  לגמרי 
בקרב  החלטיות.  בפחות  אך  החילונים-לחלוטין,  של 
ופחות  לגמרי,  הסכימו  מרבע  פחות  המסורתיים, 

מחצי הסכימו לגמרי או "קצת הסכימו".

אינטגרציה בקרב יהודים 
בישראל

מהווים  חילונים   ,PEW מכון  של  הדו"ח  על-פי 
כמחצית )49%( מהאוכלוסייה היהודית בישראל. ראינו 
מגזרי  של  מזו  בסיסי  באופן  שונה  עולמם  שהשקפת 
האוכלוסייה בעלי האוריינטציה המסורתית יותר, בכל 
הנוגע לעם היהודי, לדת, לתרבות ולמסורת. החילונים 
שולטים(  שהם  שיאמרו,  )יש  בולט  באופן  מיוצגים  גם 
באליטות בישראל ובמקצועות המעצבים את המציאות 
של התקשורת, המשפט, האמנות והאקדמיה. פרופיל 
אוכלוסייה כזה אכן עומד מאחורי "מלחמות" התרבות 

והפוליטיקה שמאפיינות את החברה הישראלית.
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גם  כוללת  בישראל  היהודית  האוכלוסייה  זאת,  עם 
אחד  מאוד  חשוב  מרכיב  אינטגרציה.  של  מנגנונים 
בעוד  המסורתית.  האוכלוסייה  הוא  זה  בהקשר 
שהאוכלוסייה המסורתית דומה לאוכלוסיות הדתיות 
הבסיסית  העולם  תפיסת  של  במונחים  והחרדיות 
קרובה  היא  להתנהגות,  מגיע  הדבר  כאשר  שלהן, 
מאוד לחילונים. כמו החילונים, גם המסורתיים אינם 
בפעילויות  ומשתתפים  הדת  מצוות  על  מקפידים 
כדורגל.  ולמשחקי  לים  הליכה  כמו  בשבת,  פנאי 
המסורתיים דומים לחילונים גם בנוהגי הלבוש שלהם 
ובעירוב בין גברים לנשים. יתר על כן, במקצת הגישות 
האישיות  לחירויות  הנוגעות  אלה  בייחוד  שלהם, 
לקבוצות  מאשר  לחילונים  יותר  קרובים  הם  שלהם, 
מהמסורתיים  אחוזים   79 כך,  לחלוטין.  הדתיות 
ציבורית  בתחבורה  מגדרית  להפרדה  מתנגדים 
שבשימוש החרדים )93 אחוזים מהחילונים מתנגדים 
חוקי  להחלת  מתנגדים  מהם  אחוזים  ו-57  לכך(, 
תומכים  מהם  אחוזים   37 ורק  המדינה,  על  ההלכה 
המסורתיים  רבים  בתחומים  אחרות,  במילים  בכך. 
מהווים מעין גשר בין האוכלוסיות היהודיות בישראל. 
נחלקים  שהחילונים  העובדה  משמעות  מכך,  יתרה 
היא  -קצת-מסורתיים  וחילונים  לחילונים-לחלוטין 
שבמובן מסוים, החברה אינה מתאפיינת אך ורק על-
כל השאר, אלא על- מול  חילונים  דיכוטומיה של  ידי 

ידי ִמנָעד. הגוון הדתי הולך ודוהה ומגיע עד לחילוני. 
אשר,  המסורתיים,  ניצבים  לאורתודוקסים  משמאל 
למדי.  ומסורתיים  שמרניים  עדיין  הם  שראינו,  כפי 
שהינם  קצת-מסורתיים,  החילונים  ניצבים  אחריהם 
ויותר פלורליסטיים. ובקצה המנעד  פחות מסורתיים 
פלורליסטיים  שהם  החילונים-לחלוטין,  נמצאים 

בצורה ֵמַרבית ואינם מסורתיים.

בין  הניידות  הוא  אינטגרציה  המקדם  אחר  גורם 
הביניים:  בין שתי קבוצות  בייחוד  הקבוצות השונות, 
שגדלו  אלה  מבין  אחוזים  כ-9  והמסורתיים.  הדתיים 
כדתיים או מסורתיים אינם משתייכים עוד לקבוצות 

אלה )היציאה מהמחנה החרדי הייתה נמוכה יחסית(. 
קבוצות  חשבון  על  אחוזים  ב-2  צמחו  הדתיים 
אחוזים   4 אחוזים.  ב-10  צמחו  והמסורתיים  אחרות, 
 8 אבל  עוד,  כאלה  אינם  כחילונים  שגדלו  אלה  מבין 
לפיכך,  חדשים.  מצטרפים  הם  מהחילונים  אחוזים 
והמסורתיים  למסורתיים  הופכים  שהדתיים  דומה 
הופכים לחילונים: אותם 9 אחוזים שגדלו כמסורתיים 
הקבוצה  למסורתיים.  שהפכו  בדתיים  הוחלפו  ועזבו 
שעזבה את המחנה המסורתי הפכה ברובה לחילונית. 
דתית"  מבחינה  "ניידים  בישראל  שיהודים  העובדה 
במהלך חייהם גורמת לאינטגרציה, מקדמת הבנה בין 

הקבוצות ומשמרת את הקשרים החברתיים.

יהודים ישראלים ויהודים 
אמריקנים

פרופיל הזהות של האוכלוסייה היהודית בישראל יכול 
להבהיר את היחסים בין היהודים באמריקה ובישראל. 
מצד אחד, קבוצת האוכלוסייה הדומה ביותר למרבית 
האוכלוסייה היהודית האמריקנית במונחים של סגנון 
חיים, הכנסה, מעמד חברתי, הישגים חינוכיים, מעמד 
מקצועי ואוריינטציה פוליטית – הקבוצה החילונית – 
שונה מאוד מהקהילה היהודית המאורגנת באמריקה 
לכך,  בניגוד  היהודית.  הזהות  לגבי  בתפיסותיה 
התפיסות של קבוצות אחרות בישראל – המסורתית, 
דומות  היהודית  הזהות  לגבי   - והחרדית  הדתית 
באמריקה.  המאורגנת  היהודית  הקהילה  של  לאלה 
כמו הקהילה היהודית המאורגנת באמריקה, קבוצות 
אלה תופסות את הזהות היהודית כבעלת תוכן, ואת 
תפילה,  תהילים,  )אמירת  פעילה  כעשייה  הגשמתה 
קדושים,  רבנים  אצל  או  קדושים  באתרים  ביקור 
השלמה  ישראל  ארץ  שטחי  בכל  בהתיישבות  תמיכה 
מאידך,  יהודיים(.  מקורות  לימוד  או  תורה  לימוד   ,
התחומים,  במרבית  מאוד,  שונות  אלה  קבוצות 
באמריקה  המאורגנות  בקהילות  היהודים  ממרבית 



המכון למדיניות העם היהודי118

פוליטית,  ואוריינטציה  חיים  סגנון  של  במונחים 
והמעמד  ההכנסה  מבחינת  גם  מסוימת  ובמידה 

החברתי, ההישגים החינוכיים והמעמד המקצועי.

מוטרדת  באמריקה  המאורגנת  היהודית  הקהילה 
לה  יש  שאיתם  בישראל,  יהודים  שאותם  מהעובדה 
אינם  המשותפים,  והמאפיינים  הקשרים  מרב  את 
מגלים עניין בזהות היהודית כמו האמריקנים. בשל כך 
ישראלים חילונים  רבות בעבור  היא מממנת תוכניות 
הספרים  "ארון  וללימוד  היהודית  הזהות  לקידום 
ואטרקטיביות,  מעניינות  אכן  אלה  תוכניות  היהודי". 
בישראל.  ובתרבות  במציאות  שוליות  עדיין  הן  אולם 
על מנת שתוכניות אלה יהיו יעילות יותר, עליהן ליצור 
התוכניות  יוצרי  לבין  חילונים  ישראלים  בין  דיאלוג 
והמממנים האמריקנים אודות המשמעויות וההנחות 

השונות של הזהות היהודית.

הערות
השם  שזהו  המסורתית",  מ"התנועה  להבדיל   1
אין  האמריקנית.  הקונסרבטיבית  לתנועה  הישראלי 
מדובר כאן על יהודים קונסרבטיבים אמריקנים, אלא על 
והמזרח  צפון-אפריקה  יוצאי  בעיקר  ישראלים,  יהודים 
באופן  הדתית  המסורת  את  שומרים  אשר  התיכון, 
ואמונות  השקפות  של  במערכת  ומחזיקים  סלקטיבי 

דתיות.

מנחם  של  החילונית  המבט  "נקודת  אוחנה,  דוד   2
ברינקר". הארץ, 4 במארס, 2016. ברינקר פרסם לאחרונה 
והדיון  אירופית",  כספרות  העברית  "הספרות  ספר, 
החילוניות  של  לניתוח  תובנות  מעניק  בעקבותיו  שנוצר 

שמוצג כאן.

יתכן ולחרדים יש הבנות משלהם ביחס למהי יהודי   3
נזקק ולאיזו עזרה הוא זקוק.

לרוב  התייחסה  הטרום-מודרנית  היהודית  הזהות   4
ליהודיּות הן כאל דבר נתון והן כאל דבר שיש להשיגו.

"גויים ואס רעדען העברייאיש".  5
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 הציונות הדתית בישראל כיום: 
תנועה לכיוון המרכז 11

בישראל  כיום  הנערך  מתמשך  וחברתי  פוליטי  דיון 
של  זה  או  ההנהגה,  של  אופייה  בשינוי  עוסק 
ביחס  הן  מתרחש  זה  ששינוי  דומה  "האליטות". 
בתחומים  להנהגה  ביחס  והן  השולטות  לאליטות 
אכן  כזה  שינוי  אם  והתקשורת.  הצבא  כמו  מכריעים, 
מתרחש, הרי שיש לו השלכות, משום שהוא יהיה כרוך 
החברה  של  ובמהות  בהתנהגות  במדיניות,  בשינויים 
במגזר  נתמקד  זה  בפרק  ומוסדותיה.  הישראלית 
המגזר   – אלה  בתהליכים  המעורב  אחד  אוכלוסייה 
משלו  בגישה  ברובו  מתאפיין  זה  מגזר  הציוני-דתי1 
שנראה,  וכפי  היהודית,  והלאומיות  הציונות  כלפי 
המוסריות  והנהגתו,  השפעתו  את  לממש  להוט  הוא 

והפוליטיות כאחת.

מקיפה  הרווחת,  בהגדרתה  הציונית-דתית,  הקהילה 
על- אולם  ישראל,2  מאוכלוסיית  אחוזים  כ-10-12 

חמישית  מהווה  זו  קהילה  האחרונה,  מהעת  סקר  פי 
מהאוכלוסייה היהודית.3

למרות גודלה המצומצם, הקהילה הציונית-דתית היא 
בעלת השפעה חריגה על החיים הציבוריים בישראל. 
ושומרון  יהודה  ליישוב  התנועה  את  הובילה  היא 
המערבית(,  בגדה  המוחזקים  השטחים  )דהיינו, 
ממצבת  מאוד  משמעותי  נתח  מהווים  חבריה  וכיום 

הקצונה של צה"ל )ביחידות קרביות הם מהווים מעל 
הנוכחית  בממשלה  מכך,  יתרה  מהקצונה(4.  שליש 
שניים  אשר  ממשלה,  משרדי  בשלושה  שולטים  הם 
בישראל  הציבוריים  החיים  על  מאוד  משפיעים  מהם 
– משרד החינוך ומשרד המשפטים. לא פחות חשובה 
שלוש  המדינה,  בתולדות  שלראשונה  העובדה  מכך 
והצבאי  הביטחוני  בממסד  ביותר  מהבכירות  משרות 
 – המשטרה  ומפכ"ל  השב"כ  ראש  המוסד,  ראש   –
הציונית- בקהילה  שגדלו   אנשים  על-ידי  מאוישות 

דתית.

לשלב  בניסיון  והתפתחה  צמחה  הדתית  הציונות 
המודרנית.  ללאומיות  האורתודוקסית  היהדות  בין 
של  בשגשוגם  ראתה  הדתית  הציונות  זו,  במסגרת 
ארץ-  על  ובשליטה  ישראל  מדינת  ושל  היהודי  העם 
שהיא  הדת,  בחיי  חיוניים  מרכיבים  ויישובה  ישראל 

מחויבת להם. 

זה  במאמר  אליה  שנתייחס  הראשונה  ההתפתחות 
היא התגבשות הדחף להשפיע על החיים הפוליטיים, 
התרבותיים והמוסריים של ישראל, ואף להנהיג אותם. 
של  ואינטגרלי  חלופי  ניסוח  מהווה  הדתית  הציונות 
הליברליים,  מהניסוחים  השונה  היהודית,  הלאומיות 
את  להעדיף  נוטה  שהוא  בכך  להם,  מנוגד  ואף 
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ההשתייכות הקולקטיבית ואת היעדים הקולקטיביים 
הפרט.  של  והשאיפות  הצרכים  היעדים,  על-פני 
הדתית  הציונות  של  והפוליטית  המוסרית  ההנהגה 
מדינת  של  היהודי-לאומי  אופייה  את  לחזק  שואפת 
ישראל ואת הזיקה שלה לארץ-ישראל השלמה. כיום, 
זו  מנהיגות  ליישם  שואפת  הציונית-דתית  הקהילה 
במשרד  שליטתה  בצבא,  שלה  הבולטּות  באמצעות 
ובתחיקה  ובמדיניות  המשפטים  ובמשרד  החינוך 
שמשרדים אלה יוזמים ומיישמים, ובאמצעות פעולות 
הקהילתית  והמנהיגות  החינוך  בתחומי  העם  בקרב 

המקומית.

"הבית  מפלגת  באמצעות  הנהגה,  לניסיונות  בנוסף 
המגזר  עם  מלא  באופן  המזדהים  וארגונים  היהודי" 
להנהיג  גם  מנסה  הציוני-דתי  הקהל  הציוני-דתי, 

באמצעות מפלגת הליכוד שבשלטון.

בקרב  הדתיּות  היחלשות  היא  נוספת  התפתחות 
זו  שהתפתחות  למרות  הציוני-דתי.  בציבור  חלקים 
היא  מהקהילה,  חלק  על  רק  מלא  באופן  השפיעה 
לציין  ראוי  ערים.  ודיונים  רבה  לב  תשומת  עוררה 
המגמה  של  חלקי  היפוך  משום  בכך  שיש  מפני  זאת 
או מעט  בדור האחרון  הציונות הדתית  שאפיינה את 

מעבר לכך.

פחות  ציבורי  דימוי  מציגה  במידה שהציונות הדתית 
הלאומי  היום  סדר  דתי-לחּומרה,  ופחות  סקטוריאלי 
האינטגרלי שלה והנהגתה הלאומית יכולים להתקבל 
לידי  באה  גם  זו  מגמה  יותר.  רחבים  ציבורים  על-ידי 
לא- נציגים  ולממשלה  לכנסת  למנות  בניסיון  ביטוי 

דתיים ממפלגת "הבית היהודי". 

שאיפה להגיע להנהגה פוליטית ומוסרית

היא  ומוסרית  פוליטית  להנהגה  להגיע  השאיפה 
ובמהותה  הדתית  בציונות  ארוכת-טווח  מגמה 
המאפיינת  הבסיסית  הזהות  דילמת  של  תוצר  היא 
יהודים  של  מההתעמתות  נובעת  זו  דילמה  זה.  מגזר 

היהודית  הלאומיות  עם  ומסורתיים  אורתודוקסיים 
היהודיים.  החיים  של  המארגן  כעיקרון  המודרנית 
קבוצות אלה, שבעבורן הייתה הדת היהודית לעיקרון 
זה  על אתגר  להגיב  יוכלו  יהודיים,  חיים  המארגן של 

באחת מהדרכים הבאות:

• ודחייה 	 המודרנית  היהודית  ללאומיות  התנגדות 
שלה.

• ייחוס של משמעות מוגבלת ותפקודית ללאומיות 	
לאפשר  ניסיון  כך  ועל-ידי  המודרנית,  היהודית 

את קיומה לצד היהדות המסורתית.

• ובין 	 היהודית  הדת  בין  ולאחד  לשלב  ניסיון 
מדובר  שאין  להדגיש  יש  המודרנית.  הלאומיות 
לאתניות  דת  בין  המסורתי  השילוב  אל  בשיבה 
זאת  להציג  לעיתים  מנסים  שתומכיה  )למרות 
כך(, אלא ניסיון למזג בין הדת לבין הרעיונות של 
שלה,  המוסדיים  והמבנים  המודרנית  הלאומיות 

כגון מדינת הלאום.

התגובה של הציונות הדתית הייתה שילוב ואיחוד של 
הלאומיות  עם  המסורתית  האורתודוקסית  היהדות 
בשלב  וממושך.  הדרגתי  היה  זה  ניסיון  המודרנית. 
יישמה את האיחוד בין הדת  ראשון, הציונות הדתית 
בייחוד  והקהילתית,  המקומית  ברמה  ללאומיות 
בקיבוצים ובמושבים הדתיים. רק בשלהי שנות ה-50 
של  יישום  על  לחשוב  החלה  היא  ה-20  המאה  של 
זה גם ברמה הפוליטית הארצית, עם הופעתו  איחוד 
"צעירי  בסיעת  התארגן  אשר  המדינה",  "דור  של 
דור  של  חיברותו  המפד"ל.  מפלגת  בתוך  המפד"ל" 
כאשר  ב-1948,  המדינה  הקמת  לאחר  התגבשה  זה 
תפקיד  ממלאים  וצה"ל  הממלכתית  החינוך  מערכת 
סיעת  החלה  ה-50  שנות  בשלהי  זה.  בתהליך  מכריע 
"צעירי המפד"ל" לחשוב על הציונות הדתית לא כעל 
זוטרה של מפא"י, אשר הנהיגה את המדינה  שותפה 
ואידיאולוגית,  פוליטית  מבחינה  בישראל  והחברה 
מאלטרנטיבה  כחלק  )או  למפא"י  כאלטרנטיבה  אלא 
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לה(, בעלת חזון פוליטי ואידיאולוגי שונה, כזה שקשר 
בין הדת ללאומיות.5 מפלגת "הבית היהודי" הנוכחית 
הדת  בין  לאחד  זה  בניסיון  ממשיכות  והנהגתה 

ללאומיות.

יהודית  תיאולוגיה  הוליד  הלאומיות  אל  זה  קשר 
שעברה תמורה משמעותית. במרכזה של תיאולוגיה זו 
ניצב הייחוס של משמעות דתית למטרות ולפעילויות 
בבנייתה  הכרוכות  כאלה  בייחוד  וחילוניות,  גשמיות 
של אומה, כגון פוליטיקה, התיישבות, ביטחון, כלכלה 

ותרבות.6

ופוליטית  מוסרית  לשאיפה  ביותר  המודגש  הביטוי 
זו להנהיג את מדינת ישראל כולה היה מפעל מיזוגה 
וההתנחלות  השלמה  ארץ-ישראל  של  וסיפוחה 
הציונית- שהקהילה  למרות  ישראל.  למדינת  בה 

למפעל  ביותר  הפעילים  הגורמים  את  סיפקה  דתית 
לא  היא  שלו,  האידיאולוגי  הניסוח  את  ופיתחה  זה 
התייחסה אליו כאל מפעל בלעדי של המגזר הציוני-

הפנימי  לרצון  כביטוי  ֵנהָגה  המפעל  אדרבא,  דתי. 
לשלטון  הליכוד  עליית  עם  כולו.  העם  של  הכללית7 
השלמה  בארץ-ישראל  ההתיישבות  הפכה  ב-1977, 

למדיניות רשמית של הממשלה.

ההתנתקות מעזה ופרויקט פנים-אל-פנים

ועל  הציבוריים  החיים  על  להשפיע  השאיפה  למרות 
המדיניות ולהנהיג מבחינה מוסרית ופוליטית, המגזר 
וסותרות.  אחרות  במגמות  גם  התאפיין  הדתי-לאומי 
בתקשורת  רבה  לב  לתשומת  זכו  אשר  אלה,  מגמות 
ואורח  הדתית  המחויבות  בחיזוק  עסקו  ובאקדמיה, 
של  ובאימוץ  הציוני-דתי  הציבור  של  הדתי  החיים 
זו  התנהגות  יותר.  וסקטוריאלי  מבודד  חיים  אורח 
שהציבור  ככל  בעיקרה:  דיאלקטית  מתפישה  נבעה 
סגנון  של  במונחים  יותר  עצמו  יטהר  הציוני-דתי 
החיים הדתי-לאומי שלו, כן תגבר השפעתו המיטיבה 
על כלל הציבור הישראלי. בסופו של דבר, החזון הוא 
כאשר  ללאומיות,  הדת  בין  יותר  נשגבת  סינתזה  של 

זו  בסינתזה  הלאומי  המרכיב  והן  הדתי  המרכיב  הן 
ניכרים  חלקים  היום-יום,  בחיי  זאת,  עם  יתחזקו. 
מזה  נבדל  חיים  אורח  ניהלו  הציונית-דתית  בקהילה 
זה  ובכלל  בכללותו,  היהודי-ישראלי  הציבור  של 
הציונות  טהרת  על  ובשכונות  בהתנחלויות  מגורים 
דתית- חינוך  למערכת  ילדיהם  ושליחת  הדתית 

לאומית נפרדת.

בגישה  לפקפק  החלו  הדתי-לאומי  בציבור  גורמים 
התגבשותם  עם  ה-20,  המאה  של  ה-90  בשנות  זו 
עלייתו  עם  יותר,  כללי  ובאופן  אוסלו,  הסכמי  של 
והתחזקותו של "שיח האזרחות הליברלי", ועוד יותר 
זו  חדשה  תפנית  מעזה.  ההתנתקות  בעקבות  מכך, 
בן-נון  יואל  הידוע של הרב  ביטוי במאמרו  לידי  באה 
שלמרות  טען  בן-נון  הרב  בלבבות".8  התנחלנו  "לא 
הצלחה  הוא  המערבית  בגדה  ההתנחלות  שמפעל 
והבתים  ההתנחלויות   - בשטח"  "העובדות  מבחינת 
שנבנו - הציבור הציוני-דתי לא הצליח להסביר כראוי 
הישראלי  לציבור  שלו  האידיאולוגיה  ואת  עצמו  את 
בעקבות  אהדתו.  את  לרכוש  הצליח  ולא  בכללותו, 
ביוזמות  פתחה  הדתית-לאומית  הקהילה  זאת, 
חדשות או חיזקה יוזמות קיימות להעביר את המסר 
שלה לציבור ישראלי רחב יותר, בייחוד זה שמתגורר 
כך,  דן.  וגוש  אביב  תל   – הארץ  של  החילונית  בליבה 
אידיאולוגית  לפעילות  תורניים"  "גרעינים  שוגרו 
כ-60  בשטח  פועלים  כיום  ישראל.  בערי  וחינוכית 

גרעינים תורניים כאלה.

את  למעשה  מצא  הדתי-לאומי  שהציבור  העובדה 
 17 פירוק  על  שהורתה  הממשלה,  מול  לבדו  עצמו 
מתיישבים  מ-8,500  יותר  של  ופינוי  התנחלויות 
במסגרת ההתנתקות מעזה ב-2005, חיזקה מאוד את 
ציבור  של  וההשקפות  ההתנחלות  שמדיניות  הרעיון 
זה עדיין לא "התנחלו בלבבות" של הציבור הישראלי 
צבר  מעזה,  ההתנתקות  בעקבות  לפיכך,  הכללי. 
בחברה  יותר  ושותפים  יותר  מעורבים  להיות  הרעיון 
)לצד  והולכת  גוברת  תנופה  בכללותה  הישראלית 
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רעיון מינורי יותר של "התנתקות" מהחברה והמדינה 
המגמה  הוא  זה  רעיון  של  אחד  היבט  הישראלית(. 
בתקשורת  והשתתפות  השתלבות  של  ההדרגתית 
להשיג  הניסיון  לצד  בישראל.  ובאמנות  האלקטרונית 
הציבור  שאם  חשו  הציונים-הדתיים  ישירה,  השפעה 
הישראלי הכללי יקבל את הציבור הדתי-לאומי כחלק 
כלפי  יותר  רבה  פתיחות  יגלה  הוא  ממנו,  לגיטימי 

החששות והאינטרסים של הציבור הדתי-לאומי.

לאומיות אינטגרלית

כיום  הציונית-דתית  המחשבה  של  העיקרי  הזרם 
מדינת  והקמת  ציון  שיבת  של  היעדים  את  רואה 
ולרדיפות,  לאנטישמיות  כתגובה  בעיקר  לא  ישראל 
של  כהגשמה  אלא 
ואף  דתיים  אידיאלים 
אלוהיים. יתר על כן, ייעודה 
הוא  היהודית  המדינה  של 
דתיים  אידיאלים  להגשים 
ואלוהיים אלה במוסדותיה 
בסופו  הציבוריים.  ובחייה 
הציונים-הדתיים  דבר,  של 
זו  שהגשמה  מאמינים 
והן  אוטופי  הן  אופי  תישא 
של "החזרת עטרה ליושנה" 
של  מחדש  בנייתו  )למשל, 
בית המקדש(. שאיפות אלה להחזרת מציאות דתית 
בת- הדתית  לציונות  מעניקות  אידיאלית  ולאומית 

זמננו את אופייה ה"משיחי" וה"גאולתי". התחדשותו 
ההתיישבות   גם  כמו  ישראל,  עם  של  הלאומית 
חלקים  הם  בה,  והשליטה  השלמה  בארץ-ישראל 
מהותיים וחשובים בהגשמה גאולתית זו. בהקשר זה, 
ארץ- ואת  ישראל   עם  את  רואים  הציונים-הדתיים 

של  כמקבצים  ולא  חיות,  אורגניות  כישויות  ישראל 
יחידים השותפים לחוזה או אמנה, או כפיסות אדמה 

הניתנות לחלוקה חוזרת.9

אינם  הציונים-הדתיים  של  המכריע  שהרוב  כמובן 
התיאולוגיות  היסוד  הנחות  זאת,  עם  תיאולוגים. 
ארציים  בנושאים  מחשבותיהם  את  משקפות  הללו 
יותר, בייחוד כאלה הנוגעים לזהות לאומית, אזרחות, 
מאחר  ופוליטיקה.  דמוקרטיה  מיעוטים,  זכויות 
במושגים  האומה  אל  מתייחסת  הדתית  שהציונות 
להזדהות  מהפרט  דורשת  היא  אורגנית   שלמות  של 
לרשותו.  עצמו  את  ולהעמיד  הלאומי  הקולקטיב  עם 
בדמוקרטיה,  מצדדת  בת-זמננו  הדתית  הציונות 
העם  רצון  את  מבטאת  אשר  ממשלה  של  במובן 
מורכב  אינו  "העם"  אולם  הסכמתו.  על  ומבוססת 
פוליטי  גוף  יוצרים  אשר  אינדיבידואליים  מחלקים 
באמצעות אמנה חברתית, אלא מ"כלל ישראל", שהיא 
מטאפיזית.10  ואף  דתית  תרבותית,  היסטורית,  ישות 
הרצון  השלטת,  הציונית-דתית  האידיאולוגיה  על-פי 
האל.  רצון  למעשה  הוא  אומה  של  האמיתי  הפנימי 
האידיאולוגיות  התיאולוגיות,  היסוד  הנחות  על-סמך 
נוטים  ונציגיהם  הציונים-הדתיים  והפוליטיות האלה, 
ופוליטיות  ציבוריות  בסוגיות  עמדותיהם  את  לנסח 

מעשיות, קונקרטיות ועכשוויות.

המפלגות שקדמו  למפלגת "הבית היהודי"

המפד"ל,  מקודמתה,  שונה  היהודי"  "הבית  מפלגת 
מוצהרים.  חילונים  בהנהגתה  כוללת  שהיא  בכך 
מספר 2 במפלגה, שרת המשפטים איילת שקד, היא 
חילונית. ינון מגל, עיתונאי חילוני, ייצג את המפלגה 
 .)2015 בדצמבר  להתפטרותו  )עד  כנסת  כחבר 
אינם  הנראה  ככל  אלה  חילונים  שנציגים  למרות 
מאמצים לגמרי את ההנחות התיאולוגיות שתוארו 
הלאומית  בהשקפה  תומכים  בהחלט  הם  לעיל, 
כאומה  היהודי  העם  לגבי  ובתפיסתה  המפלגה  של 
ארץ  על  היסטוריות  תביעות  לה  אשר   היסטורית 
הזהות  את  להדגיש  נוטים  גם  הם  השלמה.  ישראל 
היהודית של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם 

היהודי.

בניגוד 
לקודמתה, 

המפד"ל, מפלגת 
"הבית היהודי" 

כוללת בהנהגתה 
חילונים 

מוצהרים
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ציונית-דתית  שהנהגה  הראשונה  הפעם  זו  אין 
גאולה  ייסדו  ב-1979  חילוניים.  ימין  לגורמי  חוברת 
כהן ומשה שמיר את מפלגת "התחייה", אשר כללה 
ולדמן,  אליעזר  והרב  פורת  חנן  כמו  ציונים-דתיים, 
יובל  ופרופ'  כהן  גאולה  כמו  חילונים,  ימין  ומנהיגי 
אורתודוקסיים  מאוד  אישים  בין  זו  שותפות  נאמן. 
גם  נמשכה  חילונים  ימין  מנהיגי  לבין  וימניים  
במפלגה שירשה את "התחייה" – "האיחוד הלאומי", 
הציוני-דתי(  )מהצד  אלון  בני  הרב  את  כללה  אשר 

ואת ד"ר אריה אלדד )מהצד הלאומני-חילוני(.

לפיכך, על מנת להבין באופן מלא את מפלגת "הבית 
לשתי  אותה  להשוות  עלינו  העכשווית,  היהודי" 
כמפלגה  עצמה  ראתה  ברובה,  המפד"ל,  קודמותיה. 
בארץ  ההתיישבות  להבטחת  פרט  סקטוריאלית. 
תקציבים  להשיג  גם  ביקשה  היא  השלמה,  ישראל 
של  המיוחדים  צרכיה  לסיפוק  נוספים  ומשאבים 
כנסת,  בתי  ספר,  בתי   – הציונית-דתית  הקהילה 
ו"האיחוד  "התחייה"  לכך,  בניגוד  וכדומה.  מקוואות 
הכללי"  ל"רצון  טהור  ביטוי  לתת  שאפו  הלאומי" 
בארץ- ההתיישבות  בשאלת   (volonté générale)

ישראל השלמה והשליטה בה.

של  האגף  להם,  שקדמו  המפלגות  לשתי  בניגוד 
היהודי"  "הבית  במפלגת  שקד  ואיילת  בנט  נפתלי 
הרבה  מקיף  אינטגרלי  לאומי  סדר-יום  להציג  נוטה 
ולימודי  אזרחות  של  לנושאים  גם  ומתייחס  יותר, 
והחברה  המדינה  של  הלאומית  הזהות  אזרחות, 
בראש  שעמדו  לרבנים  בניגוד  מכך,  יתרה  האזרחית. 
כ"מצויים  עצמם  את  לתאר  נוטים  הם  "התחייה", 
בנט  העכשווית.  הישראלית  בתרבות  בעניינים" 
כיזם  שלו  הרקע  את  עצמו  את  בתיאוריו  מדגיש 
אביבית  כתל  עצמה  מציגה  ושקד  מצליח,  היי-טק 
צעירה ואופנתית )כמו רעייתו של בנט, גילת, למרות 
שהדימוי שהיא מציגה היא של אם צעירה למשפחה 
שלהם  המסר  ברעננה(.11  קרקע  צמוד  בבבית  הגרה 
חלופה  היא  האינטגרלית   הלאומית  שגישתם  הוא 

זו  ושגישה  בת-זמננו,  הישראלית  לחברה  רלבנטית 
תואמת היטב את התרבות הצרכנית הקפיטליסטית 

העכשווית.

ציונים-דתיים בליכוד

מוגבלת  אינה  הציונית-דתית  הפוליטית  ההנהגה 
מהמנהיגים  כמה  בלבד.  היהודי"  "הבית  למפלגת 
הבולטים בליכוד הם ציונים דתיים ומקדמים את סדר 
היום הציוני-דתי. הזדהות זו זכתה למענה מצד ציבור 
שנערכו  האחרונות  בבחירות  הציוני-דתי.  המצביעים 
"הבית  ממפלגת  מנדטים   4 עברו   2014 במארס 

היהודי" לליכוד.

אורתודוקסיים,  חברים  כלל  תמיד  שהליכוד  למרות 
האחרונות  השנים  ב-20 
ציונים-דתיים  החלו 
להצטרף  מוצהרים 
מפורשת  במטרה  לליכוד 
האידיאולוגיה  על  להשפיע 
)ואפילו  שלו  והמדיניות 
החלוץ  עליו(.  להשתלט 
היה  הזה  מהסוג  הראשון 
ימין  פעיל  פייגלין,  משה 
ההתנחלויות.  למען  קיצוני 
הצליח  שפייגלין  למרות 
כנסת מטעם  להיבחר כחבר 

בהנהגת  נתניהו  על  שלו  התיגר  קריאות  הליכוד, 
המפלגה נחלו כישלון בזו אחר זו.

המפלגה,  את  ועזיבתו  פייגלין  של  הכישלון  אף  על 
לקנות  החל  עליו  ולהשפיע  לליכוד  להצטרף  הרעיון 
מתנחלים  של  רב  ומספר  בהתנחלויות,  אחיזה 
לא  אלה  מחברים  שרבים  למרות  למפלגה.  הצטרפו 
של  הגוברת  הנוכחות  לליכוד,12  בתחילה  הצביעו 
משרי  אחד  כך,  בהנהגה.  הורגשה  הציונים-הדתיים 
)השר  אלקין  זאב  החשובים,  וממנהיגיו  הליכוד 
ציוני-דתי  ולמורשת( הוא  לירושלים  להגנת הסביבה, 

על אף 
כישלונו של 

פייגלין, רעיון 
ההצטרפות 
לליכוד החל 

לקנות לו אחיזה 
בהתנחלויות
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חוטובלי,  ציפי  החוץ,  שר  סגנית  גם  מוצהר.  ומתנחל 
היא ציונית-דתית, וכך גם יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין. 
הם  נתניהו  הממשלה  לראש  ביותר  מהמקורבים  כמה 
ציונים-דתיים, כגון נתן אשל, רמי סדן ושלמה פילבר. 
שני האחרונים, בהתאמה, מחזיקים במשרות חשובות 
משרד  ומנכ"ל   10 ערוץ  של  החדשות  חברת  יו"ר   –
וחוטובלי  פילבר  היו  האחרונות  בבחירות  התקשורת. 
ממונים על מטה הבחירות של הליכוד ביהודה ושומרון.

בכורה  מעמד  להם  קנו  שהציונים-הדתיים  בשעה  בה 
כחילונים  מזוהים  שהיו  בליכוד  מנהיגים  בליכוד, 
וליברליים הורחקו מעמדות ההנהגה, ואף מהמפלגה. 
נבחר  )אשר  ריבלין  רובי  נשיא המדינה  נכללו  אלה  בין 
דן  נתניהו(,  הממשלה  ראש  של  רצונו  חרף  לנשיאות 
הציונים- של  הבכורה  מעמד  איתן.  ומיכאל  מרידור 

על  מצביע  ובליכוד  הנוכחית  בממשלה  הדתיים 
אינה  קודמותיה,  מכל  יותר  זו,  שממשלה  העובדה 
דווקא  אלא  חילונים,  אישים  בכורה  בעמדות  מציבה 
בזהות  לחלוטין את השינוי  קיבלו  אותן קבוצות שלא 
היהודית שאותו ניסתה ליישם המהפכה הציונית.13 בין 
אלה נכללים החרדים, הדתיים-הלאומיים והמסורתיים 

)כמו שרת התרבות והספורט, מירי רגב(.14

השליטה של מפלגת "הבית היהודי" 
במשרדי החינוך והמשפטים

יישמו  לערך(,  חודשים   16( האחרונות  הבחירות  מאז 
אלקין  זאב  עם  יחד  ושקד,  בנט  היהודי"  "הבית  שרי 
את  לחזק  שנועדו  חדשות  ותוכניות  יוזמות  מהליכוד, 
בנט  הישראלית.  החברה  של  היהודי-לאומי  אופייה 
הוא  הראשון  עיקריים.  תחומים  בשני  שינויים  ביצע 
על  מתבסס  בנט  כאן  היהודית-ישראלית".  "התרבות 
ממלכתיים,  ספר  בבתי  בייחוד  ארוכת-טווח,  נטייה 
את  הרחיב  בנט  יהודית.  לזהות  כלשהו  חינוך  להעניק 
הכיתות,  לכל  היהודית-ישראלית  התרבות  תוכניות 
מא' ועד ט'. ההקדמה לתוכנית הלימודים מציינת, בין 

השאר:

נועדה  יהודית-ישראלית  בתרבות  הלימודים  "תכנית 
היהודית-ציונית-ישראלית  הזהות  את  ולהעמיק  לחזק 
תחושת  את  הממלכתית,  החינוך  מערכת  תלמידי  של 
השייכות שלהם, אחריותם ומחויבותם לעמם, למורשתם 
הלאומיות  לאידיאולוגיית  בהתאם  ולתרבותם."15 
האינטגרלית  של בנט, משפט זה מדגיש את המחויבות 

ואת האחריות של הפרט כלפי העם היהודי ותרבותו.

לאחרונה אמר השר בנט שלימודי יהדות חשובים יותר 
ממתמטיקה ומדעים.16 

יותר  לאומי  סדר-יום  בנט  קידם  שבו  השני  התחום 
לו  הכפופים  והפקידים  בנט  האזרחות.  בלימודי  הוא 
עיצבו מחדש את תוכנית הלימודים ואת ספר הלימוד 
לאומית  אוריינטציה  להם  להעניק  כדי  באזרחות 
וקולקטיבית יותר,17 ולצמצם ַהְבָניֹות אינדיבידואליות 
את  מדגישות  אשר  אזרחות,  של  יותר  וליברליות 

זכויות האדם והאזרח.

משרד המשפטים, תחת איילת שקד ממפלגת "הבית 
לאומי  אופי  בעלת  תחיקה  הוא  אף  מקדם  היהודי", 
החדש,  העמותות  חוק  את  קידמה  שקד  דומה. 
המימון  ממחצית  יותר  המקבלות  עמותות  שמחייב 
שלהן ממקורות זרים להצהיר על כך בכל הפרסומים 
תהיה  זה  לחוק  המקרים,  במרבית  שלהן.  הפומביים 
השפעה על עמותות שמקדמות זכויות אזרח, בייחוד 
לאוכלוסייה הפלסטינית, ומתנגדות לכיבוש הישראלי 
שבית  הצהירה  גם  שקד  השרה  ושומרון.  ביהודה 
ביקורת  של  מדיניות  מיישם  אשר  העליון,  המשפט 
ניכס לעצמו סמכויות לא-ראויות. בהתאם  שיפוטית, 
את  בחוק  מעגנת  אשר  הצעת-חוק  הגישה  היא  לכך 
הביקורת  בנושא  העליון  המשפט  בית  של  הסמכות 
בכנסת  מיוחד  רוב  שבו  מנגנון  ויוצרת  השיפוטית, 
יוכל לגבור על החלטתו של בית המשפט לבטל חוק 
הדתי  הפוליטי  בשיח  הרווחות  הדעות  אחת  מסוים. 
להגן  בלהיטותו  היא שבית המשפט,  בישראל  והימני 
בניגוד  פועל  הפלסטינים,  זכויות  ועל  המיעוטים  על 

לטובתו של העם היהודי ושל הרוב היהודי.
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בנוסף להיותו שר החינוך, נפתלי בנט משמש גם כשר 
מימון  על  לאחרונה  הכריז  משרדו  התפוצות.  לענייני 
בישראל  ולתמיכה  היהודית  הזהות  לקידום  תוכניות 
הקצה  המשרד  אמריקניים.  קולג'ים  של  בקמפוסים 
ולארגון  אורתודוקסיות  קבוצות  לשתי  המימון  את 

"הלל".18

ציונים-דתיים בצה"ל

ציונים-דתיים  ה-20,  ה-80 של המאה  שנות  סוף  מאז 
קרביות  וליחידות  בצה"ל  העילית  ליחידות  התגייסו 
מעל  כיום,  משמעותיים.  במספרים  לקצינים  והפכו 
שליש מהקצונה הזוטרה ביחידות אלה, כמו גם מעל 50 
אחוזים מהחניכים  בקורסי קצינים, הם מקרב הציונות 
מספר  היבשה.  בחילות  בייחוד  נכון  הדבר  הדתית. 
לדרגי  מגיעים  דתיים-לאומיים  קצינים  של  והולך  גדל 
וחטיבות.  גדודים  למפקדי  והופכים  הגבוהים  הפיקוד 
זאת בניגוד למצב ששרר לפני סוף שנות ה-80, כאשר 
כל הפיקוד העליון של צה"ל ויחידות העילית הקרביות 

שלו הורכבו כמעט לחלוטין מחילונים.19

אחת הסיבות להתפתחות זו היא שהעתודה הקודמת 
הלוחמות  וליחידות  העילית  ליחידות  האדם  כוח  של 
בצה"ל – מעמד הביניים החילוני )האשכנזי בעיקרו( – 
סיפקה בשנים האחרונות פחות אנשים מאשר בעבר. 
עיקרית  סיבה  אולם  ומורכבים,  רבים  לכך  ההסברים 
על  שעבר  והחברתי  התרבותי  השינוי  היא  אחת 
חלקים נכבדים בחברה הישראלית, בייחוד על מעמד 
ששפיר  ממה  עבר  זה  חברתי  מגזר  החילוני.  הביניים 
ופלד כינו "שיח אזרחי רפובליקני", שבו עשייה למען 
האזרח  של  החברתי  מעמדו  להאדרת  תרמה  הכלל 
ליברלי".  אזרחי  ל"שיח  חומרית,  תמורה  לו  והעניקה 
להישגים  להגיע  עידוד  קיים  הליברלי  האזרחי  בשיח 
בשוק  תחרות  באמצעות  עצמאי,  באופן  ולהוקרה 
ובתחומים אחרים. כתוצאה מכך, בעיני פלח  הכלכלי 
זה חל פיחות מסוים בערכם של השירות  אוכלוסייה 

הצבאי ושל הקצונה ביחידות הלוחמות.20  

הצבא נערך אפוא לקלוט קבוצות אוכלוסייה איכותיות 
אחרות כדי למלא את החלל שנוצר, והקבוצה שעשתה 
זאת היא הדתיים-הלאומיים. לצורך זה פותחה צורה 
אירגונית  חדשה – המכינה הקדם-צבאית, אשר נועדה 
לאפשר לנוער הדתי-לאומי )בראש ובראשונה נערים( 
לתפוס תפקידי הנהגה ואליטה , תוך שמירה על אורח 
חיים האורתודוקסי ונאמנות לאידיאולוגיה הלאומית 
המכינה  תוכניות  זה,  באופן  הדתית.  הציונות  של 
תחילה  להשפיע,  הדתי-לאומי  למגזר  מאפשרות 
הישראלית  החברה  על  דבר  של  ובסופו  הצבא  על 

בכללותה.

לומדים  במכינה  התלמידים  ההסדר,  לישיבות  בניגוד 
שירות  משלימים  כך  ואחר  שנתיים,  או  שנה  במשך 
אין  ההסדר,  לישיבות  בניגוד  שנים.   3 בן  מלא  חובה 
התלמוד,  על  חזק  דגש  במכינה  הלימודים  בתוכנית 
הדתיות- והתיאולוגיה  האידיאולוגיה  מודגשות  אלא 
לאומיות )בעיקר כתביו של הרב אברהם יצחק הכהן 
המטרה  וההלכה.  התנ"ך  שלו(,  האסכולה  ושל  קוק 
להכין  אלא  חכמים,  תלמידי  לייצר  אינה  המוצהרת 
למרבית  ובחברה.  בצבא  הנהגה  לעמדות  צעירים 
הבוגרים מומלץ להתגייס ליחידות העילית ולהמשיך 
את  להכפיף  מהניסיון  חלק  היא  המכינה  לקצונה. 
הצבא(  את  )דהיינו,  הארציים  הלאומיים  החיים 
דתיים  אידיאלים  להם  לשוות  ובכך  דתית,  לרגולציה 
ב-21  צעירים  כ-1,400  השתתפו   2013 בשנת  נעלים. 

תוכניות מכינה ציוניות-דתיות.21

או  זו  במידה  לצה"ל,  לשוות  זו  שתוכנית  דומה 
נראה  להצלחה.  זוכה  דתיים  אידיאלים  אחרת, 
שמתרחש תהליך הדרגתי שבו המקום והמשקל של 
האורתודוקסית(  )היהודית  הדת  רשויות  ושל  הדת 
מאוד(  חריפים  )מקצתם  מבקרים  כמה  גובר. 
הצביעו על כך ש: 1. הדת היהודית מגדירה אט-אט 
את הזהות הקולקטיבית של הצבא. 2. קיים תהליך 
להיכתב  עוברים  והנהלים  הפקודות  שבו  הדרגתי 
התפרסות  בעניין  הדת,  לדרישות  שיתאימו  באופן 
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והתנהגות  נשים  של  מקומן  הכבושים,  בשטחים 
הדת  סמכויות  הדרגתי,  בתהליך   .3 השבת.  ביום 
הרשמיים,  המפקדים  לצד  תפקיד,  למלא  עוברות 
והמבצעים  הפעולות  של  ובהסדרה  בעיצוב 
החיילים  היו  לאחרונה  עד  מכך,  יתרה   .) הצבאיים 
זה  ובכלל  דתיים,  ולִחיברּות  לחינוך  חשופים  גם 

בנושא של אתיקה והוראות פתיחה באש.22

גדי  הרמטכ"ל  תחת  הנוכחי,  הבכיר  שהפיקוד  נראה 
אייזנקוט, מנסה לצמצם במידה מסוימת את השפעת 
בינואר  הוציא  אייזנקוט  רא"ל  הצבא.  על  הדת 
הצבאית.  מהרבנות  יהודית"  תודעה  "ענף  את   2016
הצבאי  לרב  קרים  אייל  הרב  אל"מ  את  שמינה  בעת 
כי  הבהיר  האחרון  הראשי, 
המסורתיים  בנהלים  ידבק 
של  הפיקודי  ובמבנה 
הכלה  זה,  )ובכלל  צה"ל 
קשר  בלי  החיילים,  כל  של 
נטייתם  לדתם, אמונתם או 
זה  צעד  אולם  המינית(. 
מצד  בהתנגדות  נתקל 
המכינות  ממנהיגי  אחדים 
של  נאומו  את  להלן  )ראו 

הרב יגאל לוינשטיין(.23

ציונים-דתיים בתקשורת האלקטרונית 
המרכזית

נראים  להיות  לאחרונה  הפכו  הציונים-הדתיים 
ובולטים  גם באמצעי התקשורת המרכזיים. תופעה 
להפוך  הדתית  הציונות  של  מהשאיפה  חלק  היא  זו 
להשפיע  בזמן,  ובו  הישראלי,  הכללי  מהזרם  לחלק 
הזרם  על  להשפיע  שהניסיון  לציין  יש  אולם  עליו. 
בהשוואה  יותר,  עמום  זה  בתחום  הישראלי  הכללי 
לזירה הפוליטית או אפילו הצבאית. בעוד שפרשנים 
ומגישים מסוימים, כמו אראל סג"ל ואמילי עמרוסי, 

מזוהים מבחינה אידיאולוגית, עיתונאים אחרים, כמו 
עמית סגל, מזוהים פחות.

ציונים-דתיים  של  כניסתם  על  להקל  מנת  על 
ספר  ובתי  תוכניות  זו  קהילה  פיתחה  לתקשורת, 
המספקים הכשרה בקולנוע ובתקשורת האלקטרונית. 
ציונים- ופרשנים  כתבים  כלפי  העכשווית  הפתיחות 
הרב- הגברת  של  למדיניות  כנראה,  קשורה,  דתיים 

תרבותיות והפלורליזם בתקשורת האלקטרונית.24

היחלשות הדתיּות

הדתית  הציונות  של  בעלייתה  ביותר  בולטת  תופעה 
שנה  ו-50   40 לפני  לאומי-אינטגרלי  אופי  הנושאת 
וההחמרה בשמירת המצוות.  היה התגברות הדתיּות 
צעירים  גברים  ביותר.  מוחשיים  ביטויים  היו  לכך 
שמירת  בישיבות.  תורה  ללמוד  פנו  לפרקם  שהגיעו 
לנאמנות  כללי  סימן  להיות  חדלו  וההלכה  המצוות 
להשקפה הדתית ולתפיסה של המפעל הציוני. גברים 
השמירה  אז  שעד  במצוות  להקפיד  החלו  צעירים 
עליהן היתה רופפת למדי, כמו לבישת ציצית במשך 
כל היום ולא רק במהלך התפילה, והשתתפות קבועה 
היה השינוי  בציבור. בקרב הנשים הצעירות  בתפילה 
המיני  חצאיות  אופנת  למרות  יותר.  אף  אולי  מוחשי 
האריכו  הן  ה-70,  שנות  ותחילת  ה-60  שנות  בסוף 
את חצאיותיהן ואת שרווליהן בהתאם לכללי "הלבוש 
כיסו  ואחרי הנישואין  הצנוע", חדלו ללבוש מכנסיים, 
את שיערן – כל זאת בניגוד לדור שקדם להן. בשכונות 
ובהתנחלויות דתיות רבות החלה לשרור אווירה דתית 
ובנוכחות  תורה  בשיעורי  שהתאפיינה  יותר,  רצינית 

גבוהה בתפילה בציבור.

בהקפדה  התמתנות  חלה  האחרונות  השנים  ב-12 
בקהילה  מסוימים  בחוגים  לפחות  המחמירה,  הדתית 
של  והופעתן  לבושן  אלה  היו  שוב  הציונית-דתית. 
הנשים שמילאו תפקיד משמעותי. כיום, נשים נשואות 
חובשות  אלא  לגמרי,  שערן  את  מכסות  אינן  רבות 
מטפחת ראש או סרט רחב באופן סמלי, אשר מותירים 

תחת הרמטכ"ל 
הנוכחי אייזנקוט, 

הפיקוד הבכיר 
של צה"ל מנסה 

לצמצם את 
השפעת הדת על 

הצבא
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הנשואות  מהנשים  חלק  לעין.  גלוי  שיערן  מרבית  את 
ראש  כיסוי  חובשות  אינן  הציונית-דתית  בקהילה 
ללבוש  שבו  נשים  מסוימים  בחוגים  לכך,  בדומה  כלל. 
העיתונות  קצרים.  בשרוולים  ולהתהלך  מכנסיים 
הדתית לא התייחסה לשינויים אלה כאל סטייה  אלא 

כהתפתחות חברתית לגיטימית.

בין המינים. בחלק  ביחסים  גם  שינוי מסוים מתרחש 
"ריקודים  מתקיימים  הדתית  בציונות  מהחתונות 
סלוניים" מעורבים )לקראת סוף הערב(. דומה שאפילו 
הפכה  מסוימות(  )ברמות  הנישואין  לפני  אינטימיות 
התקשורת  זה,  במקרה  גם  יותר.  ומקובלת  רֹוַוחת 
והתייחסה  הדתית הדגישה את ההתפתחויות האלה 
אליהן כאל סיפורים אנושיים לגיטימיים, בלי לגנותם 

באופן חד-משמעי.25

העיתונות והתקשורת הדתיות גם דיווחו בהרחבה על 
התנהגויות מסוימות בקרב צעירים, ובכלל זה שימוש 
פורנוגרפיה  מין,  יחסי  ובסמים,  באלכוהול  חריג 
לעבר,  בניגוד  והפופ.  הרוקנרול  בתרבות  והשתתפות 
לא רק שישנה נכונות רבה יותר לדון בתופעות מסוג 
ומה  אותן  להבין  מנסים  ומחנכים  זה, אלא שכותבים 

הן הצרכים )הלגיטימיים( שהן משרתות.26

ביותר המצביע על היחלשות  ייתכן שהסממן הבולט 
נשים  של  בגיוס  מאוד  החדה  העלייה  הוא  הדתיּות 
דתיות לצה"ל. משנת 2010 ועד היום הוכפל ואף יותר 
מכך מספרן של הצעירות הדתיות שהתגייסו לצה"ל, 
מ-935 ליותר מ-27.2,000 רבות מצעירות אלו מגיעות 
מחמירים  כאורתודוקסיים  המזוהים  ממוסדות 
אינן  שוב  אלו  צעירות  חרדיים-לאומיים.  אפילו  או 
משרתות רק ביחידות שנועדו באופן מסורתי לחיילות 
במגוון  אלא  מורות-חיילות,  כגון  אורתודוקסיות, 
גם  אך  המודיעין,  בחיל  בייחוד  יחידות,  של  יותר  רב 

ביחידות לוחמות.

הרבה  רחב  מנעד  של  היא  מכך  המצטיירת  התמונה 
יותר של דתיּות מזה שרווח לפני 20 שנה )או לפחות 

שממשיכות  קבוצות  ישנן  אכן,  אז(.  שהצטייר  מכפי 
את  מעצימות  ואפילו  כחמורה  קלה  על  להקפיד 
ויחידים  רבות  קבוצות  ישנן  זמנית,  בו  אך  דבקותן. 
אלה  ובין  הציוני-דתי(,  בסלנג  )"לייטים"  שמֵקלים 
את  המקיימת  מאוד,  גדולה  אוכלוסייה  יש  ואלה 

המצוות ברמות שונות של הקפדה.

להשיג  מאוד  שקשה  בהתנהגות,  אלה  הבדלים  לצד 
גם  קיימת  אודותיהם,  וממשיים  בדוקים  נתונים 
מודעּות - עיתונאית, אקדמית ובקרב האנשים עצמם, 
לאוריינטציות ולזרמים האידיאולוגים השונים, בעיקר 
המיועדים  עיתונים  ולהיקפה.  הדתיּות  לרמת  ביחס 
מאמרים  לעת  מעת  מפרסמים  הציוני-דתי  לקהל 

הציבור  האם  תוהים  אשר 
מורכב  אכן  הציוני-דתי 
שמא  או  אחת,  מקבוצה 
לתת-קבוצות  מפולג  הוא 
אקדמיים  מחקרים  שונות. 
שהציבור  מניחים  אחדים 
בכמה  מאורגן  הציוני-דתי 
לסדרן  שניתן  תת-קבוצות, 
דתיּות  של  למנעד  בהתאם 
שמרנית  נטייה  של  או 
נתייחס  אנו  ליברלית.  עד 
שפורסמו  מחקרים  לשני 
שפרסמו  הסקר  לאחרונה: 

המכון  במסגרת  ב-2014  שלה  והצוות  הרמן  תמר 
 2007 בשנת  שנערך  והסקר  לדמוקרטיה,  הישראלי 

כחלק מהדוקטורט של חנן מוזס.

הסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שאל תחילה 
מדגם גדול של האוכלוסייה היהודית בישראל )4,597( 
חייהם,  באורח  או  בהשקפתם  משתייכים,  הם  האם 
למגזר הדתי-לאומי. 22 אחוזים השיבו בחיוב, במידה 
ביקש  הסקר  מכן,  לאחר  מאוד.  רבה  במידה  או  רבה 
מבחינת  להזדהות  כדתיים-לאומיים  שהזדהו  מאלה 
שהזדהתה  שהקבוצה  התברר  שלהם.  הדתיּות  רמת 

הסממן 
הבולט ביותר 

בהיחלשות 
הדתיּות הוא 

העלייה החדה 
בהתגייסות 

צעירות דתיות 
לצה"ל
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פי  גדולה  ליבראלית/מודרנית  כדתית-לאומית 
כדתית-לאומית  שהזדהתה  מהקבוצה   )12%( שתיים 
חרדי,לית/תורנית )6%(28. אחת ההפתעות במחקר זה 
הייתה שפלח האוכלוסייה שהזדהה כדתי-לאומי גדול 
שלנו,  המבט  מנקודת  מהמשוער.  יותר  הרבה  ומגוון 
מעניין במיוחד ששיעור גבוה של 24 האחוזים שאמרו 
הגדירו  הדתי-לאומי"  למחנה  "משתייכים  שהם 
כאורתודוקסים  ולא  כ"מסורתיים-דתיים"  עצמם 
ממגזר  אחוזים   36 לפחות  זה,  סקר  על-פי  לחלוטין. 
לא-לגמרי- או  אורתודוקסים-ליבראליים  הם  זה 
"מסורתיים- הם  נוספים  אחוזים   12( אורתודוקסים 

למעלה  שראינו  המנעד  "חילונים"(.   או  ולא-דתיים" 
לגבי הדתיּות חוזר אפוא על עצמו גם ביחס להגדרה 

העצמית.

רבנים  של  לסמכותם  נוגעות  הדבר  של  ההשלכות 
מכלל  אחוזים  ש-58  בעוד  פוליטיים.  בנושאים 
מייחסים  שהם  אומרים  הציונית-דתית  האוכלוסייה 
חשיבות במידה רבה או במידה רבה מאוד לפסיקות 
אמרו  שליש  מעל  פוליטיים,  בנושאים  רבנים  של 
אפיינה  זו  גישה  כזו.  חשיבות  להן  מייחסים  שאינם 

בייחוד את האוכלוסייה הדתית –לאומית ליברלית29. 

בנושאים  גם  זה  אידיאולוגי  במנעד  לחזות  ניתן 
מגוון  בחן  ב-2007  מוזס  חנן  שערך  הסקר  אחרים. 
האוכלוסייה  את  חילק  הוא  גם  נושאים.30  של  רחב 
תורניים- עיקריות:  קבוצות  לשלוש  הציונית-דתית 

של  בסקר  לחרד"לים/תורניים  )המקבילה  לאומיים 
המכון הישראלי לדמוקרטיה(, בורגנים ציונים-דתיים 
מודרניים.  ודתיים   ) ל"דתיים-לאומיים"  )המקבילה 
הנסקרים  על-ידי  יותר,  או  פחות  אוַשש,  זה  מיון 
עצמם, כאשר אלה נתבקשו להגדיר את השתייכותם 
במגוון  שאלות  הנסקרים  את  שאל  מוזס  הדתית. 
יותר,  או  פחות  הסתדרו,  ותשובותיהם  נושאים,  של 
בהתאם לסיווג של שלוש קבוצות עיקריות אלו, כאשר 
השמרניות  התשובות  את  ענו  התורניים-לאומיים 
ביותר, הבורגנים היו בתווך, והדתיים המודרניים היו 

בנוגע  גם  עצמו  על  חזר  זה  דפוס  ביותר.  הליברליים 
האוכלוסייה  הערבי,  המיעוט  נשים,  כלפי  לגישות 
מערביים,  וערכים  המערב  אמריקה,  החילונית, 
והומוסקסואליות. בהלכה  שינויים  הרבנית,  הסמכות 
הבדלים אלה פרצו לתודעה בעוצמה רבה בקיץ 2016, 
המכינה  מראשי  אחד  לוינשטיין,  יגאל  הרב  כאשר 
קהילת  את  בחריפות  תקף  בֵעלי,  הקדם-צבאית 
הלהט"ב וכינה אותם "סוטים", בנאום שהופץ בתפוצה 
ציונים- של  גדול  מספר  בתגובה,   .YouTube-ב רחבה 

שנערך  הגאווה"  ל"מצעד  הצטרפו  ליברליים  דתיים 
בירושלים בחודש יולי.

גישה פחות כיתתית ודתית מגבירה את 
ההשפעה והמשיכה של הציונות הדתית

זה  שנדונו  התופעות  שתי  בין  קשר  שיש  דומה 
לחלק  להפוך  הציונים-הדתיים  של  ניסיונם   – עתה 
של  והתרבותית  הפוליטית  המוסרית,  מהמנהיגות 
במחנה  אחדים  בחלקים  הדתיּות  והיחלשות  ישראל, 
לגורמים  מאפשרת  הדתיּות  היחלשות  הדתי-לאומי. 
מסוימים בקהילה הדתית-לאומית, ובייחוד להנהגתה 
הפוליטית, להקרין דימוי של הציונות הדתית כבעלת 
עניין ואף כמשתתפת בסגנון החיים של הזרם המרכזי 
חריגה.  וכיתתית  דתית  כקהילה  ולא  הישראלי, 
על  יקל  זה  שדימוי  מקווה  הציונית-דתית  ההנהגה 
חדירתה לעמדות הנהגה לאומיות ועל קבלתה בציבור 
של  דיאלקטי  בתהליך  אפוא  מדובר  הרחב.  הישראלי 
ממש. היחלשות של הדתיות בקרב הקהילה הציונית-
דתית תסייע להנהגה הציונית-דתית ברמה הלאומית, 
וזו, בתורה, תגביר את תהליך ההדתה במרחב הציבורי 

הישראלי.

מאפיינים  על  מעידות  כבר  אחדות  שתופעות  דומה 
דיאלקטיים אלה. הראשונה היא התופעה העיתונאית 
של  ובית  תרבות  אמנות,  סגנון,  מוסף   - "מוצ"ש" 
יותר  השמרניים  העיתונים  אחד  ראשון",  "מקור 
כתוב  היה  מוצ"ש  מכבר,  לא  עד  במקור,  בישראל. 
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מגמות  אופנות,  וסיקר  דיבורי-רכילותי  בסגנון 
הציוני-דתי.  במגזר  ופוליטיקה  ידוענים  )"טרנדים"(, 
5 שנים, סימל את  זה, שהופיע לראשונה לפני  מוסף 
ההכרה בכך שאם מדינת ישראל והחברה הישראלית 
שאלו  הרי  נשגבים,  דתיים  אידיאלים  לגלם  נועדו 
בעניינים  גם  כלשהו  באופן  משולבים  להיות  יצטרכו 

ארציים וחומרניים.

בפברואר 2016 הודיע "מוצ"ש" על התפתחות חדשה: 
הרחבה של הכיסוי שלו מעבר לנושאי צרכנות ותרבות 
של המגזר הציוני-דתי אל הצרכנות והתרבות בישראל 
של  הפתיחה  מכתב  מתוך  לצטט  ראוי  בכללותה. 

המו"ל המודיע על שינוי זה:

מוצ"ש[,  של  ייסודו  ]מאז  האחרונות  השנים  "בחמש 
הציבור ]הציוני-דתי[ עצמו יצר מהפכה והגיע לשיאים 
הכלל-ישראלי  במרחב  הגוברת  השפעתו  חדשים. 
בצבא,  בפוליטיקה,  התחומים:  בכל  לזיהוי  ניתנת 

בממסד הביטחוני, בתקשורת ובתרבות.

הפכנו עצמנו ממּובלים למובילים. התבגרנו.

גם אנו ב"מוצ"ש" החלטנו שהגיע הזמן להתבגר. לצאת 
מארבע אמות  ומהשטעטל הקטן שלנו. לבנות סיפור 
אחר על היסודות החזקים שלנו, לרומם ולהרחיב את 
נקודת המבט שלנו, שמאלה, ימינה ולעבר האופק..."31

בפרק  שתואר  התהליך  את  מאשר  רק  לא  זה  מכתב 
זה - הוא מריע לו. "מוצ"ש" החדש אינו בוחל מעיסוק 
בנושאים סנסציוניים, כמו זנות. לאחרונה הוא הקדיש 
רגב  מירי  שמובילה  בשינויים  לעיסוק  מיוחד  גיליון 
גם  הנהגה,  אחרות,  במילים  הישראלית.32  בתרבות 
ודתיות  מזרחיות  ליצירות  מקום  לפנות  פירושה  אם 
רבה  בפתיחות  כרוכה   , מסורתי  יותר  אופי  בעלות 

יותר גם לתופעות חילוניות וארציות.

שחוקרים  בעוד  בצבא.  מתרחשת  דומה  דיאלקטיקה 
של  הגוברת  בהשפעה  הבחינו  שראינו,  כפי  רבים, 
)ומקצתם הביעו דאגה  ומוסדותיהם על צה"ל  רבנים 
אותם   – ה"מכיניסטים"  של  שמאפייניהם  הרי  מכך(, 

העילית–  ביחידות  המכינות  בוגרי  וחיילים  קצינים 
ומחויבותם  שלהם  הרבה  המוטיבציה  למרות  שונים. 
רבים,  במובנים  הם,  הדתית-ציונית,  לאידיאולוגיה 
מוסיקה  לאותה  מאזינים  אשר  רגילים",  "בחורים  גם 
שאר  כמו  ספורט  ושידורי  סרטים  באותם  וצופים 
והשפעתם  מנהיגותם  מכך,  כתוצאה  החיילים. 
חרף  הצבאית,  הרבנות  גם  קלות.  ביתר  מתקבלות 
של  לאידיאולוגיה  כולו  הצבא  את  לחנך  שאיפתה 
לאומיות אינטגרלית, הפגינה במובנים מסוימים כושר 
הסתגלות. לדוגמה, הרב הראשי לצה"ל אישר לחיילים 

להשתתף בטקסים ובאירועים הכוללים שירת נשים.

נעו  הפוליטית  באידיאולוגיה  ההתפתחויות 
חוקרים  החלו  לערך  שנים   15 לפני  דומה.  בנתיב 
דתית- בחסות  )אוניברסיטה  אילן  בר  באוניברסיטת 
לאומית( לתרגם את התיאולוגיה הפוליטית הציונית-
אוניברסליים  ופילוסופיים  פוליטיים  למונחים  דתית 
יותר. על סמך אריסטו,  מקיאוולי, המסורת הפוליטית 
החלו  אחרות,  ומסורות  אחרים  והוגים  הרומית 
חוקרים אלה לתאר את "הדמוקרטיה הרפובליקנית" 
הלאומיות  ואת  הקהילתית(  או  )הקולקטיבית 
הם  דהיינו  אוטונומיים,  פוליטיים  כאידיאלים 
מצדיקים ומבססים את האידיאלים האלה לא על סמך 
על  אלא  קוק,  הרב  של  והמטאפיזיקה  התיאולוגיה 
שחוקרים  דומה  מערביים.  פילוסופיים  טיעונים  סמך 
שהבחינו  משום  זה  מיזם  עצמם  על  לקחו  אלה 
הישראלי,  הציבורי  השיח  על  להשפיע  מנת  שעל 
שלהם  האידיאולוגיה  ואת  עמדתם  את  לנסח  עליהם 
במונחים מערביים ואוניברסליים, ומשום שהם עצמם 
חלק  ויותר  אדוקים  כיתתיים  פחות  להיות  שואפים 
באופן  בישראל.  המרכזי  האינטלקטואלי  מהזרם 
למשפטים  וביה"ס  המדינה  למדעי  המחלקה  זה, 
שונים,33  חשיבה  ומכוני  קרנות  עם  יחד  אילן,  בבר 
מכשירים עתודות של חוקרים צעירים בעלי השקפות 
במונחים  המעוגנות  ו"רפובליקניות",  לאומיות 
מטאפיזיים.  או  תיאולוגיים  ולא  וחילוניים,  מערביים 
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מפתח  תפקידי  מילאו  צעירים  חוקרים  מאותם  כמה 
הלימודים  תוכנית  של  המחודשת  ובעריכה  ברפורמה 
באזרחות, כך שתשקף נקודת מבט לאומית ורפובליקנית 

יותר.34

מרכזי  סעיף  בבירור  היה  זה  בפרק  שתואר  התהליך 
"הבית  ומפלגת  בנט  נפתלי  של  הבחירות  באסטרטגיית 
היהודי". בנט עצמו לא למד בישיבה ושייך, ככל הנראה, 
לקצה המתון יותר מבחינה דתית של הקהילה הציונית-

את  מכסה  ואינה  כדתיה  גדלה  לא  גילת  רעייתו  דתית. 
ראשה או מתלבשת תמיד בלבוש האורתודוקסי המקובל. 
שנועד  ב"מוצ"ש",  מחמיא  ראיון  עימה  נערך  לאחרונה 
לקרב אותה לבוחרים האורתודוקסים של הבית היהודי, 
ובו הודתה שתהליך ההסתגלות שלה לאורח החיים הדתי 
היהודי",  ב"בית   2 מספר  צוין,  שכבר  כפי  נמשך.35  עדיין 
איילת שקד, היא תל אביבית חילונית.  שרת המשפטים 
עידוד  קיבלו  דיין,  ודני  שובל  רונן  כמו  חילוניים,  אישים 
המפלגה  של  והייצוג  האחרונים,  בפריימריז  להתמודד 
בכנסת כלל בתחילה את ינון מגל, איש תקשורת תל אביבי 
זו עבדה  ידוע שהודה בעישון גראס. דומה שאסטרטגיה 
בבחירות 2013, כאשר "הבית היהודי" גדלה ב-4 מנדטים. 
אולם ב-2015, מנדטים אלה עברו לליכוד. מנקודת מבטנו, 
התוצאות של שתי מערכות הבחירות הללו דומות מאוד. 
לפוליטיקאים  להצביע  רוצים  דתיים/ימניים  מצביעים 
שאינה  במסגרת  אינטגרליים   לאומיים  ציונים-דתיים 
כיתתית או מגזרית צרה, אלא לאומית ומעורבת בחברה 

הישראלית בכללותה.

ייתכן שהסקר האחרון של המכון הישראלי לדמוקרטיה 
זאת. הסקר הראה ש-22 אחוזים  לעיל מאשר  שציטטנו 
מהאוכלוסייה היהודית בישראל משתייכים למחנה הדתי-
לאומי. מתוכם, 24 אחוזים מגדירים עצמם כ"מסורתיים-
דתיים", ו-12 אחוזים הזדהו כ"מסורתיים לא-דתיים" או 
חילונים. במילים אחרות, 36 אחוזים מתוך אלה שהזדהו 
ומנהלים  מלאים  אורתודוקסים  אינם  כדתיים-לאומיים 
אורח חיים דתי קפדני פחות מזה שנחשב בעבר לשכיח 

ביותר באוכלוסייה הדתית-לאומית.

סיכום ומסקנה
כמו במקומות אחרים בעולם )הודו, אלג'ריה( הלאומית 
הדתית מתגברת.36  השלטון והשיח הציבורי בישראל 
בשנים  יותר  ללאומיים-יהודיים  גלוי  באופן  הופכים 
הציונים-הדתיים  של  הגוברת  הבולטּות  האחרונות. 
חשוב  גורם  מהווה  המרכזיים  ובמוסדות  בממשלה 
מעוניינים  שהציונים-הדתיים  למרות  זו.  בהתפתחות 
באופן כללי לקדם אינטרסים דתיים ודתיים-לאומיים, 
יותר  ומכילה  פתוחה  מדיניות  לעיתים  הפגינו  הם 
הדבר  בישראל.  ולא-יהודיות  יהודיות  קבוצות  כלפי 
הדתות(  )כשר  בנט  נפתלי  של  בניסיון  ביטוי  לידי  בא 
ליברליות  יהודיות  לקבוצות  תפילה  מרחב  להקצות 
של  ותמיכתה  תמיכתו   - ובהמשך  הכותל,  ברחבת 
והכלה  שפתיחות  דומה  כזה.  במרחב  שקד  איילת 
הדתיות  האוריינטציות  להיחלשות  קשורות  אלו 
והאורתודוקסיות-מחמירות  הכיתתיות  השמרניות, 

בקרב הציונות הדתית.
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העם היהודי – אמצעים ומשאבים  12
עושרו  מקורות  את  בוחן  השנתית  בהערכה  זה  פרק 
של  למטרות  בהם  והשימושים  היהודי  העם  של 
עמיּות יהודית. בשנים קודמות הצענו תובנות בנושאי 
קביעת סדר עדיפויות והקצאת המימון. השנה נתבונן 
חומריים  משאבים  ביצירת  שונים  נושאים  בשלושה 
היהודי.  לעם  הרלוונטיות  התוצאות  על  המשפיעים 
ראשית נציג סקירה כללית של התחזיות והמחלוקות 
שהתגלו  הטבעי  הגז  משאבי  ניצול  סביב  הפנימיות 
המשק  מבנה  על  בדיון  נמשיך  בישראל.  מכבר  לא 
נפרדות  כלכלות  משתי  מורכב  שלמעשה   - הישראלי 
 OECD-ויותר ראיות מ ביותר  - כפי שמשתקף  ברובן 
וממשקיפים כלכליים מקומיים. ולבסוף, נדון במסלול 

הרחב בו מתנהלת התרומה היהודית בארה"ב.

הדיווחים אודות מצבורי האנרגיה שהתגלו לא מכבר 
בישראל מתחלקים לשני סוגים: בסוג הראשון נכללים 
דיווחים מדויקים למדי על תגליות הגז הטבעי בחופי 
בעולם  המשמעותיות  התגליות  על  הנמנות  ישראל, 
למחלוקת  מתייחס  השני  הסוג  האחרון.  בעשור 
לתגליות  בנוגע  והמדיניות  השימוש  סביב  הפנימית 
יהיה קשה  לרבים בתוכה(,  )וגם  לישראל  אלה. מחוץ 
אנו  סיקור תקשורתי.  אלה של  סוגים  שני  בין  ליישב 
נתאר בקצרה את אופי מצבן הנוכחי של המחלוקות. 

הסבר  בכך  שיש  משום  הרקע,  את  לסקור  גם  כדאי 
בנוגע  ביותר  המהותיות  המחלוקות  מן  לחלק 

למדיניות הכלכלית והחברתית בישראל. 

בצעדים  ישראל  החלה  ה-21  המאה  בראשית 
במקום  טבעי  בגז  לשימוש  מעבר  לקראת  ראשוניים 
)כאשר  חשמל  להפקת  עיקרי  דלק  כמקור  בפחם 
מתלות  מעבר  סימנה  כשלעצמה  בפחם  התלות 
לפני  קיימת  שהיתה  נפט,  תזקיקי  ביבוא  קודמת 
חרם הנפט ב-1973(. מקור הגז הטבעי הראשון תוכנן 
לשנע  ונועד  עזה,  מחלוקת  תוך  ה-90',  שנות  בשלהי 
 )BCM( באמצעות צינור ממצרים עד 6.5 מיליארד מ"ק
ומנוהלי  הצינור  מקיבולת  הנגזר  נתון  שנה,  מדי  גז 
תחילת  לבין  החוזים  חתימת  בין  מצריים.1  תפעול 
זרימת הגז המצרי, ישראל גילתה שדות משלה במים 
הרדודים של הים התיכון לא רחוק מהחוף. גילויו של 
BCM, היה מבורך, אך לא  כ-33  זה, בנפח של  מצבור 
ייבוא  בהמשך  הצורך  את  לבטל  מנת  על  די  בו  היה 
וגילויו  זאת, הוא הוכח בעל חשיבות חיונית  הגז. עם 
במלואו(  נוצל  כבר  כיום  כי  )אם  מוצלח  בעיתוי  בא 
מהפסקת  כתוצאה  שנוצר  המחסור  סגירת  לצורך 
אספקת הגז הטבעי ממצרים בעידן שלאחר מובארק. 
החל מ-2009 ואילך התגלו שני מאגרים משמעותיים 
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המקורית,  התגלית  התגמדה  שלעומתם  נוספים 
משמעותית  גדולה  היתה  מכן  שלאחר  תגלית  וכל 
יחסית,  עמוקים  במים  הנמצא  זה,  גז  מקודמתה.2 
"המים  בתוך  עדיין  אך  מהחוף,  בהרבה  רב  ובמרחק 
כפי  הכלכלי",  לניצולם  בלעדית  זכות  יש  שלישראל 
שהדבר מוגדר במשפט הבינלאומי, יספיק למלא את 

צרכיה של של ישראל עד שלהי המאה הנוכחית.3

כפי שקרה במדינות אחרות 
בפתאומיות  שהתעשרו 
גם  טבע,  משאב  מגילוי 
ישראל, לצד הברכה הטמונה 
עם  להתמודד  חייבת  בכך, 
ההשלכות  אתגרים.  מספר 
כלכלי  פיתוח  על  השליליות 
הנובעות מהישענות מוגזמת 
על סוג זה של הכנסה, יושרה 
יציבות  ואפילו  ממשלתית 
בחלק  גרמו  כזה  מעושר  הנובעות  לאומית  פוליטית 
המשאבים",  כ"קללת  זה  מצב  לתיאור  המקרים  מן 
במדינות  אף  מסוימת,  במידה  נכון,  הדבר  ברכה.  ולא 
הצפוני  בים  הנפט  גילוי  בה  הולנד,  כגון  מפותחות, 
"המחלה  שכונה  למה  גרם  וה-70'  ה-60'  בשנות 
ההולנדית": הזינוק הפתאומי בהכנסות מיצוא הנפט 
ולהשפעות  ההולנדי  המטבע  של  מהיר  לייסוף  גרם 
שליליות במגזרים אחרים. חלק ניכר מהשיח המתנהל 
למניעת  נתיב  כולל שרטוט  הגז  מדיניות  על  בישראל 
ופוליטיים  פיננסיים  כלכליים,  חברתיים,  זעזועים 

במהלך ניצול משאבי הגז הטבעי. 

כדי  בו  שיש  בנושא  מדובר  כאשר  לצפות  שניתן  כפי 
השונות  ההצעות  הבסיסיים,  הנתונים  את  לשנות 
סובלים  עתה  שכבר  שבר  בקווי  מתנגשות  למדיניות 
מעמדות   חוצה  כלכלי  עושר  גבוהה:  מרגישות 
הון  ריכוז  לאומיות,  עדיפויות  ודורות,  חברתיים 
אנרגטי.  ביטחון  וכמובן  חוק  מונופולים,  והיווצרות 
כיוון  לגמרי  חדשה  משפטית  מסגרת  להקים  נדרש 

שחוק הנפט משנת 1952 לא הלם את הצרכים שנוצרו 
חיפושים  לעודד  נועד  זה  שחוק  ברור  )היה  לפתע 
מאוד(.  נמוך  היה  גבוהה  לתשואה  הסיכוי  בנסיבות 
טבעי  גז  לצינור  ממשלתית  וחברה  טבעי  גז  רשות 
הוקמו כדי לספק שירותי אספקת גז בקווים ראשיים, 
צרכיהם  את  לספק  שנועדו  פרטיות  חברות  עם  יחד 

של עסקים ובתי מגורים.4 

השותפה הישראלית בכל שלושת מאגרי הגז שהתגלו 
עד כה היא קבוצת "דלק". אולם בכל אחד מן המקרים, 
היא היתה שותפת המיעוט בתאגידי הקידוח שהוקמו 
והובלו על ידי חברת "נובל אנרג'י" מיוסטון שבארה"ב, 
וזאת בגין הצורך החיוני בהשקעה מידית ובמומחיות 
שאלות  העלו  הגז  תגליות  מלכתחילה,  לכן,  טכנית. 
בוודאי  ישירה,  בעלות  לא  ואם  פנימי  מונופול  אודות 
כיצד כל השותפים – זרים, ישראליים וציבוריים – יזכו 
להרוויח וליישב בין האינטרסים השונים של כל אחד 

מהם.5 

אחת  ולכל   ,2015 לפני  עוד  התקבלו  החלטות  מספר 
לשביעות  יושבו  רובן  אך  מחלוקת,  התלוותה  מהן 
משק  על  להגן  הצורך  הישראלים.  מרבית  של  רצונם 
פיננסיות  התפתחויות  מפני  מאוד  ופתוח  קטן 
שליליות הוכר עוד בשלב מוקדם, והמועצה הלאומית 
מאמצים  הובילה  הממשלה  ראש  שבמשרד  לכלכלה 
את  להגביל  מנת  על  בלתי-תלויה  הון  קרן  להקמת 
פתאומית.6  יתר  נזילות  של  האפשריות  ההשלכות 
מתוכננת  ישראל  של  זו  בלתי-תלויה  עושר  קרן 
ישראל.  בנק  של  חסותו  תחת  ב-2016,  עוד   להיווסד 

הגז  כאשר  ברווחים,  הציבור  של  חלקו  יהיה  מה  אך 
לשאוב  יהיה  ניתן  קצב  באיזה  לזרום?  יתחיל  הטבעי 
לחברי  ייועד?  להם  השימושים  יהיו  ומה  הגז  את 
הקונסורציום )ובמידה מסוימת גם משרד האוצר( היה 
כאשר  השדות,  מן  גדולות  גז  כמויות  בהזרמת  עניין 
על- נקבעת  היצוא  לשוקי  הפנים  שוקי  בין  החלוקה 
פי שיקולים עסקיים. פעילי איכות הסביבה, קבוצות 

 כמויות הגז 
שהתגלו עד כה 

יספיקו למלא 
את צרכיה של 

ישראל עד סוף 
המאה ה-21
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חברתי  הון  ליצירת  דאגה  של  ממניעים  הפועלות 
ובין-דורי, וקבוצות הממוקדות על הביטחון האנרגטי 
לטווח ארוך של ישראל העדיפו ניצול מבוקר יותר וכן 

יותר שליטה ממשלתית ותועלת לציבור. 

פרופסור  בראשות  ממשלתית  מומחים  ועדת 
העברית  מהאוניברסיטה  ששינסקי  איתן  )אמריטוס( 
לאחר  אלה.  בשאלות  לדון  כדי  ב-2010  הוקמה 
בדבר  בהאשמות  ושופע  במחלוקת  שנוי  תהליך 
על- והתקבל  אושר  הוועדה  דו"ח  והפחדה,7  איומים 

ידי הממשלה בתחילת 2011. מושב שני של הוועדה, 
מעבר  כללי,  באופן  הטבע  משאבי  נושא  את  שבחן 
המקוריות.  ההמלצות  את  חיזק  בלבד,  הטבעי  לגז 
הדרגתי  באופן  להגדיל  הייתה  העיקרית  המסקנה 
של  לרמה  מ-33%  והגז  הנפט  רווחי  על  המס  את 
)לא  רבות  במדינות  המקובל  לנוהג  בהתאם  כ-60%, 
בין  סביר  מאזן  כיוצר  נחשב  זה  שיעור  ארה"ב(.  כולל 
הנחוצים  התמריצים  שימור  לבין  הציבורי  האינטרס 

לעידוד חיפושים וקידוחים נוספים.8 

ביותר.  לנושא מפלג  הפך  הגז הטבעי  ב-2015,  אולם 
המשך ניצול הגז, אם תהיה דרישה לכך, יחייב השקעות 
הזרה  כמשקיעה  אנרג'י",  "נובל  גדול.  בקנה-מידה 
מחוסר  העיקרית  כנפגעת  עצמה  הרואה  העיקרית, 
צורך  יש  כי  טענה  הממשלה,  מדיניות  לגבי  הוודאות 
הגז  של  יחסית  מהירה  ובהפקה  רגולטורית  ביציבות 
פירוש הדבר  על מנת להפוך את השקעתה לכדאית. 
בפועל הוא שיש לייצא חלק גדול ממשאבי הגז מחוץ 
לשוק הפנימי הקטן. דבר זה יפעל גם לטובת החברות 
ההגבלים  על  הממונה  זו,  מסיבה  "דלק".  שבקבוצת 
העסקיים הטיל וטו על המתווה שהוצע להתקדמות,9 
להתפטרותו  הובילה  אשר  פוליטית  סערה  יצר  ובכך 
החלטה  לקבל  שסירב  לממלא-מקום  הממונה,  של 
נוספת בנושא, ולכך ששר הכלכלה, אריה דרעי, העדיף 
הממונה  מינוי  את  לפסול  במקום  להתפטר  הוא  גם 
סיכונים,  כרווי  שהתגלה  מהלך   – הכנסת  אישור  ללא 
כאשר שני חברי כנסת מתוך הקואליציה המצומצמת 

מעורבות  של  בנימוק  מלהצביע  עצמם  פסלו   61 של 
אישית בנושא.  

מבקרי המתווה מתנגדים גם לריכוז הרווחים וגם ליצוא 
גז בקנה-מידה גדול. מבקרים אלו לא נרגעו כאשר ראש 
הכלכלה,  משרד  את  לעצמו  לקח  נתניהו  הממשלה 
על  הממונה  החלטת  על  לגבור  הדרך  את  לפלס  כדי 
גילויים, לא מכבר,  גורמי סיבוך נוספים הם  ההגבלים.10 

של שדות גז נוספים במצרים 
האנרגיה  במחירי  והצניחה 
לחץ מסחרי  )היוצרת  בעולם 
שיקולים  גם  כמו  מיידי(, 
הקשורים  גיאופוליטיים 
הגז  יימכר  למי  בשאלות 
ליעדו  יגיע  איך  הישראלי, 
עם  חוזים  יחתום  עוד  ומי 
שיקולים  רוכשים.11   אותם 
הצורך  על  מצביעים  אלו 
לכיוון  הפעילות  את  להאיץ 
במתווה,  התומכים  אלו 

מחירי  של  הפוטנציאליות  בהשפעות  מתמקדים  אלו 
האנרגיה המוזלים עבור הייצור התעשייתי, בפוטנציאל 
הצמיחה הכלכלית ובהשפעה על יוקר המחייה בישראל.

ע"י  אושר  המתווה  כאשר   ,2015 בדצמבר  לכאורה, 
הכנסת ובוטל הווטו שהוטל ע"י הממונה על ההגבלים 
העסקיים, נמצא לנושא פתרון במישור הפוליטי - לא 
הקהל.  דעת  במישור  ולא  המשפטי  במישור  בהכרח 
יזמו  המתווה  מתנגדי  בפועל.  שקרה  מה  לא  זה  אך 
זה,  מסמך  פרסום  למועד  נכון  מוצלח.  משפטי  מאבק 
בנימוק  המתווה  נגד  פסק  לצדק  הגבוה  בית המשפט 
בהסכם  שינויים  לערוך  מהממשלה  מונעים  שתנאיו 
הגז  של  והמיסוי  הרגולציה  המכירה,  הניצול,  בהיבטי 
במשך תקופה ממושכת )10 שנים( ללא אישור חקיקתי 
מצד הכנסת. נכון לעכשיו, לנוכח ההתנגדויות שהביע 
התנאים  את  מחדש  לנסח  הסכימה  הממשלה  בג"צ, 

המוצעים. 

 המשקיעה 
הזרה העיקרית, 

"נובל אנרג'י", 
דורשת למעשה 
לייצא חלק גדול 
מן הגז אל מחוץ 

לשוק הפנימי 
הקטן
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הפוליטית  שהדינמיקה  הראשונה  הפעם  זו  אין 
העיוורים  ששת  בין  הוויכוח  את  מזכירה  בישראל 
הוא  ורק  שהוא  האמין  מהם  אחד  כשכל  ההודיים, 
תפס את מהותו השלמה והאמיתית של פיל על סמך 
ומבקרי  מתנגדי  בלבד.  אליו  הקרוב  החלק  מישוש 
כמשקף  הגז  מתווה  את  רואים  נתניהו  ממשלת 
זה  ספציפי  דיון  המעטים.  של  מתמדת  העדפה 
המשתנה  אופייה  על  יותר  רחב  דיון  ברקע  גם  נמצא 
עצמי  דימוי  עם  יותר  נוח  חשה  שבעבר  ישראל,  של 
מזה  היתה המציאות(  )ולא משנה מהי  יותר  שיוויוני 
 ,OECD-ה חברות  בין  מאפשרות.  כיום  שהנסיבות 
ישראל - יחד עם ארה"ב וטורקיה - נמצאת ברשימת 
המדינות הפחות שיוויוניות מבחינת חלוקת ההכנסה 

והעושר.12 

מתווה  של  הגיאופוליטיים  השיקולים  בדבר  הטענות 
הגז אינן מטעות; המציאות של שוקי ההון הגלובליים 
הים  באגן  האחרונות  האנרגטיות  וההתפתחויות 
כללי,  שבאופן  כך  על  מצביעות  לא  המזרחי  התיכון 
עיכוב משמעותי בניצול משאב זה יועיל לישראל. שום 
וטכנולוגיה,  השקעה  תוספת  ללא  יתאפשר  לא  דבר 
בכמויות  בלבד  בישראל  למצוא  ניתן  לא  שאותן 
היצמדות  ידרוש  זה  שוק  פיתוח  הנדרשים.  ובסוגים 

לתנאי השוק ולתנאים שיוסכמו.

הדרך  של  הסופית  שהתוצאה  נכון  זה  זאת,  עם  יחד 
שבה פותחו משאבי הגז והדרך שבה הוקצו הרווחים 
התפיסה  את  גם  אלא  המציאות,  את  רק  לא  תשנה 
של פיצול מהיר של הכלכלה ושל החברה הישראלית. 
למכון למדיניות העם היהודי אין, כמובן, לא המעמד 
לגבי  המלצות  להגיש  מנת  על  המומחיות  ולא 
הטבע  משאבי  ניצול  במדיניות  המהותיים  היתרונות 
של ישראל. אך חובתם של הממשלה והעולם היהודי 
הכלכליות  התמורות  שבמהלך  בכך  להכיר  הרחב 
שישראל עברה בשני העשורים האחרונים, שום סוגיה 
על  רק  להיבחן  צריכה  אינה  רבה  כה  חשיבות  בעלת 
במשק  בלבד.  לה  הנוגעים  הצרים  השיקולים  סמך 

לגז  ביחס  להחלטות  מאוד,  דינמי  אך  פתוח  קטן, 
ישראל  של  אופיה  על  עמוקה  השפעה  תהיה  הטבעי 

בעתיד. 

ישראל: סיפורן של שתי 
כלכלות

וזרם  הגז,  לניצול  ביחס  בהחלטות  שהועלו  הנושאים 
ממסגרת  כחלק  הם  מייצר  זה  שניצול  ההכנסות 
אנו  כאשר  יותר  ברור  נעשה  זה  ודבר  יותר,  רחבה 
דו"ח  ישראל.  של  התפתחותה  על  רחב  במבט  צופים 
זהו  כי  הדגיש  ישראל  כלכלת  על  מ-2016   OECD-ה
לכנות  אפשר  האחת  את  כלכלות.13   שתי  על  סיפור 
חדשנית   :)Start-up Nation( הסטארט-אפ"  "אומת 
בטכנולוגיה, תחרותית, מוכוונת יצוא, גלובלית, בעלת 
פריון גבוה הממשיך לגדול, גמישה, מספקת משרות 
הצמיחה  ומנוע  גבוהים,  מס  אחוזי  משולמים  בהן 
לשליש  אחראית  זו  כלכלה  ישראל.  של  וההכנסות 
מכוח  כעשירית  רק  מעסיקה  אך  הישראלי,  מהיצוא 

העבודה שלה. 

בקיפאון"  "אומה  לכנות  ניתן  השנייה  הכלכלה  את 
שירותים  כולל  זו  מכלכלה  חלק   .)Stagnant Nation(
דומים  מגזרים  לצד  וחינוך,  בריאות  כגון  ציבוריים 
ייצור,  רווחי  להשיג  מהותי  באופן  קשה  שעבורם 
מורים  בין  היחס  )צמצום  העולם.  בכל  כמו  בישראל 
לתלמידים או לקיחת זמן על מנת לאסוף נתוני בריאות 
מלאים ממטופלים עלולים להשפיע באופן שלילי על 
דאגת  אך  צר(.  באופן  נערכת  המדידה  כאשר  הפריון, 
זו,  ה-OECD מתמקדת יותר בחלק האחר של כלכלה 
המבוסס על תעשיות ישנות ומקומיות כגון נייר, מלט 
ובנקאות.14  נדל"ן  כגון חשמל,  וכן על שירותים  ומזון, 
זו סגורה מפני העולם החיצוני, תלויה בהגנה  כלכלה 
ובלתי-משתפרת.  נמוכה  תפוקה  ומציגה  ממשלתית, 
היא נוטה לספק משרות בשכר נמוך עד שכר מינימום, 
משכורות  המשלמות  יחסי,  באופן  מעטות  ומשרות 
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ויותר  בתפוקה  פחות  תלויות  אשר  במיוחד,  גבוהות 
הישראלי15  מהצרכן  קבועה  הכנסה  להפיק  ביכולת 
באמצעות מחירים גבוהים, עד למצב שבו ענפים אלה 
מבודדים מפני לחצים תחרותיים. דבר זה תורם ליוקר 
המחיה הגבוה בישראל. אם להשתמש בז'רגון הכלכלי 
במידה  "מתקיימות  הישראלי  במשק   ,OECD-ה של 
סחירים  מוצרים  המייצרות  תעשיות  יוצאת-דופן 
ודינמיים מאוד לצד מגזר מוגן ובלתי-יעיל, והן גוררות 
כלפי מטה את הביצועים הכלליים של המשק", בעוד 
המוצרים  שוק  של  ברגולציה  משמעותיים  "ליקויים 
הבנקאות  כולה,  המזון  בשרשרת  בעיקר  ובתחרות, 
את  ומצמצמים  הפריון  את  מחלישים  והחשמל, 

ההכנסות."16 

ו"אומה  הסטארט-אפ"  "אומת  הכלכלות,  שתי 
של  מערכת  דרך  זו  לצד  זו  מתקיימות  בקיפאון" 
רגולטוריים.  וגופים  ממשלה  משרדי  כגון  מוסדות, 
קיומם(  דווקא  )ולאו  התנהלותם  לפי  אלו,  ומוסדות 
נושאים בחלק מהאחריות לקיטוב שהתפתח בין שתי 
הכלכלות, הגידול בחוסר השוויון, היעדר יכולתה של 
בקיפאון  האומה  ושל  להתרחב  הסטארט-אפ  אומת 

לצאת מקיפאונה. 

כלכלת  בתוך  הנכלל  השירותים  ממגזר  ניכר  חלק 
שלה   התעשייה  מענפי  רבים  וכן  בקיפאון"  "אומה 
אספקת  פקטו.  דה  ומקרטלים  ממונופולים  מורכבים 
אחרים  חיוניים  ושירותים  תחבורה  בנקאות,  חשמל, 
לציבור  אם  הישראלית.  הכלכלה  שאר  על  משפיעים 
במגזרים  תחרותיים  לספקים  גישה  אין  הישראלי 
הנובעים  קבועים  תשלומים  היא  התוצאה  אלו, 
גרועים.  משירותים  או  משחיתות  גבוהים,  ממחירים 
בלתי- באופן  זורמים  אלה  מתשלומים  התקבולים 

פרופורציונלי למעמד מצומצם של עובדים באיגודים 
חזקים, לעיתים גם קרובי משפחה, בצורה של משרות 
מוגנות, משכורות גבוהות שאינן מבוססות על פריונו 
גבוהות  פנסיות  עבודה מופחתות,  העובד, שעות  של 
שתי  יוצר  זה  מצב  רבות.  הטבות  ועוד  ומובטחות 

– קבוצת "הבפנים", שהצליחה לבנות חומת  קבוצות 
וקבוצת  שלהם,  היתר  וזכויות  המשרות  סביב  מגן 
"המחוץ לחומה", שאין לה ביטחון תעסוקתי ולעיתים 
מוגנות.  אינן  שלה  הבסיסיות  העבודה  זכויות  גם 
במגזרי  גם  קיימת  הזאת  הדו-כיתתית  המערכת 
ענפים  כאשר  בקיפאון",  ה"אומה  שבתוך  התעשייה 
חסינים  וגז,  מחצבים  מלט,  מזון,  כגון  מסוימים, 
זה  ובאופן  רגולציה,  באמצעות  תחרותיים  מלחצים 
אינם  כאשר  גם  גבוהים  מחירים  להשיג  יכולים  הם 

מספקים סחורות באיכות מספקת. 

הצורך  מן  הנובעת  פתוחה  כלכלה  יש  לישראל 
המשקיעים  שחקנים  ישנם  מנגד,  אך  לעולם.  לייצא 
הבידוד  המשך  את  לוודא  מנת  על  רבים  משאבים 
כולו  כמעט  פועל  זה  מאמץ  תחרותיים.  לחצים  מפני 
כזה  נגדי  לחץ  והרגולציה.  הממשלה  החלטות  ברמת 
יכול לבוא גם מהפעלת כוחם של איגודים מקצועיים 
רפורמה  לחסום  במגמה  פוליטית  להתארגנות 
בעניין  מחירים.  להוריד  שתאלץ  תחרות  והכנסת 
עם  פעולה  בשיתוף  אינטרס  יש  העסקים  לבעלי  זה, 
תומכים  ציבור  ויחסי  שתדלנות  מאמצי  האיגודים. 
בישראל,  כאמור.  הפוליטי  הגיוס  במאמצי  יותר  עוד 
קיים  הזה,  בהקשר  לפחות  אחרים,  במקומות  כמו 
שיתוף אינטרסים בין הבעלים לבין המועסקים, כאשר 
הצגה  כל  לשלול  כדי  עובדיהם  את  מנצלים  הבעלים 
של תחרות שבהכרח תוביל לאובדן משרות ולכן יהווה 
של  ליכולתם  חיוניים  שהעובדים  אף  פוליטית.  סכנה 
העובדים  בקיפאון"  ב"אומה  תחרות,  להדוף  הבעלים 
לא בהכרח שותפים לתשלומים הנובעים מכך, והדבר 
מפני  חששותיהם  את  יותר  עוד  להגביר  עלול  אף 

אובדן משרותיהם לטובת מתחרים. 

יכולתה של ה"אומה בקיפאון" להגן על עצמה מלחצי 
תחרות נובעת גם מצורת הארגון שלה. חלקים ניכרים 
בכלכלה זו נשלטים באמצעות מבנים דמויי פירמידה 
רב  מספר  על  שליטה  להשיג  ליחידים  המאפשרים 
יחסית.  קטנה  הון  השקעת  בעזרת  תעשיות  של 
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את  לנתב  כדי  גם  להשתמש  ניתן  אלו  בעלות  במבני 
ולמנהלים הבכירים  את התשלומים הקבועים למנכ"ל 
מטבע  של  השני  הצד  גבוהות.  משכורות  של  בצורה 
מינימום,  שכר  ואף  מאוד,  נמוכות  משכורות  הינו  זה 
דמויי  הבעלות  שמבני  אף  בטוחות.  שאינן  ומשרות 
והפתיחה  הריכוזיות"  "חוק  דרך  הותקפו  הפירמידה 
עיקרי  מרכיב  שהיתה  התקשורת,  במגזר  לתחרות 
בפירמידות אלו, מבנים אלו 
ממשיכים להיות דומיננטיים 
בקיפאון".   ה"אומה  בכלכלת 
לאחרונה התקיימו משפטים 
הון  בעלי  של  והרשעות 
דנקנר,  נוחי  כגון  ידועים, 
בקונצרן  השליטה  בעל 
מטרה  שהיוו  אי.די.בי., 
מתנגדי  להתקפות  קבועה 
לחץ  יידרש  אך  הריכוזיות. 
מנת  על  נוסף  ממשלתי 
הקונצרנים  את  לפרק 

הגדולים. 

הגדל  השוויון  אי  עם  יחד  זה,  מצב  שהופך  הרכיב 
בחברה הישראלית, לשיקוי תרעלה שקשה למצוא לו 
הכלכלות:  שתי  בין  הנמוכה  ההתניידות  הוא  פתרון, 
ב"אומה  משרה  למצוא  הכישורים  להם  שיש  אלו 
הסטארט- ל"אומת  מתאימים  בהכרח  לא  בקיפאון" 

גבוה  פריון  מפגינה  הסטארט-אפ  אומת  אפ". 
– ואף נמצאת במקום שווה לזה של  שממשיך לגדול 
מּונעת  כשהיא   -  OECD-ה במדינות  העליון  הרובד 
על ידי יצוא ואוריינטציה גלובלית. לעומתה, ה"אומה 
שמריו  על  הקופא  נמוך  פריון  משקפת  בקיפאון" 
לעבר  ישראל  של  הפריון  כלל  את  מטה  כלפי  ומושך 
פריון  זו של  נמוכה  רמה   .OECD-ה הנמוך של  הקצה 
ידי שעות עבודה רבות, אך דבר  מתמתנת במעט על 
עובדי  של  חייהם  איכות  להנמכת  גם  מיתרגם  זה 

המגזרים הללו.

בפריון  עליה  כי  מלמדת  הכלכלית  התיאוריה 
את  להגביר  אמורה  הכלכלה  של  אחד  במגזר 
המגזרים  כאשר  אחרים,  במגזרים  והשכר  הפריון 
הפחות  אלו  עם  מתחרים  פרודוקטיביים  היותר 
פרודוקטיביים על אותם משאבי אנוש, מה שמכריח 
את  ולעלות  להתייעל  פרודוקטיביים  הפחות  את 
ומוחלשת  זו מואטת  רמת הפריון שלהם. אך מגמה 
באומה  מהמועסקים  לרבים  הישראלי.  במקרה 
המינימליות  וההכשרה  ההשכלה  חסרות  בקיפאון 
הנדרשים  הכישורים  את  להשיג  להם  שתאפשרנה 
הדבר  משמעות  הסטארט-אפ.  לאומת  להצטרפות 
אצל  בתעסוקה  עלייה  בישראל  יש  כאשר  שגם  היא 
העבודה,  בשוק  חלק  נטלו  לא  לכן  שקודם  קבוצות 
כגון גברים חרדיים, אין להם ברירה, בשל השכלתם 
לאומה  אופייניות  משרות  לקבל  אלא  הנמוכה, 
נמוכים  כישורים  הדורשות  מישרות   - בקיפאון 
הגידול  למרות  לכך,  בנוסף  נמוך.  שכר  ומשלמות 
הגבוהה  ההשכלה  במוסדות  התלמידים  במספר 
מתמטיקה  מדעים,  בלימוד  גידול  אין  בישראל, 
התיכונים,  בבתי-הספר  כבר  שעולה  בעיה  והנדסה, 
אומת  יכולתה של  את  יותר  עוד  מגבילה  זה  ובאופן 
הסטארט-אפ לצמוח ולהגביר את תרומתה לכלכלה 
הכלכלה  על  מהדו"חות  אחד  כולה.17  הישראלית 
ישראל  מילדי  מחצית  לפיו  מצב  מתאר  הישראלית 

מקבלים היום "חינוך של העולם השלישי".18

הסטארט-אפ  אומת  של  שיכולתה  בעוד 
ובכוח  הישראלית  בכלכלה  חלקה  את  להגביר 
מעלה  כלפי  הפריון  את  ולדחוף  העבודה 
עובדים  של  ההשכלתי  הפרופיל  ידי  על  מוגבלת 
בקיפאון  האומה  על  הלחץ  פוטנציאליים, 
בידודה  בשל  הוא  גם  מוגבל  פריונה  את   להגביר 
בודדים,  במגזרים  רק  למעשה,  תחרותיים.   מלחצים 
תחרותיים,  מלחצים  מוגנים  אינם  שכבר  ביגוד,  כגון 
בקיפאון  האומה  של  רובה  אך  בפריונן.  גידול  נרשם 

נותר חופשי מחשיפה לתחרות מבחוץ.

 הפריון הנמוך 
של "האומה 

בקיפאון" מושך 
כלפי מטה את 

כלל הפריון של 
ישראל לעבר 
 הקצה הנמוך 

של חברות 
OECD-ה
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בפני  בישראל  המדיניות  קובעי  ניצבים  זה  באופן 
פרדוקס. הפריון דוחף את השכר ואת הצמיחה, ואלו 
הוא  פריון  אך  כלכליות.  תמורות  דוחפים  מצידם 
עבודה.  בשעות  המחולק  התפוקה  ערך  הכל  בסך 
הסחורות  רמת  שיפור  על-ידי  פריון  לשפר  ניתן 
שנועדה  השקעה  ע"י  או  המופקים,  השירותים  או 
על-ידי  )או  הנדרשת  העבודה  היקף  את  להפחית 
שניהם כאחד(. ואכן, שינוי כלכלי מסוגל לייצר משרות 
משרות  חשבון  על  קרובות  לעיתים  אך  חדשות 
קיימות. זהו המקור לחלק גדול מחוסר שביעות הרצון 
הכלכלי שפוקד את ארה"ב ואירופה בשנים האחרונות, 
לא היתה בעיה  פוליטית. אבטלה  ושתורגם לתסיסה 
משמעותית בישראל, שבה המצב בעשורים האחרונים 
הוא של חוסר ידיים עובדות. אי-היציבות הובילה לא 
השכר.  מקבלי  בין  בפערים  לגידול  אם  כי  לפיטורים 
"המשקים העממיים" של סוף המאה ה-20, בברה"מ 
מפעלים  במכוון  החזיקו  אירופה,  מזרח  ובמדינות 
כדי  טקסטיל,  כגון  קלות  בתעשיות  בעיקר  רבים, 
שכישוריהם  לעובדים  תעסוקה  הזדמנויות  לספק 
זו  מדיניות  אך  מפותחים.  פחות  באזורים  או  דלים 
כלכליים,  עודפים  לצבור  כללית  יכולת  לחוסר  תרמה 
לתהפוכות  ישיר  באופן  הובילה  דבר  של  ובסופו 
החברתיות וכלכליות שהביאו לקריסת משטרים אלו. 
בת- איננה  בקיפאון  האומה  בעוד שכלכלת  כך,  בשל 

באמצעות  הפריון  העלאת  הרי  מחיר,  ללא  קיימא 
המשרות  העתקת  או  במכונות,  העובדים  החלפת 
כרוכה  להיות  היא  גם  עלולה  יותר,  זולות  למדינות 

בתוצאות שונות, שליליות.

במידה  מקביל,  בישראל  הכלכלות  שתי  של  סיפורן 
האידיאולוגיים  הפוליטיים,  לסדקים  מסוימת, 
והחברתיים בחברה הישראלית, ומחריף אותם. אומת 
הראשיות  בערים  בעיקר  ממוקדת  הסטארט-אפ 
גוש   – החוף  שלאורך  וברצועה  במרכז  ישראל  של 
שלה  אחת  אומה  קיימת  ישראל  בתוך  וחיפה.  דן 
ערכיה  מבחינת  האחרת,  עם  המשותף  מן  מעט  רק 

בין  ומתנחלים  ושאיפותיה. אף שיש חרדים, מזרחים 
מועסקי אומת הסטארט-אפ, הרי מרבית אזרחיה הם 
גברים צעירים, חילונים, ברובם ילידי ישראל או עולים 
הם  המערב.  ממדינות  או  לשעבר  המועצות  מברית 
או  השמאל  למפלגות  להצביע  מאחרים  יותר  נוטים 
בעלת  לקבוצה  אותם  הופך  שלהם  הפרופיל  המרכז. 
הניידות הגלובלית הגדולה ביותר בחברה הישראלית. 

לכן בידם הבחירה אם להגר 
ולחיות  לעבוד  כדי  מישראל 
המובילות  ובערים  בחברות 
שאיננה  בחירה   – בעולם 
אחרות  קבוצות  בידי 
המשתייכים  לאלו  בישראל. 
הסטארט-אפ  לאומת 
חשובות לא רק ההזדמנויות 
היכולת  גם  אלא  הכלכליות, 
ובחברה  במדינה  לחיות 

המשקפת את ערכיהם. 

ההצלחה  זה,  באופן 
לצמיחתה  שהובילה 
ולמצוינותה  הכלכלית 

פרשת  אל  אותה  מובילה  ישראל  של  הטכנולוגית 
דרכים. המסלול הנוכחי של שתי כלכלות המתקיימות 
מקוטבות  אומות  שתי  של  והתוצאה  בו-זמנית, 
דאגות  נוחה.  ופחות  לפחות  הופכת  ומשוסעות, 
פוליטיות  להתפתחויות  בטבורן  קשורות  כלכליות 
ויותר  יותר  קשה  יהיה  שבעתיד  יתכן  וחברתיות; 
להעמיק  הכלכלי  במישור  הלקוי  מהתיפקוד  למנוע 
את הסדקים שבמישור הפוליטי והחברתי. התומכים 
המיסים  מרבית  את  ומשלמים  הישראלית  בכלכלה 
קביעת  בתהליך  פחות  נשמע  שקולם  לחוש  עלולים 
באמצעות  ובין  הפוליטיקה  דרך  אם  בין  המדיניות, 
לטפטוף  לגרום  עלול  והדבר  חברתיות,  מחאות 
מתמשך של חברי אומת הסטארט-אפ מישראל. מנגד, 
זעמם של המקופחים  כפי שראינו במקומות אחרים, 

מרבית מועסקי 
"אומת 

הסטארט-
אפ" הם גברים 

צעירים, חילונים, 
שרובם ילידי 

ישראל או יוצאי 
ברה"מ לשעבר 

או מדינות 
המערב
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על-ידי  מוחלפים  הם  אם  בין  הזכויות,  ומשוללי 
מועתקות  משרותיהם  אם  ובין  ורובוטים  מחשבים 
וחברתיים  פוליטיים  לשטפונות  להוביל  עלול  לחו"ל, 
ובהם  ישראל  נבנתה  שעליהן  היסודות  את  שיסחפו 

היא תלויה. 

לאור אבחנה זו, ה-OECD הגיש  שורת המלצות, ביניהן: 

שיפור הלכידות החברתית יגדיל את הצמיחה שניתן 
מרחב  לַפנות  ישראל  על  הארוך...  בטווח  לקיימה 
ולהתכונן  יותר  מכלילה  צמיחה  לטיפוח  פיסקאלי 
לעתיד. יש להגביר השקעות בתשתיות, לעודד פיתוח 
וקידום מיומנויות וכישורים, בייחוד בקבוצות חלשות, 
מבוגרים  עבור  מקצועית  הכשרה  מסגרות  לפתח 
ולארגן את מערכת החלוקה מחדש, כולל לקשישים. 
מדיניות  על  לוותר  מבלי  השגה  בר  הינו  זה  כל 
המכלילה  הצמיחה  סוגיית  את  אחראית.  פיסקלית 
להמלצות  מעבר  חורגת  היא  רחב.  באופן  לבחון  יש 
המוצאים  עובדים  וערבים.  חרדים  אודות  הידועות 
מן  ניכר  חלק  מהווים  בקיפאון"  ב"אומה  עצמם  את 
בידודם  את  למנוע  מנת  על  הנמוך.  הבינוני  המעמד 
להשיג  שנועדה  מדיניות  לעצב  יש  הגובר,  וניכורם 
מטרה זו, ולא על סמך נקודות המבט הצרות ששימשו 

כבסיס לאסטרטגיות הכלכליות של ישראל עד כה.19  

חילופי דורות והפילנתרופיה 
היהודית בצפון אמריקה

ישראל היא מדינה ריבונית, מולדתו של העם היהודי 
של  מצבן  יהודים.  ולא  יהודים  אזרחיה,  לכל  ובית 
בעיקר  נקבע  ישראל  לארץ  מחוץ  יהודיות  קהילות 
הארצות  של  ומקומיים  לאומיים  מימשלים  ידי  על 
של  היהודי  אופיין  זאת,  עם  אלה.  קהילות  חיות  בהן 
והחברתית,  התרבותית  והמשכיותן  אלו,  קהילות 
הופך  זה  מצב  בלבד.  אלה  קהילות  בידי  נמצאים 
)קרי  היהודי  העושר  של  והשימושים  המקורות  את 

משאבים חומריים( בצפון אמריקה ובמקומות אחרים 
לנושא חשוב שכדאי לעם היהודי לבחון אותו ברצינות. 
בהערכות  היהודי  העם  למדיניות  המכון  שציין  כפי 
רחבה  הכרה  שישנה  לכך  עדות  אין  עדיין  קודמות, 

בחשיבות היבט זה בחיים היהודיים.

הדורות  חילופי  נושא  את  נבחן  לדוגמה  כנושא 
בארה"ב. הנקודה הראשונה היא שהחוכמה המקובלת 
מוגזמת  הפדרציות,  מערכת  של  לשקיעתה  בנוגע 
ביותר, בדומה להערתו של מארק טוויין על השמועות 
אודות מותו. קודה נוספת- ואולי אין זה כך- היא שאין 
לנו את המידע הנחוץ כדי לאפשר הבנה של המתרחש. 

אמריקה,  בצפון  היהודית  ההתיישבות  תחילת  מאז 
צרכיהם של נזקקים בתוך הקהילות היהודיות – מעוטי 
יכולת, קשישים ומהגרים חדשים – סופקו בעיקר על 
המשאבים  תחילה,  עצמן.  היהודיות  הקהילות  ידי 
ובתי כנסת  סופקו באמצעות קבוצות לעזרה עצמית 
פדרציות  של  הארגונית  המערכת  דרך  כך  ואחר 
שהוקמו  כלל-ארציים  יהודיים  וארגונים  מקומיות 
ובתחילת  ה-19  המאה  של  האחרונים  בעשורים 
המאה ה-20. השאלה היא האם המבנה משתנה – או 
למגמות  בתגובה   – להשתנות  מצליח  לא  מכך,  גרוע 

העשויות להתגלות כמחוללות שינוי.

בסכנה.  נמצא  הישן  הדגם  כי  גורס  הפשוט  ההגיון 
חיה  שהשואה  שהדור  כך  על  מסתמכת  זו  השערה 
בזכרונו, שנולד בעולם ללא ישראל שבו האנטישמיות 
היתה רווחת ואף לבשה צורות מעשיות ואלימות הולך 
ונעלם. התחושה של קהילה בדור זה הושרשה על ידי 
מקהילות  מהגרים  כשלעצמם  רובם  וסבים,  הורים 
לוואי  זו שוזרת מסקנות  ומלוכדות. הבנה  מסורתיות 
)או  מוחלשת  יהודית  זהות  לעבר  הנעה  המגמה  כגון 
הזדהות פחותה עם ישראל – שני דברים שונים(, רצון 
רב יותר להשיג בולטות למטרות לא-יהודיות )אם כי 
נטען שנתינה זו מושפעת מערכים יהודיים בסיסיים(, 
התרומות  עיקר  כאשר  הקהילה,  של  העושר  הסטת 
המתאפיינת  לנתינה  ונטייה  ביותר,  בעשירים  מקורן 



141 המכון למדיניות העם היהודי

ומוכוונת-תוצאות.  אישית  והתאמה  מעורבות  ביותר 
לפי הסבר זה, התוצאה הבלתי-נמנעת היא או צמצום 
חלקם היחסי של הארגונים הקהילתיים המסורתיים 
כגון פדרציות, או השתלטות על מוסדות אלה ושינוי 
אופיים על ידי קבוצה קטנה יחסית של אנשים מאוד 

עשירים וקרנות פרטיות.

של  שונה  מערכת  קיימת  הפשוט,  להגיון  בניגוד 
ובמידה  אנקדוטליות,  בראיות  הנתמכת  השערות, 
גרסה  לפי  ואמפיריות.  עובדתיות  גם   - מסוימת 
של  ברשת  להחזיק  ממשיכות  שהפדרציות  אף  זו, 
סוכנויות בארה"ב ומחוצה לה, הן הפכו עם השנים גם 
ליזמיֹות.20  הן התאימו ומתאימות עצמן להזדמנויות 
הארגונים  את  גם  מַשמרות  ובכך  זמננו,  של  ולצרכים 
שלהן וגם את מטרתן )כאשר המטרה מוגדרת מחדש 
אלו  ארגונים  ה-21(.  למאה  הקהילה  לצרכי  בהתאם 
הצליחו במידה רבה להשתקם ואף לגדול מאז האסון 
של  הגדול  הכלכלי  ובמשבר  מיידוף  בפרשת  שנגרם 
2008-9. נכון שהתרחשו תנודות  ממקורות מסורתיים 
של נתינה, כגון הישענות על גיוס תרומות באמצעות 
יוזמות חדשות  ידי  פניות בדואר, אך אלו הוחלפו על 
הכנסה  מקורות  שני  מתוכננת.  לנתינה  מערכות  כגון 
אלה שונים בבירור זה מזה. מערכות לאיסוף תרומות 
של  השוטף  למאזן  חשובות  היו  הדואר  באמצעות 
היה  לא  מעולם  כשלעצמו  הכסף  אך  הבנק  חשבון 
פחות  לא  היתה  ההשתתפות  היחידה;  מטרתן 
איננו  המתוכננות  התרומות  בגובה  הגידול  חשובה. 
דוגמה  אם  כי  הדואר  של  הדועכת  ליעילותו  תגובה 
סיוע  להבטיח  כדי  שתוכננה  ולחדשנות  להסתגלות 
ממשפחות עשירות המסוגלות לספק סיוע והמשכיות 
הון  מחשבון  הכנסות  יצירת  באמצעות  שירותים  של 
אין  למעשה,  השנתי.  ההתרמה  במחזור  בלתי-תלוי 
תנועה מתמשכת ויציבה לעבר ליבה מרוכזת יותר של 
תומכים ושל קרנות אישיות של פילנתרופיה יהודיות, 
חלק  זו.  למגמה  בניגוד  פועלות  תופעות  ומספר 
מעמודי התווך של מה שאפשר להגדיר כ"תור הזהב" 

של יָזמּות פילנתרופית יהודית )כגון אביחי, ברונפמן, 
גלייזר ואחרים( מסיימים בתקופה זו את פעילותם או 

עוברים מנתינה יהודית פעילה לנתינה אחרת. 

חשובה  שאלה  זוהי  האמיתי?  המצב  מהו  אך 
והקהילות  היהודי  העם  של  לתשומת-הלב  הראויה 
אשר  מעשיות  סוגיות  מעלה  גם  הדבר  האמריקניות. 
נידונו בעבר בהקשר זה על ידי למכון למדיניות העם 
היהודי. חסרים לנו מידע ונתונים רבים שיאפשרו מבט 
בהיר יותר על המגמות הדומיננטיות ועל הכיוון שאליו 
מוביל תהליך זה. פדרציות יהודיות בארה"ב וארגונים 
לצרכי  לתקנות ממשלתיות  עצמם  יהודים מתאימים 
הוצאותיהם  הכנסותיהם,  על  המס  לרשויות  דיווח 
ליצור  מנת  על  די  בכך  אין  אך  השנתית.  ופעילותם 
שתפשר  סטנדרטיזציה  יהודיים  ארגונים  בקרב 
מיון  שיטת  אין  שנים.21   ולפי  ארגונים  לפי  השוואות 
שיאפשרו  מפורטים  נתונים  אין  וגם  ועקבית  אחידה 
ביצוע הערכות כאלה ללא השקעת עבודה ניכרת מדי 
שנה בשנה. וגם אין רשות מרכזית הנושאת באחריות 
או שיש לה משאבים מספיקים לבצע משימה זו. דבר 
של  משותפת  החלטה  בסיס  על  רק  לבוא  יוכל  כזה 
מסה קריטית של ארגונים כאלו, שיקחו על עצמם את 
אליו,  והיצמדות  משותף  נוהל  של  ההגדרה  משימת 
באופן שיאפשר הערכה מזווית ראיה קהילתית, כלל-

ארצית ושל העם היהודי כולו. 

הוא  שבידינו  הראיות  על  כמבוסס  שנדמה  מה 
יהודית  פילנתרופיה  של  היחסית  שהחשיבות 
נמצאת  הפדרציה,  בעיקר  הקהילה,  על  המבוססת 
ביטוי  מאשר  אריתמטית  קביעה  יותר  זו  אך  בירידה, 
חדשות  צדקה  קרנות  כאשר  מהותיות:  למגמות 
נכנסות לזירת הפעולה, בהכרח מצטמצם חלקן היחסי 
חלקם  של  האבסולוטי  הערך  אך  הקיימות.  אלה  של 
במילים  לגדול.  עדיין  עשוי  הוותיקים  הארגונים  של 
יתכן והדעיכה איננה של מערכת הפדרציות,  אחרות, 
בעבר  זו  מערכת  זכתה  לה  הדומיננטיות  של  אם  כי 

בעולמה של הפילנתרופיה היהודית בארה"ב.
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למרות שפדרציות הוקמו במטרה לשרת את הקהילה 
הארגונים  עם  להתמזג  שהחלו  לאחר  המקומית, 
 UNITED( המקומיים של המגבית היהודית המאוחדת
הפכו  הם  ה-1930,  בשנות  החל   )JEWISH APPEAL

בחו"ל  יהודיות  סעד  פעולות  של  עיקרי  למוקד 
זה  תהליך  בישראל.  ופעולה  לנתינה  מאוחר  ויותר 
ובשימושים  במקורות  הנוכחי  השינוי  על  גם  השפיע 
היהודית  האוכלוסיה  למטרות  היהודי  העושר  של 
בסיפורו  כמו  הוא,  לעין  בולט  שפחות  מה  בארה"ב. 
איתנותו  כלומר,   – נבח  שלא  הכלב  דויל,  קונאן  של 
תפיסת  נחלשה  שבו  בעידן  הפדרציה  מודל  של 
נחלש  לכך  ובהתאם  ישראל,  על  הכלכליים  האיומים 
אשר  לישראל,  הקשורות  למטרות  לנתינה  הדחף 
כפי  מרכזי.22  העברה  אמצעי  להן  שימשו  הפדרציות 
שמצביע אחד הנתונים, ב-1986, כאשר ארגון המגבית 
עם  התמזג   )NY UJA( המטרופולינית  יורק  ניו  של 
מכלל   70% גייס   NY UJA-ה יורק,  ניו  של  הפדרציה 
 .30% המקומית  והפדרציה  המיזוג,  טרם  ההכנסות 
נתון זה מראה כיצד התמקדותו של ה- UJA בישראל 
שימשה כמניע מרכזי של נתינה יהודית מקומית. עם 
מצבה  שיפור  ישראל,  של  הכלכלית  עוצמתה  גבור 
בפער  הגידול  והמשך  התיכון  במזרח  הביטחוני 
נדיבה  תהא  האמריקנית,  הנתינה  רמת  שבין  היחסי 
היה  ניתן  ישראל,  של  הצרכים  רמת  לבין  תהא,  אשר 
לצפות לירידה בגיוס הכספים. ואולם, למרות גיבושן 
האמריקנית  היהודית  הפילנתרופיה  תרומות  של 
של  הברורה  המגמה  ולמרות  חדש,  ישראלי  בהקשר 
הארגונים  ריבוי  ולמרות  ישיר,  באופן  תרומות  מתן 
היהודיים גם בצפון אמריקה ובישראל, הכנסות מסע 
גיוס התרומות השנתי של ה-UJA - הפדרציה של ניו 
מיליון  ל-153  ב-1999  דולר  מיליון  מ115  גדלו  יורק 
דולר, ב-2008, וצפויות ב-2016 לעבור את רמת 2008 
הכלכלי  המשבר  לאחר  מלא  לשיקום  להגיע  )ובכך 
בולטימור,  כגון  חזקות  היותר  הגדול(.הפדרציות 
חוו  ו-וושינגטון,  מיאמי  דטרויט,  שיקגו,  קליבלנד, 

תוצאות דומות. הפדרציות נראות כיום חזקות בהרבה 
של  הנמשכים  הדיווחים  מן  ויותר  צפו,  שהרוב  ממה 

החוכמה המקובלת.

היהודית  בפילנתרופיה  הישראלי  בהיבט  השינוי 
והשימוש  הכסף  זרימת  כי  ממחיש  אמריקה  בצפון 
בו למטרות העם היהודי הן תכופות רק חלק מסיפור 
אמריקה  יהודי  בה  בדרך  השינויים  בעוד  יותר.  רחב 
המקורות  על  להשפיע  עשויים  לישראל  מתייחסים 
מעקב  היהודית,  הקהילה  משאבי  של  והשימושים 
אודות  תובנות  לנו  יעניק  אלו  פעולה  דפוסי  אחר 
ובהשלכותיהם  בעמדותיהם  המהותיים  השינויים 
דפוסי  של  מחדש  ארגון  כזה,  במקרה  המעשיות. 
לגבי  בתפיסות  משינויים  המּוָנע  מסורתיים  פעולה 
ישראל יכול לאותת על שינוי עמוק במה שהיה, מאז 
ישראל, אחד הסמלים השבטיים  הקמתה של מדינת 
אמריקה,  בצפון  היהודית  בזהות  ביותר  החשובים 
הוא  הדבר,  כך  אם  התחולל.  כזה  ששינוי  לאשר  או 
ליבם של אלה העוקבים אחר מגמות  ראוי לתשומת 
להיות  עשויה  מה  לשקול  עליהם  גאופוליטיות. 
אינטרסים  בריתות,  של  מחדש  מאיזון  התוצאה 
 – ישראל  בין  היחסים  במשולש  עדיפויות  וסדרי 
וושינגטון – יהדות אמריקה. לכן, חשיבותה של תנודה 
על  מוקדמת  התרעה  שיספק  מידע  של  והערך  כזו 
"פשוטות"  יחרוג מעבר לשאלות  מסלול התקדמותה 

העוסקות במימון ובניהול חשבונות. 

לעקוב  צורך  יש  פאסיבי,  באופן  לעשות?  כדאי  מה 
יותר מהימן ומדויק את מנֹועי הנתינה  ולבחון באופן 
ובהתאם  הזמן  עם  משתנים  הם  ואיך  היהודית 
על  אך  אחרים.  מהותיים  ושינויים  הדורות  לחילופי 
מנת למלא תפקיד פעיל יותר, העם היהודי והקהילות 
ואמצעים  מקורות  לשקול  נדרשים  מכך  המושפעות 
אחרים על מנת לגייס תופעות מסוג זה לשירותם של 
האינטרסים והצרכים המרכזיים של העם היהודי. אלה 
לא יוכלו להתרחש בהיעדר תמורה של ממש בזמינות 
המידע. דבר זה מצריך התייחסות לכמה צרכים. האחד 
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הוא הצורך בנוהלי דיווח וניהול חשבונות אחידים על 
מנת לאפשר איסוף, צירוף והשוואה של נתונים. יחד 
הנתונים  ברמת  פעולה  שיתוף  יותר  נדרש  זאת,  עם 
הנצברים בין ארגונים יהודיים. הנקודה החשובה אינה 
שיתכן  אחרת  או  זו  תרומה  על  פרטים  גילוי  דווקא 
הכוונה  לגביהן.  סודיות  על  לשמור  מעדיף  שהתורם 
שהקטגוריות  בכך  והביטחון  האמון  את  לחזק  היא 
הכלליות אליהן משוייכות התרומות יהיו עקביות בין 
יתקיים, המאמץ  זה לא  הארגונים הדומים. אם תנאי 
הנדרש לאיסוף ולסינון מערכות נתונים אמינים יהיה 
מערכות  לייצר  ניסיון  כל  ירתיע  שהוא  עד  גדול,  כה 

כאלה. 

כאמור  דיווח  נוהלי  להתאים  יחסית  בקלות  ניתן 
המיסים  רשות  של  התקנות  שמעמידות  לדרישות 
האמריקנית ורשויות רגולטוריות אחרות, וכן לנהלים 
עקביות  על  שמירה  תוך  חשבון,  בראיית  המקובלים 
בתוך מערכת הפדרציות ומוסדות גדולים אחרים. אך 
יהפוך  המידע  כאשר  הקדמה.  אלא  אינו  כזה  מאמץ 
לזמין – אם לא  נגיש לציבור הרחב, הרי לפחות עקבי 
סודיות  הסכמי  על  שיחתמו  שחוקרים  כזה  באופן 
הראשונה  הפעם  זו  תהיה  נתוניו,  על  לסמוך  יוכלו 
של  מחדש  בבדיקה  לתמוך  באמת  יהיה  שאפשר 
ובביקוש  בהיצע  המעורבים  והתהליכים  השחקנים 
הפיננסי ב"כיכר השוק" של העם היהודי. מאמץ כזה, 
אם יוגשם, יסייע לשני הצדדים בעולם הפילנתרופי – 
גם התורמים וגם הנתרמים – וגם לקהילות היהודיות, 
שבין  ההתאמה  את  יותר  טוב  לעצב  יוכלו  אשר 
והמשאבים  האמצעים  לבין  גיסא  מחד  מטרותיהן 

מאידך גיסא. 

הערות
לרוב  אך  במצבורים,  לבדו  להמצא  יכול  טבעי  גז   .1
הגז  נחשב  ארוכות,  שנים  במשך  נפט.  בשדות  נמצא 
במתקנים  ונשרף  נפט  מקידוח  לוואי  לתוצר  הטבעי 
שנפט,  הוא  זו  התנהלות  מאחורי  שעמד  ההגיון  אלו. 
בשל צורתו כנוזל, פשוט יותר לשינוע ושימוש. גז טבעי, 
נוזל,  בצורת  נמצא  אינו  טהור,  ממתאן  ברובו  המורכב 
משמעות  ביותר.  קיצוניים  ולחץ  קור  מתנאי  למעט 
הדבר היא שכדי להפיק גז כמקור דלק, יש לשנע אותו 
רבה  השקעה  הדורשת  פעולה  קבועים,  צינורות  דרך 
 ,)LNG( בתשתיות ותחזוקה, או דרך הנזלה ושינוע כנוזל

תהליך יקר ומורכב מבחינה טכנית.

 'BCM  250 בכ-  המוערכת  תמר,  בשדה  הגז  כמות   .2
לוויתן  במאגר   המוערכת  והכמות   .2009 בשנת  הוכחה 
BCM, הוכחה בשנת 2010. תגלית שלישית הדומה   650
  , בגודלה למאגר תמר, נמצאה בשדה דניאל בינואר 2016

אך טרם הוכחה בעת כתיבת מסמך זה.

גם לבנון וגם סוריה חולקות על השליטה הבלעדית   .3
של ישראל, אבל מבלי שיהיה לטענותיהן ביסוס משפטי 
מספק, או יכולת לפעול בצורה אפקטיבית כדי להוציא 
גם  קיימים  טבעיים  גז  מאגרי  אלו.  התנגדויות  לפועל 
ומסודרת  פורמלית  בצורה  הועברו  אלו  עזה,  ברצועת 
על ידי ישראל לשליטת הרשות הפלסטינית. השתלטות 
לכך  הובילו  אחרים,  למרכיבים  בנוסף  עזה,  על  חמאס 

שמאגרים אלו נותרו בלתי מנוצלים.

חברות בבעלות ממשלתית פועלות כגופים עסקיים,   .4
מסויימים  במקרים  או,  העקרית  מניות  בעל  כאשר 
היחידה, היא הממשלה. חברות דומות בארה"ב כוללות 
מדינת  לעמק  הרשות  או   Amtrak הרכבת  חברת  את 

טנסי.

יהיה  טבעי,  גז  בו  שקיים  יוכח  אם  דניאל,  שדה   .5
שונים,  ישראליים  שותפים  מעורבים  יהיו  שבו  הראשון 
אנרג'י  ומודיעין   )Isramco Negev( נגב  ישרמקו  ובהם 

)Modiin Energy(

(Haaretz, 17 January 2016; http://www.haaretz.com/
israel-news/business/1.697863).

6.      קרנות הון ממשלתיות הנן תיקי השקעות הכוללות 
ידי  נזילות והשקעות הון רכוש שמנוהל על  גם עתודות 
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רשות ממשלתית. קרנות אלו מיועדות לכמה שימושים. 
של  הציבורי  בחלקו  פיסקאלית  נדיפות  מאזנות  הן 
מאפשרים  טבע,  משאבי  מניצול  הבאים  הרווחים 
שימוש  בהם  לעשות  שאפשר  או  סגריר",  ל"יום  עתודה 
זרים  נכסים  בניית  באמצעות  אסטרטגיים  יעדים  למלא 
יצירת  הוא  המקשר  החוט  השקעות.  כמו  פנימיים  או 
לצמצום  עצמאי  כמבודד  הקרן,  רשמית,  אחזקות  ישות 
השלכות פיננסיות שליליות כתוצאה ממחזורים טבעיים 
של שגשוג או קריסה תוך הכנסת ראיה ארוכת טווח יותר 
לתוך ההחלטות. היכולת של האוצר לגשת לכספים אלו 

בדרך כלל מוגבלת כדי לאפשר המשך תחזוק הבידוד.

המלצות  את  אישר  כלכלי   - החברתי  הקבינט   .7
 2<http://www.globes.co.il/news/article ששינסקי 

aspx?did=1001057937>

התאוששות  שמאפשרת  משתנה  מסגרת  קיימת   .8
ממספר רחב של השקעות מקוריות בטרם ההחלה של 
המיסוי. ישנו גם תשלום תמלוגים לכל מטר מעוקב של 
בארה"ב  כמו  לא  שוב  הקצבה,  דלדול  ואין  שנשאב  גז 

ובהתאם לנעשה במקומות אחרים.

תביעות  למכור  נובל-דלק  משותפות  דרש  המתווה   .9
על מצבורים פוטנציאליים אחרים.

החרגות  תחת  זאת  מאפשר  ההגבלים  מניעת  חוק   .10
דרעי מתפקיד  לאומי. התפטרותו של השר  ביטחון  של 
סערה  שעוררה  כיוון  לדבר  סיעה  לא  הכלכלה  שר 
פוליטית וסחרור תקציבי. הדבר נכון באופן כללי כאשר 
דלק  הוסיף  אך התזמון  ישנן החלפות שרים בממשלה, 
לטענותיהם של מתנגדי המתווה לפיהן אינטרסים לטווח 

הקצר גוברים על אינטרסים לאומיים בטווח הארוך.

11.   השיקולים חורגים הרבה מעבר לשיקולים מסחריים, 
כיוון שפתרון של שינוע הגז באופן היעיל ביותר הוא דרך 
מאסיבית,  השקעה  הדורשת  תשתית  עבודת  צינורות, 
חוזים ארוכי טווח ויחסים יציבים. מאגר יבשתי טבעי לגז 
הישראלי יכול להיבנות בקפריסין, למשל, אך יחסיה של 
ישראל עם טורקיה עשויים להיות מושפעים מכך. אפשר 
אשר  עצמה,  בטורקיה  מאגר  ולהקים  צינור  להוליך  גם 
לכן, לא  גיאופוליטיים אחרים.  יושפע משיקולים  זה  גם 
רק הגורמים המסחריים חשו בצורך להניע תהליך תכנון 

והידברות רציני, ולסגור מתווה גז טבעי בישראל.

 OECD (2011). An Overview of Growing Income    .12

 Inequalities in OECD Countries: Main Findings, OECD
Publishing, Paris.

 OECD (2016). OECD Economic Surveys: Israel    .13
.2016, OECD Publishing, Paris

כלל  על  במניותיהם  עולים  האחרונים  השניים     .14
בתפוקה,  לצמיחה  לתרום  מבלי  אך  התומכת,  הכלכלה 
אלא ליוקר המחיה בלבד. לפני שנפתח מגזר התקשורת 
לתחרות, גם הוא חווה רבים מהחוליים של כלכלה זאת, 

ולכן היה נכלל כאן.

15.   המונח המוכר כאן "דמי שכירות" מתייחס לרווחים 
"רווחים  תחרותי.  בשוק  להשיג  ניתן  שהיה  למה  מעבר 
פחות  שהתקבלה  כהכנסה  מחושבים  חשבונאיים" 
לוקחים  כלכליים"  "רווחים  בפועל.  שבוצעו  תשלומים 
בו  לעשות  גם  אפשר  שהיה  בהון  השימוש  את  בחשבון 
להיות  יכולים  חשבונאיים"  "רווחים  לכן,  אחר.  שימוש 
לאפס  לרדת  יכולים  כלכליים  שרווחים  בעוד  חיוביים 
צריך  היה  זה  החלופות.  עלות  בחשבון  לוקחים  כאשר 
כלכליים  רווחים  אידאלי.  תחרותי  בשוק  המצב  להיות 
חיוביים הם שווי ערך למושג "דמי שכירות" הנמצא כאן.

OECD (2016), p.10   .16

 Solomon, Shoshanna, " High-tech boom may    .17
 be over, Israel’s chief scientist warns", Times of Israel,

June 30, 2016

 Klingbail, Sivan amd Shiloh, Shanee, "Bye, the    .18
 Beloved Country – Why Almost 40 Percent of Israelis

.Are Thinking of Emigrating", Haaretz, Dec 15, 2012

OECD (2016), p.16   .19

20.   למשל, ניתן לראות את הדיון בתוך המאמר:

 Federations and Foundations Take on Innovating“  
 and Sustaining”, Journal of Jewish Communal Service,

.vol. 86, nos. 1/2, Winter/Spring 2011, pp. 132-140

הממסדים  מיהם  מהחישובים  חלק  למשל,     .21
הנתמכים על ידי הקהילות היהודיות כוללים בתי חולים, 
על  המופעלים  נוספים  ושירותים  וסוכנויות  הוספיסים 
ידי מוסדות יהודיים. אולם, חלק גדול מהתקציבים עבור 
בין  דומה, ההבחנה  שירותים אלו הוא ממשלתי. באופן 

תרומה שנתית והון כמעט ואינה בנמצא.
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סך  זו,  בתקופה  משמעותיות  תנודות  למרות   .22
בשנת  ישראליים  לארגונים  האמריקנית  התרומות 
1975 עמד על 1.15 מיליארד דולר, בעוד שבשנת 2010, 
של  )בדולרים  דולר  מיליארד   1.45 על  עמד  זה  סכום 

השיא  למספר  בניגוד  עומד  האחרון  המספר   .)2010
למיתון  טרם  עוד  דולר,  מיליארד   2.17 של   2007 של 
 (Sasson, Theodore (2014). The New העולמי..  הכלכלי 

American Zionism, New York University Press.)
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מורשת האוריינות וההשכלה היהודית 
ומצב החינוך בישראל 13

מספר  מזה  מעסיק  בישראל  וההשכלה  החינוך  מצב 
התקשורת  כאחד.  ופוליטיקאים  מומחים  עשורים 
דו"חות  מתוך  נבחרים  נתונים  תכופות  מפרסמת 
את  המציגים    - ובינלאומיים  ישראליים   - רשמיים 
מצבו הרחוק מלהשביע רצון של החינוך בישראל, כפי 

שהוא מצטייר על פני מדדים שונים.1 

השאיפה להצטיין בתחומי החינוך, המדע, והטכנולוגיה 
היהודי,  העם  של  והתרבות  המסורת  מן  גם  נובעת 
אלו  של  בחיוניותם  ההכרה  פרקטיים-  מהיבטים  וגם 
לקיומה ולשגשוגה של המדינה, כפי שניסח זאת דוד 

בן גוריון עוד בימיה הראשונים.

ביצוע   – שליחותה  תעשה  לא  ישראל  מדינת 
לא  אם  רבתי,  עלייה  וקליטת  פיתוח  מפעלי 
אם  החיים;  ענפי  כל  על  המדע  את  תשליט 
הטכניקה  וכיבושי  העליונים  המדע  כיבושי 
המשוכללת ביותר לא יונחו ביסוד החקלאות, 
החרושת, המלאכה, השיט, הטיס והשיכון, ואם 
המדע,  לעובדי  המקסימלי  העידוד  יינתן  לא 

הצרוף והשימושי, להרחיב את כיבושיהם.
)דוד בן גוריון, "במה נקבל פני הבאות," 1948(
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מסורת של אוריינות 
בין השנים 63-65 לספירה פרסם הכהן הגדול יהושע 
היהודים  כלל  את  המחייבת  דתית,  תקנה  גמלא  בן 
שיוכלו  מנת  על  הספר  לבתי  בניהם  את  לשלוח 
של  פניה  את  שינה  שני  בית  חורבן  בתורה.  לקרוא 
והיא לא התבססה עוד על פולחן והקרבת  היהדות, 
קורבנות בבית המקדש אלא על לימוד תורה, תפילה 
נדרשו היהודים לטפח את  כך,  ועשיית מצוות. לשם 
בעולם  זו,  חובה  ואת ההשכלה התורנית.  האוריינות 
ידעו  לא  בו  שחיו  האדם  מבני  אחוז  מ-90  שלמעלה 
קרוא וכתוב, העניקה ליהודים יתרון יחסי על פני בני 
מאות  במשך  אותם  ליווה  זה  ויתרון  אחרות,  דתות 
של  רחב  במגוון  להישגים  מנוף  להם  ושימש  שנים, 

תחומים.2 

השנים  במהלך  שהתפתחה  היהודית  התרבות 
את  העדיפויות  סדר  בראש  להעמיד  המשיכה 
הספר",   "עם  כמו  וכינויים  והאוריינות,  הלמידה 
ליחסם  הודות  ביהודים  דבקו  היהודי"  ו"הגניוס 

לחינוך ולהישגיהם בתחומי מדע נרחבים. 

יוצאי  הישגים  היהודים  לזכות  נרשמים  היום  גם 
היתר,  בין  בולט,  אינטלקטואלית.  והצטיינות  דופן 
ברשימת  היהודים  של  והגבוה  המרשים  ייצוגם 
הפרסים הנחשבים ביותר בעולם המדעי. כך למשל, 
 185   ,2015 שנת   עד  נובל  פרסי  זוכי   1081 מתוך 
זוכים הם ממוצא יהודי )כ- 17%(: כימיה-  36 זוכים 
זוכים   51 פיזיקה-  הזוכים;  מכלל   14.3% המהווים  
  ; שהם  19.5%;  רפואה – 55 זוכים המהווים  15.5%
 29 וכלכלה-    ;10.85% המהווים   זוכים   14 ספרות- 

זוכים המהווים כ- 34%. 

ביותר  הנחשב  )הפרס  טיורינג  פרס  זוכי   64 מבין 
ממוצא  הם   21 לדורותיו,   המחשב(  מדעי  בתחום 

יהודי )כ- 33%(.

תרשים 1. שיעור היהודים זוכי פרס נובל

 אחרים
83%

 יהודים
17%

תרשים 2. שיעור היהודים זוכי פרס טיורינג

 אחרים
67%

 יהודים
33%
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בישראל  המוענק  היוקרתי,  וולף  פרס  זוכי  ובקרב 
לאנשי מדע ואומנים מכל רחבי העולם בעד הישגיהם 
למען האנושות, מתוך  311 זוכי הפרס, 106 זוכים הם 
זוכים   19- כימיה   :)34% כ-   מהווים   ( יהודי  ממוצא 
המהווים  זוכים   26 פיזיקה-    ;39.6% כ-  המהווים 
  ; 41% כ-  המהווים  זוכים   23 רפואה-    ;45.6% כ- 
מתמטיקה- 20 זוכים המהווים כ- 35.7%;  חקלאות- 
זוכים   12 אומנויות-    ;12% כ-  המהווים  זוכים   6

המהווים  כ- 26.6%. 

כל זה שעה שהמספר הכולל של יהודים בעולם, נכון 
 0.2% שהם  נפש,  מיליון  ב-14.2  נאמד   ,2014 לשנת 

בלבד מאוכלוסיית העולם. 

הגדולה  היהודית  הקהילה  ארה"ב,  יהודי  על  נתונים 
על  הם  גם  מצביעים  ישראל,  למדינת  מחוץ  ביותר 

ייצוג גבוה של יהודים ברמות ההשכלה הגבוהות.

תרשים 3. שיעור היהודים זוכי פרס וולף

 אחרים
66%

 יהודים
34%

Pew 2013NJPS 2000-01 NJPS 1990NJPS 1971

תארים מתקדמים - 
שני ומעלה

)10%( 28%)6%( 25%)8.7%( 26.4%19%

26.7%14.7% )11.8%(30% )19%(תואר ראשון

למדו או לומדים 
במערכת ההשכלה 

הגבוהה מבלי לסיים 
עדיין )וללא תואר אחר(

)29%( 25%)17.3%( 19.3%19.9%

27%46.4% )62%(17% )42%(תיכון או פחות

טבלה 1. השתתפות בהשכלה – יהודי ארה"ב3
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 Duncan( לאי-שוויון  דנקן  מדד  עפ"י  כי  לציין  חשוב 
פני  על  היהודים  של  היתרון   ,)index of dissimilarity

שאר האוכלוסיה נשחק במהלך התקופה שבין 1990 
שב-  היא  המשמעות  ל-29%(.  )מ-34.6%   2013 ל- 
את  לשפר  צריכים  היו  יהודים  מהלא   34.6%  1990
לפרופיל  זהה  תהיה  שזו  מנת  על  שלהם  ההשכלה 
ההשכלתי של היהודים, בעוד שבשנת 2013 השיעור 
בעיקר  נשחק  זה  יתרון  בלבד.    29% ל-  הצטמצם 
ותואר  כלשהיא,  תיכונית  על  השכלה  של  ברמות 
של  ההתקדמות  ומעלה,  שני  תואר  עבור  ראשון. 

יהודים ולא יהודים דומה מאוד.

לחשיבותם  מודעות  מתוך  היהודי,  העם  למדיניות  המכון 
הרבה של המדע, ההשכלה והחינוך בתרבות היהודית, 
וההישגים המרשימים של העם היהודי במהלך הדורות, 
ארוכות- מגמות  לבחינת  היקף  רחב  פרויקט  פותח 

יהדות  בקרב  והן  ישראל  במדינת  הן  בחינוך,  טווח 
העולם. הכוונה היא לגבש מתודולוגיה נאותה לבחינת 
מגמות אלה, ובמידת הצורך, להציע הצעות למדיניּות 

שמטרתה להביא לשיפור במצב החינוך.

מצב החינוך בישראל
העולים  ממצאים  על  בעיקר  נתבסס  זה  במסמך 
בשנה  שהתפרסמו  רשמיים  דו"חות  של  רחב  ממגוון 
האחרונה, בין היתר דו"חות של ארגון ה-OECD,  בנק 
ומשרד  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  ישראל, 
הקשורים  שונים  באינדיקטורים  העוסקים  החינוך, 
לחינוך בישראל ובהשלכותיהם הנוכחיות והאפשריות. 
הניתוח הנוכחי יתמקד במצב החינוך בישראל בלבד, 
בעתיד  אך  היהודי,  העם  של  הליבה"  "מדינת  שהיא 
יורחב הניתוח ויקיף היבטים נוספים שיסייעו לעמוד 

על מצב החינוך בקרב העם היהודי בכללותו.

עליו  להסתמך  נוטים  כלל  שבדרך  הראשון  הממד 
בישראל  החינוך  מצב  את  להעריך  מנסים  כאשר 

מערכות  מצב  את  להבין  אין  אולם  תפוקות,  הוא 
וההשכלה בישראל על-ידי התבוננות בהישגי  החינוך 
התלמידים במבחנים בינלאומיים או במבחנים פנים-
לתמונה  חלקית  זווית  מציעים  אלו  בלבד.  ישראלים 
מַתְכֵלל  שמחוון  מנת  על  בהרבה.  ומורכבת  רחבה 
יוכל להציע מבט גלובלי על סדרי עדיפויות ומדיניּות, 
מדדי  נתונים:  של  מרכזיים  סוגים  שלושה  לבחון  יש 
ומדדים   )outputs( תשואה  מדדי   ,)inputs( השקעה 

עקיפים או תוצאות )ראו טבלה 2(.

לנו  מספקים  מהנתונים  שחלק  לכך  לב  לשים  יש 
תמונה לא רק לגבי נקודת הזמן הנוכחית, אלא תמונה 

תלת-ממדית:

תמונת מצב של מערכת החינוך בישראל בנקודת . 1
זמן ספציפית;

תמונת מצב של מערכת החינוך בישראל בראייה . 2
היסטורית - שינוי במצב לעומת שנים קודמות; 

תמונת מצב השוואתית בינלאומית - מצב מערכת . 3
)בעיקר  אחרות  מדינות  לעומת  בישראל  החינוך 
הן  לבחינה  ניתנת  זו  תמונה   .)OECD ה-  מדינות 

בנקודת זמן ספציפית, והן לאורך זמן.

להדגיש, שאמנם מדינת  בניתוח חשוב  לפני שנתחיל 
האוכלוסייה  אך  היהודי,  העם  מדינת  היא  ישראל 
דתיות  קבוצות  גם  ומכילה  מעורבת,  הישראלית 
ולאומיות אחרות. הנתונים המובאים בהמשך, בעיקר 
תלמידי  לכלל  ברובם  מתייחסים  הבינ"ל,  הנתונים 

מדינת ישראל, ולא רק לאוכלוסייה היהודית שבה. 

)inputs( מדדי השקעה

חד-משמעית.   אינה  מהנתונים  המצטיירת  התמונה 
ניכר כי בשנים האחרונות הושקעו מאמצים ומשאבים 
ברובם  ישראל.  במדינת  החינוך  מצב  בשיפור  רבים 
השנתית  ההוצאה  )למעט  ההשקעה  מדדי  הגדול, 
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הוראה  ושעות  העל-יסודיים,  הספר  בבתי  לתלמיד 
זה  כאשר  בירידה,  הנמצאים  היסודיים  הספר  בבתי 
 ,)OECD -האחרון נמצא בירידה גם בממוצע מדינות ה

מצביעים על מגמת עליה. 

משרד  תקציב  גדל  האחרונות  השנים  במהלך  ואכן, 
החינוך בצורה משמעותית, הן במחירים קבועים, והן 

כאחוז מהתמ"ג.

 תרשים 4. תקציב משרד החינוך בשנים 2000-2016 )לא כולל תקציב הפיתוח( 
מחירים קבועים ושוטפים )מיליארדי ₪(

התקציב במחירים קבועים )2000(            התקציב במחירים שוטפים

 מתוך: נתונים כלכליים על מערכת החינוך 2015-2016, משרד החינוך4

רפורמות  הוטמעו  האחרונות  השנים  בשש 
תקציב  את  שהגדילו  משמעותיים  ותהליכים 
חדש",  "אופק  רפורמת  ובהן  החינוך,  משרד 
ובחט"ב  היסודי  בחינוך  הוראה  שעות  תוספת 
האסטרטגית  התוכנית  במסגרת  הביניים(  )חטיבת 
ועוד.5 הבית-ספרי  האקלים  ההישגים,   לשיפור 
 על פי פירוט ההוצאות, כפי שמספקים נתוני משרד 
החינוך, מרבית ההשקעה היא בכוח האדם במערכת, 

מתקציב   90% כ-  מהוות  שכר  על  הוצאות  כאשר 
עובדים  שכר   ,)72.4%( מורים  שכר  וכוללות  המשרד 
המועסקים ע"י מערכת השלטון המקומי, שכר עובדי 

המשרד ושכר עובדי התאגידים )17.1%(.  

הוצאות  את  ישראל  הגדילה   2006-2012 השנים  בין 
הגבוהה(  ההשכלה  כולל  )לא  תלמיד  לכל  החינוך 
 OECD-ב-38%, שיעור הגבוה משמעותית מממוצע ה
ההשקעה  נתוני  אפוא,  לכאורה,   .21% על  העומד 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

21.0 21.8 22.1 22.3 22.7 22.1 22.9 22.7 23.7
25.5

26.5

50.9
48.9

43.6
42.4

36.3
34.9

32.4
30.3

27.6
25.925.724.624.724.623.9

22.3
28.3 29.2

33.3 34.0
37.8

39.0
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הבינ"ל,  ההשוואה  אך  מעודדת,  מצב  תמונת  מציגים 
הנתונים,  על  נוספת  מבט  נקודת  לנו  המעניקה 
מצביעה על כך שבחלק מהאינדיקטורים )כמו למשל 
אינו  בהשקעה  הגידול  לתלמיד(,  הלאומית  ההוצאה 
במקביל  מתרחש  רבות  ופעמים  לישראל,  רק  ייחודי 
גם בשאר מדינות ה-OECD.  בנוסף, קיימים הסברים 
אינה  ישראל  מהמקרים  שבחלק  לעובדה  נוספים 

אחד   .OECD-ה מממוצע  הפער  את  לסגור  מצליחה 
הלומדים  התלמידים  במספר  הגידול  הוא  ההסברים 
במערכות החינוך, הגבוה משמעותית מאשר במדינות 
היא  הסופית  התוצאה  כך,  או  כך  אחרות.  מערביות 
נשארת  ישראל  בהוצאה,  והגידול  השיפור  שלמרות 

.OECD-במדדים רבים מתחת לממוצע מדינות ה

תרשים 5. הוצאה שנתית לתלמיד בדולרים לפי שלב חינוך עבור כל השרותים

B1.1a  דו"חות 2009-2015, טבלה Education at Glance .OECD-מקור: עיבוד נתוני ה

מדדי תשואה

בצד התשואות, התמונה אף מורכבת יותר. כפי שניתן 
הצליחו  האחרון  בעשור  בנספח,   2 מטבלה  לראות 
כמעט  ציוניהם  את  לשפר  הישראלים  התלמידים 
מדעים  )מתמטיקה,  הבינ"ל  המבחנים  תוצאות  בכל 
וקריאה(. אבל גם כאן, בחינת המגמה בישראל בלבד 

תלמידי  של  הממוצע  הציון  מטעה.  תמונה  מציגה 
למעט  אבל  האחרונות,  בשנים  עלה  אומנם  ישראל 
 ,)PISA-ו  PIRLS )במבחני  הקריאה  מיומנות  בתחום 
ישראל לא שיפרה את מעמדה היחסי. בנוסף, בחינה 
התלמידים  בין  פערים  על  הנתונים  של  מדוקדקת 
הנמצאים  אלו  לבין  העליון  בעשירון  הנמצאים 
הבינ"ל,  במבחנים  בהישגים  התחתון  בעשירון 
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המקצועות  בשלושת  מדאיגה  מגמה  על  מצביעה 
ההישגים  וקריאה.  מדעים  מתמטיקה,   - העיקריים 
מ-310   - )מתמטיקה  הקצוות  בשני  עלו  אומנם 
בעשירון  ל-603  ומ-581  התחתון,  בעשירון   328 ל- 
בעשירון התחתון,  ל-328  מ-314   - ;  מדעים  העליון 
מ-322   - קריאה  העליון;  בעשירון  ל-608   590 ומ- 
בעשירון  ל-624  ומ-611  התחתון  בעשירון  ל-329 
בכל  הכללי  בניקוד  בעליה  שמשתקף  מה  העליון(, 
שלושת המקצועות, אולם, כפי שניתן לראות, השיפור 
בין הקבוצות  והפערים  יותר בקבוצה העליונה,  גבוה 

הולכים ומתחדדים.6

בשונה מהמבחנים הבינ"ל, שבהם אין נתונים מובחנים 
מבחני  באוכלוסייה,  שונות  אתניות  קבוצות  על 
המיצ"ב )מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית(, מספקים 

בבתי  החינוך  מערכת  על  ספציפית  מצב  תמונת  לנו 
הספר דוברי עברית.  הנתונים מצביעים שוב על מגמה 
המבחנים  במרבית  כי  אם  תנודות,  הכוללת  מעורבת 
בין השנים  עלייה  כללית של  על מגמה  ניתן להצביע 

7.2009-2015

על  חשובה  זווית  לנו  לספק  שיכול  נוסף  משתנה 
בראיה  הישראלית  החינוך  מערכת  של  הצלחותיה 
נתוני  פי  על  לבגרות.  הזכאות  נתוני  הוא  שנתית  רב- 
"התמונה  פרויקט  משרד החינוך, שפורסמו במסגרת 
היהודים  מקרב  לבגרות  הזכאות  נתוני  החינוכית",8 
הן   - עליה  במגמת  האחרונות  בשנים  נמצאים 
קבוצת  מתוך  הזכאים,  שיעור  מבחינת  והן  מספרית, 

הגיל ומתוך הלומדים. 

מקור: נתוני משרד החינוך, פרויקט התמונה החינוכית, אוגוסט 2016

אחוז הזכאים לבגרות מתוך הלומדים            אחוז הזכאים לבגרות מתוך קבוצת גיל            מספר הזכאים לבגרות

תרשים 6. נתוני זכאות בקרב היהודים תשס"ט- תשע"ה )כולל חרדים(
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כשבוחנים את  נתוני הזכאות של המגזר החרדי בלבד,  
הזכאים  שמספר  בעוד  מעורבת.  תמונה  מתקבלת 
המוחלט עלה )מ- 1,340 תלמידים בתשס"ט ל- 1,880 
בתשע"ה(, ואחוז הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל 
בתשע"ה(,   10.2% ל-  בתשס"ט    8.6% מ-   ( עלה  
המשתתפים  קבוצת  מתוך  לבגרות  הזכאים  שיעור 
במערכת החינוך הפורמלית ירד  )מ- 22.3% בתשס"ט 
לעליית  במקביל  זו,  ירידה  בתשע"ה(.   18.6% ל- 
מצביעה  הכללית,  החינוך  במערכת  הזכאים  שיעור 
החינוך.  במערכת  הלומדים  בין  הפערים  הרחבת  על 
בקרב  הוא  הבגרות  תעודת  מקבלי  בשיעור  הגידול 
החרדית,  שבאוכלוסייה  בעוד  הכללית,  האוכלוסייה 
על אף שמספרה גדל והולך, פחות תלמידים מסיימים 

עם תעודת בגרות.

לבגרות,  הזכאות  בשאלת  רק  לא  ניכרים  אלו  פערים 
נתונים  הלימודים.  ורמת  הבגרות  בסוג  גם  אלא 
שפרסם משרד החינוך ב-29 באוגוסט 2016 מצביעים 
ברמת  לבגרות  הזכאות  בשיעורי  ניכרים  הבדלים  על 
אוכלוסיות  בין  ובאנגלית  במתמטיקה  יחידות  חמש 
בין  בעיקר  היהודית,  האוכלוסיה  בקרב  בארץ.  שונות 

חרדים לבין שאר האוכלוסיה.9

מדדים עקיפים )מדדי תוצאה(

מבקשים  אנו  אליה  מדדים  של  השלישית  הקבוצה 
תוצאה,  מדדי  או  העקיפים,  המדדים  היא  להתייחס 
העוסקים בעיקר במצבה של האוכלוסייה הבוגרת אשר 
לא השתלבה(  )או  והשתלבה  החינוך  יצאה ממערכת 
בשוק התעסוקה. דו"ח מיוחד של ה-OECD שהתפרסם 
אנשים  על  חשובים  נתונים  מציג  האחרון,  ביוני 
בגילאי 16-65  במספר אינדיקטורים בולטים, ביניהם 
אוריינות קריאה, מיומנות בחשיבה כמותית ומיומנות 
ממוחשבת.10 טכנולוגית  בסביבה  בעיות   בפתרון 

מתחת  נמצאת  ישראל  כי  עולה  הדו"ח  מממצאי 
בנוסף,   המדדים.   שלושת  בכל    OECD ה-  לממוצע 

ברמת   בפערים  לרעה  ישראל  מתבלטת  כאן  גם 
בנקודות  הפערים  קריאה,  במיומנות  הכישורים. 
הגבוהים  הציונים  את  שהשיגה  הקבוצה  בין 
הציונים  את  שהשיגו  אלו  של  הקבוצה  לבין  ביותר 
)ממוצע  נקודות   73.9 על  עומדים  ביותר,  הנמוכים 
רק  ושניים  נקודות(,   61.7 הוא   OECD ה-  מדינות 
האנשים   שיעור  כאשר   .)77( בסינגפור  לפערים 
11.27% הוא  פחות  או   1 המיומנות  ברמת   שנמצאים 
כאן  גם  דומים,  הנתונים  כמותית,  במיומנות חשיבה   
ועומדים  הגבוהים שנמדדו  בין  הם  בישראל  הפערים 
יותר  מעט  בסינגפור  הפערים  כאשר  נקודות,   83 על 
גבוהים ועומדים על 88. וגם כאן, שיעור המשתתפים 
של  ביותר  הנמוכות  )הרמות  מתחת  או   1 ברמה 

מיומנות( הוא 30% בקירוב. 

נתוני הדו"ח מצביעים על  מגמה חשובה נוספת. אף 
מדינת  אזרחי  של  ההישגים  הגילאים  שבכל  פי  על 
ישראל נמוכים  מממוצע  ה-OECD קבוצת הצעירים 
בתוצאותיה  יותר  קרובה  בישראל    25-34 בגילאי 
לממוצע ה-OECD בקבוצות הגיל החופפות. במבחני 
המיומנות בחשיבה כמותית הפער בקבוצה זה עומד 
נמצאים  בהן  הגיל  קבוצות  כאשר  נקודות,  כעשר  על 
וגילאי  20-24 גילאי  הן  ביותר  הגבוהים   הפערים 

55-59 )שם הפערים עומדים על 21 נקודות(. 

באוריינות קריאה, הקבוצה שבה הפער הקטן ביותר 
ואילו  נקודות(,   7 של  הפרש  )עם   16-19 גילאי  היא 
)הפרש   60-65 גילאי  בקרב  הוא  ביותר  הגדול  הפער 
קבוצות  למעט  הכללית,  המגמה  נקודות(.   23 של 
ו- 25-29, היא של התרחבות הפער  הגילאים 20-24 
המיומנות  את  בוחנים  כאשר  בגילאים.  שעולים  ככל 
 ,20-24 הגילאים  בקבוצת  בולט  קריאה,  באוריינות 
 17  - יחסית  רחב  פער  הכמותיות,  במיומנויות  כמו 
נקודות - מממוצע קבוצת הגילאים המקבילה לה ב- 

 .OECD
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:OECD-מקור: עיבודים על נתוני ה 
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD(, Program for the International Assessment of Adult 

.Competencies  (PIAAC), 2012

תרשים 7. פערים במיומנות חשיבה כמותית, לפי חתך גילאים

תרשים 8. פערים באוריינות קריאה, לפי חתך גילאים

OECD ממוצע ישראל            ממוצע

OECD ממוצע ישראל            ממוצע
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עשירה  בסביבה  בעיות  פתרון  למיומנויות  בהתייחס 
טכנולוגית,12 ל-32.7% מהאוכלוסייה הבוגרת במדינת 
ישראל אין מיומנות מספקת לפתרון בעיות בסביבה 
 OECD-ה מממוצע  גבוה  זה  שיעור  ממוחשבת. 
הבוגרת  האוכלוסייה  שיעור  זאת.  עם  יחד   .)28.9%(
בעיות  בפתרון  ביותר  הגבוהה  ברמה  בישראל 
 בסביבה ממוחשבת )6.4%( גבוה מהממוצע במדינות 

 .)5.4%) OECD-ה

בשיעור  עוסקת  העקיפים  במדדים  נוספת  נקודה 
התושבים באוכלוסייה שהם בעלי השכלה שלישונית, 
לימודים  לומדים  ו/או  כלומר שיעור האנשים שלמדו 
כך  על  מצביעים   2015 לשנת  הנתונים  על-תיכוניים. 
בישראל  הגבוהה  בהשכלה  ההשתתפות  ששיעור 
 10 ברשימת  נמצאת  והיא  בעולם,  הגבוהים  בין  הוא 
המדינות המובילות. על פי נתוני טבלה 2 בנספח, ניתן 
לראות ששיעור בעלי ההשכלה הגבוהה נמצא במגמת 

עלייה. 

תרשים 9. שיעור האנשים בעלי השכלה גבוהה )לפי קבוצת גיל(

 (PIAAC), 2012 מקור: סקר מיומנויות בקרב מבוגרים

גילאי 25-34         גילאי 55-56        

המדינות והכלכלות מדורגות בסדר יורד על פי שיעור הצעירים, בגילאי 25-34 בעלי השכלה שלישונית.
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הנקודה האחרונה במדדים העקיפים התווספה לאחר 
סיום כתיבת הנייר כאשר התבשרנו כי שתי משלחות 
למתמטיקה  הבינ"ל  מהאולימפיאדה  שבו  ישראליות 
מדליות.  עטורות  לפיזיקה  הבינ"ל  והאולימפיאדה 
 109 השתתפו  במתמטיקה  הבינ"ל  באולימפיאדה 
מדינות. ששת התלמידים הישראלים גרפו 6 מדליות 
הכללי.  בדירוג   22 במקום  ודורגו  ארד(  ו-3  כסף   3(
בשנה  מהדירוג  מקומות   18 של  עליה  הוא  זה  דירוג 

שעברה )דירוג 40(.

באולימפיאדה הבינ"ל בפיזיקה השתתפו 87 מדינות, 
 4 גרפה  הישראלית  הנבחרת  נציגי  חמשת  כאשר 
לשבח.  וציון  ארד(  ומדליית  כסף  מדליות   3( מדליות 
19, שלישית מבין  הישגים אלו מיקמו אותה במקום 

מדינות המערב.13

מצב החינוך בישראל- מדד 
ְמַּתְכֵלל 

כאמור, כאשר בוחנים מגוון רחב של נתונים היכולים 
תמונת  מקבלים  בישראל.  החינוך  מצב  על  להצביע 
מגמות  מספר  ישנן  זאת,  עם  יחד  מעורבת.  מצב 

חשובות שניתן וכדאי להצביע עליהן:

גדולים . 1 פערים  קיימים  אלו,  שורות  לכתיבת  נכון 
בשנים  שנמצאים  התשומה,  מדדי  בין  מאוד 
מדדי  לבין  מבורכת,  עלייה  במגמת  האחרונות 
והן העקיפים-   הישירים  הן המדדים   - התשואה 
עלייה  של  מעורבת  מצב  תמונת  שמציגים 
לא  שינויים  או  וירידה  מסויימים,  בתחומים 
עקביים בתחומים אחרים. ניתן להציע מגוון רחב 
של טיעונים אשר עשויים להסביר ממצאים אלו, 
היכן  הבחירה  דרך  דמוגרפיות,  במגמות  החל 
יושקע הכסף, מהי המדיניות הראויה ומה מקומו 
הספרות  מן  העולה  בטענה  וכלה  הממסד,  של 
המחקרית בדבר מגבלות המשאבים בשיפור מצב 
החינוך.  כל אחד מהטיעונים הללו  דורש בחינה 

אם  השפעתו,  מידת  לגבי  ומדוקדקת,  מעמיקה 
נוסף,  הסבר  הייחודי.  הישראלי  במקרה  בכלל, 
שאין עליו מחלוקת וראוי להסב אליו את תשומת 
להשקעות  הזמן שלוקח  הוא משך  הקוראים  לב 
החינוך  מדיניות  ובתחום  בכלל,  מדיניות  בתחום 
בפרט, לשאת פרי. מאחר שטווח הזמן לרוב הוא 
אינו מיידי, ההשוואות בין מדדי התשואה ומדדי 
צורך  יהיה  ולכן  בשנים,  חופפות  אינן  ההשקעה 
לבחון את השפעתן של ההשקעות הנוכחיות רק 

בעוד מספר שנים; 

לעיתים . 2 השתפר,  ישראל  של  שמצבה  למרות 
בצורה משמעותית במדדים שונים, הרי שבמרבית 
לממוצע  מתחת  נמצאת  עדיין  ישראל  המדדים, 
בעייתי,  בדירוג  רבות  פעמים   ,OECD ה-  מדינות 
מתוצאותיהן  משמעותית  נמוכות  תוצאות  ועם 
של  מדינות רבות שאליהן היא שואפת להידמות. 
חלק מההישגים הנמוכים מקורו במצב התחלתי 
בעייתי, וחלק אחר קשור כנראה לצעדי המדיניות, 
התלמידים,  ציוני  את  לשפר  הצליחו  אם  שגם 
לשינוי  להוביל  כדי  מספיקים  שאינם  כנראה 

המיוחל;

בהמשך לסעיף הקודם, אחת המגמות המדאיגות . 3
בכל  מדדים  של  רחב  מגוון  מתוך  העולות  ביותר 
ותוצאה,  תפוקה  תשואה,  התחומים-  שלושת 
נוגעת בפערים, ההולכים ומתרחבים, בין קבוצות 
כאן  המוצגים  הנתונים  באוכלוסייה.  שונות 
שונים,  עשירונים  בין  לפערים  בעיקר  מתייחסים 
ידי  על  המוצגות  מפורטות  מצב  תמונות  אולם 
ארגון ה- OECD מציגות את הפערים במגוון רחב 
סוציו- תרבותי,  אתני,  חתך  ובהם  חתכים  של 

אקונומי וגיאוגרפי.

בשנים  במכון  שפותחה  המתודולוגיה  בסיס  על 
בחמשת  שונים  מחוונים  יצירת  של  האחרונות, 
הממדים שזוהו כמשפיעים על האינטרסים של העם 
זה,  )בשלב  החינוך  לנושא  ייעודי  מחוון  נבנה  היהודי, 
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שלוש  על  מתבסס  המתכלל  המדד  בלבד(.  בישראל 
המגמות העיקריות העולות מסקירת הנתונים: מקדם 
תשומות לעומת תפוקות; מיקומה של ישראל בזירה 
העשירון  בין  ופערים  ותוצאות(;  )תפוקות  הבינ"ל 
במעמדה  השיפור  למרות  התחתון.  לעשירון  העליון 

יציבות

דעיכה משגשג

בעייתי מתקדם

היחסי של ישראל במדדים פרטניים שונים, הרי שבכל 
של  היחסי  מצבה  הללו  התחומים  משלושת  אחד 
המחוג  את  למקם  הוחלט  ולכן  בעייתי,  הוא  ישראל 
על הצד הבעייתי של הסקאלה, לכיוון יציבות ושיפור 

מסוים. 

מצב החינוך בישראל



159 המכון למדיניות העם היהודי

2015201420132012201120092006מקורשם המדד
 מגמה

)שיפור/ 
הרעה(

מדדי השקעה

תקציב משרד החינוך 
)מיליארדי ₪(

נתונים כלכליים על 
 מערכת החינוך

2015-2016
48.936.334.925.7

הוצאה לאומית לחינוך 
)כאחוז מהתמ"ג(

הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה-

לוח א' ההוצאה 
הלאומית לחינוך

15 7.97.87.67.57

הוצאה שנתית  
לתלמיד בדולרים 

PPP16 )יסודי(

 Education at Glance
17(OECD)

לא 
קיימים 
נתונים

 6931
)8247(

 6823
)8296(

 5202
)7719(

  4923
)6437(

 הוצאה שנתית
 לתלמיד בדולרים
PPP )על יסודי(

 Education at Glance
(OECD)

5689
)9518(

 5712
)9280(

 5842
)9312(

 5858
)8006(

ממוצע תלמידים 
לכיתה )יסודי(

 Education at Glance
(OECD))21( 27)21( 27 27.3

)21.2(
 27.4
)21.4(

 27.5
)21.5(

ממוצע תלמידים 
לכיתה )חט"ב(

 Education at Glance
(OECD))24( 28)24( 28 28.7

)23.3(
 32.2
)23.7(

 32.8     
)24.0(

Education at Glance שעות הוראה- יסודי
(OECD)

840 
)772(

838 
)782(

842 
)790(

778 
)779(

 1025
)812(

Education at Glance שעות הוראה- חט"ב
(OECD)

644
)694(

629
)694(

614
)709(

589
)701(

 788
)717(

Education at Glance שעות הוראה – חט"ע
(OECD)

570
)643(

558       
)655(

 521        
)664(

               
524

)656(
 665     

)667(

פיתוח מקצועי של 
מורים )שיעור המורים 
שהשתתפו בפעילויות 

של פיתוח מקצועי 
ב-12 החודשים 

 שקדמו למחקר(. 
מורי כיתות ז'-ט'

TALIS- 2013----

91.1
)88.4(

מיקום
18 16,17

--------
ישראל 

לא 
השתתפה

----

אוטונומיה בית 
ספרית-  פיטורים או 

השעייה של מורים 
מהעבודה 

)בתי"ס דוברי עברית(

Talis-201390%
19)76%(

טבלה 2 - אינדיקטורים נבחרים על מערכת החינוך בישראל:14

נספח 
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מגמה2015201420132012201120092006מקורמדדי תשואה

ציון ממוצע 
במתמטיקה )פיז"ה(

PISA דו"חות
2006, 2009, 2012

טרם 
פורסמו 
התוצאות

----
 466
)494(

מיקום-
40 

----
 447

 )496(
מיקום- 

41

 442
)494(

39

פערים בין 10% עם 
הציונים הגבוהים 

ביותר ל- 10% עם 
הציונים הנמוכים 

ביותר בציון הממוצע 
במתמטיקה

 PISA 2009, 
 2012- What

 Students Know and
Can do

 275
)255(

271
)253(

ציון במתמטיקה 
)TIMSS(- תלמידי 

כיתות ח'
TIMSS 2011------------

 516
20)500(
 מיקום-

7
----

ציון ממוצע במדעים 
)פיז"ה(

PISA דו"חות
2006, 2009, 2012

טרם 
פורסמו 
התוצאות

----
 470
)501(

 מיקום-
41

----

ממוצע 
ציונים- 

 455
 )501(

מיקום- 
41

454
)498(

מיקום- 
39

פערים בין 10% עם 
הציונים הגבוהים 

ביותר ל- 10% עם 
הציונים הנמוכים 

ביותר במדעים 
)פיז"ה(

 PISA 2009, 2012-
 What Students

Know and Can do

 280
 )252(

מיקום-
1/64

 276
)259(

ציון ממוצע במדעים 
)TIMSS(- תלמידי 

כיתות ח'
TIMSS 2011------------

 516
)477(

מיקום- 
13

ציון ממוצע בקריאה 
)פיז"ה(

PISA דו"חות
2006, 2009, 2012

טרם 
פורסמו 
התוצאות

----
 486
)496(

מיקום- 
33

----
 474
)494(

מיקום- 
37

439
)489(

מיקום- 
40

פערים בין 10% עם 
הציונים הגבוהים 

ביותר ל- 10% עם 
הציונים הנמוכים 

ביותר בקריאה 
)פיז"ה(

 PISA 2009, 2012-
 What Students

Know and Can do

  295
 )251(

מיקום- 
2/64

 289
)252(

ציון ממוצע באוריינות 
)PIRLS( קריאה

מגמות בהתפתחות 
מערכת החינוך, מרכז 

טאוב, נייר מדיניות 
מספר 2014.13

PIRLS 2011

 541
)512(

מיקום- 
12

512
מיקום-

18

ציון ממוצע בפיתרון 
PISA 2012בעיות )פיז"ה(

454
מיקום- 

34/42
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מגמה2015201420132012201120092006מקורמדדי תשואה

פערים בין 10% עם 
הציונים הגבוהים 

ביותר ל- 10% עם 
הציונים הנמוכים 

ביותר בפיתרון בעיות 
)פיז"ה(

PISA 2012
 320

נקודות
מיקום- 

1/42

ציון ממוצע באוריינות 
PISA 2012פיננסית )פיז"ה(

טרם 
פורסמו 
התוצאות

--------
476

)526(
מיקום- 

14/16
--------

הישגים בעברית 
לכיתות ה'  )מיצ"ב(

דוברי עברית
 מיצ"ב תשע"ה- 

537532539528513מבחני הישגים

הישגים בעברית 
לכיתות ח'  )מיצ"ב(

 מיצ"ב תשע"ה- 
540537539551535מבחני הישגים

הישגים באנגלית 
לכיתות ה' – דוברי 

עברית  )מיצ"ב(
 מיצ"ב תשע"ה- 

530542545532517מבחני הישגים

הישגים באנגלית 
לכיתות ח'  - דוברי 

עברית )מיצ"ב(
 מיצ"ב תשע"ה- 

531537530537531מבחני הישגים

הישגים במתמטיקה 
לכיתות ה' – דוברי 

עברית )מיצ"ב(
 מיצ"ב תשע"ה- 

559562556558526מבחני הישגים

הישגים במתמטיקה 
לכיתות ח' – דוברי 

עברית )מיצ"ב(
 מיצ"ב תשע"ה- 

548533514532520מבחני הישגים

הישגים במדע 
וטכנולוגיה לכיתות 

ח' – דוברי עברית 
)מיצ"ב(

 מיצ"ב תשע"ה- 
567573549547525מבחני הישגים

אחוז הזכאים לבגרות 
מתוך קבוצת הגיל- 
יהודים, כולל חרדים 

התמונה החינוכית- 
נתוני זכאות לבגרות 

תשע"ה, 2015
62.4%58.7%59.8%55.3%54.5%52.2%
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מדדים עקיפים, מדדי 
2015201420132012201120092006תוצאה

מיומנות קריאה 
)עברית( בקרב 

האוכלוסייה הבוגרת 
)16-65(

 Survey of Adult
 Skills (PIACC)-

OECD
 255
)268(

השיעור בקרב 
האוכלוסייה הבוגרת 

של אלו הנמצאים 
ברמות הנמוכות 
ביותר )1 ומטה( 
במיומנות קריאה

 Survey of Adult
 Skills (PIACC)-

OECD
27%

)18.9%(

מיומנות בחשיבה 
כמותית בקרב 

האוכלוסייה הבוגרת 
)16-65(

 Survey of Adult
 Skills (PIACC)-

OECD
 251
)263(

השיעור בקרב 
האוכלוסיה הבוגרת 

של אלו הנמצאים 
ברמות הנמוכות 
ביותר )1 ומטה( 

במיומנות של חשיבה 
כמותית

 Survey of Adult
 Skills (PIACC)-

OECD
30.9%

)22.7%(

אחוז התושבים )-25
64( בעלי השכלה על 

תיכונית ואקדמית
 OECD- Education

At Glance
 85%
)80%(

84%
)77%(

83%
)76%(

81%
)74%(

80%
)71%(
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הערות
1.  כך ביוני האחרון, בעקבות פרסום דו"ח הארגון לשיתוף 
פעולה כלכלי ופיתוח )OECD( זעקו כותרות העיתונים כי 
חכמים מאזרחי המדינות המתקדמות"  פחות  "הישראלים 
הישראלים  העגומים:  "הנתונים   ,28.6.2016 ליאור,  )דטל, 
 ;)The Marker ",פחות חכמים מאזרחי המדינות המתקדמות
ההיי-טק  שקטר  לכך  נוספת  תזכורת  קיבלנו  יולי  בחודש 
 The Start Up Nation Is Running Out Of( נבלם ומאבד גובה

Steam, The Economist( ועוד.

המיעוט   ,)2012( בוטיצ'יני,  מריסטלה  צבי,  אקשטיין   .2
עיצב הלימוד את ההיסטוריה הכלכלית של  כיצד  הנבחר- 
היהודי 70-1492, אוניברסיטת תל אביב, ההוצאה לאור על 

שם חיים רובין, עמ'  24-31, 103-111.

 Nisbett, Richard S., (2009),  Intelligence and How to Get It-
Why Schools and Cultures Count, p. 171

בסוגריים  הנתונים  ארה"ב,  יהודי  עבור  הם  הנתונים   .3
מספקים מידע לגבי כלל אוכלוסיית ארה"ב. 

4. http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/
uvdot_venetunim_kalkali_2015_2016.pdf

5. שם

6. דו"חות ה-Education at Glance ,OECD. הנתונים מרוכזים 
בטבלה 2 בנספח.

יעילות  מדדי  תשע"ה:  מיצ"ב   ,)2015 )נובמבר  ראמ"ה,   .7
הנתונים  הישגים.  מבחני  א'-  חלק  ספרית,  בית  וצמיחה 

מובאים בטבלה 2 בנספח.

8. אתר משרד החינוך, התמונה החינוכית לבתי הספר העל 
לבגרות  זכאות  נתוני  החינוכית  התמונה  אודות  יסודיים, 

תשע"א, 2015 )נדלה באוגוסט 2016(

http://edu.gov.il/special/ExcellenceFramework/about/
Pages/bagruyot.aspx

9.  לקריאה נוספת:

סקופ, ירדן, )30.8.2016(, "2% באופקים, 0% ברהט: מעטים 
בפריפריה לומדים 5 יחידות מתמטיקה," הארץ:

h t t p : / / w w w . h a a r e t z . c o . i l / n e w s / e d u c a t i o n / .
premium-1.3052575

מערכות:  ארבע  אחת,  "מדינה   ,)30.8.2016( אור,  קשתי, 
הפערים בחינוך לא נעלמים, הם רק עוברים דירה," הארץ

h t t p : / / w w w . h a a r e t z . c o . i l / n e w s / e d u c a t i o n / .
premium-1.3053105

10. לקריאת עיקרי הדו"ח: 
 OECD, (28 June, 2016), Skills Matter: Further Results From
the Survey of Adult Skills, Israel- Key Findings

<http://www.oecd.org/skills/piaac/Skills-Matter-Israel.pdf>

לקריאת הדו"ח המלא: 
 OECD, (June, 2016), OECD Skills Studies – Skill Matter,
Further Results from the Survey of Adult Skills

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/ 
ecd/education/skil ls-matter_9789264258051-en#.
V6gRovkrKUk#page1

נקודות,   500 של  בסקאלה  נמדדות  המדגם  תוצאות   .11
גבוהה  המיומנות  רמת  כך  יותר,  גבוה  שהציון  ככל  כאשר 
יותר. על מנת שניתן יהיה לייצר בסיס להשוואה. הסקאלה 
חולקה בשלב השני לרמות מיומנות שונות. עבור מיומנות 
קובצו  הכמותית,  החשיבה  ומיומנות  הקריאה  אוריינות 
היא  מ-1  פחות  מיומנות:  של  רמות  שש  לתוך  הציונים 
ורמה 5 היא הרמה הגבוהה ביותר.  הרמה הנמוכה ביותר, 
עשירה  בסביבה  בעיות  פיתרון  של  המיומנות  בבחינת 
טכנולוגית, קובצו הציונים לארבע רמות, כאשר פחות מ-1 

היא הרמה הנמוכה ביותר, ו-3 היא הרמה הגבוהה ביותר.

 OECD, 2016,  Skills Matter- Further Results from the Survey
of Adult Skills, p. 21

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/
oecd/education/skills-matter_9789264258051-en#.
V7aVDfkrKUk#page23

עשירה  בסביבה  בעיות  פיתרון  מיומנות  של  ההגדרה   .12
דיגיטלית,  בטכנולוגיה  ל"שימוש  מתייחסת  טכנולוגית 
עם  לתקשר  מידע,  ולעבד  לרכוש  תקשורת  וכלי  רשתות 
אחרים ולבצע מטלות שונות." הבחינה מתמקדת ב"יכולת 
או  עבודה,  למטרות  פרטיות,  למטרות  בעיות  לפתור 
תוכניות,  ויצירת  מטרות  הצבת  ידי  על  אזרחיות  למטרות 
ורשת  מחשבים  בעזרת  המסופק  במידע  שימוש  תוך 
 OECD, 2016, Skills Matter- Further Results האינטרנט". 

from the Survey of Adult Skills, p. 53
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כפול  הישג   ,)19/07/2016( הידען,  נוספת:  לקריאה   .13
מדליות   6 מדעיות:  אולימפיאדות  בשתי  לישראל 

במתמטיקה, 5 בפיזיקה

http://www.hayadan.org.il/11-medls-to-israel-in-2-
scientific-olympics-1907163

14. הנתונים מתייחסים לישראל, הנתונים בסוגריים מציגים 
OECD  )אלא אם צויין אחרת(. כאשר קיים  את ממוצע ה- 
מידע בנושא, מצויין גם הדירוג של ישראל יחסית למדינות 

.OECD -ה

15. נתונים לא סופיים

16.  Purchasing Power Parity

לשנת   OECD-ה מדו"ח  לקוחים   2013 לשנת  הנתונים   .17
מוסדות  של  הסיווג  שיטת  את  שינו  זו  בשנה   .2015
ההשכלה השונים )ISCED( כך שההשוואה בין מדינות שונות 
קלים  שינויים  קיימים  כי  ייתכן  ולכן  אמינה,  יותר  תהיה 
בין הנתונים של 2013, אז נכנסה השיטה החדשה לתוקף, 
לשנים שקדמו לה. בטבלה הנוכחית, השינויים  רלוונטיים 

יותר להשכלה הגבוהה.

18. ישראל חולקת את המקומות ה-16 וה-17 עם איסלנד 
שבה השיעור עומד גם הוא על 91.1

ז'-ט'  בכיתות  המורים  לשיעור  מתייחס  הנתון   .19
על  ניכרת  אחריות  הספר  לבית  כי  מדווחים  שמנהליהם 
ראמ"ה  דו"ח  פי  על  הישראלי,  הנתון  לגבי  מורים.  פיטורי 
נתון  זהו  ישראלי,  מבט   2013- טאליס   :2015 מפברואר 
אין לבית הספר  מפתיע בהתחשב בעובדה שבאופן רשמי 

סמכות לגייס ולפטר את מוריו.  

ממוצע.  ולא   )CenterPoint( אמצע  ציון  הוא  הציון   .20
הממוצע אינו מדד מהימן בשל שיעור הסטודנטים הגבוה 

שהישגיהם נמוכים מדי לההערכה. 



שער שלישי

מאמרים מיוחדים
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 יהודים אורתודוקסים 
בארצות הברית  14

מבוא

דווח   Pew המחקר  מכון  של   2013 משנת  בסקר 
אחוזים  כ-10  מהווים  האורתודוקסים  שהיהודים 
בוגרים  מיליון   5.3 של  משוערת  אוכלוסייה  מתוך 
של  גידול   - ומעלה(   18 )בגילאים  אמריקנים  יהודים 
קודם  שנים   10 דומה,  סקר  שנערך  מאז  אחוזים   2
לכן.1 למרות שהיהודים האורתודוקסים הבוגרים הם 
עדיין מיעוט קטן בקרב האוכלוסייה היהודית בארה"ב 
יחסית,  קטן  הכולל  במספרם  שהגידול  ולמרות 
הפריון  משיעורי  כתוצאה  בפתח,  ניצב  דרמטי  שינוי 
וכתוצאה  בנסיקה  הנמצאים  האורתודוקסים  בקרב 
היהודית  האוכלוסייה  של  בגודלה  מתמדת  מירידה 
היהודים  מהבוגרים  כרבע  אורתודוקסית.  שאינה 
בהשוואה   ,29 עד   18 בגילאים  הם  האורתודוקסים 
אחוזים  ו-13  הרפורמים  מהיהודים  אחוזים  ל-17 
ליהודים  זו.  גיל  בקבוצת  הקונסרבטיבים  מהיהודים 
 4.1 בממוצע  יש   59 עד   40 בגילאים  אורתודוקסיים 
ילדים, בהשוואה לממוצע של 1.7 בקרב שאר היהודים 
באמריקה בקבוצת גיל זו.2 מחקר שנערך בשנת 2012 
ניו  פדרציית   – המאוחדת  היהודית  המגבית  על-ידי 
מאשר  רבתי,  יורק  בניו  היהודית  הקהילה  על  יורק 
מגמה זו. בין השנים 1991 עד 2011, גדל שיעור בתי-
מ-13  רבתי  יורק  בניו  היהודיים-אורתודוקסים  האב 
שיעור  גדל  ל-2011   2002 השנים  ובין  אחוזים,  ל-20 

מ-27  היהודית  האוכלוסייה  בכלל  האורתודוקסים 
שהתגוררו  היהודים  הילדים  כל  מתוך  אחוזים.  ל-32 
מבתי-אב  היו  אחוזים   64  ,2011 בשנת  זה  באזור 

אורתודוקסיים.3

בקרב  האורתודוקסית  באוכלוסייה  היחסי  הגידול 
את  לשבש  עשוי  בארה"ב  היהודית  האוכלוסייה  כלל 
הכלליים  המאפיינים  אודות  המקובלות  התפיסות 
בכך  הבחין   Pew של  המחקר  ארה"ב.  יהודי  של 
לפרוטסטנטים  יותר  דומים  אורתודוקסים  שיהודים 
מבחינת  אחרים  ליהודים  מאשר  לבנים  אוונגליסטים 
את  נתן  שהאל  ובאמונה  בחייהם  הדת  חשיבות 
שיהודים  מוסיף  המחקר  היהודי.  לעם  ישראל  ארץ 
חברתית  מבחינה  יותר  שמרניים  אורתודוקסים 
נטייה  בעלי  הם  אחרים,  יהודים  לעומת  ופוליטית 
שיש  במחקר  להשיב  יותר  נוטים  והם  רפובליקנית 
המציאות  אולם  החד-מיניות.4  את  למנוע  לנסות 
היהודית  שהאוכלוסייה  מאחר  מורכבת,  יותר  מעט 
עם  לחלוטין  קו  מיישרת  אינה  האורתודוקסית 
אורתודוקסים  ויהודים  הלבנים,  האוונגליסטים 
בקרב  גדולות  קבוצות  השורה.  מן  רפובליקנים  אינם 
רווחה  בתוכניות  תומכות  האורתודוקסיים  היהודים 
ומתגייסות  אחרות,  ממשלתיות  סיוע  ובתוכניות 
למענן, וקבוצות אלה עשויות באותה מידה, או אפילו 
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עשויות יותר, להצביע לדמוקרטים, ולא לרפובליקנים, 
בבחירות מקומיות ומדינתיות . למרות זאת, ההבדלים 
בין האוכלוסייה האורתודוקסית והלא-אורתודוקסית 

בקרב יהודי אמריקה בולטים מאוד.

היהודית  האוכלוסייה  של  המשתנה  הפרופיל 
המשרתים  הארגונים  בקרב  דאגה  מעורר  בארה"ב 
היהודית  המגבית  בכללותה.  היהודית  הקהילה  את 
הניצבים  את האתגרים  בדו"ח שלה  ציינה  המאוחדת 
המסורתי  התמיכה  בבסיס  הירידה  בעקבות  בפניה 
משום  האורתודוקסית,  בקהילה  והגידול  שלה 
הקהילה  בקרב  ובלתי-ליברליות  בדלניות  שקבוצות 
הפגינו  לא  היסטורית   מבחינה  האורתודוקסית 
בין-קהילתית  יהודית  לפילנתרופיה  "מחויבות 
קולקטיבית".5  ולאחריות 
על-פי  שזוהו  המאפיינים 
צרה של  - תפיסה  זו  טענה 
האחריות  ושל  הקהילה 
מהווים   - הקולקטיבית 
השסע  של  אחד  היבט  רק 
בין  העמוק  האידיאולוגי 
המגבית  דוגמת  ארגונים, 
לבין  המאוחדת,  היהודית 
אורתודוקסיות  קבוצות 
הצורך  בלתי-ליברליות. 
זה  שסע  עם  להתמודד 
השיעור  שיגדל  ככל  יגבר, 
בקרב  האורתודוקסים  של 
היהודית  האוכלוסייה 

באמריקה.

הראשון  החלק  חלקים.  לשני  מתחלק  זה  מאמר 
תת-הקבוצות  ואת  העיקריים  המגזרים  את  סוקר 
הקהילה  באמריקה.  האורתודוקסית  היהדות  בקרב 
עובדה   - מאוד  מגּוֶונת  באמריקה  האורתודוקסית 
אוכלוסין  במחקרי  מספקת  להכרה  זוכה  שאינה 
האתגרים  את  בוחן  השני  החלק  אחדים.  גדולים 

הבלתי- האורתודוקסיים  בזרמים  הגידול  שמציב 
רחב  בסיס  בעלי  יהודיים  ארגונים  בפני  ליברליים 
בקצרה  תתווה  המאמר  מסקנת  היהודית.  בקהילה 
קהילתיים  ארגונים  בפני  העומדות  החלופות  את 

מבוססים בהתמודדות עם אתגרים אלה.

מגזרים שונים ביהדות 
האורתודוקסית

הן המחקר של מכון Pew והן זה של המגבית היהודית 
האורתודוקסית  הקהילה  את  מחלקים  המאוחדת 
מודרניים  אורתודוקסים   – עיקריים  מגזרים  לשני 
וחרדים, ומוסיפים ומחלקים את המגזר החרדי לשתי 
מכון  על-פי  ו"ישיבתית".  חסידית  משנה,  קבוצות 
מתוך  אחוזים   62 מהווה  החרדית  הקהילה   ,Pew
והאורתודוקסים  האורתודוקסית,  האוכלוסייה  כלל 
על-פי  ממנה.6  אחוזים   31 מהווים  המודרניים 
יורק  בניו  המאוחדת,  היהודית  המגבית  של  המחקר 
מהאוכלוסייה  אחוזים   48 מהווים  החסידים  רבתי 
אחוזים   20  - ה"ישיבתית"  הקהילה  האורתודוקסית, 

והקהילה האורתודוקסית המודרנית - 32 אחוזים.7 

מעניק  אינו  אלה  מחקרים  משני  אחד  אף  זאת,  עם 
תת- בקרב  המשמעותי  לפיצול  ראויה  לב  תשומת 
יהודים  של  בקיומם  מכיר  ואינו  החסידית,  הקבוצה 
שני  על  הפוסחים   ,)Heimish(  " חסידית  נטייה  "עם 
ואשר  ל"ישיבתית"  החסידית  הקהילה  בין  הסעיפים 
לאחרת.  או  לאחת  בלעדי  באופן  לשייכם  ניתן  לא 
של  הרחבה  שהקטגוריזציה  בעוד  כן,  על  יתר 
 Pew מכון  את  שימשה  אשר  אורתודוקסיים,  יהודים 
להיות  עשויה  המאוחדת,  היהודית  המגבית  ואת 
את  תואמת  ואכן  האשכנזים,  היהודים  לגבי  תקפה 
אין  זו,  אוכלוסייה  שמשמשות  והתוויות  הקטגוריות 
היא מעניקה משמעות נפרדת לקהילה ה"ספרדית" – 
קהילה שונה באופן בולט וראויה להתייחסות נפרדת. 
של  הקטגוריזציה  את  תואמת  שאינה  נוספת  קבוצה 

המגבית 
היהודית 

המאוחדת: 
קבוצות בדלניות 
ובלתי-ליברליות 

בקהילה 
האורתודוקסית 

לא הפגינו 
מחוייבות 

לפילנתרופיה 
יהודית בין-

קהילתית
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היא  המאוחדת  היהודית  המגבית  ושל   Pew מכון 
מאוד  שונה  חסידית  קבוצה   – חב"ד-לובביץ'  קבוצת 
וכמעט  אחרות,  ואורתודוקסיות  חסידיות  מקבוצות 
מהווה עולם בפני עצמה. אי-ההכרה השלמה בגווניה 
ביטוי  לידי  באה  האורתודוקסית  האוכלוסייה  של 
הסקר  בשאלון  האורתודוקסית  היהדות  של  באפיון 
בהשוואה  בדת",  "זרם  של  בשאלה   ,Pew מכון  של 
לתנועות  בניגוד  ו"קונסרבטיבי".8  ל"רפורמי" 
הרבות  לקהילות  והקונסרבטיבית,  הרפורמית 
מבנים  אין  לאורתודוקסיות  הנחשבות  והמגוונות 
מוסדיים מאגדים בעלי אופי  חברתי או המתייחסים 

לעקרי האמונה.

תת-הקבוצות  של  מקוצר  שטח"  "מדריך  יוצג  להלן 
החברה  חיי  של  בולטים  בהיבטים  המתמקד  הללו, 

ותפיסות העולם שלהן.

הקהילה החסידית
הקהילה החסידית האמריקנית נוצרה בעיקר על-ידי 
העולם  מלחמת  במהלך  לאמריקה  שהגיעו  פליטים 
בעיר  בעיקר  והתיישבו  לאחריה,  קצר  וזמן  השנייה 
עֶּבע'ס", עמדו  ניו יורק. מנהיגיה הרבניים, המכונים "רֶֶ
בראש חצרות חסידיות באירופה שלפני-המלחמה או 
היו יוצאי חצרות אלה – חצרות שהיוו שריד לקהילות 
בפולין  בהונגריה,  והמגוונות  הגדולות  החסידיות 
בשואה.  שהושמדו  אירופה  במזרח  אחרים  ובחלקים 
מנהיגי הקהילות הללו עמלו בשקיקה להקים מחדש 
ולקדמן.  לאכלסן  שאבדו,  החסידיות  הקהילות  את 
שמשימתם  לומר  ניתן  כך,  אחר  עשורים  שבעה 
באמריקה  כיום  ישנן  הכלל.  מן  יוצא  באופן  הצליחה 
20 עד 30 קהילות חסידיות משגשגות מאוד. הקבוצה 
גדולות  מובלעות  ולה  סאטמר,  היא  ביותר  הגדולה 
עיירה   – יואל  ובקריית  וברוקלין,  בוויליאמסבורג 
ניו  מדינת  בצפון  סאטמר  חסידי  טהרת  על  שכולה 

יורק.9

אורח  את  באמריקה  לקיים  להמשיך  הנחישות 
כל  על  משפיעה  לפני-המלחמה  של  החסידי  החיים 
של  ביותר  הבולט  המאפיין  החסידיים.  החיים  היבטי 
החיים החסידיים בעיני המתבונן מבחוץ הוא הלבוש 
וההופעה. לכל קהילה ישנה צורת לבוש ייחודית עבור 
קהילה  באותה  הגברים  לבוש  את  המחקה  הגברים, 
באירופה של לפני-המלחמה. הלבוש של הנשים פחות 
נבדל, בדרך כלל, בין הקהילות השונות, וכולן שומרות 
זה  ובכלל  ביותר,  המחמירות  הצניעות  דרישות  על 
כיסוי שיער הראש הטבעי של אישה נשואה או גילוח 

הראש.

יש  דיין,  גדולות  הינן  אם  שונות,  חסידיות  לקהילות 
וכוללים  ישיבות  זה  ובכלל  עצמאיות,  חינוך  מערכות 

קרובות  ולעיתים  לגברים, 
בתי ספר לילדות ולבחורות, 
חדרי  או  כנסת  בתי  גם  כמו 
וארגוני  )שטיבלך(  תפילה 
תחת  כולם   – הדדית  עזרה 
הרבי.  של  ופיקוחו  שליטתו 
חסידיים  ובחורים  נערים 
מועט.  חילוני  לחינוך  זוכים 
הכמעט- ההתמקדות 
הספר  בבתי  בלעדית 

ארוכות,  שעות  מבלים  הגברים  שבהם  ובישיבות, 
שישה ימים בשבוע, כמעט ללא חופשה, היא בלימוד 
מכיתה  עיקרי  עיסוק  מהווה  כאשר התלמוד  התורה, 
בדרך  זוכות  חסידיות  ובחורות  בנות  ואילך.  ו'  או  ה' 
כלל ליותר חינוך חילוני, מאחר שלדידם של החסידים, 

נשים אינן מחויבות ללמוד תורה.

כתוצאה מתוכנית הלימודים של גברים חסידיים, הם 
האנגלית.  בשפה  בסיסיים  כישורים  מפתחים  אינם 
זו  ובשפה  יידיש,  היא  החסידים  של  האם  שפת 
מהלך  ואת  שלהם  היום-יום  חיי  את  מנהלים  הם 
גברים  יכולתם של  ובישיבות.  הלימודים בבתי הספר 
חסידיים לקרוא או לכתוב בשפה האנגלית היא בדרך 

סאטמר היא 
הגדולה ביותר 
מבין כ-20 עד 

30 קהילות 
חסידיות 
באמריקה
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כלל מוגבלת, והאנגלית המדוברת שלהם היא שפת-
כלאיים המכונה "יינגליש" – אנגלית במבטא כבד, אשר 
לעומת  יידיש.  של  ובדקדוק  בהטיות  שימוש  עושה 
זאת, כישורי השפה האנגלית של נשים חסידיות טובים 
חול למסגרות  לימודי  יותר, כתוצאה מהכנסת  הרבה 
החינוך שלהן. גברים חסידיים השואפים להשיג תואר 
אקדמי או הסמכה טכנית ניצבים בפני חסמים ניכרים, 
בעוד שלנשים יש אפשרויות רבות יותר. עם זאת, יש 
לימודים לתארים אקדמיים ותוכניות ללימודי תעודה 
 Touro אוניברסיטת  כמו  אורתודוקסיים,  במוסדות 
ומאפשרים  חסידיים  לסטודנטים  המכוונים  ואחרות, 
להם להתמחות בתחומים כמו מדעי המחשב, הנהלת 

חשבונות, מינהל עסקים ובריאות.

החסידים נישאים בגיל צעיר, בדרך כלל בשנות הֶעשֶרה 
ה-20  שנות  בתחילת  המאוחר  לכל  או  המאוחרות 
לחייהם. אם אין בעיות פוריות, הלידות מתחילות מיד 
גדולות. אין  אחרי הנישואין, והתוצאה היא משפחות 
זה נדיר שמשפחה חסידית כוללת תריסר ילדים או אף 
המאוחדת,  היהודית  המגבית  של  המחקר  לפי  יותר. 
חסידית  לאישה  שיש  ילדים  של  הממוצע  המספר 
בגילאים 35-44 בניו יורק רבתי הוא 5.8 )בקרב נשים 

לא-אורתודוקסיות - 1.3(.01

חילוני  חינוך  גדולות,  משפחות  מוקדמים,  נישואין 
מצומצם, לבוש ייחודי, היעדר שליטה בשפה האנגלית 
כל   - קפדניות  ומשפחתיות  דתיות  ומחויבויות 
מהחברה  מאוד  מבודדת  חיים  תבנית  יוצרים  אלה 
האמריקנית. ישנם הכרה וחשש ברורים שהטמעה של 
הלא-יהודית,  אמריקה  של  חברתיים  וערכים  תבניות 
או כל הסתודדות בחברת לא-יהודים, עלולות להביא 
הקהילה.  של  והמוגן  השברירי  המבנה  של  לקריסתו 
מצד שני, החסידים מאמצים היבטים רבים של החיים 
המודרניים, כגון טכנולוגיה, רפואה, אופנה וצריכה של 

מוצרים חומריים ומוצרי מטבח מודרניים.

הקהילה ה"ישיבתית" 
 )Yeshivish(

או  "ליטוויש"  גם  המכונה  ה"ישיבתית",  הקהילה 
מה"מתנגדים",  מקורותיה  את  שואבת  "ליטאית", 
התנגדו  אשר  ותלמידיו,  מווילנה  הגאון  בראשות 
בחריפות לתנועה החסידית כאשר זו הופיעה בשלהי 
אחריה  וסחפה  ה-19  המאה  וראשית  ה-18  המאה 
מאז.  השתנו  רבים  דברים  רבים.  מאמינים  במהירות 
כיום קהילות אלה מפגינות מידה רבה של כבוד הדדי 
ובנושאים  אחדים  קהילתיים  בגופים  יחדיו  ופועלות 

שיש להן עניין משותף בהם.11

חרף ההתקרבות ביניהן, קהילות אלה עדיין נבדלות, 
משלה,  וחברתיים  חינוכיים  מוסדות  מהן  אחת  ולכל 
ו"נישואי התערובת" ביניהן מעטים. בעיקרון, הקהילה 
משימתה  את  הגדירה  לעייל,  שתואר  כפי  החסידית, 
לחדש ולקיים את החיים החסידיים באירופה שלפני-
זאת,  לעומת  אותם.  מבינה  שהיא  כפי  המלחמה, 
ה"ישיבתית"-אמריקנית  הקהילה  של  משימתה 
שלפני- מאירופה  החינוכי  המוסד  את  לקחת  הינה 
קהילות  סביבו  ולבנות  הישיבה,  את  המלחמה, 
ועל  והעמקתם  התורה  לימודי  הרחבת  על  האמונות 

ההקפדה על המצוות.

זכתה  ה"ישיבתית"  הקהילה  גם  לחסידים,  בדומה 
ישיבות  כיום באמריקה מאות  ישנם  ניכרת.  להצלחה 
והקהילה  נשואים(,  לתלמידים  )ישיבות  וכוללים 

ממשיכה לגדול בשיעורים יוצאי דופן.

הקהילה ה"ישיבתית" בארה"ב מוטמעת למדי בחברה 
מאמצים  עושה  היא  בזמן  בו  אולם  האמריקנית, 
מסוימים  מהיבטים  עצמה  את  להרחיק  מכוונים 
בחברה, אשר נחשבים בעיניה כמַסְּכנים את תפיסתה 
זו  בקהילה  הגברים  של  היום-יומי  הלבוש  הדתית. 
כהה,  עסקים  חליפת  לרוב  וכולל  מאוד,  ייחודי  אינו 
חולצה לבנה ועניבה, ומגבעת לבד. הנשים מתלבשות 
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בלבושן  יותר  רבה  מגמישות  נהנות  אך  בצניעות, 
לובשות  מהן  ורבות  החסידיות,  לנשים  בהשוואה 
בגדים אופנתיים. נשים נשואות בקהילה ה"ישיבתית" 
מכסות גם הן את שיערן, בדרך כלל בפאה אופנתית 
לרצון  מתפתים  הגברים  גם  אדם.  משיער  מותאמת 
של  ומשקפיים  שעונים  חליפות,  אופנתיים,  להיות 
במיוחד  פופולרי  אמצעי  מהווים  יוקרתיים  מעצבים 

לבטא סגנון אישי.

מרובת-ילדים  אינה  ה"ישיבתית"  שהקהילה  למרות 
גבוהים,  פריון  שיעורי  לה  גם  החסידית,  זו  כמו 
לפי  הנורמה.  הן  ויותר  ילדים  חמישה  עם  ומשפחות 
המספר  המאוחדת,  היהודית  המגבית  של  המחקר 
הממוצע של ילדים לנשים בנות 35-44 בקהילה זו בניו 
כאשר  שונה,  הנישואין  גיל  גם   21.5.0 הוא  רבתי  יורק 
גיל היעד לנישואין לגברים בקהילה ה"ישיבתית" הוא 
21-23, ולנשים 19-21. הנישואין מאורגנים בדרך כלל 
באמצעות שידוך מקצועי או לפעמים על-ידי ההורים 
חברתיים,  באירועים  מופרדים  ונשים  גברים  עצמם. 
הנשים.  מצד  בעיקר  צניעות,  הלכות  על  הקפדה  ויש 
מתקבלים  אינם  נשואים  זוגות  בין  חברתיים  קשרים 

בעין יפה.

לעומת החסידים, הקהילה ה"ישיבתית" פתוחה הרבה 
יותר ללימודי חול. יותר שעות מוקדשות ללימודי חול 
ספר  בתי  שיש  למרות  והתיכון,  היסודי  הספר  בבית 
אליטיסטיים לנערים הכוללים אך מעט לימודי חול, או 
זוכות  כלל לא. כמו בקהילה החסידית, נשים צעירות 
ליותר לימודי חול מאשר הגברים. ההבדל  בדרך כלל 
נעוץ  ל"ישיבתית"  החסידית  הקהילה  בין  העיקרי 
בכך ששפת האם בקהילה ה"ישיבתית" היא אנגלית. 
ונשים  התיכון,  בתחילת  רק  יידיש  לומדים  הנערים 

בדרך כלל אינן שולטות בשפה זו ברמה של שיחה.

בשל  מוגבלות  גבוהה  להשכלה  ההזדמנויות 
המינים  בין  הפרדה  על  הקהילה  של  התעקשותה 
למוסכמות  התנגדותה  ובשל  ובכיתות  הספר  בבתי 
למרות  האמריקניים.  בקמפוסים  המיניים  ולמנהגים 

לתחום"  "מחוץ  הם  באמריקה  הרגילים  שהקולג'ים 
תואר  לרכישת  רבות  חלופות  ישנן  זו,  קהילה  עבור 
המבוססות  הגבוהות  הישיבות  מרבית  ושני.  ראשון 
מציעות לתלמידיהן אפשרות לזכות בתואר אקדמי – 
בוגר במשפט תלמודי )BTL(. באופן זה זכאים הישיבות 
והתלמידים לקבל מענקי חינוך ממשלתיים והלוואות. 
או   BTL קומץ בחורים מצליח להתקבל בעזרת תואר 
לתואר  מובחרים  השכלה  למוסדות  אחר  ב.א  תואר 

שני, כגון בית הספר למשפטים של הרווארד. 

מאשר  יותר  הרבה  הומוגנית  ה"ישיבתית"  הקהילה 
זו החסידית. אולם קיימת שונּות רבה בתוך הקהילה 
ללימודי  ההתמסרות  המצוות,  על  ההקפדה  במידת 
אמריקנית  פופולארית  מתרבות  ההנאה  תורה, 
הקצה   בין  הגבול  השני.  המין  בני  עם  וההתרועעות 
ה"ישיבתית"  בקהילה  ה"מודרני"  או  ה"שמאלי" 
ה"ימנית"   האורתודוקסית-מודרנית  הקהילה  לבין 
ה"ישיבתית"  הקהילה  ברור.  אינו  להלן(  )שתתואר 
לעומת  מבחוץ,  חברים  אליה  לקבל  יותר  נוטה  גם 
ויוזמות  תוכניות  וכמה  כמה  עורכת  והיא  החסידים, 
לאורחות  לא-דתיים  יהודים  לקירוב  המוקדשות 

היהדות של קהילה זו.

 יהודים עם נטייה חסידית
)Heimish(

נקראת  לציון  הראויה  אורתודוקסית  קבוצה  עוד 
קהילה  מהווים  "מסורתיים"  יהודים  "מסורתיים". 
ה"ישיבתית".  הקהילה  לבין  החסידים  בין  המגשרת 
חסידיים,  שורשים  בעלות  ממשפחות  יהודים  אלה 
אולם הם אינם מזדהים עוד עם זרם מסוים בחסידות, 
במוסדות  כלל  בדרך  התחנכו  בקרבם  והגברים 
של  בשטיבל  או  הכנסת  בבית  "ישיבתיים".  חינוך 
שחובשים  קהילה  חברי  למצוא  ניתן  "המסורתיים" 
שטריימל.  שחובשים  כאלה  גם  כמו  שחורה,  מגבעת 
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לא  ואחרים,  התפילה  לפני  במקווה  טובלים  אחדים 
נוהגים כך. הרבי של השטיבל נוהג לתבל את דבריו על 
פרשת השבוע במקורות חסידיים. ילדיהם של יהודים 
"מסורתיות"  משפחות  לבני  נישאים  "מסורתיים" 
זוג  לבני  להינשא  גם  בהחלט  עשויים  אולם  אחרות, 

מהזרם החסידי הראשי או ממשפחה "ישיבתית".

הקהילה האורתודוקסית 
המודרנית 

"מודרני"  המילה  וה"ישיבתית",  החסידית  בקהילות 
ללא-יהודים  המיוחסת  התנהגות  לתיאור  משמשת 
או ליהודים הנחשבים ללא-

הנחשבת  התנהגות  דתיים. 
לכלול  עשויה  ל"מודרנית" 
צנוע  או  רשמי  בלתי  לבוש 
או  יחסי,  באופן  פחות 
המינים  בין  הפרדה  היעדר 
במובן  חברתיות.  בנסיבות 
הקהילה  המילה,  של  זה 
המודרנית  האורתודוקסית 
היא אכן מודרנית, ובהתאם 
וה"ישיבתית"  שונה מאוד מהקהילות החסידית  לכך, 
מודרנים  אורתודוקסים  יהודים  רבים.  בתחומים 
בני  אחרים  אמריקנים  כמו  כלל,  בדרך  מתלבשים, 
מעמדם. אצל הגברים ואצל נשים נשואות רבות ישנו 
לרוב כיסוי ראש כלשהו, אך לא תמיד ולא אצל כולם. 
בנסיבות  המינים  בין  לאי-הפרדה  סייגים  כמה  ישנם 
להיות  והתיכון עשויים  היסודי  חברתיות. בתי הספר 
נפרדות  כיתות  לקיים  או  ולבנות,  לבנים  נפרדים 
היומיים  הספר  מבתי  ברבים  אולם  קודש.  בלימודי 
המודרנים  האורתודוקסים  של  התיכוניות  והישיבות 
יש כיתות מעורבות של בנים ובנות. רוב הבוגרים של 
המודרנים  האורתודוקסיים  התיכוניים  הספר  בתי 
אמריקניים,  בקולג'ים  לימוד  שנות  לארבע  ממשיכים 

שם הם מתגוררים לעיתים קרובות במעונות יחד עם 
סטודנטים אחרים. כמו מרבית הצעירים האמריקנים 
פועלים  מודרניים  אורתודוקסים  צעירים  האחרים. 
בדרך כלל באופן עצמאי או נעזרים בחברים במציאת 

בני זוג.

לקהילה  ביחס  נוספת  משמעות  יש  "מודרני"  למילה 
האורתודוקסית המודרנית, וזו קשורה לאופן הייחודי 
שלה.  האורתודוקסיות  את  מגדירה  זו  קהילה  שבו 
השקפת  עם  להזדהות  מתייחסת  המילה  זה,  במובן 
ההשכלה.  תקופת  בעקבות  המודרנית  העולם 
עמוקה  אמונה  יש  מודרנים  אורתודוקסים  ליהודים 
שימוש  בעזרת  להשגה  הניתנת  היסטורית,  בִקדמה 
המוסדות  של  ובניהול  הטבע  בחקר  אנושית  בתבונה 
החברתיים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהתפתחויות 
זכויות  ושל  החרויות  של  ובהרחבתן  הטכנולוגיות 
האורתודוקסים  היהודים  של  הצורך  מלבד  האדם. 
וההתאמות  התורה,  מצוות  אחר  למלא  המודרנים 
אלה  יהודים  זה,  לצורך  מוצאים  הם  כלל  שבדרך 
להוטים לקחת חלק באופן מלא בחברה האמריקנית 
חומריים  ולהישגים  לחינוך  ההזדמנויות  את  ולנצל 
נתפסת  כזו  מעורבות  מאפשר.  המודרני  שהעולם 
או  הדעות  שהוגי  כזו  כהישג,  או  כהצטיינות 
בהתאם  דתי.  ערך  לה  מייחסים  אף  האידיאולוגים 
מתאפיינים  מודרנים  אורתודוקסים  יהודים  לכך, 
במידה רבה יותר של השכלה גבוהה לעומת החסידים 
כמעט  מלא  באופן  משתלבים  והם  ה"ישיבתיים",  או 
בכל המקצועות ותחומי המסחר, הטכנולוגיה ואפילו 

הממשל.

ההשקפה  על  גם  משפיעה  הִקדמה  קבלת 
אף  על  היהדות.  בנושא  המודרנית  האורתודוקסית 
מגמות חדשות בכיוון ההפוך )שיידונו להלן(, יהודים 
היבטים  כלל  בדרך  דוחים  מודרנים  אורתודוקסים 
נראים להם בלתי  יהודיים מסורתיים, אשר  חיים  של 
נובעים  ואינם  טפלות"  באמונות  "נגועים  או  הגיוניים 
מההלכה היהודית. האורתודוקסים המודרנים פועלים 

האורתודוקסים 
המודרניים 

להוטים 
להשתתף באופן 

מלא בחברה 
האמריקנית



173 המכון למדיניות העם היהודי

לצמצם את ההבחנות המסורתיות בין המינים, בעיקר 
האחרונים  ובעשורים  לנשים,  התורה  לימוד  בנושא 
ננקטים צעדים נמרצים ביותר לאפשר לנשים צעירות 
יהודים  מתקדמות.  ברמות  והלכה  תלמוד  ללמוד 
התיחום  את  מאמצים  גם  מודרנים  אורתודוקסים 
מוגדרים,  לגבולות  ההשכלה,  תקופת  מאז  הדת,  של 
קריירה  כמו  בחייהם,  נרחבים  תחומים  ומפרידים 

ופנאי, מהשפעתה של הדת.

גם  וה"ישיבתית",  החסידית  הקהילות  כמו 
ניכרת  להצלחה  זכתה  המודרנית  האורתודוקסיה 
בשנים האחרונות. למרות זאת, מספר חבריה לא גדל 
בהרבה. הסיבה לכך נעוצה בהיעלמותם של אלה שניתן 
לכנותם "אורתודוקסים מודרניים בשם בלבד", כלומר 
כאורתודוקסים  הזדהו  קודמים  שבסקרים  אנשים 
רמת  שלהם,  היהודית  ההשכלה  רמת  אך  מודרניים, 
הביקורים בבית-הכנסת, ורמת המעורבות הקהילתית 
זו  תופעה  כלל.  בדרך  נעלמו   – נמוכות.  היו  שלהם, 
של  הגידול  שיעור  יותר.  מלוכדת  קהילה  הולידה 
צפוי  אינו  המודרנית  האורתודוקסית  הקהילה 
להתקרב לזה של הקהילה החסידית או ה"ישיבתית", 
מאחר שיהודים אורתודוקסים מודרנים נישאים בגיל 
שיעור  כי  אם  ילדים,  פחות  ומולידים  יותר  מאוחר 
לא- יהודים  אצל  מאשר  בהרבה  גבוה  אצלם  הפריון 

היהודית  המגבית  של  המחקר  על-פי  אורתודוקסים. 
לאישה  שיש  הממוצע  הילדים  מספר  המאוחדת, 
רבתי  יורק  בניו   35-44 בת  מודרנית  אורתודוקסית 
בפני צמיחתה של קהילה  31.2.5 אחת המגבלות  הוא 
האורתודוקסי  הקיום  של  הגבוהה  העלות  היא  זו 
האורתודוקסים  הספר  בבתי  הלימוד  שכר  המודרני. 
או  החסידים  אצל  מאשר  בהרבה  גבוה  המודרנים 
בחוגים  המקובלת  החיים  רמת  וגם  ה"ישיבתיים", 
אלה, הכוללת שליחת הילדים למחנות קיץ ולתוכניות 
ומגורים  חופשות,  התיכון,  לאחר  בישראל  שנתיות 
מאוד  מעיקה  מודרנית,  אורתודוקסית  בסביבה 
האורתודוקסית  לקהילה  המשפחתי.  התקציב  על 

המודרנית אין אותו מערך של ארגוני עזרה סוציאלית 
גבוה  שיעור  ה"ישיבתית".  או  בקהילה החסידית  כמו 
מועסקים  מודרנים  אורתודוקסים  גברים  של  יחסית 
ואינם  ניהוליות,  ובמשרות  החופשיים  במקצועות 
בעמדה המאפשרת להם לספק עבודה חברי קהילתם 

הזקוקים לכך.

ומודרניים  מסורתיים  חיים  של  שהשילוב  אף  על 
המודרניות  בין  ההכלאה  רבים,  ליהודים  בברור  קורץ 
בלתי-יציבה  להיות  עלולה  האורתודוקסיה  לבין 
היא  לכך  אחת  דוגמה  ספציפיים.  מתחים  וליצור 
האוטונומיה  לערכי  הרבנית  הסמכות  בין  ההתנגשות 
האישית והשוויון. הרשויות הרבניות האורתודוקסיות 

שוב  הדגישו  המודרניות 
האחרונות  בשנים  ושוב 
הציבור  של  חובתו  את 
ההלכה  ענייני  בכל  לציית 
של  לסמכותם  היהודית 
לשומרי  הנחשבים  רבנים 
האותנטיים.  המסורת 
רבים  חברים  אולם 
האורתודוקסית  בקהילה 
מעוניינים  המודרנית 
נושאים  בעצמם  לבחון 

הקשורים להלכה ולתיאולוגיה היהודית, תוך שימוש 
למקורות  ובנגישותם  ההלכתית  בספרות  בבקיאותם 
זה  עניין  מקוונים.  ולדיונים  דיגיטליים  טקסטואליים 
באשר  חריפים,  קרובות  לעיתים  רבים,  דיונים  הוליד 
להניח שהנושא  סביר  בחיי הדת.  נשים  לתפקידן של 
ימשיכו  חד-מיניות,  לקבל  הנכונות  גם  כמו  האחרון, 

לפלג את הקהילה עוד שנים רבות.

ישיבות  ה"ישיבתית", שלה מאות  כמו הקהילה  שלא 
וכוללים, לקהילה האורתודוקסית המודרנית יש מוסד 
ראשי אחד להשכלה גבוהה, אשר עד לאחרונה לא היו 
ה"ישיבה  הוא  זה  מוסד  ישירים.  מתחרים  כמעט  לו 
יוניברסיטי", שמסגרות הליבה שלו הן שתי מכללות, 

שכר הלימוד 
בבתי-הספר 

האורתודוקסיים 
המודרניים גבוה 

בהרבה מאשר 
אצל החסידים 

או ה"ישיבתיים"



המכון למדיניות העם היהודי174

הסמינר   – וישיבה  לנשים,  והאחרת  לגברים  האחת 
שבה   –  )RIETS( אלחנן  יצחק  רבי  ע"ש  התיאולוגי 
ראשון,  לתואר  הגברים  הסטודנטים  מרבית  לומדים 
ולהסמכה  מתקדמים  לתארים  לימודים  והמציעה 
 RIETS ישיבת  עברה  האחרונים  בעשורים  לרבנות. 
מאשר  יותר  "ישיבתי"  אופי  לה  שהעניק  מהפך 
אותו  לניכור מצד  גרם  זה  שינוי  מודרני.  אורתודוקסי 
אורתודוקסיות  בהשקפות  הדוגל  מהקהילה  חלק 
קטן,  רבני  ספר  בית  של  להקמתו  והוביל  מודרניות, 
אורתודוקסי מודרני מובהק, המתאר את הפילוסופיה 
מוסד  מסונף  ואליו  פתוחה",  כ"אורתודוקסיה  שלו 
חינוכי לנשים המעניק הסמכה מסוג מסוים. הופעתו 
של בית ספר רבני שני זה של "אורתודוקסיה פתוחה" 
הקהילה  בקרב  רבים  לוהטים  ויכוחים  הולידה 
של  הגבולות  בשאלת  המודרנית  האורתודוקסית 
גברה  הוויכוחים  דחיפות  האורתודוקסית.  האמונה 
ניכר  שמספר  לאחר  בקהילה,  משבר  תחושת  בשל 
הדפוסים  לפי  ההתנהגות  את  נטשו  צעירים  של 

האורתודוקסיים.41

הקהילה ה"ספרדית" 
של  במחקרים  ששימשו  דתית  זהות  של  הקטגוריות 
Pew ושל המגבית היהודית המאוחדת לא כללו  מכון 
קטגוריה נפרדת בעבור הקהילה ה"ספרדית", השמטה 
קהילה  של  וייחודה  גודלה  לנוכח  עליה  להגן  שקשה 
המאוחדת,  היהודית  המגבית  של  המחקר  על-פי  זו. 
אחוזים  ל-16  קרוב  מהווים  ה"ספרדים"  היהודים 
ככלל,  רבתי.51  יורק  בניו  היהודית  האוכלוסייה  מכלל 
דתית  מבחינה  משויכים  יהודים  של  הגסה  החלוקה 
והאורתודוקסים  הקונסרבטיבים  הרפורמים,  בקרב 
בארה"ב מעט,  יש  ה"ספרדית".  לקהילה  אינה תקפה 
רפורמיים  או  קונסרבטיביים  כנסת  בתי  בכלל,   אם 
"ספרדיים"  כנסת  בתי  מעשי,  באופן  "ספרדיים". 
מחוץ  המתבונן  בעיני  לאורתודוכסיים  ייחשבו 

לקהילה זו, מאחר שבכולם יש מחיצות )להפרדה בין 
אזור הגברים לאזור הנשים( והתפילות בהם מתנהלות 
בנוסח המסורתי, למרות שייתכן שלא כל המתפללים 
אורתודוקסים באופן שבו הם מקיימים את המצוות. 
אורתודוקסיים  יהודים  של  חלוקת-המשנה  גם 
ו"ישיבתיים" אינה  לאורתודוקסים מודרניים, חסידים 
של  למורשת  משתייכת  שהיא  מאחר  כאן,  תקפה 

החברה היהודית האירופית. 

מאפיין הזהות העיקרי של יהודים "ספרדים" הוא עיר 
המוצא או ארץ המוצא של משפחתם. אחת הקהילות 
לא  אם  כיום,  בארה"ב  ביותר  הגדולות  ה"ספרדיות" 
הגדולה מכולן, היא הקהילה הסורית, אשר מתחלקת 
בין יהודים שמוצאם מחאלב לאלה שמוצאם מדמשק. 
דווקא  )לאו  הן  אחרות  בולטות  "ספרדיות"  קהילות 
לבנון  מצרים,  מרוקו,  איראן,  יוצאי  משמעותי(  בסדר 
ותימן. לכל אחת מקהילות אלה נוסח תפילה משלה, 
משלה,  ביתיים  ומנהגים  כנסת  ובית  דתיות,  נגינות 
אינם  ביניהן  שההבדלים  אחדות  מסורות  ישנן  כאשר 

ניכרים מאוד.

בעסקים,  בהצלחותיה  ידועה  הסורית  הקהילה 
היהודית  המגבית  של  המחקר  מאוד.  אמידה  והיא 
המאוחדת מדווח על שיעורי עוני נמוכים באופן בולט 
יורק רבתי, בהשוואה לקהילות  בניו  זו  בקרב קהילה 
מאוד.  מלוכדת  הקהילה  באזור.61  אחרות  יהודיות 
להתגורר  קרובות  לעיתים  בוחרים  שנישאו  ילדים 
עימם.  קרובים  קשרים  על  ולשמור  ההורים  בקרבת 
ישיבות  הסורית  בקהילה  הופיעו  האחרונות  בשנים 
חרדיות הדומות בכל המובנים, למעט בנוסח התפילה 
אשכנזיות/ לישיבות  הלכתיים,  מנהגים  ובאי-אלו 
עדות  השאר,  בין  כנראה,  מהווה  זו  עובדה  ליטאיות. 
לשינוי כוללני יותר, אשר מתרחש בעשורים האחרונים 
יוסף  ואשר מיוחס לרוב להשפעתם של הרב עובדיה 
ולמנהגים הרבים של  ולערכים  ומפלגת ש"ס שהקים 

קהילת הישיבות האשכנזית שאומצו על-ידיהם.
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חב"ד-ליובאוויטש
שתוארו  האחרות  האורתודוקסיות  לקבוצות  בניגוד 
ותכלית  שליחות  יש  חב"ד-לובביץ'  לתנועת  לעיל, 
היהודית,  בחברה  משמעותית  תמורה  לחולל 
הן  והתכלית  השליחות  כולו.  בעולם  ובאמצעותה, 
להגיע למספר גדול ככל שניתן של יהודים, בכל רחבי 
המצוות.  ולשמירת  לאלוהים  אותם  לקרב  העולם, 
מתבססת  זו  תנועה  מאחורי  הדתית  הפילוסופיה 
זו של הרב מנחם מנדל  על משנת החסידות, ובעיקר 
בשנת  שנפטר  השביעי,  מלובביץ'  הרבי  שניאורסון, 
שנים.   43 במשך  התנועה  בראש  שעמד  אחרי   ,1994
האמונות  הם  זו  בפילוסופיה  הראשיים  העקרונות 
הנפש  של  והנעלות  הייחודיות  סגולותיה  הבאות: 
האלוהי  המקור  עם  להתאחד  וכמיהתה  היהודית 
שיהודי  מצווה  כל  של  הקוסמית  המשמעות  שלה, 
ממלא, והיותה של תקופה זו בבחינת הקדמה לביאת 
העם  של  בתשובה  בחזרה  תלויה  שהגעתו  המשיח, 
היהודי ובשמירת המצוות. האתוס של אהבת ישראל 
ההתפשטות  את  ומניע  אלה  עקרונות  מתוך  עולה 
זו. )לדיון נוסף בתיאולוגיה של  התמידית של קבוצה 
JPPI לשנים 2014-2015,  חב"ד, ראו את ההערכה של 

עמ' 151-152(.

תוכניות.  מגוון  בעזרת  רחב  לקהל  מגיעה  חב"ד 
ביותר,  בכל רחבי העולם מוכרים  המרכזים שהקימה 
כאשר כל מרכז כזה מנוהל על-ידי זוג מתנועת חב"ד-

 4,400 ישנם  כיום  "שליחים".  שנקראים  לובביץ' 
 1,700 כאשר  ארצות,  ב-88  המוצבים  שליחים  זוגות 
מהזוגות הללו מוצבים בארה"ב.71 מנהלים אזוריים של 
באזורם,  המרכזים  על  מה  במידת  מפקחים  התנועה 
אולם לשליחים ניתנת יד חופשית לנהל את המרכזים 
בהתאם לסגנונם האישי וכראות עיניהם. משרדי חב"ד 
מעניקים  שבברוקלין   Crown Heights ב-  הראשיים 
לשליחים תמיכה כספית מסוימת, וכן כוח אדם נוסף 
וכמות אדירה של חומרי לימוד. בנוסף למרכזי חב"ד 

רבים  מרכזים  גם  קיימים  שונות,  ובעיירות  בערים 
המדינה.  רחבי  בכל  אוניברסיטאות  של  בקמפוסים 
התקציב  בברוקלין,  חב"ד  של  במטה  מנהלן  לדברי 

העולמי השנתי של חב"ד הוא 1.5 מיליארד דולר.

אשר  ושירותים,  תוכניות  מגוון  מכינים  חב"ד  מרכזי 
עשויים לכלול תפילות בבית הכנסת, מקוואות, חינוך 
למבוגרים,  חינוך  יומי,  ספר  בית  ואף  טרום-חובה 
ביקורים אצל יהודים בבתי חולים ובבתי כלא ושירותי 
הסעדה כשרה. השליחים מזמינים דרך קבע אורחים 
לביתם לסעודת שבת או חג, ומשתדלים מאוד לפגוש 
שלהן  באזור  שניתן  ככל  רבים  יהודים  אישי  באופן 
ולכונן קשרים איתם. תוכניות אחרות של חב"ד כוללות 
צעירים  ישיבה  בחורי  בעזרת  כלל  בדרך  "מבצעים", 
עוצרים  הישיבה  בחורי  שבהם  עירוניים,  במרכזים 
אם  יהודים.  הם  האם  אותם  ושואלים  ברחוב  אנשים 
לקיים  אותם  לשכנע  מנסים  הם  חיובית,  התשובה 
מצווה כלשהי, כגון הנחת תפילין, נענוע לולב בסוכות 

או הדלקת נרות שבת.

של  השנתית  בהערכה  חב"ד  אודות  בדיון  שצוין  כפי 
מהקבוצות  שונה  חב"ד   ,2014-2015 לשנים   JPPI

דורשת  אינה  שהיא  בכך  האחרות  האורתודוקסיות 
בברכה  ומקדמת  הכול-או-לא-כלום,  בנוסח  מחויבות 
אשר  שלו  המצוות  שמירת  מידת  תהא  יהודי,  כל 
לבתי  השתייכותם  את  משמרים  רבים  יהודים  תהא. 
לקהילות  או  קונסרבטיביים  או  רפורמיים  כנסת 
במרכזי  מתפללים  זאת,  ועם  אחרות,  אורתודוקסיות 
חב"ד או משתתפים בתוכניות של חב"ד. אנשים כאלה 
למרות  אוכלוסייה,  בסקרי  כחב"דניקים  יזדהו  לא 
מהזהות  חשוב  חלק  מהווה  לחב"ד  שלהם  שהקשר 
היהודית הכוללת שלהם. ההערכה לשנים 2014-2015 
מסבירה גם כיצד חב"ד מתאימה מאוד לאוריינטציה 
הרווחת  האינדיבידואליסט",  "הצרכן  של  הדתית 
בחברה האמריקנית כיום, ואשר לפיה ניתנת העדפה 
לחוויות רוחניות יחידות ואקלקטיות על-פני מחויבות 

כוללנית ובלבדית למגמה דתית מסוימת.
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האתגר שמציב הגידול 
במספר האורתודוקסים בפני 

הארגונים היהודיים מהזרם 
המרכזי

הגדלה  האורתודוקסית  שהקהילה  האפשרות 
במהירות תייצג יום אחד נתח ניכר מיהדות אמריקה, 
היהודיים  הארגונים  בפני  מציבה  רובה,  את  לא  אם 
כבד.  אתגר  באמריקה  המרכזי  מהזרם  הקהילתיים 
נראה שעל מנת לשמר את זהותם כמייצגים את כלל 
האוכלוסייה היהודית באמריקה ולהבטיח את המימון 
האורתודוקסים  של  השילוב  הנרחבים,  לתקציביהם 
אולם,  קיומם.  להמשך  קריטי  יהיה  אלה  בארגונים 
מרתיעים  חסמים  קיימים 
אשר יקשו מאוד על שילוב 

כזה.

שלושה  לזהות  ניתן 
הראשון  כאלה:  חסמים 
האידיאולוגי  הפער  הוא 
לבין  האורתודוקסים  בין 
היהודיים  הארגונים 
הקהילתיים מהזרם המרכזי, 
שלהם  התפיסות  מבחינת 
היהודית  הקהילה  לגבי 
רגשי  להם  יש  כלפיה  אשר 
רגל  על  ואחריות.  נאמנות 
מתייחסים  הקהילתיים  שהארגונים  בעוד   - אחת 
"ארגון- של  כוללנית  בגישה  כולה  היהודית  לקהילה 

מתוחמת  האורתודוקסית  הקהילה  תפיסת  גג", 
ליהודים אורתודוקסים אחרים בלבד. שנית, הקהילה 
האורתודוקסית מקיימת ארגוני קשר וסיוע עצמאיים 
לה  שמאפשר  דבר  משלה,  פוליטיות  יכולות  ופיתחה 
לתמיכתם  להזדקק  בלי  עצמאי  באופן  להתקיים 
הארגונים  שלישית,  המרכזי.  מהזרם  הארגונים  של 
עקרונות  לפי  הוקמו  המרכזי  מהזרם  היהודיים 

ההשכלה הליברלית, אשר אינם תואמים את התפיסה 
מהזרם  היהודיים  בארגונים  תמיכה  האורתודוקסית. 
המרכזי מצד ארגונים אורתודוקסיים, אשר מנהגיהם 
לזהות  נזק  תגרום  הראשונים,  של  בערכיהם  פוגעים 
היהודיים  הארגונים  של  ההיסטורית  הממסדית 
מהזרם המרכזי ולתמיכה שלה הם זוכים מצד חבריהם 

הליברליים בעיקרם.

הארגונים  בפני  שניצב  האתגר  על  בדברנו 
הקהילתיים מהזרם המרכזי עקב הגידול באוכלוסייה 
למגזר  היא  שהכוונה  להדגיש  יש  האורתודוקסית, 
החרדי בקרב האורתודוקסים, אשר כולל את החסידים 
וה"ישיבתיים". המגזר האורתודוקסי המודרני מתואם 
הקהילתיים  הארגונים  של  משימתם  עם  כללי  באופן 
אורתודוקסיים  יהודים  לדוגמה,  המרכזי.  מהזרם 
מודרניים רבים תורמים למגבית היהודית המאוחדת, 
כספים,  לגיוס  ובמאמציה  בפעילויותיה  משתתפים 
זה  ובכלל  זה,  בארגון  הנהגה  בתפקידי  ומכהנים 
לכל  יצטרפו  שלא  ייתכן  מאוד.  בכירים  בתפקידים 
סניף  של  עמדה  בכל  יתמכו  או  המגבית  של  יוזמה 
מקומי, אולם הם מסתפקים בקידום השקפת עולמם 
באמצעות השפעה מבפנים. גם חברים רבים מהקהילה 
היהודית  במגבית  פעיל  באופן  תומכים  ה"ספרדית" 
מאז  החרדים  זאת,  לעומת  לה.  ותורמים  המאוחדת 
היהודיים  הקהילתיים  בארגונים  תמכו  לא  ומעולם 
האורתודוקסי- ולא  החרדי,  והמגזר  המרכזי,  מהזרם 
הקהילה  בקרב  במהירות  צומח  אשר  הוא  מודרני, 

האורתודוקסית, ובאוכלוסייה היהודית בכללותה.

המרכזי  מהזרם  היהודיים  הקהילתיים  הארגונים 
היהודים  את  המקיפה  היהודית,  לקהילה  מסייעים 
מכל הסיעות וכל הסוגים, יהא האופן שבו הם מגדירים 
מגדרית  אוריינטציה  דתית,  מבחינה  עצמם,  את 
המתגוררים  ליהודים  גם  כמו  יהא,  אשר  אחרת,  או 
ציוניים  גם  הם  אלה  ארגונים  אחרות.  בארצות 
ומזדהים  בישראל  ובעם  ישראל  במדינת  ותומכים 
החרדית  העולם  תפיסת  זו,  אמת-מידה  לפי  עימם. 

קיימים חסמים 
מרתיעים 

אשר יקשו על 
שילוב חלקים 

מהקהילה 
האורתודוקסית 

בארגונים 
המרכזיים של 
יהדות ארה"ב
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חשים  הם  כלפיה  אשר  היהודית,  הקהילה  לגבי 
המונח  מאוד.  צרה  וחברתית,  פילנתרופית  אחריות 
 ,)frum( "שמגדיר מי שמשתייך לקהילה זו הוא "פרום
זה  הוא  "פרום"  יהודי  למבטא(.  )בהתאם  "פרים"  או 
ההלכה  של  החרדית  הפרשנות  על  בדבקות  ששומר 
מכירים  החרדים  החרדית.  העולם  לתפיסת  ושותף 
)כל  גנאלוגית  כיהודים מבחינה  ביהודים הלא-חרדים 
עוד נולדו לאם יהודייה(, ועקב כך, לתפיסתם, כשונים 
להם  שיש  בכך  מהלא-יהודים,  אונטולוגית  מבחינה 
"פרום",  יהודים  רק  אולם,  יותר.  נעלה  יהודית  נשמה 
החיים כפי שהאל דורש מיהודים ואינם מוכתמים על-

יהודים  הם  ולא-יהודיים,  זרים  ומנהגים  רעיונות  ידי 
יהודים  לפי התפיסה החרדית, הקטגוריה  אותנטיים. 
היהדות  מגזרי  כל  את  בהכרח  כוללת  אינה  "פרום" 
שחסידי  להניח  יש  לעיל.  שתוארו  האורתודוקסית 
סאטמר יחשבו שיהודי אורתודוקסי מודרני הוא "חצי 
התפיסה  של  המעשיות  ההשלכות   .)halbe goy( גוי" 
החרדית לגבי מהותה של קהילה יהודית אותנטית הן 
או בעקיפין במוסדות  יתמכו במישרין  לא  שהחרדים 
את  מגדירים  אשר  תרבותיים,  או  חברתיים  דתיים, 
עצמם כיהודיים אך אינם חרדיים. צעד כזה, מבחינתם, 

הוא חילול הקודש.

חסידי  כגון  החסידים,  מקצת  ישראל,  למדינת  באשר 
רבים  חסידים  מושבעים.  אנטי-ציונים  הם  סאטמר, 
מביעים  ה"ישיבתית",  הקהילה  גם  כמו  אחרים, 
נלהבת  בצורה  מקצתם  ישראל,  במדינת  תמיכה 
אינם מקבלים  יותר, אולם הם  ומקצתם באופן שקט 
את ההנחה של הציונות הדתית לפיה למדינת ישראל 
חיוביים  רגשות  לחרדים  יש  אם  גם  דתי.  ערך  יש 
כלפי ישראל, וגם אם הם תורמים בנדיבות למוסדות 
חרדיים בישראל, אין זה סביר שהם יתרמו לתוכניות 
ולמוסדות ישראליים הנתמכים על ידי ארגונים דוגמת 

המגבית היהודית המאוחדת.

חשוב לציין שהציונות מייצגת מחלוקת אידיאולוגית 
האורתודוקסי  למגזר  החרדי  המגזר  בין  נוספת 

המודרנית  האורתודוקסית  החינוך  מערכת  המודרני. 
לימודיהם  שנות  כל  לאורך  התלמידים  את  מלמדת 
ולהאמין  בה,  ולתמוך  ישראל  מדינת  את  להעריץ 
אשר  אלוהית  כהתערבות  ישראל  מדינת  בהקמת 
נחגג  העצמאות  יום  הגאולה.  ראשית  את  מסמלת 
ודתי. בשנים האחרונות  לאומי  כחג  זו  ברחבי קהילה 
חל גידול במספר הבוגרים מהקהילה האורתודוקסית 
על  גלויה  ביקורת  בצה"ל.  שמשרתים  המודרנית 
כלל  בדרך  נחשבת  ישראל  ממשלת  של  מדיניותה 
 AIPAC-זו למעשה בלתי-מקובל. התמיכה ב בקהילה 
וסכומים משמעותיים  גורפת,  כמעט  היא   NORPAC-ו
מגויסים למען ההתנחלויות בשטחים הכבושים. בבתי 
מידי  נישאת  המודרנים  האורתודוקסים  של  הכנסת 

שבת בבוקר תפילה לשלום 
העלייה  ישראל.  מדינת 
לתמיכה  זוכה  לישראל 
הספר  בבתי  ולעידוד. 
המוטיב  חוזר  ובדרשות 
שישראל היא ביתו האמיתי 
ושהחיים מחוץ  היהודי,  של 
באמריקה,  אפילו  לישראל, 
מאחר  שבריריים,  הם 
קיימת  שהאנטישמיות 

יהודים  לא-אותנטיים.  הם  מסוים  ובמובן  תמיד, 
בהתלהבות  חלק  נוטלים  מודרנים  אורתודוקסים 
בקמפיינים לגיוס כספים למען ישראל, אשר מאורגנים 
על-ידי ארגונים קהילתיים, בייחוד בעתות מלחמה או 

משבר.

החרדית,  באוכלוסייה  העצום  בגידול  בהתחשב 
ובדרישה  בה  כבד  עוני  שורר  שבהם  במוקדים 
שירותים  מגורים,  ספר,  בתי  לעוד  העת  כל  הגוברת 
רפואיים ושירותים חברתיים אחרים, ניתן היה לצפות 
החרדי  המגזר  יוכל  גרידא,  פרגמטיים  שמטעמים 
הקהילתיים  לארגונים  מהצטרפות  רבות  להרוויח 
למחלוקות  יתיר  לא  זה  ושמגזר  המבוססים, 

בבתי הכנסת של 
אורתודוכסים 

מודרניים נישאת 
מדי שבת בבוקר 

תפילה לשלום 
מדינת ישראל       
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נראה  במציאות,  אולם  בדרכו.  לעמוד  אידיאולוגיות 
בכל  העצמאיות  ביכולותיו  מסתפק  החרדי  שהמגזר 

הנוגע לצרכיו החברתיים והפוליטיים.

מכל  חרדיים  וסעד  צדקה  ארגוני  של  רב  מספר  יש 
חינוך,  מוסדות  של  עצום  מספר  גם  כמו  הסוגים, 
שמשרתים את צורכי הקהילות. ארגוני "חסד" חדשים 
צצים דרך קבע, ככל שהמגזר החרדי גדל ומתעוררים 
שנים  כמה  לפני  פורסם  אשר  מדריך,  חדשים.  צרכים 
ושכיסה את ברוקלין ואת השכונות החרדיות האחרות 
חרדיים  ארגונים  לאלף  קרוב  כלל  רבתי,  יורק  בניו 
שמספקים שירותים חברתיים מכל הסוגים, וכן מגוון 
רחב של גמ"חים האוספים מלאים של מוצרי בית כגון 
שמושאלים  חתונה,  ושמלות  כלים  תינוקות,  עגלות 

לנצרכים בלא עלות ובלי לשאול שאלות.81

ומוסדות  חברתיים  ארגונים  של  המסועפת  הרשת 
הקהילה  על-ידי  בעיקר  ממומנת  חרדיים  חינוך 
במגזר  שקיים  הניכר  לעושר  עדות   - עצמה  החרדית 

זה, לצד העוני.

על  דיווח  המאוחדת  היהודית  המגבית  של  המחקר 
אולם  החסידית,91  בקהילה  עוני  של  גבוהות  רמות 
והעושר  ההכנסה  רמות  לגבי  שהאומדנים  להניח  יש 
היא  שההערכה  מאחר  בחסר,  לוקים  זו  בקהילה 
נרחבת  שלה  הבלתי-מדווחת  המזומנים  שכלכלת 
שווי  את  בהכרח  משקפת  אינה  ושההכנסה  למדי, 
תהא,  אשר  הממשית  העוני  רמת  תהא  הנכסים. 
רב  עושר  לצבור  שהצליחו  החסידים  של  מספרם 
או  מסודר  חילוני  חינוך  בלי  גם  קטן.  אינו  בעסקים 
למצוא  יכולת  מפגינים  החסידים  אקדמי,  תואר 
בקהילה  עובדים  רבים  כסף.  לעשות  רבות  דרכים 
באותם  אחרים  בתפקידים  או  ומחנכים  כרבנים 
מוסדות חינוך או ארגוני סעד שתוארו לעיל. לחסידים 
שירותים  עסקי  או  קמעונאיים  עסקים  יש  אחרים 
סטיגמה  אין  החסידית  בקהילה  קהילותיהם.  בתוך 
חסידים  וישנם  כחול,  צווארון  של  לעבודות  שלילית 
אצל  חשמלאים,  או  כשרברבים  בבניין,  עובדים  אשר 

אחדות,  תעשיות  נדל"ן.  קבלני  שהם  אחרים  חסידים 
כגון יהלומים ותכשיטנות, משכו תמיד חסידים רבים, 
וחסידים רבים הקימו עסקים מצליחים מאוד בתחומי 

הנדל"ן, קמעונאות ובתעשיות אחרות.

כמו בקהילת החסידים, גם בקהילה ה"ישיבתית" ישנן 
שמתקיימות  משפחות  ישנן  ועוני.  עושר  של  קצוות 
בו  לומד  שהבעל  מהכולל,  קצבה  בעזרת  בדוחק 
במשרה מלאה, ומהמעט שהאישה מצליחה להשתכר 
שני,  מצד  מאוד.  גדולה  במשפחה  מטפלת  בעודה 
מצליחים,  מקצוע  אנשי  הם  בקהילה  רבים  חברים 
)בעיקר  תעשיות  של  רחב  במגוון  ויזמים  מנהלים 
השליטה  לחסידים,  בניגוד  וכספים(.  בריאות  בנדל"ן, 
הרבה  והפתיחות  האנגלית  בשפה  ה"ישיבתיים"  של 
בהרבה  עליהם  מקילות  חול  ללימודי  שלהם  יותר 
של  ה"התברגנות"  קריירה.  ולפתח  עבודה  למצוא 
הקהילה ה"ישיבתית" אכן ספגה ביקורת בתוך קהילה 
של  החומרית  ההצלחה  שלצד  שחשו  כאלה  מצד  זו 
רבים בקהילה, אבדו לה ערכים מסורתיים של צניעות 

ואיפוק, ושהדבר פוגע ברוחניותה של הקהילה.

החרדית  הקהילה  פנימית,  לפילנתרופיה  בנוסף 
נעזרת באופן מלא בתוכניות סיוע ורווחה ממשלתיות, 
לדוגמה,  מאוד.  מאורגנת  בצורה  קרובות  לעיתים 
חסידית  שבשכונה  לאחרונה,  דיווחה  העיתונות 
אחד  ישנו  בברוקלין  הדרומית  בוויליאמסבורג 
בית  משקי  של  בעיר  ביותר  הגבוהים  הריכוזים 
אחד  שזהו  למרות  לדיור,  סובסידיה  המקבלים 
יורק.  בניו  הנדל"ן  בשוק  ביותר  המבוקשים  האזורים 
לדברי הרב דיוויד נידרמן, מנכ"ל הארגונים היהודיים 
המאוחדים של ויליאמסבורג - ארגון קהילתי לרווחה 
בנו  נדל"ן  יזמי  קהילה  חברי   - חסידי-בעיקרו  וסעד, 
נמוך,  דירה  שכר  על  במכוון  ושמרו  באזור  מגורים 
במקום  להתגורר  הקהילה  לעניי  לאפשר  מנת  על 
גם  החרדית  הקהילה  לדיור.02  סובסידיות  בעזרת 
יודעת לגייס פקידים מקומיים וממשלתיים לתוכניות 
חדשות ולסיוע נוסף. מנהיגים חסידיים יכולים להציע 
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לפוליטיקאים גוש ניכר של קולות, מאחר שהחסידים 
עוזריו  או  הרב  של  הוראה  אחר  כלל  בדרך  ממלאים 
ה"ישיבתית"  הקהילה  מנהיגי  בקלפי.  בהצבעה 
אולם  המצביעים,  על  דומה  סמכות  מפעילים  אינם 
יש  מסוימת  במפלגה  או  מסוים  במועמד  לתמיכתם 

משקל ניכר.

אגודת ישראל החרדית, שהנהגתה האדמיניסטרטיבית 
הקהילה  מקרב  מקצוע  מאנשי  בעיקר  מורכבת 
לאולבני,  שדולות  קבע  דרך  שולחת  ה"ישיבתית", 
בירת מדינת ניו יורק, שבה נמצאים משרדי המימשל 
האחרונה  מהתקופה  משודרת  בכתבה  המדינתי. 
הרב  סקר  זו,  קבוצה  של  ההשתדלות  מאמצי  אודות 
חיים דוד צוויבל את היעדים שלה מתוך התקציב של 
מדינת ניו יורק, ואלה כללו סיוע מוגדל לבתי ספר לא-

ציבוריים, פתיחה-מחדש של משרד האדמיניסטרציה 
זיכוי במס על תרומות  לבתי ספר לא-ציבוריים, מתן 
למלגות בבתי ספר לא-ציבוריים והגדלת התשלומים 
של המדינה לבתי ספר לצורך שמירת תעודות חיסון. 
להפעלת  לאולבני  מאנשיה   60 שיגרה  ישראל  אגודת 
השדולה על המחוקקים, בסיוע עלון מבריק שמפרט 
ומסביר את בקשותיה הספציפיות. צוויבל היה מרוצה 
דולר  מיליון   72 בגובה  סיוע  כללו  אשר  מהתוצאות, 
 115 בגובה  הייתה  )הבקשה  לא-ציבוריים  לבתי ספר 
שליש  מהוות  שהישיבות  מאחר  זאת  דולר(,  מיליון 
מבתי הספר הלא-ציבוריים במדינת ניו יורק.12 אגודת 
וגם  אחרות,  בערים  דומות  שדולות  מפעילה  ישראל 

בוושינגטון.

בארגונים  החסידי  המגזר  שילוב  בפני  נוסף  חסם 
של  הדוחה  אופיים  הוא  הגדולים  הקהילתיים 
מנקודת  החרדית,  החברה  בחיי  רבים  היבטים 
תומכיהם  ושל  הקהילתיים  הארגונים  של  ראותם 
החרדית  בחברה  המגדריות  האבחנות  הליברלים. 
נשים  בפני  מציבה  שהיא  המחמירות  וההגבלות 
גם  וכך  לכך,  בולטת  דוגמה  הן  ציבוריים  בתפקידים 
והתכחשותה  לחד-מיניות  זו  חברה  של  התנגדותה 

לטרנסג'נדרים. הדיון להלן יתמקד בשלושה תחומים, 
שבהם ההבדלים האידיאולוגיים בין החברה החרדית 
ליהודים ליברלים מהזרם המרכזי יעמידו במבחן רציני 
הקהילתיים  הארגונים  של  המכלילה  המדיניות  את 

היהודיים הגדולים, או אף יערערו אותה לחלוטין.

השכלה כללית
 ישנם מעט דברים, אם בכלל, החשובים יותר ליהודי 
כללית  השכלה  מאשר  המרכזי  מהזרם  אמריקה 
המערביים.  והחברה(  הרוח  מדעי  )כולל  במדעים 
הממשיות  התועלות  בשל  להערכה  זוכה  ההשכלה 
וחברתי,  חומרני  קידום  לקראת  הכרחי  כצעד  שלה, 
ובשל הקניית הידע לכשעצמו. ברמה הבסיסית יותר, 
החינוך היא האמצעי להגשמת ערכי תנועת ההשכלה 
ושל  דעת  שיקול  הפעלת  של  הבסיסיים  הליברליים 
החינוך  מערכת  בעצמו.  לחשוב  הפרט  של  זכותו 
המכוונת  בהימנעותן  בפרט,  החסידית  וזו  החרדית, 
הערך  של  מפורשת  דחייה  מייצגות  חול,  מלימודי 
המרכזי ביותר, ככל הנראה, בעיני היהודים האמריקנים 
הותקפה  החרדית  החינוך  מערכת  המרכזי.  מהזרם 
שעזב  חסיד  שייסד  לחץ,  קבוצת  על-ידי  בפומבי 
בבית  גדל  מוסטר  מוסטר.  נפתלי  ושמו  הקהילה  את 
חסידי בניו יורק כאחד מבין 17 ילדים, והוא תוצר של 
מערכת החינוך החסידית. כשעזב את קהילתו, לאחר 
שהשלים את לימודיו בישיבה, הוא לא ידע מה פירוש 
מוגבל  עצמו  וחש  "מולקולה"  או  "מאמר"  המילים 
להשיג  בהצלחה,  לבסוף  שהוכתרו  במאמציו,  ביותר 
תואר אקדמי. Yaffed, הארגון של מוסטר, הגיש תלונה 
למועצת החינוך של העיר ניו יורק, על כך שבתי הספר 
של  החובה  דרישות  אחר  ממלאים  אינם  החסידיים 
שהתשובה  לאחר  הלימודים.  תוכניות  לגבי  המדינה 
המהוססת של מחלקת החינוך לא סיפקה אותו, דחף 
לאכוף  כלים  לרגולטורים  שתעניק  לתחיקה  הארגון 
את תוכנית הלימודים של המדינה על בתי ספר לא-
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טייטלבאום,  אהרון  רבי  סאטמר,  של  הרב  ציבוריים. 
הצעות  את  שלו  הקהל  בפני  נרגשת  בפנייה  תקף 
החוק והאשים "מלשינים" ממורמרים בכוונה להסית 
ככל  טען,  טייטלבאום  החסידים.  נגד  הממשל  את 
הנראה בצדק, שהממשל מאז ומתמיד הניח לחסידים 
ואלמלא  עיניהם,  לנהל את בתי הספר שלהם כראות 
מעשיהם של אותם פעילים, הממשל לעולם לא היה 
טורח לחקור מה מלמדים או לא מלמדים בבתי ספר 
זה  ובכלל  אחרות,  אורתודוקסיות  קבוצות  חסידיים. 
"האיחוד האורתודוקסי" בעל הנטייה לאורתודוקסיה 
מודרנית ואגודת ישראל החרדית, הגנו על בתי הספר 

]הלא-ציבוריים[.22

מתרשלים  חרדיים  ספר  שבתי  טוען   Yaffed ארגון 
מעניקים  שאינם  בכך 
הכלים  את  לתלמידיהם 
בשוק  בהצלחה  להתחרות 
מסוגלים  ולהיות  העבודה 
חיים  ולחיות  להשתכר 
משווק  גם  הארגון  נוחים. 
זה  באופן  עצמו  את 
ומפרסם  החרדית  לקהילה 
את  המודעות  לוחות  על 
שלפיו  התלמודי,  העיקרון 
לבנו  לספק  מחויב  האב 
להרוויח  האמצעים  את 
שטענה  אף  מחייתו.  את 
מתעלמת  היא  נכונה,  זו 
יותר  יסודית  מנקודה 
הישיבות  של  בהתנגדותן 
החסידיות ללימודי חול. אין מדובר רק במסירות רבה 
ללימודי הקודש, אלא בדחייה של ההשכלה המערבית, 
להעמיד  הנכונות  ושל  הביקורתית  הרציונאליות  של 
אמונות ודעות למבחן ההיגיון וההוכחה. מוסטר ודאי 
עשויה  האנגלית  ולשפה  חול  ללימודי  יודע שחשיפה 
באמונות  לפקפק  הישיבות  לתלמידי  לגרום  בהחלט 

דתיות ובאיסורים המוטלים על-ידי הקהילה שלהם.

אזרחות
או  המאוחדת  היהודית  המגבית  דוגמת  ארגונים 
הקהילה  של  מחויבויותיה  את  היטב  הבינו   AIPAC

היהודית כקבוצת מיעוט בחברה האמריקנית. בהכירם 
באמריקה,  היהודים  של  הפנומנאלית  בהצלחה 
החברה,  על  הלא-פרופורציונאלית  בהשפעתם 
נציגים  הכלכליים,  ובהישגיהם  והפוליטיקה  התרבות 
לפעול  מחויבות  חשים  היהודית  הקהילה  של  אלה 
החברה  למען  אלא  היהודית,  הקהילה  למען  רק  לא 

האמריקנית בכללותה.

החרדים נוטים לראות עצמם כמיעוט מותקף שזקוק 
יוכלו  שלו  שהקהילות  מנת  על  ולאוטונומיה  להגנה 
ישנן  חייהן.  אורחות  את  לקיים  ולהמשיך  לשגשג 
בקצה  זה.  יעד  להשגת  החרדי  במגזר  שונות  גישות 
עצמאי  ישוב  יואל,  קריית  של  התופעה  ישנה  אחד 
יורק.32  ניו  מדינת  לחוקי  בהתאם  ב-1977  שהוקם 
בשנת 2013 התגוררו בישוב מספר מוערך של 23,000 
סאטמר  חסידי  מתגוררים  יואל  בקריית  תושבים.42 
בלבד, שאמורים להקפיד מאוד על ההלכה ועל כללי 
באלימות  אף  או  בנידוי  נענשת  הפרה  כל  הצניעות. 
הבידוד  הם  הישוב  של  היסוד  עקרונות  פיסית. 
ואחרים,  מוניציפליים  תפקידים  בעלי  והאוטונומיה. 
כולם   – והכבאים  המשטרה  ומפקדי  העיירה  ראש 
מהסביבה  לחלוטין  מבודד  הישוב  סאטמר.  חסידי 
במדינת  המחוקקים  הצביעו  ב-1994  הלא-יהודית.52 
שגבולותיו  ספר  בתי  של  מחוז  הקמת  על  יורק  ניו 
אחת  דוגמה  רק  זו  הישוב.62  גבולות  את  תואמים 
מצד  סיוע  בהבטחת  זה  ישוב  של  הרבות  להצלחות 
יכולתו  גיוס  באמצעות  תחיקתי,  ובסיוע  המדינה 
אולם  פוליטי.  לכוח  קולות מצביעים  גוש של  לתרגם 
האינטרסים  לקידום  ורק  אך  משמש  זה  פוליטי  כוח 

המסוימים של ישוב זה.

מהווה  ניו-ג'רזי,  לייקווד,  של  ה"ישיבתית"  הקהילה 
האורתודוקסית  הקהילה  יואל.  לקריית  מעניין  ניגוד 

מנהיג סאטמר: 
"מלשינים" 
ממורמרים 

מנסים להסית 
את המימשל 

האמריקני 
נגד הקהילה 

החסידית בענין 
לימודי ליבה 

בבתי ספר 
חרדים
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"בית  ישיבת  של  הצלחתה  עקב  נולדה  לייקווד  של 
על-  1942 בשנת  נוסדה  אשר   ,)BMG( גבוה"  מדרש 
שהיה  במקום  תלמידיו,  ו-14  קוטלר  אהרון  הרב  ידי 
בישיבה  לומדים  כיום,  מנומנמת.  נופש  עיירת  אז 
בצפון  ביותר  הגדולה  והיא  תלמידים,  ל-7,000  קרוב 
הסובבת  הקהילה  בעולם.  בגודלה  והשנייה  אמריקה 
כאשר  איתה,  יחד  השנים  במהלך  גדלה  הישיבה  את 
בוגרי הישיבה החליטו להתיישב במקום לאחר סיום 
 ,2010 משנת  אוכלוסין  מפקד  על-פי  לימודיהם. 
הרשות  וזו  תושבים,   93,000 בלייקווד  מתגוררים 
 BMG-ניו-ג'רזי. מקורות ב השביעית בגודלה במדינת 
האוכלוסייה  מכלל  לערך  אחוזים  ש-60  מדווחים 
כמו  אורתודוקסים.  הם  תושבים,   55,000 או  בעיירה, 
לייקווד  של  האורתודוקסית  הקהילה  יואל,  קריית 
גדלה בשיעור חריג בגודלו, כאשר ִמדי שנה נולדים בה 

4,000 תינוקות. 72

מקריית  חשובים  היבטים  בכמה  מאוד  שונה  לייקווד 
הומוגנית.  אינה  בה  האורתודוקסית  הקהילה  יואל. 
חסידים  גם  כוללת  היא  "ישיבתית",  שרובה  למרות 
יותר,  בולטת  נקודה  חסידית".  נטייה  עם  ו"חרדים 
אינה  זו  שעיירה  היא  האוכלוסין,  מנתוני  שעולה  כפי 
'בית  יהודית.  או  אורתודוקסית  ורק  אך  אופן  בשום 
המדרש הגבוה' משתתף באופן פעיל בניהול העיירה 
במישור  הגבוה'  'בית המדרש  וענייניה. הפעילות של 
בלי  מּוַנעת,  המקומיות  והחברה  הפוליטיקה  של 
הקהילה  של  לרווחתה  דאגה  מתוך  בעיקר  ספק, 
האורתודוקסית המקומית, אולם ברור שהנהגת 'בית 
האינטרסים  את  לקדם  שכדי  מבינה  הגבוה'  המדרש 
של הקהילה האורתודוקסית, עליה לפעול גם לטובת 
הלא- התושבים  זה  ובכלל  כולה,  המקומית  הקהילה 

יהודים.

מבחינת  ללייקווד  יואל  קריית  בין  ההבדלים  למרות 
בתושבים  שלהן  ההתעניינות,  חוסר  או  ההתעניינות, 
החרדי  במגזר  השלטת  הגישה  הלא-יהודים, 
שלו  החברתית  והפעילות  הפוליטי  שהכוח  היא 

הקהילות  לטובת  ורק  אך  מוקדשים  להיות  צריכים 
הערה  כולה.  החברה  לטובת  ולא  האורתודוקסיות, 
אשר  צוויבל,  הרב  על-ידי  הושמעה  עיניים  מאירת 
כ"שתדלנות",  ישראל  אגודת  של  השדולה  את  תיאר 
אשר  אירופה  במזרח  האישים  את  המאזכר  מונח 
הממשלות  אצל  היהודית  הקהילה  לטובת  התערבו 
של  היחידה  מטרתו  הגויים.82  של  הלא-דמוקרטיות 
השתדלן הייתה לשמור על האינטרסים של הקהילה 
היהודית ולקדם אותם. תפיסה צרה זו של המחויבויות 
גובלת  בכללותה  החברה  כלפי  המיעוט  קבוצת  של 
בהיעדר תחושה של התאזרחות, שדומה שהיא מצויה 
במגזר  פיננסיות  שערוריות  של  סדרה  של  בבסיסה 
הניו-יורקית.  בעיתונות  בהרחבה  שסוקרו  החרדי, 

המרמה  ממעשי  רבים 
של  הונאה  כללו  האלה 
הרשויות, בדרך כלל בעזרת 
היקף  רחבות  תרמיות 
טובות  נתקבלו  שבמסגרתן 
הנאה ותשלומים מהרשויות 
במידע  שימוש  תוך 
ייתכן  מזויפים.  ובמסמכים 
לעיתים   - בחוק  שהזלזול 
תכופות מצד חסידים - נובע 
מההזדהות החזקה של אלה 
אשר  על-לאומית,  כקבוצה 

בישראל  באירופה,  שמתגוררים  מחסידים  מורכבת 
לאומית  לזהות  משתייכים  ואינם  אחרים  ובמקומות 

כלשהי.

זכויות הפרט
ההשכלה  של  הליברלית  במחשבה  יסודי  עיקרון 
שהפרט  העיקרון  הוא  האמריקנית  בחברה  הרֹוֵוַח 
הזכויות  ובעל  החברה  של  הבסיסית  היחידה  הוא 
בה. החרדים שמים דגש על הקבוצה, ולא על הפרט, 

היעדר תחושה 
של התאזרחות 

נעוץ בבסיס 
תרמיות 

פיננסיות רחבות 
היקף שנחשפו 

במגזר החרדי 
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זו  ומתייחסים אליה כאל בעלת הזכויות. אוריינטציה 
הובהרה בצורה חדה, ומזעזעת בעיני לא-חרדים רבים, 
שנים  שנמשכה  יורק  ניו  בעיר  פומבית  במחלוקת 
אחדות. המחלוקת נגעה למנהג המסורתי של "מציצה 
בפה" – מציצת פצע המילה על-ידי המוהל. בין השנים 
יורק  ניו  זכרים בעיר  2004 ל-2011, לקו 11 תינוקות 
המציצה  שבוצעה  לאחר  ימים  כמה  ההרפס,  בווירוס 
ושניים  מתו  תינוקות  שני  שלהם.  המילה  בברית 

סובלים מנזק מוחי.92

לחלק  והייתה  במשנה  מוזכרת  בפה  המציצה 
המאה  עד  המילה  ברית  בטקס  היהודית  מהמסורת 
הרפואה  בתחום  מקצוע  אנשי  טענו  אז  ה-19. 
לגרום  עלולה  ושהיא  היגיינית  אינה  שהמציצה 
חצתה  זה  במנהג  להמשיך  האם  השאלה  לזיהומים. 
את הקהילה האורתודוקסית היהודית. רבנים אחדים 
המילה  מטקס  הכרחי  חלק  אינה  שהמציצה  פסקו 
בעזרת  לבצעה  לחילופין,  או,  עליה  לוותר  וניתן 
שיש  פסקו  יותר  שמרניים  רבנים  אולם  צינורית. 
לשמור על המנהג של מציצה ישירה בפה ולא לשנותו. 
הרבנים החסידיים הובילו את הפסיקה בנושא שימור 
בקרב  היום  עד  נשמר  והמנהג  בפה,  המציצה  מנהג 
החסידים ובקרב רבים בקהילה ה"ישיבתית". הקהילה 
בפה,  למציצה  מתנגדת  המודרנית  האורתודוקסית 
זאת  לעשות  יש  במציצה,  רוצים  שאם  פסקו  ורבניה 

בעזרת צינורית.03

 Centers for Disease( מחלות"  למניעת  "המרכז 
דו"ח   2012 בשנת  פרסם   )Control and Prevention

שהפעולה  והזהירו  בפה,  ממציצה  להימנע  המייעץ 
מגדילה ב-340 אחוזים את הסבירות שהתינוק ילקה 
אגודת  של  אינטנסיבית  השתדלות  למרות  בהרפס. 
מועצת  העבירה  בלומברג,  העיר   ראש  אצל  ישראל 
את  המחייבת  תקנה  יורק  ניו  עיריית  של  הבריאות 
הם  שבו  טופס,  על  ההורים  את  להחתים  המוהלים 
את  "חושפת  בפה  שמציצה  מבינים  שהם  מצהירים 
ועלולה  ההרפס  בווירוס  הידבקות  לסכנת  התינוק 

רבנים  מ-200  יותר  למוות".  או  מוחי  לנזק  לגרום 
לתקנה  לציית  לא  למאמיניהם  הורו  אורתודוקסיים 
החדשה.13 אגודת ישראל עתרה לבית משפט פדראלי 
הדת  חופש  על  הגבלה  מהווה  זו  שתקנה  בטענה 

ומנוגדת לחוקה.23

יותר  מאוחר  הפכה  בפה  המציצה  בנושא  התקנה 
למועמדות  הבחירות  במסע  לנושא  שנה  באותה 
סאטמר  קהילת  העירייה.  לראשות  הדמוקרטית 
דה-בלאזיו  ביל  על  לחץ  הפעילה  במיוחד  בברוקלין 
יותר  הקהילה  של  נציגה  שהיה   ,)Bill de Blasio(
דה-בלאזיו  למען  בעצרת  העיר.  במועצת  שנים  מ-8 
הבחירות,  לפני  ימים  כמה  סאטמר,  על-ידי  שמומנה 
שאם  דה-בלאזיו,  של  בנוכחותו  חסידי  דובר  הכריז 
את  מידי"  באופן  "יבטל  הוא  ייבחר,  דה-בלאזיו 
של  הממשל  שחוקק  בפה  למציצה  ההסכמה  תקנת 
יוכלו לקיים את  ושיהודים אורתודוקסים  בלומברג,33 
אחרי  רב  לא  זמן  פשרות".  "בלי  המילה  ברית  מצוות 
שדה-בלאזיו נבחר לראשות העיר, ולאחר התייעצויות 
העירייה  מקומיים,  רבנים  ועם  הבריאות  מועצת  עם 
להסכמה  הגיעה  העירייה  התקנה.  את  ביטלה  אכן 
הידבקות  אירעה  שבהם  שבמקרים  הרבנים  עם 
בהרפס לאחר ברית מילה עם מציצה בפה, הקהילה 
המוהל  את  לזהות  לעירייה  תסייע  האורתודוקסית 
תהיה  ההרפס  בדיקת  אם  הרפס.  בדיקת  לו  ולערוך 
לבצע  המוהל  את  לשכנע  תנסה  הקהילה  חיובית, 
בדיקות DNA נוספות כדי לקבוע האם הוא זה שהפיץ 
את המחלה. אם יימצא קשר בין המוהל הנגוע לתינוק 
מילה.43  בריתות  עוד  לערוך  על המוהל  ייאסר  הנגוע, 
זמן קצר לפני המהלכים של ממשל דה-בלאזיו, ניצחה 
אגודת ישראל בערעור שהגישה על החלטתו של בית 
ההסכמה  תקנת  לפיה  המחוזי,  הפדראלי  המשפט 
שסבר  לערעורים,  המשפט  בית  החוקה.  את  תואמת 
שתקנת ההסכמה פוגעת ביישום של חופש הדת, הפך 
את ההחלטה של בית המשפט המחוזי והורה לאחרון 

להפעיל סטנדרטים משפטיים נוקשים יותר.53
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החדש  הנוהל  והצגת  ההסכמה  תקנת  שביטול  בעוד 
הוצגו במגזר החרדי כהישג גדול, אנשי מקצוע בתחום 
ביקרו  יהודים,  רבים מהם  הציבור,  ובריאות  הרפואה 
ניו  בעיר  המקרים  שמספר  לאחר  הזה,  המהלך  את 
בהרפס  הידבקות  נגרמה  החשד,  לפי  שבהם,  יורק 
למרות  כן.  שלפני  בשנה  זינק  בפה,  מציצה  בשל 
מעניקה  הפרט  זכויות  לגבי  האמריקנית  שהתפיסה 
עיניהם,  כראות  ילדיהם  את  לגדל  הזכות  את  להורים 
זכות זו איננה כוללת הזכות לסכן את הילדים בצורה 
פיזית. הקהילה החרדית התעקשה על אמונתה, שלא 
ייתכן שמנהג שהיהודים מבצעים במשך מאות שנים 
לטיעון  יהודים.  לילדים  נזק  יגרום  בתלמוד  ושנקבע 
פגיעה  בסיכון משמעותי של  תינוקות  להעמיד  שאין 
ושל  הוריהם  של  האמונה  בשל  מוות  של  אפילו  או 
הקהילה לא היה כל משקל בעיניהם, מאחר שבעלת 
וישנה  התינוק,  ולא  הקהילה  להבנתם,  היא,  הזכויות 
את  להבטיח  הקהילה  של  לזכותה  עליונה  חשיבות 
גישה  שאותה  דומה  חייה.  אורחות  של  ההמשכיות 
לדווח  החסידית  הקהילה  של  ההתנגדות  את  מניעה 
למשטרה ולרשויות על מקרים של אלימות נגד ילדים 

ובתוך המשפחה.

מסקנה
בארגונים  החרדי  המגזר  של  שילובו  בפני  החסמים 
הם  המרכזי  הזרם  של  היהודיים  הקהילתיים 
מהותיים  אידיאולוגיים  עימותים  משמעותיים. 
היהודית  האוכלוסייה  לבין  החרדים  בין  חוצצים 
של  מערכות  שלחרדים  העובדה  ולאור  הכוללת, 
לגשר  תמריץ  להם  אין  משלהם,  וסעד  צדקה  ארגוני 
על פערים אלה. בעת בחינת החלופות העומדות בפני 
הארגונים הקהילתיים המבוססים, יש להביא בחשבון 
מדינות  נמצאות  שבו  הדומה  הקשה  המצב  את 
דמוקרטיות וליברליות במגעיהן עם קהילות מיעוטים 

בלתי ליברליות.

כלל  בדרך  מכירה  הליברלית  הדמוקרטית  המדינה 
להתרבות,  ודתיות  אתניות  קהילות  של  בזכותן 
ומאמינה שעליה לגלות סובלנות כלפיהן, אפילו כאשר 
הערכים והאידיאולוגיות שלהן מתנגשים עם אלה של 
לארגונים  גם  דומה,  באופן  הליברלי.  המרכזי  הזרם 
להתרחבותו  המחויבים  המרכזי,  מהזרם  היהודיים 
של העם היהודי ולשימור המסורות שלו, יש עניין רב 

בשגשוגו של המגזר החרדי.

הקושי העיקרי שבפניו ניצבות המדינות הדמוקרטיות 
לא-ליברלית  קהילה  שבו  במקרה  הוא  והליברליות 
למנוע  כדי  הכול  עושה  ואף  אינה מאפשרת לחבריה, 
מהם, לפתח זהות נוספת או משנית כאזרחי המדינה 
הכרוכות  הפרט  של  והחובות  הזכויות  את  ולהפנים 
מסוג  "טוטאלית"  קהילה  הוא  החרדי  המגזר  בכך.63 
בלעדית.  הזדהות  בה  מהחברים  דורשת  אשר  כזה, 
למנוע  שביכולתה  כל  עושה  החרדית  הקהילה 
זה  ובכלל  נוספות,  זהויות  לפתח  בה  מהחברים 
אשר  בכללותה,  היהודית  הקהילה  עם  להזדהות 

מיוצגת על-ידי הארגונים היהודיים מהזרם המרכזי.

עם  ההזדהות  החרדים,  של  במקרה  כן,  על  יתר 
רק  לא  להוות  עשויה  בכללותה  היהודית  הקהילה 
זהות נוספת, אלא אף לעמוד בסתירה מוחלטת לאחד 
החרדית  באידיאולוגיה  המרכזיים  האמונה  מעיקרי 
יהודים אמיתיים. כל עוד המגזר  - שרק החרדים הם 
והצרה  המתבדלת  בתפיסתו  לדבוק  ממשיך  החרדי 
במחשבה  רב  היגיון  ואין  היהודית,  הקהילה  לגבי 
לצפות  ניתן  שלא  הרי  בקרוב,  ישתנה  זה  שדבר 
מלא  באופן  החרדי  המגזר  את  לשלב  ניתן  שיהיה 
המרכזי  מהזרם  היהודיים  הארגונים  של  בפרויקטים 
יהודיים  ארגונים  ממנו.  פיננסית  לתמיכה  לצפות  או 
סלקטיבי.  באופן  החרדי  המגזר  מול  לפעול  יצטרכו 
במגזר  וקבוצות  יחידים  לאותם  להגיע  עליהם  יהיה 
חרדים,  לשלב  פעולה,  לשיתוף  פתוחים  אשר  זה, 
בתוך  וניהול  אדמיניסטרציה  בתפקידי  שניתן,  ככל 
הארגונים, ולזהות את סוגי התוכניות שממלאות צורך 
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פיננסית  לצבור תמיכה  ושעשויות  החרדי  המגזר  של 
בו  זה.  מגזר  בתוך  כלשהי  קבוצה  בקרב  אחרת  או 
בזמן, על כל ארגון השואף לפתח קשרים ממשיים של 
שהוא  בכך  להכיר  החרדי  המגזר  עם  הדדית  תמיכה 
אינו יכול באותה נשימה להעביר ביקורת פומבית על 
 ,Yaffed דוגמת  בארגונים  לתמוך  או  חייהם  אורחות 
אשר מבקשים לחולל רפורמה כלשהי באורחות אלה. 
של  הסובלנות  את  קשה  במבחן  תעמיד  זו  מגבלה 
בהתנגדות  תיתקל  שהיא  להניח  ויש  היהודי,  הארגון 
ובאופוזיציה מצד ההנהגה המרכזית של הארגון ומצד 

תומכיו הוותיקים.

זו,  סלקטיבית  בשיטה  יעילה  בצורה  לפעול  מנת  על 
יצטרכו להקדיש  הארגונים היהודיים מהזרם המרכזי 
הקהילות  של  ולהערכה  להבנה  ניכרים  משאבים 
עליהם  יהיה  מעשית,  מבחינה  השונות.  החרדיות 
בעבר  שהיו  או  שהינם  כאלה  יידיש,  דוברי  להעסיק 
וכן  אליהן,  קשורים  ועדיין  אלה  בקהילות  חברים 
תהיה  שמשימתם  אקדמית,  הכשרה  בעלי  חוקרים 
להתוודע  בקהילותיהם,  החרדים  במחיצת  לשהות 

אליהם ולפתח מולם יחסים של כבוד הדדי.

באופן  החרדי,  המגזר  עם  לעבודה  אחרת  אפשרות 
אנשים  פרויקטים,  מזהה  אשר  שכזה,  סלקטיבי 
וקבוצות ספציפיים שמולם ניתן לעבוד, תהיה להקים 
ואשר  החרדי  המגזר  את  שישרתו  נפרדות,  שלוחות 
יאוישו וינוהלו בעיקר על-ידי חרדים. ניתן יהיה לתכנן 
שלוחות כאלה, כך שתוענק להן אוטונומיה רבה, לצד 
והדרכה  פיקוח  של  מסוימת  מידה  שיאפשר  מנגנון 
מצד הצוות הרגיל של הארגון. השלוחה תפיק תועלת 
המקצוע  אנשי  של  מההיצע  הארגון,  של  מניסיונו 
לעזור  יוכל  הארגון  שלו.  הקשרים  וממערכת  שלו 
יתקשו  החרדים  אשר  החרדי,  למגזר  תוכניות  לפתח 
יותר,  רציני  קולג'  הקמת  כגון  עצמם,  בכוחות  לפתח 
תארים מתקדמים ותוכניות הכשרה למנהלים באמצע 
הקריירה שלהם. אולם, סביר להניח שהקמת שלוחות 
ניכור מצד החברים  חרדיות עצמאיות-בעיקרן תיצור 

מתנגדים  אשר  אלה,  בארגונים  הקבועים  הליברליים 
לערכים החברתיים ולמנהגים של החרדים.

הארגונים  על-ידי  חרדיות  שלוחות  של  ההקמה  אם 
על  מתקבלת  אינה  המרכזי  מהזרם  היהודיים 
אטרקטיבי  לפתרון  להפוך  עשויה  היא  כרגע,  הדעת 
יותר  גדול  נתח  ויהוו  ילכו  שהחרדים  ככל  ומעשי 
לפתח  הצורך  שיתעורר  וככל  היהודית  מהאוכלוסייה 
מסוים  בשלב  אם  זה.  מגזר  עם  יותר  מקיפים  יחסים 
האוכלוסייה האורתודוקסית תהפוך לקבוצה הגדולה 
ביותר הניתנת לזיהוי בקרב יהודי אמריקה, או אפילו, 
האוכלוסייה  רוב  את  תהווה  חוזים,  שאחדים  כפי 
אשר  ארגונים,  אותם  יעמדו  באמריקה,  היהודית 
יהדות  נציגי  היותם  מעצם  סמכותם  את  שואבים 
אמריקה בכללותה, בפני התלבטות קיומית. ניתן יהיה 
להימסר  צריכים  לארגוניהם  שהמפתחות  אז  לטעון 
דבר  יהיה שאם  טיעון-נגד  שני,  לאורתודוקסים. מצד 
זה יקרה, יהודים לא-אורתודוקסים יסבלו קשות בשל 
אחרות  צורות  כלפי  החרדים  של  הסובלנות  חוסר 
כאלה  משברים  למנוע  מנת  על  יהודית.  זהות  של 
ולשמר את האופי הליברלי של הארגונים הקהילתיים 
הגדולים לאורך זמן, יהיה צורך למצוא בטווח המיידי 
דרכים לשלב את המגזר החרדי הבלתי-ליברלי כשותף 
וכתורם, למרות המחלוקות הבלתי נמנעות והפשרות 

שיהיו כרוכות בכך.
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העלייה מצרפת: תרומת המאמץ 
הממשלתי והמלצות למיצוי 

15הפוטנציאל*
הבדו"  "שרלי  בשבועון  הפיגועים  שרשרת  לאחר 
הממשלה  ראש  נלווה   2015 בינואר  הכשר  ובמרכול 
בנימין נתניהו לנשיא צרפת פרנסואה הולנד בביקורו 
עצרת  נערכה  שם  פריז,  של  המרכזי  הכנסת  בבית 
של  בכירים  נציגים  בנוכחות  הפיגועים.  לחללי  זיכרון 
הוא  היהודית,  הקהילה  וראשי  הצרפתי  המימשל 
ש"כל  והצהיר  כולנו"  של  כ"בית  ישראל  את  הגדיר 
יהודי וכל יהודייה שירצו לעלות לישראל יתקבלו על 

ידינו בזרועות פתוחות ובלב חם וחפץ." 1

עלייה  לעידוד  הלאומית  והתוכנית  המעודד,  הנאום 
אטומות:  אוזניים  על  נפלו  לא  בעקבותיו,  שאושרה 
הבטחתו של ראש ממשלת ישראל שהמדינה היהודית 
הצורך  במקרה  הצלה  כעוגן  צרפת  ליהודי  תשמש 
כפיים סוערות. לאור התהפוכות  התקבלה במחיאות 
על  העוברות  והפוליטיות  הדמוגרפיות  הכלכליות, 
חלק  והטרור,  האנטישמיות  התגברות  ובצל  צרפת 
רואים  המקומית  היהודית  הקהילה  מחברי  נכבד 
הממשלה  ראש  והצהרת  ממשית,  אופציה  בעלייה 
התפרשה כהזמנה ואף כהתחייבות ממלכתית לסייע 

להם בתחום העלייה והקליטה.

קליטה מוצלחת כמפתח לעידוד 
עלייה

השנים  בשלוש  שאת  וביתר  האחרון,  בעשור 
האחרונות, התעצמה בקרב יהודי צרפת ההתעניינות 

אישרה  זו,  מגמה  שזיהתה  ישראל,  ממשלת  בעלייה. 
ארבע החלטות ממשלה בנדון: החלטות 1736 ו-1737 
)22/06/2014(; החלטה 2225 )23/11/2015(; והחלטה 
בתוספת  לוותה  האחרונה  זו   .)15/02/2015(  2446
העלייה  לעידוד  ש"ח  מיליון  כ-180  של  תקציב 
הממשלה  התערבות  ואוקראינה.2  בלגיה  מצרפת, 
כללה ארבעה צעדים משלימים: )1( עידוד עלייה; )2( 
לרבות  ועדה להסרת החסמים הבירוקרטיים,  הקמת 
חסמים בתחום מקצועות הרישוי והרישום; )3( שיפור 
)חל"ץ(  עצמאי  גוף  והקמת   )4( הקליטה;  תהליך 

לתכלול המאמצים. 

במספר  משמעותי  לגידול  הביא  ההחלטות  יישום 
העולים, מ-3,297 בשנת 2013 ל-7,835 בשנת 2015. 
פעולה  שיתוף  בזכות  היתר,  בין  התאפשר,  זה  גידול 
פורה בין משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית 
כדי  תוך  העולמית,  הציונית  וההסתדרות  לישראל 
מגמת  אולם  נוספים.  ממשלתיים  גורמים  עם  תיאום 
המאמצים  ולמרות  קצרת-טווח,  היתה  הגידול 
בשנת  הישראלים,  והגופים  וההשקעה של הממשלה 
2016 נרשמה האטה במספר העולים מצרפת )3,452 
 2016 שנת  של  הראשונים  החודשים  בשמונה  עולים 
בהשוואה ל-5,930 בתקופה המקבילה אשתקד(. אם 
 40% של  ירידה  תירשם  תימשך,  המסתמנת  המגמה 

במספר העולים מצרפת בהשוואה לשנה הקודמת.

אבל  במלואן,  ברורות  אינן  עדיין  להאטה  הסיבות 
בשיח הציבורי הועלו מספר השערות: )1( התחייבותו 
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של ראש ממשלת צרפת להגן על הקהילה והמאמצים 
הפסקת   )2( האנטישמיות;  למיגור  שהושקעו 
ההידרדרות ושיפור במצב הכלכלי והביטחוני בצרפת; 
)דהיינו,  האידאולוגית  העלייה  מאגרי  דלדול   )3(
האוכלוסיה המחוייבת יותר לרעיון הציוני כבר עלתה(; 
)4( התגברות הטרור והרעה בתחושת הביטחון האישי 

בישראל. 

הפועלים  שליחים  ועם  לעלייה  מועמדים  עם  שיחות 
במגמת ההאטה,  נוסף  מכריע  גורם  מציפות  בקרבם, 
הקליטה  מנגנון  מפעולות  האכזבה  תחושות  והוא 
האפשרות  את  שוקלים  אשר  צרפת  יהודי  בישראל. 
חלק  של  לזה  דומה  יהיה  שגורלם  חוששים  לעלות 
מקרוביהם, ושהם יתקשו לעסוק במקצועות שרכשו 
או להתפרנס ברמה דומה לזו שאליה הורגלו. כתוצאה 
מכך, חלקם מעדיפים לעכב את עלייתם, ולעיתים אף 

להגר לארץ אחרת.

בחינה מעמיקה של הנושא מעלה שעם סוף תקופת 
התמיכות  והפסקת  בישראל  הראשונית  הקליטה 
הידע  כי  חשים  החדשים  מהעולים  רבים  והליווי, 
שהשתלבותם  בחסר,  לוקה  העברית  בשפה  שלהם 
שאותם  במקצועות  בעיקר  הישראלי,  העבודה  בשוק 
מתקשים  ושילדיהם  נחסמה,  בצרפת,  כבר  רכשו 
מתבטאות  האכזבה  תחושות  הספר.  בבתי  להשתלב 
החלו  מצרפת,  העלייה  בתולדות  שלראשונה  בכך 
"קעליטה",  בשם  גג  ארגון  תחת  להתארגן  העולים 
בישראל  הציבורית  לתודעה  להעלות  ארגון שמטרתו 
כעולים  נתקלים  הם  שמולם  והחסמים  הקשיים  את 
אקוטי  צורך  קיים  בהם  תחומים  על  ולהצביע 

בהתערבות ממשלתית.3 

מקור: הסוכנות היהודית לארץ ישראל )מספר עולים כולל משני סטטוס(

תחזית 2016 מבוססת על הנחת יציבות בקצב העלייה במהלך השנה, בדומה לקצב שנרשם בתחילת השנה. 
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מגמת האטה בקצב העלייה מצרפת, למרות תגבור המאמץ בעידוד עלייה
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הערכת הפוטנציאל: כ-200,000 
יהודים מצרפת שוקלים לעלות 

לישראל

שני  של  תוצאותיהם  בצרפת  פורסמו   2016 בינואר 
הרצון  למידת  היתר,  בין  שהתייחסו,  עומק  מחקרי 
אחד  מחקר  לישראל.  להגר  צרפת  יהודי  שמביעים 
בוצע  נוסף  ומחקר   IFOP הסקרים  מכון  ע"י  בוצע 
השימוש  למרות  המתחרה.4   IPSOS חברת  ע"י 
מצביעים  המחקרים  שני  שונות,  במתודולוגיות 
מאוימים  מרגישים  צרפת  מיהודי  שרבים  כך  על 
כחצי  מתוך  להגר.  ברצינות  ושוקלים  מולדתם  בארץ 
כ-40% שוקלים את  היהודים החיים בצרפת,5  מיליון 

האפשרות לעלות לישראל. 

שוקלים להגר אך לא לישראלשוקלים לעלות לישראל

IFOPIPSOSIFOPIPSOSשם מכון הסקרים 

 שוקלים הגירה 
ברצינות   

65,000 
)13%(

90,000 
)18%(

95,000 
)19%(

75,000 
)15%(

סה"כ מתעניינים 
בהגירה

215,000 
)43%(

175,000 
)35%(

255,000 
)51%(

200,000 
)40%(

 טבלה 1: הערכת מספר היהודים מצרפת השוקלים ברצינות להגר והמתעניינים בהגירה
]בסוגריים: אחוז מכלל הקהילה היהודית[

בגל  שהמיתון  כך  על  מצביעים  הסקרים  ממצאי 
העלייה איננו משקף בהכרח תופעה של "ייבוש מאגר 
המועמדים לעלייה מצרפת" או ירידת העניין בהגירה, 
אלא שייתכן כי הוא מצביע על קיום גורמים מעכבים 
שטרם טופלו. אם כך, מיצוי פוטנציאל העלייה מצרפת 
המתאימים  אחר,  מסוג  נוספים  מאמצים  ידרוש 

לאתגרים של אוכלוסיית היעד החדשה. 
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רוסיהאוקראינהצרפתנתוני שנת 2014

1651%38%43%+ שנות לימוד

51%52%54%נשים

74%67%66%גברים נשואים

64%60%54%נשים נשואות

6%11%13%נשים גרושות

7%9%8%אלמנות

3%5%משפחות חד הוריות

11%11%קשיש בודד

29%6%צעירים עד גיל 24

47%22%צעירים עד גיל 34

11%30%מבוגרים מעל גיל 75

אפיון סוציו-תרבותי של העולים 
מצרפת 

הינם  ב-2014  מצרפת  שהגיעו  מהעולים  כמחצית 
לימוד(,  שנות  ומעלה   16( גבוהה  השכלה  בעלי 
 0 בגילאי  וכ-29%  לגיל 34  כמחציתם צעירים מתחת 
משכילה  אוכלוסייה  של  בפוטנציאל  מדובר   .24 עד 
העבודה  לשוק  רבות  לתרום  המסוגלת  וצעירה, 
מחקרים  כלכלית,  מבחינה  הבאות.6  בשנים  הישראלי 

טבלה 2: אפיון העולים של השנים האחרונות 7

מהמערב צפויה  ההשקעה בעלייה  כי  חוזים  שונים 
פוטנציאל  לה  ויש  שנה,  תוך  עצמה  את  להחזיר 
)ערך  הישראלי  למשק  משמעותי  כלכלית  תרומה 
 18 של  הישראלית  הכלכלה  על  החיובית  ההשפעה 
אלף עולי צפון אמריקה בשנים 2002-2008 עלה על 

מיליארד שקל(.
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מניעים וחסמים בקרב מבוגרים בלי ילדים

מניעים וחסמים בקרב מבוגרים עם ילדים

42%

58%53%
50%

14%

-21%

-52%-53%
-58%

-18%-16%

מניעים

מניעים

חסמים

חסמים

 זמינות של 
בני זוג הורים

עתיד הדור 
הצעיר

עתיד הדור 
הצעיר

משפחה 
בישראל

רמת חיים

שגשוג 
כלכלי

תעסוקה

תעסוקה גיוס לצבא

תארים

תארים

מקור: מחקר שדה, דצמבר 2013



המכון למדיניות העם היהודי192

מרכזיותו של האופק התעסוקתי 
בהחלטת העלייה 

הסוכנות  שליחי  של  נרחב  הסברתי  מאמץ  בזכות 
האחרונות  בשנתיים  הציונית  וההסתדרות  היהודית 
הציבורית  בתודעה  העלייה  של  מעמדה  התחזק 
זו  בבחירה  רואים  צרפת  מיהודי  ורבים  בצרפת, 
מצוקה,  מארצות  מהעולים  בשונה  ממשית.  אופציה 
אף  ולעיתים  חזקים,  הדחיפה  גורמי  אצלם  אשר 
החדורים  מהאידיאליסטים  או  הזמן,  עם  מחמירים 
המצוי  העולה  ציונית-חלוצית,  באידיאולוגיה 
בתחום  עיסוק  על  לוותר  מוכן  אינו  רווחה  ממדינות 
מסלול  את  מחדש  להתחיל  או  המקצועית  הכשרתו 
המקצועי.  הסולם  מתחתית  התעסוקתית  ההכשרה 
הפוטנציאלים  העולים  של  הייחודיים  מאפייניהם 
קודמים,  עלייה  בגלי  התרגלנו  שאליהם  מאלו  שונים 
בהצגת  התמקד  המרכזי  הממלכתי  המאמץ  שבהם 
בקליטה  לעלייה,  ודחיפה  ישראל  של  יתרונותיה 
שהטיפול  בעוד  העברית,  השפה  ובהקניית  ראשונית 

בתחום התעסוקה נדחה לאחר סיום האולפן. 

אין  מצרפת,  העלייה  קצב  האצת  לשם  להערכתנו, 
צורך לתגבר את המאמצים הקיימים של ניהול עלייה. 
ובהגדלת  אגרסיבי  שיווקי  במסע  צורך  אין  כן,  כמו 
מספר הירידים. לעומת זאת, חיוני לתת מענה לצרכים 
הבסיסיים של תעסוקה, לרבות הכרה בתארים וסיוע 

במציאת דיור בר-השגה. 

ביצוע החלטות הממשלה

הממשלה,  בהחלטות  שעוגנו  המאמצים  אוסף  מתוך 
חלק  רבה,  בהצלחה  בוצעו  מהתהליכים  חלק 
בהנחייתו  כלל.  בוצעו  לא  וחלק  בלבד,  חלקי  באופן 
ובמימונו של משרד העלייה והקליטה פעלו הגורמים 
הרלוונטיים לשיפור מנגנוני העלייה: הגברת החשיפה 
)מ-103  ו"מסע"  "תגלית"  בתוכניות  בעיקר  לישראל, 

 2013 בשנת  "תגלית"  בתכנית  מצרפת  משתתפים 
משרד  של  המאמץ  בזכות   –  2015 בשנת  ל-2,100 
 "BBB" התפוצות; מ-1,200 משתתפים בסיור גישוש
תכניות  פעילות  ל-1,500.  י"ב  תלמידי  של  לעלייה 
לכ-1,400   2013 בשנת  מכ-1,000  הורחבה  "מסע" 
צעירים בשנת 2015, )שמתוכם כ-80% החליטו לשנות 
עידוד  התכנית(;  בסוף  לעולים  מתיירים  מעמדם  את 
עלייה )שיווק אינטנסיבי, ערבי מידע וירידים(. פעולות 
הבקבוק,  צוואר  ותופעת  רבה  בהצלחה  בוצעו  אלה 
לעלייה,  המועמדים  מספר  שילוש  בעקבות  שנוצרה 

טופלה בצורת משביעת רצון. 

שלב ההכנה לעלייה לארץ בארץ המוצא, אשר כמעט 
העלייה מארצות מצוקה,  גלי  עבור  רלוונטי  היה  ולא 
רווחה  מארצות  לעלייה  מיוחדת  לב  תשומת  דורש 
משקיעה  כאן  גם  וארה"ב.  מערב-אירופה  כדוגמת 
כיתות   25 משמעותיים:  מאמצים  ישראל  מדינת 
אולפן חדשות ללימוד השפה העברית כבר נפתחו, וכ- 
75 נוספות צפויות להיפתח בהמשך; נעשים מאמצים 
רישוי מקצועות  בענייני  מרוכזים להנגיש מידע אמין 
את  להגיש  האפשרות  )נפתחה  הצרפתית  בשפה 
המסמכים לוועדת רישוי המקצועות עוד לפני העלייה 
רישוי  לבחינות  הכנה  קורסי  מספר  והושקו  בפועל(, 
ונציג  תעסוקתיות  יועצות  שתי  בנוסף,   ; בצרפת 
"מיטב", המספק מידע למחויבי הגיוס לצה"ל, הוצבו 

בצרפת. 

הצלחות  מספר  הושגו  התארים  הכרת  בתחום 
בתחומי  הצרפתיים  התארים  משמעותיות: 
הפארא- במקצועות  מהתארים  וחלק  ההנדסאות, 
 2016 במרס  ב-26  אוטומטית.  הכרה  קיבלו  רפואיים 
מחזיקי  הרישוי  ממבחן  הפוטר  חוק  בכנסת  הועבר 

תארים ברפואת שיניים מארצות מערביות. 

ה"פרויקטורים"  מספר  תוגבר  הקליטה,  בתחום 
מלווי  )מ-7  המקומיות  הרשויות  ע"י  המועסקים 
 )2016 בשנת  ל-17   ,2013 בשנת  משפחות, 
בקליטתן  למשפחות  מסייעים  אלו  פרויקטורים 
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בנפרד,  צרפת  עולי  עבור  פירוט  לנו  אין  הראשונית. 
ובלגיה,  צרפת  מאוקראינה,  העולים  כלל  עבור  אולם 
בתחום  כיעילים  שהוכחו  ראשוניים  מאמצים  הושקו 
קורסי  שני  שבהם:  הבולטים  לתעסוקה.  ההנגשה 
בו  תעסוקה  יריד  איש;  כ-30  השתתפו  בהם  רישוי 
איש  מ-1,000  למעלה  משפחות;  כ-700  חלק  לקחו 
מודלים עסקיים  כ-50  הוכנו  וייעוץ עסקי;  בליווי  זכו 
במדינת  עסק  המחזיקים  לעולים  עסקיות  ותכניות 
לעסקי  כלכלית  כדאיות  בדיקות   131 בוצעו  המוצא; 
עולים פוטנציאליים; בוצעו יותר מ-50 כנסי וסדנאות 
זיכוי  שוָברי  כ-700  חולקו  ובחו"ל,  בארץ  יָזמּות 
ללימוד  שוברים  וכ-400  מקצועית  הכשרה  לרכישת 
השפה העברית. חשוב לציין שבשנת 2014, שבה היוו 
 1071 חולקו  העולים,  מכלל  כ-24%  מצרפת  העולים 
מהם,   98 רק  אך  העולים,  לכלל  לתעסוקה  שוברים 

כלומר 9.1% הוקצו לעולים מצרפת. 

משרד  במימון  והחברה,  הרווחה  החינוך,  בתחום 
משרד  הקציב  ש"ח(,  מיליון  )כ-20  והקליטה  העלייה 
לתלמידים  חינוכי  לליווי  החינוך שש שעות שבועיות 
מגשרים  להציב  והתחיל  הראשונה,  בשנתם  עולים 
דוברי צרפתית כדי לשפר את התקשורת בין המורים 
ובין הורי התלמידים שאינם יודעים עברית. בירושלים 
עולים.  לתלמידים  למידה  מרכזי  הוקמו  ובאשדוד 
מחוץ  המתגוררות  המשפחות  ילדי  הדברים,  מטבע 

לריכוזי עולים מקבלים שירות דל יותר.

המאמצים הנוספים הדרושים 
בתחום התעסוקה

הרישוי  להסדרת  הקשורים  מהסעיפים  נתעלם  אם 
לרוקחים,  הרישוי  הליך  הסדרת  )כגון,  המקצועי 
לאחיות וליועצי השקעות מחד, ומהרכיב שבהחלטת 
מקומות  ולשריון  לבחינות  בהכנה  העוסק   2225
שהחלק  לסכם  ניתן  הציבורי(,  בשירות  עבודה 
ההאטה  בהצלחה.  בוצע  הממשלה  בהחלטות  הארי 
המסתמנת בעלייה נובעת מכך שההחלטות התמקדו 
בדגש  הקליטה,  שנושא  בעוד  עלייה,  בעידוד  ברובן 
הלב  תשומת  את  קיבל  לא  תעסוקתיים,  היבטים  על 
והן  העלייה  בפוטנציאל  הן  כירסם  והדבר  הראויה, 

בפוטנציאל הקליטה. 

העלייה  בעידוד  שהושגו  ההישגים  את  לשמר  כדי 
ובהתייעלות ניהול תיקי העלייה של העולים מצרפת, 
התוספת  את   2016 לשנת  לחדש  דחיפות  קיימת 
התקציבית שהוקצבה בשנת 2015. אולם לשם מיצוי 
לסדרה  להתכונן  יש  מצרפת,  שבעלייה  הפוטנציאל 
 – התעסוקה  בתחום  בעיקר   – נוספים  מאמצים  של 
שיתווספו למאמצים הקיימים. לשם שיפור הקליטה 
התעסוקתית נדרש מאמץ ממוקד של הכוון תעסוקתי 
ומערך  מקצועי(  ייעוץ  אישי,  ליווי  הכוונה,  )מתן 

השמה. 

רצף העלייה לעולה ממדינת רווחה - טיפול מכוון תעסוקה

זהות 
יהודית 
וציונית

בתי ספר
מחנות 

קיץ

חשיפה 
לישראל

תגלית
מסע

עידוד
עלייה

ערבי מידע
שיווק
ירידים

טרום עלייה
הנגשת מידע אמין ומעודכן

חיבור עם מלווה קליטה עירוני
אבחון תעסוקתי

אולפן ואולפן מקצועי
הכרת תארי רישוי ורישום

קורס הכנה לבחינות רישוי
איתור מוקדם להכשרה מקצועית

רישום לקורס הסבה מקצועית
ליווי אישי של בעלי עסקים

בישראלבארץ המוצא

טיפול
בתיק

העולה

קליטה בישראל
מלווה קליטה עירוני

הכוון תעסוקתי
Job Center

הכשרה מקצועית
הסבה מקצועית

שוברים להכשרה
שירותי השמה

הטבות למעסיקים
משכנתא מוגדלת

חדשחדש



המכון למדיניות העם היהודי194

1. תעסוקה ועסקים  
א. העתקת עסקים. על מנת להבטיח שאוכלוסיות 
ושמדינת  מתחרות,  למדינות  יהגרו  לא  חזקות 
ישראל תוכל לזכות גם היא בתועלת ממשית של 
עלייה איכותית, יש לעודד ולהעדיף יזמים עסקיים 
מפעילותם  ניכר  חלק  לישראל  להעתיק  שיבחרו 
רק  לא  לארץ  אלו  יזמים  של  הבאתם  העסקית. 
שתתרום לכלכלת מדינת ישראל אלא היא טומנת 
עבודה  מקומות  לתוספת  גבוה  פוטנציאל  בחובה 

בצרפתית עבור המועמדים הבאים לעלייה.8

הנדרשים  מקצועות  לבעלי  ייחודיות  תכניות  ב. 
תעסוקתיות  תכניות  ליזום  יש  הישראלי.  במשק 
שעוצבו   "2000 "עלייה  לתכניות  דומות  מובנות 
בעבר עבור מהנדסים ורופאי יוצאי חמ"ע. בתיאום 
את  לקלוט  המעוניינים  ישראלים  מעסיקים  עם 
איתור  בסיס  על  יעוצבו  אלו  תכניות  בוגריהם, 
בארץ.  ראשונית  והכשרה  ובלגיה  בצרפת  מוקדם 
בתחומים  חוקרים  המתאימים:  המקצועות  בין 
יועצי  מהנדסים,  מומחים,  רופאים  נבחרים, 

השקעות.

בערים  להקים  תעסוקתי. רצוי  הכוון  מרכזי  ג. 
הכוון  מכוני  עולים  של  גדול  מספר  יש  שבהן 
תעסוקתי,  אבחון  שירותי  תעסוקה שיספקו 
אישי  ליווי  הכשרה,  לקורסי  ושוברים  קורסים 
גם  נגישים  יהיו  אלו  מרכזים  השמה.  ומערך 

למועמדים לעלייה טרם עלייתם.

2. דיור. פתרון לבעיית התעסוקה ללא מצאת פתרון 
לאפשר  יש  בלבד.  חלקי  מענה  מהווה  לדיור  הולם 
נתינת משכנתאות מוגדלות של 90% )בדומה למקובל 
בתכנית מחיר למשתכן(. בנוסף הנגשת מרכזי קליטה 
תהווה  הראשונות  שנים  בשלוש  צעירות  למשפחות 

פתרון הולם לאוכלוסייה זו.

הקהילות  לרבני  לפנות  יש  קהילות.  העתקות   .3
לחברי  קבוצתית  עלייה  של  תכניות  אתם  ולגבש 
מתאימות  מקומיות  רשויות  עם  בתיאום  קהילתם 
תציעו  המעוניינות  המקומיות  הרשויות  בישראל. 
להקמת  מרחב   לרבות  מיוחדות  הטבות  של  סדרה 
בית הכנסת ומשרה חלקית לראש הקהילה בתפקיד 

של  פרויקטור או "קולט רוחני." 

סיכום

גדל מספר העולים מצרפת,  לאחר מספר שנים בהם 
משמעותית,  ירידה  של  כשנה   2016 שנת  מסתמנת 
הם  כי  צרפת  מיהודי  כ-40%  של  הצהרתם  למרות 
שוקלים לעלות ארצה )זאת על פי סקרי מכוני מחקר 

צרפתיים שנערכו באמצע 2015(. 

הפוטנציאליים  לעולים  הגורמים  המרכזיים  החסמים 
נוגעים  לישראל  לעלות  הרעיון  את  מחדש  לשקול 
מסמך  ודיור.  הילדים  חינוך  תעסוקה,  של  לנושאים 
זה מציע דרכים להתגבר על שלושת החסמים הללו, 
יכול  התעסוקה  חסם  בישראל.  קליטתם  על  ולהקל 
להצטמצם על ידי מאמץ ממוקד להכוונה תעסוקתית 
להקמת  במקביל  המוצא,  בארץ  עוד  בתארים  והכרה 
מצרפת  לעולים  מיועדים  והשמה  הכשרה  תכניות 
בעלייה  ומדובר  הואיל  לישראל.  הגעתם  לאחר 
בעלי  הינם  מצרפת  מהעולים  )כמחצית  איכותית 
 ,)34 לגיל  מתחת  צעירים  ומחציתם  גבוהה  השכלה 
למשק  וכדאית  מניבה  הינה  זו  שהשקעה  ספק  אין 

הישראלי. 

בהצלחה  הממשלה  התמקדה  האחרונות  בשנים  אם 
בשיפור הניהול האדמיניסטרטיבי של העלייה, והדבר 
השנים  בשלוש  נפש  אלף  כעשרים  לעליית  הוביל 
רבבות  של  העלייה  רצון  מימוש  הרי  האחרונות, 
ממּוָקֵדי  ומאמצים  יוזמה  ידרוש  הנוספים  היהודים 

תעסוקה בצרפת ובישראל.
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אם ישראל תהיה ערוכה לספק שירותים אלה, אפשר 
גל  הציונות,  בתולדות  הראשונה  בפעם  לקדם,  יהיה 
עלייה גדול של אוכלוסייה איכותית ממדינת רווחה. זו 
תהיה פריצת דרך היסטורית, שתיצור הזדמנות לתרגל 
מנגנונים שאולי יאפשרו בעתיד עלייה של אוכלוסיות 
חזקות נוספות מהמערב. המאמץ הממשלתי הנדרש 

צריך להיות תואם לגודל האתגר.

הערות

 2016 במאי  שהתקיימו  ראיונות  על  מתבסס  המסמך   *
מר  בתחום:  בכירים  תפקידים  נושאי  של  שורה  עם 
)מר  הבכיר  וצוותו  והקליטה  העלייה  שר  אלקין,  זאב 
יועצת  גור-תאיר,  רחל  גב'  המשרד,  קצב—מנכ"ל  חביב 
בכירה, מר אופיר להב—מנהל אגף בכיר תכנון מדיניות 
תקצוב ומחקר, מר אריאל פיקאר—אחראי על הפעילות 
פרויקט  החל"צ  כהן—מנכ"ל  שמעון  מר   ; בצרפת( 
פורר—מנכ"ל לשעבר  עודד  ח"כ  לעידוד העלייה,  לאומי 
פלבר—הסוכנות  שי  מר  והקליטה,  העלייה  משרד  של 
קנדל—הסוכנות  אריאל  מר  ישראל;  בארץ  היהודית 
פלבר—ההסתדרות  שמחה  מר  ישראל;  בארץ  היהודית 
התפוצות  קרסנטי—משרד  יוגב  מר  העולמית,  הציונית 
;ד"ר מיכאל בנסעדון—מנכ"ל עמותת קעליטה; ד"ר אלן 
זייטון—יו"ר עמותת AAEGE, פעילים חברתיים, עולים 

חדשים ועולים פוטנציאלים.

יתקבלו  לישראל  לעלות  שירצו  יהודייה  וכל  יהודי  "כל   .1
על ידינו בזרועות פתוחות ובלב חם וחפץ. הם לא יגיעו 
הם  ה',  בעזרת  אבות.  חמדת  לארץ  אלא  זרה  למדינה 
יגיעו ורבים מכם יגיעו לבית של כולנו." מתוך נאומו של 
נתניהו בבית כנסת המרכזי של  בנימין  ראש הממשלה 
https://www.youtube.com/  .2016 בינואר  ב-11  פריז 

 watch?v=oTvQImWRvWA

http://  1736 מס'  ממשלה  החלטת  ישראל,  ממשלת   .2
www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/

Pages/dec1736.aspx

http://  1737 מס'  ממשלה  החלטת  ישראל,  ממשלת   
www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/

Pages/dec1737.aspx

 2225 מס'  ממשלה  החלטת  ישראל,  ממשלת   
http://www.pmo.gov.il/Secretary/  .)23/11/2015(

GovDecisions/2010/Pages/des2025.aspx

 2446 מס'  ממשלה  החלטת  ישראל,  ממשלת   
http://www.pmo.gov.il/Secretary/  .)15/02/2015(

 GovDecisions/2015/Pages/des2446.aspx

ושטרם  קעליטה  עמותת  בהזמנת  שבוצע  סקר  פי  על    .3
הקליטה  משירותי  הרצון  שביעות  מידת  פורסם, 
 ,)3/10 )ציון  נמוכה  צרפת  עולי  בקרב  התעסוקתית 
לא  מהם  ורבים  מקצועית  בהכשרה  מעוניינים  רובם 

יודעים כלל על קיום שוברים לתכניות הכשרה.

מ-75%  )יותר  מוגזמים  נראים  המחקר  ממצאי  אם  גם   .4
את  תואמים  ולא  להגר(  שוקלים  צרפת  מיהודי 
על  מצביעים  הם  לו,  עדים  שאנחנו  העלייה  קצב 
פוטנציאל  ועל  ההגירה  יעד  לגבי  החלטיות  חוסר 
הצעה  לשמוע  הפתוחים  עלייה  זכאי  של  משמעותי 
IFOP: http://www.ifop.fr/ מחקר  לישראל.  להגירה 

 media/pressdocument/883-1-document_file.pdf.
IPSOS: http://www.fondationjudaisme.org/ מחקר 
wp-content/uploads/PRESENTATION-GLOBALE-
.ENQUETE.pdf בשנת 2012, 49% מיהודי צרפת הביעו 
ביטחונם  מהתדרדרות  דאגתם  בגלל  בהגירה  עניין 
בסיסיות  אדם  לזכויות  הסוכנות  של  )מחקר  האישי 
http://fra.europa.eu/en/ האירופי(:  האיחוד  של 
publications-and-resources/data-and-maps/survey-
data-explorer-discrimination-and-hate-crime-

against

של  גג  )ארגון  "קעליטה"  ארגון  של  עמדה  נייר  מתוך   .5
זאב  מר  הקליטה  לשר  המוגש  צרפתית(  דוברי  עולים 

אלקין, מאי 2016.

התרומה  בע"מ,  בישראל  מידע  מערכות  דלואיט   .6
הכלכלית של עולי נפש בנפש למדינת ישראל, אוקטובר 
 Deloitte Information Technologies  .5 עמ'   ,2009
 Israel Ltd, The economic impact of Nefesh B’Nefesh

.Aliyah on the State of Israel, October 2009, p. 4

באדיבות עמותת "קעליטה", ארגון גג של עולי צרפת.  .7

אלפי  ויצירת  מצרפת  עסקיות  חברות  העתקת  בעניין   .8
ראה  בישראל,  לעולים  מותאמות  חדשות  משרות 
העם  למדיניות  "המכון  של  החדשנית  התכנית  את 
http://jppi.org.il/he/uploads/Plan%20 היהודי."

for%20Immigration%20from%20France-HE.pdf
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 יהדות אוסטריה –
70 שנה ויותר אחרי השואה 16

מלחמת  במהלך  מוחלטת  הכמעט  השמדתן  למרות 
באוסטריה  היהודיות  הקהילות  השנייה,  העולם 
אחוזים   98 כוללת  אשר  שבווינה  זו  ובייחוד   -
הדתית  עוצמתן  את  חידשו   - אוסטריה  מיהדות 
להעלותו  היה  שקשה  באופן  והכלכלית  התרבותית 
של  ממצב  עברו  אלה  קהילות  ב-1945.  הדעת  על 
Liquidationsgemeinden )קהילות מועמדות לחיסול– 

ניסו  אף  שחבריהן  עתיד,  חסרות  חבריהן(  על-ידי 
להסתיר את יהדותם משכניהם הלא-יהודים, לקהילות 
אשר  וכלכלית,  תרבותית  דתית,  מבחינה  משגשגות 
הפוליטית  בזירה  ובגלוי  עצמי  בביטחון  פועלות 
אותן  הסובבת  בחברה  היטב  מעוגנות  והתרבותית, 
ליהדות  הקשורים  בנושאים  פעיל  באופן  ומעורבות 
לשעבר  הנשיא   - )לדוגמה  העולם.  וליהדות  אירופה 
של הקהילה היהודית בווינה, אריאל מוזיקנט, שימש 
היהודי  הקונגרס  של  סגן-נשיא  רבות  שנים  במשך 
המוהלים  ו"איחוד   )KE( אירופה"  "כשרות  העולמי. 
הופמייסטר  שלמה  והרב  בווינה.  יושבים  באירופה" 

מווינה הוא גם הנשיא של איחוד המוהלים באירופה(.

התייחסו  ה-20  המאה  של  ה-70  שנות  לשלהי  עד 
הקהילות,  מנהיגי  למעט  אוסטריה,  יהודי  מרבית 
בגין  "תקלה  כאל  זו  בארץ  מתגוררים  שהם  לעובדה 
המלחמה", אשר הותירה אותם, חרף רצונם, ב"ארצם 
זו  בארץ  שנשארו  למרות  הפשעים".  מחוללי  של 

לעזוב  התכוונו  תמיד  הם  שונות,  אישיות  מסיבות 
לא  ומעולם  ישראל(,  למדינת  המקרים  )במרבית 
קבע. דרך  במדינה  להתמקם  מודע  באופן  החליטו 
המזוודות".  על  כ"יושבים  עצמם  ראו  הם  זה,  במקום 
כלפי  נפתחו  הם  מכן,  שלאחר  העשור  במהלך  אולם 
"תחושת  ופיתחו  סביבם  הלא-יהודית  החברה 
השתייכות לסביבה", אשר ִאפשרה להם להציג עצמם 
מהחברה  נפרד  בלתי  לחלק  להפוך  כיהודים,  בגאווה 
המקומית – מבלי להתבולל בה – ולהאמין שיש להם 

עתיד בה.

בווינה קטנה  היהודית  למרות שהקהילה  כן,  על  יתר 
מאז  פועלת  היא  רשומים(,  חברים  )כ-8,000  יחסית 
להרחבת  נמרץ  באופן  ה-20  המאה  של  ה-80  שנות 
תשתית  לרשותה  עומדים  כיום  היהודית.  התשתית 
יהודית נרחבת ומתפתחת באופן תמידי – החל בנושא 
המזון וכלה בלימוד ובתפילה – וחיים יהודיים תוססים 
זו  על  עולה  אף  זו  תשתית  של  היקפה  לעין.  וגלויים 
בניגוד  אחרות.  בארצות  בהרבה  גדולות  קהילות  של 
לרמה  הגיעה  וינה  קהילת  באירופה,  רבות  לקהילות 

גבוהה של אחדות קהילתית.

הקהילה  חיי  של  התחדשותם  את  תתווה  זו  סקירה 
כיצד  ותבהיר   1945 אחרי  באוסטריה  היהודיים 
את  עיצבו  גורמים  ואלו  התרחשו  אלו  התפתחויות 

השתקמותה של קהילה זו.



המכון למדיניות העם היהודי198

מסגרת קהילתית
הקהילות  את  ייסדו  אוסטריה  ילידי  שואה  ניצולי 
העולם  מלחמת  תום  עם  מיד  זו  בארץ  היהודיות 
ברמה  ריכוזית  קהילתית  תבנית  קיימת  השנייה. 
המקומית, ה-Einheitsgemeinde )קהילה מאוחדת(, 
החל  ביהדות,  הזרמים  מכל  חברים  המשרתת 
גג  קורת  תחת  ברפורמים,  וכלה  באורתודוקסים 
בסיס  על   1945 בשנת  אומצה  זו  תבנית  אחת. 
באוסטריה  קיים  שהיה   Einheitsgemeinde-ה מודל 
של  קיומה  את  הכתיב  זה  מודל  השואה.  לפני 
אחת   Einheitsgemeinde
רשמית  קהילה   - בלבד 
ומקום.  מקום  בכל   - אחת1 
העיקריים  מאפייניה 
על- יהודים  רק  )א(  הם: 

להיות  יכולים  ההלכה  פי 
בקהילה  והחברּות  חברים, 
הגשת  לאחר  מאושרת 
לבטלה.  וניתן  בקשה 
דמוקרטיות  בחירות  )ב( 
)ג(  הקהילה.  להנהלת 
ייצוג  על  בלעדית  אחריות 
כולה  היהודית  הקהילה 
מסגרת-גג  )ד(  חוץ.  כלפי 
לקבוצות הדתיות השונות הפועלות בצורה אוטונומית 

בקבלת החלטות פוליטיות ודתיות פנימיות.

באוסטריה  היהודיות  הקהילות  הסדירו  ב-1960 
באופן פורמאלי את קשריהם הפיננסיים עם המדינה 
הארגונים  שני  לזה של  זהה  למעמד  וזכו  האוסטרית, 
הכנסייה  עת,  באותה  האחרים  העיקריים  הדתיים 
הקתולית והכנסייה הפרוטסטנטית, אשר זכו למימון 

שנתי מהמדינה מכוח החוק. 

שינוי  בלי  נותרה   Einheitsgemeinde-ה תבנית 
הגדולה   Einheitsgemeinde-ה אלה.  ימינו  עד 

 Israelitische היא  האחרות,  מכל  יותר  הרבה  ביותר, 
וינה,  של  היהודית  )הקהילה   Kultusgemeinde Wien

IKG(, ששטח השיפוט שלה כולל חמישה מתוך תשעת 

ארבע  כל  באוסטריה.   )Bundesländer( המחוזות 
זלצבורג, לינץ  וינה,   – הקהילות היהודיות באוסטריה 
ו-טירול ופורארלברג – הן יחידות ארגוניות מקומיות 
 Israelitische Religionsgesellschaft-ה של  )מחוזיות( 
החוקית  הישות   ,)IRG היהודית,  הדת  )ההתאגדות 
הרפובליקה  מול  אל  אוסטריה  יהודי  את  המייצגת 
הקהילה  של  המכריע  גודלה  מפאת  האוסטרית. 
הקהילה  של  הפוליטית  ההנהגה  הווינאית,  היהודית 
ההתאגדות  בראש  עומדת   )IKG( וינה  של  היהודית 

.)IRG( הדת היהודית

הקהילות  על  נכפתה   Einheitsgemeinde-ה תבנית 
הפיקוח  על  להקל  מנת  על  ה-19  במאה  היהודיות 
סברו  השנייה,  העולם  מלחמת  אחרי  הממשלתי. 
בצורה  יישמרו  שלהן  שהאינטרסים  עצמן  הקהילות 
הטובה ביותר באמצעות מבנה מאוחד זה. כל מנהיגי 
החיים  חיזוק  לצורך  הכרחי  כעניין  זאת  ראו   IKG-ה
המעמד  ולשימור  המצומצמת  בקהילה  היהודיים 

הפוליטי והחברתי של הקהילה באוסטריה.

דמוגרפיה
בתום מלחמת העולם השנייה היו בווינה פחות 
מהאוכלוסייה  אחוזים  )כ-2  יהודים  מ-4,000 
היהודים  מרבית  המלחמה(.  לפני  היהודית 
שרדו  אשר   2,)Alt-Wiener( הוותיקים"  ה"וינאים 
היהדות  עם  הזדהו  אליה,  חזרו  או  בווינה 
המצוות,  קיום  של  הרמות  בכל  האורתודוקסית 
ורק מיעוט קטן היה מרוחק מכל הזדהות דתית. 
עקורים  כ-3,000  אליהם  הצטרפו  ה-50  בשנות 
מחנות  סגירת  אחרי  במדינה  שנשארו  יהודים 
העקורים של בעלות הברית. עקורים אלה, אשר 
הגיעו ברובם מארצות מרכז ומזרח אירופה, היו 

יהודי אוסטריה 
מאורגנים מאז 
1945 במבנה 

ריכוזי, בו 
חברים יהודים 
מכל הזרמים,  

מרפורמים ועד 
אורתודוקסים, 
תחת קורת-גג 

אחת
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היו חרדים. בשלהי  ומקצתם אף  שומרי מצוות, 
של  גל  לווינה  הגיע  ה-60  ובשנות  ה-50  שנות 
אשר  מהונגריה,  בייחוד  אלו3,  מארצות  מהגרים 
תרם לגיוון בקהילה היהודית של וינה בנוכחותם 
של יהודים רבים מזרמים אורתודוקסיים שונים, 
האורתודוקסית-מודרנית  ב"מזרחי"  החל 
האנטי- סאטמר  בחסידי  וכלה  והציונית, 

התרבו  וה-80  ה-70  בשנות  הקיצוניים.  ציונים 
כ-3,000  של  הגעתם  עם  יותר,  אף  הגוונים 
 - וגיאורגיה  מבוכרה  ברובם   – מברה"מ  יהודים 
והתיישבותם בווינה. מרבית המהגרים היהודים 
הודות  מסורתי.4   חיים  אורח  על  שמרו  האלה 
זהות  של  חדשים  רכיבים  חדרו  זו  להגירה 
ומסורות יהודיות "ספרדיות"5 לקהילה היהודית 
וינה, אשר במשך שלושת העשורים שאחרי  של 
מלה"ע השנייה נותרה אשכנזית כמעט לחלוטין.

כך הפכה הקהילה היהודית של וינה אדוקה יותר 
)אף שרובה מוגדר יותר כמסורתי מאשר כשומר 
המנהגים  מבחינת  יותר  מגוונת  קפדני(,  מצוות 
והטרוגנית  האורתודוקסיים,  והאידיאולוגיה 
יותר מבחינת המוצא האתני של חבריה. בהתאם 
לכך קיימות במסגרת הקהילה היהודית של וינה 
תשע קהילות אורתודוקסיות, ועוד שתי קבוצות 
דתיות מחוצה לה )חב"ד-לובביץ' החרדים, ו"אור 

חדש" הפרוגרסיביים(6.

 7,787 וינה  היהודית של  כיום רשומים בקהילה 
ה-80  שנות  עד   .40 לגיל  מתחת  רובם  יהודים7, 
נראה היה כי נחרץ גורלה של קהילה זו להיעלם, 
בשל הגירה ממנה, שיעורי פריון נמוכים ושיעורי 
אך  מזדקנת.  אוכלוסייה  של  גבוהים  תמותה 
רשמה  ה-90,  בשנות  מברה"מ  להגירה  הודות 
מאז  לראשונה  וינה,  של  היהודית  הקהילה 
והגיל  פטירות,  מאשר  לידות  יותר   ,1945
הממוצע צנח לפחות מ-50. ביולי 2016 היו 50.7 
בני  וינה  של  היהודית  הקהילה  מחברי  אחוזים 

מ-850.  פחות  בני  אחוזים  ו-62.7  מ-40,  פחות 
לפירמידות  מנוגדת  זו  דמוגרפית  התפתחות 
הקהילות  במרבית  הלא-סימטריות  הגיל 
היהודיות באירופה, גדולות כקטנות )להשוואה, 
הם  הקהילה  מחברי  אחוזים   40.3 רק  בגרמניה 
משיעורי  בעיקר  נובע  הדבר  מ-950(.  פחות  בני 
החרדים  היהודים  בקרב  הגבוהים  הפריון 
הקהילה  מחברי  אחוזים  כ-20-25  )המהווים 
הגבוהים  הפריון  משיעורי  וינה10(,  של  היהודית 
)מסורתיים(  "ספרדים"  יהודים  בקרב  יחסית 
בהשוואה לאשכנזים הלא-חרדים, ומגידול בפריון 

גם אצל האחרונים. בנוסף 
ההדרגתית  נפילתם  לכך, 
האתניים  המחסומים  של 
בתוככי הקהילה היהודית 
הסיכויים  את  הגבירה 
מקומיים.  לנישואים 
של  תערובת"  "נישואי 
ואשכנזים  "ספרדים" 
יותר  מקובלים  הפכו 
ויותר, וסייעו להפחית את 
ממדי העזיבה של צעירים 

יהודים.

הנהגה
הייתה   ,1981 של  הקהילתיות  לבחירות  עד 
באופן  שונה  וינה  של  היהודית  הקהילה  הנהגת 
שמאז  בעוד  היהודית:  מהאוכלוסייה  מהותי 
מרבית  היו  ה-20  המאה  של  ה-50  שנות  אמצע 
ומזרח  מרכז  יוצאי  היהודית  בקהילה  החברים 
וינה  של  היהודית  הקהילה  מנהיגי  כל  אירופה, 
מילאה  שהדת  בעוד  ותיקים".  "וינאים  היו 
תפקיד חשוב בחייהם של מרבית חברי הקהילה, 
הייתה  הקהילה  של  הפוליטית  המנהיגות 

הודות להגירה 
מברה"מ לשעבר 
ושיעורי הפריון 

הגבוהים של 
 החרדים, 

הגיל הממוצע 
 של קהילת 

יהודי אוסטריה 
נמוך יחסי
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ובהתנהלותה.  בגישותיה  בעיקרה  חילונית 
בחברה  מזערית  למעורבות  נטו  שהיהודים  בעוד 
היהודים  "איגוד  באוסטריה,  ובפוליטיקה 
אשר   ,)Bund Werktätiger Juden, BWJ( העובדים" 
הייתה הסיעה השלטת בקהילה בין השנים 1952 
המפלגה  עם  קרובים  קשרים  קיימה  ל-11,1981  

 .)SPÖ( הסוציאליסטית של אוסטריה

וינה בשנת 1981  היהודית של  הבחירות לקהילה 
היו נקודת המפנה בהנהגה היהודית של הבירה. הן 
ציינו את תום העידן של הנאמנות הבלתי מעורערת 
למקבילותיהן  והנהגתה  הקהילה  הנהלת  של 
לראשונה  בנוסף,  האוסטרית.  המפלגתית  בזירה 
היה  שלא  נשיא  וינה  של  היהודית  לקהילה  נבחר 
וחברים  האקר(,  )איוון  הוותיקים"  מ"הווינאים 
מהדור שלאחר-השואה הצטרפו להנהגת הקהילה 
שינוי  גם  חל  לסגן-נשיא(.  נבחר  מוזיקנט  )אריאל 
כלפי  וינה  של  היהודית  הקהילה  של  בגישתה 
יהודים שהקפידו  להנהגה של  בחירתם  עם  הדת, 
מכן  שלאחר  הבחירות  מצוות.  שמירת  על  יותר 
המשיכו לשקף את ההתפתחויות הדמוגרפיות של 
כניסתם   1985 של  בבחירות  נרשמה  כך  הקהילה. 
היהודית  "ספרדים" להנהגת הקהילה  יהודים  של 
וינה. בבחירות 1988 נבחר לראשונה לקהילה  של 
נשיא שנולד אחרי 1945 )מוזיקנט(. בבחירות 2007 
זכתה המפלגה ה"ספרדית-בוכרית" במקום השני, 
השני  מהדור  פעילים  על-ידי  שנוסדה  ומפלגה 
שלאחר-השואה נכנסה לחיים הפוליטיים בקהילה 
אוסקר  היה   2012 בבחירות  וינה.  של  היהודית 
בווינה  שנולד  הראשון  הקהילה  לנשיא  דויטש 
הנשיא  הוא  וכיהודי שומר מצוות,  לאחר השואה, 
כיפה  קבע  דרך  שחובש  המלחמה  לאחר  הראשון 
כאשר הוא מייצג את הקהילה היהודית. המפלגה 
אך  השני,  במקום  זכתה  שוב  ה"ספרדית-בוכרית" 
הפעם רק במנדט אחד פחות מהמפלגה המובילה 
)"עתיד"(. בסך הכול צברו הרשימות ה"ספרדיות" 

הקהילה  בתולדות  ולראשונה  ניכרת,  עוצמה 
"ספרדים",  יהודים  שני  נבחרו  וינה,  של  היהודית 

האחד בוכרי והשני גיאורגי, לסגני-נשיא.

מ"ישיבה על מזוודות" 
ל"תחושת בית"

מנהיגי  ה-20,  המאה  של  ה-70  שנות  שלהי  עד 
יותר  באוסטריה  בבית  עצמם  חשו  הקהילה 
מאשר האוכלוסייה היהודית בכללותה. ה"ווינאים 
והנהגת הקהילה בפרט, סיגלו  הוותיקים" בכלל, 
אוסטריה,  כלפי  יותר  פשרנית  גישה  לעצמם 
הציגו  ולפליטים,  לעקורים  שהייתה  זו  לעומת 
טיפחו  חברתית,  להשתלבות  יותר  חזקה  נטייה 
וטענו בתוקף  קשרים עם פוליטיקאים מקומיים 

שהם באוסטריה על מנת להישאר בה.12

המלחמה  אחרי  שנמלטו  והפליטים,  העקורים 
מאנטישמיות ופוגרומים בארצות מולדתם, הגיעו 
מבטחים,  מקלט  בה  שראו  משום  לאוסטריה 
ראו  הם  המזוודות".  על  "יושבים  שהם  חשו  אך 
בשהייתם במקום כ"מקריות כתוצאה ממלחמה", 
ולא כמעשה מכוון. ואכן, הם לא חזו לעצמם עתיד 
במקום, אלא שהו בו באופן ארעי ממבחר סיבות 
להם  ִאפשר  האוסטרי  הכלכלי  הנס  אישיות. 
לחיות בנוחות, אולם החיים והטקסים היהודיים 
לא  היהודים  סגורות.  דלתיים  מאחורי  התקיימו 
עולמות:  בשני  חיו  הם  לב.  תשומת  למשוך  רצו 
העבודה  מקום  את  כלל  אשר  החיצוני,  העולם 
אנשים  עם  קשרים  לקיים  עליהם  היה  ושבו 
שכלפיהם חשו פחד, בוז או חוסר אמון, והעולם 
היהודי הפנימי, עולם המשפחה והחברים. למרות 
שגרת  את  וקיימו  באוסטריה  נשארו  הם  זאת 
יומם. גישתם כלפי קיום חיים יהודיים בווינה באה 
לידי ביטוי בחוסר נכונותם, ככלל, לתרום כספים 



201 המכון למדיניות העם היהודי

היהודית  הקהילה  מוסדות  של  מחדש  לייסוד 
רחבה  ביד  לתרום  נכונותם  לעומת  המקומית, 
היהודים  מרבית  לכך,  בדומה  ישראל.  למדינת 
שאפו להימנע מעיסוקים ומסגנונות חיים שדרשו 

מחויבות ארוכת-טווח כלפי אוסטריה.

יותר  אט-אט  חשו  שלאחר-המלחמה  הדור  בני 
הניצחון  בזכות  הווינאית.  בסביבה  בנוח  ויותר 
פיתחו  הם  הימים,  ששת  במלחמת  הישראלי 
תחושת ביטחון עצמי כיהודים, תחושה שהייתה 
חשו  הם  הוריהם.  של  מזו  יותר  הרבה  חזקה 
בסביבתם  יותר  ומקובלים  יותר  בטוחים  עצמם 
על  יתר  יותר.  גלויה  בצורה  יהדותם  את  והפגינו 
כן, מאחר שגדלו בווינה ונחשפו לחברה ולתרבות 
לא- עם  ידידות  קשרי  כוננו  הם  המקומיות, 

להסתכל  החלו  הם  ה-70  שנות  ואחרי  יהודים, 
קדימה לעבר עתיד אפשרי במקום.

שהיהודים  ברור  היה  כבר  ואילך,  ה-80  משנות 
את  "פרקו  כבר  המלחמה  שלאחר  מהדור 
כדי  "כאן  שהם  ויותר  יותר  חשו  הם  המזוודות". 
להישאר" והשתתפו בצורה פעילה בחיי הכלכלה 
גם  המלחמה  שלאחר  הדור  וינה.  של  והחברה 
אימץ עמדה ציבורית פתוחה יותר. הם מבטאים 
סגורות,  בדלתיים  ולא  בגלוי,  רוחם  מורת  את 
את  מפגינים  בפומבי,  זכויותיהם  על  עומדים 
ומבקשים  ברחובות  וחששותיהם  עקרונותיהם 
נרתעים  אינם  הם  בתקשורת.  פרסום  לעצמם 
אוסטרים  פוליטיקאים  על  ביקורת  מהעברת 
משפטיות  ותביעות  רשמיות  תלונות  ומגישים 
נגד יחידים וקבוצות כדי להבטיח את שלומם של 
יהודי אוסטריה, את האינטרסים ואת חופש הדת 
להגדיר  למרות שהם התקשו  מכך,  יתרה  שלהם 
זאת, הם אף החלו לראות בעיני רוחם אימוץ של 
לכן  נושא שקודם   – כך  על  ולדון  זהות אוסטרית 

היה בחזקת טאבו שלא ניתן להעלותו על הדעת.

הדורות השני והשלישי לאחר המלחמה מפגינים 

את  ומציגים  יותר  אף  חזקה  אוסטרית  זהות 
הדורות  לעומת  יותר  רבה  בפתיחות  יהדותם 
בפומבי.  כיפה  חבישת  זה  ובכלל  הקודמים, 
הצעירים כיום מתעניינים הן בזהות יהודית חזקה 
המקומיים.  לחיים  יותר  קרוב  בקשר  והן  יותר 
חיים  ולנהל  זו  בארץ  להישאר  מעוניינים  הם 
תרים  הם  אוסטריה.  וכאזרחי  כיהודים  פעילים 
ובתרבות,  בכלכלה, במדע  פעילה  אחר מעורבות 
זאת, רק  גם במגזר הציבורי באוסטריה. עם  כמו 
למשרות  להיבחר  מנסים  הם  נדירות  לעיתים 
שהם  כך  על  להעיד  שעשויה  תופעה  ציבוריות, 

אינם בוטחים לגמרי במפלגות האוסטריות.

גישה  מלכתחילה  הציגו  מברה"מ  המהגרים 
חיובית יותר כלפי אוסטריה לעומת יהודי המקום. 
הם הגיעו למדינה על מנת להישאר בה. אלה מהם 
שלאחר- הדור  בני  או  קטנים   כילדים  שהגיעו 

בשפה  והתרבות  הספרות  את  למדו  ההגירה 
ִאפשרה  והשליטה בשפה  הגרמנית בבית הספר, 

להם להשתלב בהצלחה בחברה הווינאית.

ייצוג כלפי חוץ – שינוי 
 בקשרים עם הסביבה 

הלא-יהודית
הבחירות  על  גם  השפיעו  אלה  התפתחויות 
הייצוג  על  גם  וכך  וינה,  של  היהודית  לקהילה 
של  החדשה  ההנהגה  חוץ.  כלפי  זו  קהילה  של 
ב-1981,  שנבחרה  וינה,  של  היהודית  הקהילה 
גלוי מהמפלגה הסוציאליסטית  התרחקה באופן 
"איגוד  של  ומהעמדות   )SPÖ( אוסטריה  של 
במפלגה  לתומך  שנטו  העובדים",  היהודים 
הנהגה  וכל  ולהימנע מעימותים,  הסוציאליסטית 
ונכונות  נחישות  הפגינה  מכן  לאחר  שנבחרה 
שלאחר  בשנים  ציבורית.  לחשיפה  יותר  חזקות 
מכן הקהילה היהודית בווינה היגש כמה תביעות 
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גם  וגרמי  קיצוני  הימני  המנהיג  היידר  יורג  נגד 
הרשויות  של  באחריותן  המדינה  מצד  להכרה 

להגן על חיי הדת היהודיים.

ביטחון  מלאת  עמדה  הציגו  דויטש  והן  מוזיקנט  הן 
עצמי כלפי העולם היהודי בכלל וכלפי מדינת ישראל 
בפרט, עמדה שלא ניתן היה להעלותה על הדעת אצל 
קודמיהם. כך, למשל, הם התעמתו עם ניסיונותיו של 
להתערב  לאודר,  רון  העולמי,  היהודי  הקונגרס  נשיא 
ונאבקו  ב-2012,  הקהילתית  לנשיאות  בבחירות 
)2011-2015( בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 
וינה  היהודית של  לקהילה  יחזיר  כדי שזה  בירושלים 
)מסמכים  את האוסף שלה 
 ,1945 ועד  ה-17  מהמאה 
תרבותיים  וחפצים  ספרים 
אליה  שהועבר  אחרים 
ראו  המלחמה.  אחרי 
יתרה   13.)1 שוליים  הערת 
היהודית  הקהילה  מכך, 
התנגדה בגלוי לכל ביקורת 
כוללנית וחסרת אבחנה של 
אוסטריה  כלפי  חוץ  גורמי 
במקרה  כמו  עליה,  וחלקה 
 2000 בשנת  קראה  שבו 
שרת העלייה והקליטה, יולי תמיר, ל"יהודי אוסטריה 

החיים תחת רדיפות" לעלות לישראל.14 

בגלוי  נאבקת  גם  וינה  של  היהודית  הקהילה  הנהגת 
היהודית  הקהילה  כיום  אנטישמיות.  נגד  ובעוז 
נתקלת באנטישמיות, מוסווית לעיתים כאנטי-ציונות, 
הקיצוני,  השמאל  הקיצוני,  הימין  על-ידי  המופצת 
שאינם  מוסלמים  על-ידי  ואף  האסלאמיסטים, 
עוקבת  וינה  של  היהודית  הקהילה  כך.  כל  קיצוניים 
עליהן  מדווחת  אנטישמיות,  תקריות  אחר  קבע  דרך 
הכללי  לתובע  תלונות  מגישה  האוסטריות,  לרשויות 
האוסטרית.  בתקשורת  אותן  ומוקיעה  ומפרסמת 

הקהילה גם הקימה מחלקת ביטחון משלה, הפועלת 
בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה המקומית.

השבת נכסים
באות  וינה  של  היהודית  הקהילה  בהנהגת  התמורות 
להשבת  במאבקיה  ביותר  הבולט  באופן  ביטוי  לידי 
ראשי  ניהלו  המאוחרות  ה-80  שנות  עד  נכסים. 
בצנעה,  נכסים  להשבת  ומתן  המשא  את  הקהילה 
הקהילה  נשיא  היה  גרוס  אנטישמיות.  לעורר  מחשש 
ניהל  הוא  נכסים.  של  השבה  בגלוי  שדרש  הראשון 
הקורבנות  של  זכויותיהם  למען  ציבורית  מערכה 
למכירה  דבר  של  בסופו  הובילה  זו  פעולה  שנגזלו. 
נרחבת  מערכה  לאחר  מאוארבך.15  של  הפומבית 
הסכימו  האוסטריים  והמחוזות  אוסטריה  ממשלת 
לשלם 1.8 מיליון אירו ולהשיב חפצי אומנות ונדל"ן או 

לפצות עבורם. 

שינוי בהתבוננות העצמית 
האוסטרית על השואה

מפנה  נקודת  גם  היו  ה-20  המאה  של  ה-80  שנות 
כלפי  באוסטריה  והחברתית  הפוליטית  בגישה 
השנייה  העולם  מלחמת  אחרי  היהודית.  הקהילה 
של  הראשון"  כ"קורבן  עצמה  את  אוסטריה  הגדירה 
והאוכלוסייה  הממשלה  בעבור  הנאצית.  גרמניה 
טיהור  לשמש  זו  עצמית  הגדרה  נועדה  באוסטריה, 
הפוליטיקאים  כלשהן.  אחריות  או  אשמה  מפני 
והאוכלוסייה לא עסקו בחלקה של אוסטריה בשואה. 
דעות  והפוליטי  הציבורי  במרחב  לשלוט  המשיכו  כך 
 - האנטישמיות  של  הקודמת  התבנית   - קדומות 
באופן  תמכה  לא  אוסטריה  יהודים.  כלפי  וסלידה 
פעיל בחידושם של החיים היהודיים בארץ זו, וליהודי 
באופן  נרמז  הנאצים  מרדיפות  שנמלטו  אוסטריה 

אנטישמיות, 
שלעיתים 

מוסווית 
כאנטי-ציונות, 

מופצת ע"י 
הימין הקיצוני, 

השמאל והקיצוני 
והאיסלאמיסטים
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שהפוליטיקאים  משום  רצויה,  איננה  שחזרתם  ברור 
האוסטרים רצו להגן על מפקיעי הרכוש היהודי.

האוכלוסייה  החלה  ה-80  שנות  באמצע  רק 
ולדהיים  פרשת  עברה.  עם  להתמודד  האוסטרית 
של  לחלקם  באשר  ראשון  ציבורי  דיון  עוררה   )1986(
וראניצקי  פרנץ  היה  וב-1991  בשואה,  אוסטרים 
מיתוס  על  בגלוי  תיגר  קרא  אשר  הראשון  לקנצלר 
רבים  שאוסטרים  בפומבי  והודה  הראשון"  "הקורבן 
היו חלק ממכונת הרצח הנאצית. כתוצאה מכך החלה 
עם  להתמודד  נכונות  לגלות  אוסטריה  של  מדיניותה 
כספית  תמיכה  וניתנה  השואה  בנושא  מחויבויותיה 
החיים  לקידום  קהילתיים  לפרויקטים  משמעותית 
והתשתיות היהודיים. הממשלה הפדראלית והרשויות 
יהודי  עם  לשפר את קשריהן  ביקשו  המוניציפאליות 

אוסטריה, יהדות העולם ועם מדינת ישראל.

זהות קבוצתית יהודית 
שמתרחש  בווינה"  בבית  "להרגיש  של  התהליך 
ויותר  יותר  בו  להבחין  וניתן  ה-70,  שנות  סוף  מאז 
מתחילת שנות ה-80 הוביל לשינויים במרכיבי הזהות 
היהודית.  עם כל דור חדש ניתן פחות משקל בזהות 
הקבוצתית של יהודי אוסטריה לזיכרון השואה )אשר 
יצר מעין מחיצה בין היהודים לאוכלוסייה המקומית( 
לזהות  תחליף  )ששימשה  ישראל  מדינת  עם  ולברית 
עם  יותר  חזקים  קשרים  התפתחו  וכך  אוסטרית(, 
אוסטריה, וביטחונם העצמי כיהודים בווינה הלך וגבר 

מדור לדור.

בעיני  אוטופיה.  הייתה  ישראל  הניצולים,  בעיני 
סמל  הייתה  היא  שלאחר-המלחמה,  הראשון  הדור 
שנשארו  אלה  מקרב  ורבים  יהודית,  להישרדות 
בדרך  לישראל.  עלייה  על  לחלום  המשיכו  באירופה 
קשר  ובלי  תנאי  בלא  בישראל  תמכו  היהודים  כלל, 
ישראל.  ממשלת  של  כלשהי  למדיניות  להתנגדותם 

מקום  לתפוס  אמנם  ממשיכה  היהודית  המדינה 
חשוב בליבותיהם של הדור השני שלאחר-המלחמה, 
ממשלת  של  מדיניותה  את  בגלוי  מבקרים  אלה  אך 
של  קיומה  זכות  על  מערערים  אינם  כי  אם  ישראל, 
מובן  כדבר  לישראל  ברובו  מתייחס  זה  דור  המדינה. 
כלל  בדרך  המתארת  באוסטריה,  והתקשורת  מאליו, 
את ישראל כתוקפנית, משפיעה על הדעות והגישות 
להדגיש  יש  היהודים.  של  והן  הלא-יהודים  של  הן 
שממשלת ישראל אינה עושה מאמצים ניכרים לשנות 
מאמצים  רק  עושה  ישראל  שגרירות  אלה.  דעות 
מועטים להבהיר לקהילה היהודית את ההתפתחויות 

הכלכליות  החברתיות, 
בישראל,  והפוליטיות 
הקהילה  לחברי  וההסברה 
בהיקף  רק  מתבצעת 
זאת  שניסח  כפי  מצומצם. 
לשעבר,  השגרירים  אחד 
כלפי  השגריר  לא  "אני 
אלא  היהודית,  הקהילה 
אוסטריה".  ממשלת  כלפי 
נכון  שהדבר  למרות 
קשר  טכנית,  מבחינה 
השגרירות  בין  יותר  הדוק 
עם  רק  )לא  הקהילה  לבין 
ודאי  היה  הקהילה(  הנהגת 

ישראל  מדינת  של  מרכזיותה  לחיזוק  לתרום  עשוי 
בזהות הקבוצתית היהודית, ואף היה מעניק ליהודים 
בנוגע  ובבורות  באנטי-ציונות  למלחמה  הכרחי  מידע 

לישראל בסביבתם הקרובה.

החיבורים  היו  ישראל  מדינת  והן  השואה  זיכרון  הן 
הקהילה  בתוך  השונות  הקבוצות  בין  העיקריים 
העולם  מלחמת  אחרי  הראשונים  העשורים  בארבעת 
בזהות  הותירה  מרכזיותם  של  ההיחלשות  השנייה. 
הקבוצתית היהודית חלל, אשר התמלא על-ידי הדת. 
של  לתהליך  שלאחר-המלחמה  הדור  של  תרומתו 

הנהגת הקהילה 
בווינה הכירה 

בצרכים 
הספציפיים של 

יוצאי ברה"מ 
לשעבר, שמאז 

שנות ה-80 
מהווים כמחצית 
מחברי הקהילה
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יצירת זהות יהודית הייתה בהגברת הביטחון העצמי 
והקמת המוסדות הדרושים לחיים יהודיים משגשגים. 
לתהליך  עתה  יוצק  שלאחר-המלחמה  השני  הדור 
חדשה  תפיסה  כדת,  ביהדות  מחודשת  מעורבות  זה 
פומבי  ביטוי  ומתן  היהודית  הזהות  של  יותר  ורחבה 
לביטחון העצמי היהודי. אלה שגדלו בסביבה כלכלית 
בטוחה בקהילה יהודית בעלת תשתית מתאימה החלו 
לבחון לעומק את זהותם היהודית, לקדם את לימודי 
היהדות ולעודד את השתתפותם ומעורבותם של בני 
של  והולך  גדל  במספר  ביטוי  לידי  בא  והדבר  הנוער, 
האישית  ברמה  והולכת  גוברת  ובנהירה  לימוד  אתרי 
באופן  מעורבים  דתיים  הפחות  אלה  גם  הדת.  אחרי 
היהודיים  והארגונים  שהקהילה  בפעילויות  פעיל 
האלה  הארגונים  כל  כמעט  מארגנים.  בווינה  השונים 
ברמת  שֹונּות  קיימת  אולם  אורתודוקסיים,  הם 
האדיקות שלהם. כך למשל, בקרב ארגוני הנוער ישנם 
"השומר הצעיר" הציוני והחילוני, "בני עקיבא" הדתי-

ציוני, ארגון הנוער הבוכרי "יד ביד" וארגון הסטודנטים 
היהודים.

תשתיות וחיים יהודיים
מדור  התחזקה  הקהילה  בקרב  הדתית  האוריינטציה 
זו  ומאז הבחירות לקהילה בשנת 1981, מגמה  לדור, 
לצד  זו,  עובדה  הקהילתית.  בהנהגה  גם  משתקפת 
הובילו  באוסטריה,  התמקמות  של  גוברת  תחושה 
להתרחבות בולטת של התשתיות הקהילתיות ולחיים 
נפתחו  ה-80  משנות  החל  יותר.  תוססים  יהודיים 

מוסדות חינוכיים לקהילה הכללית הלא חרדית. 

של  האורתודוקסית  לאוריינטציה  בהתאם  מאז, 
יהדות וינה, לפלורליזם התרבותי ולעניין ההולך וגובר 
בווינה  היהודיות  התשתיות  כיום  כוללות  ביהדות, 
יסודיים  ספר  בתי   5 תפילה,  וחדרי  כנסת  בתי   18
ספר  בית  וינה,  ישיבת  תורה,  תלמוד  ותיכוניים, 

עסקים  למינהל  הספר  )בית  עסקים  למינהל  יהודי 
הראשונה  היהודית  האוניברסיטה  הוא  לאודר  ע"ש 
להכשרה  יהודי  מרכז  אירופה(,  ביבשת  והיחידה 
מקצועית, אקדמיה יהודית להכשרת מורים, ומוסדות 
ולמוסיקה,  לאמנויות  יהודי  מרכז  נוספים,  חינוכיים 
מקוואות,  שני  הספרדי",  "המרכז  קהילתי,  מרכז 
גיל הזהב, 11  מרכז "עזרא" לסיוע נפשי-חברתי, בית 
ועדי   5 קצביות,   4 ומאפיות,  מרכולים   10 מסעדות, 

כשרות, ו"עירוב תחומין".

הקהילה  החלה  יהודיות,  תשתיות  של  הקמה  לצד 
האוכלוסייה  כלפי  להיפתח  גם  וינה  של  היהודית 
להסברה  יותר  רב  משקל  מעניקה  היא  האוסטרית. 
בקרב האוכלוסייה האוסטרית בנושא היהדות, להצגת 
של  תפקידה  ולהדגשת  בווינה  היהודיים  החיים 
הקהילה היהודית של וינה בחיי התרבות האוסטריים. 
מבוגרים  לחינוך  היהודי  המכון  את  הקימה  הקהילה 

)1989(, אשר פונה בעיקר לקהל הלא-יהודי. 

סיכום
הקהילה היהודית בווינה )ובאוסטריה( קטנה. למרות 
היא  אדוקים,  מצוות  שומרי  אינם  היהודים  שמרבית 
שלאחר  כך  חזקה,  אורתודוקסית  דתית  זהות  בעלת 
ושל  השואה  זיכרונות  של  מרכזיותם  ההיחלשות 
מדינת ישראל בזהות הקבוצתית היהודית, יכלה הדת 
הללו,  ההתפתחויות  עקב  שנוצר.  החלל  את  למלא 
כיום,  ומשגשגת  מאוחדת  בווינה  היהודית  הקהילה 
בנושאים של תשתיות הכשרות,  וממשיכה להתפתח 

אתרי לימוד והיצע תרבותי. 

ביטוי  בנתינת  עצמי  בטחון  יותר  מרגישה  הקהילה 
האוסטרית  מהסביבה  חלק  ליותר  והפכה  ליהדותה 

בה היא פועלת. 
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הערות
1  העיקרון של Einheitsgemeinde יהודית נאכף על-ידי 
המדינה אשר הכירה רק בקהילה יהודית אחת בכל עיר 
- בהתאם להוראות "התחיקה המסדירה את היחסים בין 
 המדינה להתאגדות הדת היהודית מיום 21 במארס, 1890

 (RGBl. Nr. 57/1890, Israelitengesetz).

עוד  אשר  יהודים  הוותיקים":  הווינאים  "היהודים    2
לפני המלחמה היו וינאים בתרבותם, זהותם ואזרחותם.

3  אין בנמצא הערכות מספריות לגבי גלי הגירה אלה.

באזורים  התגוררו  וקווקז  אסיה  ממרכז  היהודים    4
הסובייטית  שהשליטה  עירוניים,  ופחות  מרוחקים 
רבה  במידה  ניצלו  וכך  יותר,  חלשה  הייתה  בהם 
החזיקו  לא  ומעולם  הסובייטית  ההתבוללות  ממדיניות 
באוריינטציה קומוניסטית. באופן זה, הם הצליחו לשמר 
)האורתודוקסיות(  והדתיות  רבות מהמסורות האתניות 
הרווח.  האתיאיסטי  בזרם  להיטמע  ניסו  ולא  שלהם 
היהודים  של  למצבם  בסתירה  עומדת  זו  עובדה 
מדיניות  נכפתה  שעליהם  ברה"מ,  של  האירופי  בחלק 
נגזל מהם כל ידע אודות  ההתבוללות הסובייטית, ובכך 

הדת והמסורות היהודיות. ראו את:

 Alexander Friedmann, “Psycho-Socio-Cultural
Rehabilitation in an Ethnic Subgroup: A 30-Year Follow-

 Up,” World Cultural Psychiatry Research Review 2,
 (April–July 2007): 89; Larissa Remennick, Russian Jews
 on Three Continents: Identity, Integration, and Conflict

.(New Brunswick: Transaction Publishers, 2007), p.18

5  יהודי "עדות המזרח" בווינה נקראים "ספרדים". 

יהודים  כולם  לא  חברים,  כ-150  רק  חדש"  ל"אור    6
על-פי ההלכה.

 9,000 בין  בווינה  ישנם  שונות,  הערכות  על-פי    7
ל-20,000 יהודים.

לפי  מספרים  חברים:   :IKG של  לחברים  שירות     8
גילאים – נכון ליום 28.7.2016 )תקשורת פרטית, 2016(.

החברים  סטטיסטיקת  המרכזי:  הרווחה  שירות    9
בקהילות היהודיות ובארגונים הארציים בגרמניה לשנת 

2015 )פרנקפורט, מיין, שירות הרווחה המרכזי של יהודי 
גרמניה, 2016(.

)28 ביולי, 2016(  10  מידע שנתקבל בדואר אלקטרוני 
מהשירות לחברים של ה-IKG ואושר על-ידי הרבנות של 

הקהילה.

העולם  מלחמת  לאחר  הראשונות  השנים  ב-8    11
השנייה, התחלפה הנהגת ה-IKG שמונה פעמים, כאשר 
ייצגו רשימות פוליטיות שונות מבחינה  שישה מנהיגים 

אידיאולוגית )קומוניסטית, ציונית וסוציאליסטית(.

"אינו  12  הצהרתו של הנשיא ארנסט פלדסברג שהוא 
בעבורו,  כמולדת  אחרת  מדינה  בדעתו  להעלות  יכול 
 Helga Embacher, Neubeginn(  "1945 אחרי  אפילו 
 ohne Illusionen: Juden in Österreich nach 1945
טיפוסית  הייתה   (Vienna: Picus, 1995), p.169)
ל"יהודים הווינאים", אולם כלל האוכלוסייה היהודית לא 

הייתה שותפה לה.

13   למידע מפורט על שניהם, ראו:
 Susanne Cohen-Weisz, Jewish Life in Austria and
 Germany since 1945: Identity and Communal
 Reconstruction (Budapest: Central European University

.Press, 2016), pp.273-276

14   Anton Legerer, “Allgemeine Besorgnis auch unter 

den Juden: Österreichs Juden in der Doppelmühle,” haGalil 

onLine, February 14, 2000. http://www.hagalil.com/

archiv/2000/02/austria-4.htm, accessed July 19, 2016.

בווינה המכירה הפומבית  15   בסתיו 1996 התקיימה 
של מאוארבך. בית המכירות הפומביות "כריסטי" העמיד  
באוסטריה,  היהודיות  הקהילות  בשם  פומבית,  למכירה 
8,000 יצירות אמנות וחפצים אחרים ללא בעלים, אשר 
הוחרמו על-ידי הנאצים מבתי יהודים בין השנים 1938 
 11.3 גייסה  מאוארבך  של  הפומבית  המכירה  ל-1945. 
ובני  קורבנות שואה קשישים  לטובת  לערך  אירו  מיליון 

משפחותיהם.
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הקהילה היהודית בטורקיה 17
היהודית  הקהילה  של  הארוכה  ההיסטוריה  במהלך 
היה  הטורקית  וברפובליקה  העות'מאנית  באימפריה 
של  הגדולה  ההגירה  בולט.  סימלי  מימד  זו  לקהילה 
יהודי ספרד לאימפריה העות'מאנית, בעקבות הזמנתו 
הרשמית של הסולטן ב-1492, הוצגה לעיתים קרובות 
יותר  הטוב  וליחס  העות'מאנית  לסובלנות  כדוגמה 
הארצות  לעומת  האסלאם  בארצות  היהודים  כלפי 
הטורקית  הרפובליקה  של  הקמתה  עם  הנוצריות. 
יהודי טורקיה  על-ידי מוסטפה קמאל אטאטורק היו 
לראשונים מאז ומעולם לקבל אזרחות מלאה במדינה 
כיום, הקהילה היהודית בטורקיה היא  גם  מוסלמית. 
עובדות  חרף  אולם  המוסלמי.  בעולם  ביותר  הגדולה 
חיוביות אלה, יהודי טורקיה ניצבים כיום בפני אתגרים 

רבים, וישנם פרשנים המדברים על "קהילה בדעיכה".

יהודים  ל-18,000   15,000 בין  בטורקיה  חיים  כיום 
מרביתם  נפש(.  מיליון   79 בת  אוכלוסייה  )בקרב 
 )14,000-17,000( איסטנבול  ערים:  בשתי  מתרכזים 
מהקהילה  אחוזים  חמישה   .)1,000-1,500( ואיזמיר 

הם אשכנזים, ושאר 95 האחוזים הם ברובם ספרדים.

אחוזים   40 כאשר   ,1948-1951 של  העלייה  גל  מאז 
מהקהילה עלו לישראל, חלה ירידה מתמדת במספר 

היהודים החיים בטורקיה מהסיבות הבאות:

• עולה 	 הפטירות  )מספר  שלילי  דמוגרפי  מאזן 
הנתונים  ה-60(.  שנות  מאז  הלידות  מספר  על 
היהודית  הקהילה  לגבי  האחרונים  הסטטיסטיים 
כוללים  עדיין  אך  ו-1988,   2001 מהשנים  הם 
מראשי  אחוזים   40 היו  ב-1988  חשוב.  מידע 
מגיל  מבוגרים  בטורקיה  היהודיות  המשפחות 
50 )23 אחוזים היו בני 60 ויותר(, ורק 24 אחוזים 
יותר. מאז החמיר המצב אף  היו בגילים צעירים 
 100 לידות,   124 בקהילה  היו   2001 בשנת  יותר. 
מוות.  מקרי  ו-220  חתונות   67 ובת-מצוות,  בר 
 ,1.6 המשוער  הפריון  שיעור  היה  שנה  באותה 
כל  הנדרשת.  התחלופה  מרמת  בהרבה  נמוך 
הגורמים הללו מצביעים על מצב דמוגרפי קשה 

של קהילה מזדקנת.

• שיעור גבוה של נישואי תערובת )כ-40 אחוזים(.	

• 	 28,454 לישראל  עלו  ל-2012   1952 )בין  הגירה 
איש, ולכך יש להוסיף הגירה לארצות אחרות(.

ככלל,  מחזיקים,  כיום  בטורקיה  החיים  היהודים 
יותר  העניות  )השכבות  גבוהה  שכר  ברמת  במשרות 
כסוחרים,  בעיקר  ל-1951(,   1948 בין  עזבו  בקהילה 
או  חופשיים  בעלי מקצועות  עצמאים,  עסקים,  אנשי 
שכבה  הקהילה  בקרב  ישנה  עדיין  אולם  אקדמאים. 
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חברתית  מבחינה  יותר.  נמוכה  הכנסה  רמת  בעלת 
ותרבותית, הקהילה היהודית משתלבת היטב בחברה 
הטורקית. ב-1925 ויתרו ראשי הקהילה על הזכויות, 
לוזאן1,  באמנת  להם  שהוענקו  וההגנה  הפריבילגיות 
שהוענקה  טורקית,  באזרחות  זאת  תחת  ובחרו 
המוסלמים.  ארצם  לבני  מלא  שוויון  בצירוף  להם 
באזורים  להתגורר  מעדיפים  טורקיה  שיהודי  למרות 
בטורקיה  אין  מסוימים, 
המוגדרות  שכונות 
כיהודיות. כל יהודי טורקיה 
בעלות  בשכונות  מתגוררים 
מרבית  מוסלמי.  רוב 
הולכים  היהודים  הצעירים 
טורקיים  ספר  לבתי 
אפילו  אולם  חילוניים, 
 Ulus היהודי  הספר  בית 
שבאיסטנבול חייב להתאים 
הלימודים  לתוכנית  עצמו 
תכנים  הכללית.  הטורקית 
לכמה  מוגבלים  יהודיים 
והעברית  בשבוע,  שעות 
זרה,  כשפה  בו  נלמדת 
צרפתית.  או  אנגלית  כמו 
מתבטאת  זו  אינטנסיבית  "טורקיזציה"  של  התוצאה 
המאה  שבראשית  בעוד  טורקיה.  יהודי  של  בלשונם 
הרי  מאוד,  נפוצות  והצרפתית  הלדינו  היו  ה-20 
הטורקית  הממשלה  של  המאסיבית  שהמערכה 
הביאו  עצמה  הקהילה  של  האינטגרציה  ומדיניות 
לירידה חדה של לשונות אלה לטובת הטורקית, שהיא 
טורקיה.  יהודי  של  הגדול  הרוב  של  האם  שפת  כיום 
התערובת  נישואי  של  הגבוה  השיעור  זה,  בהקשר 
ברובם  נישואי התערובת בטורקיה הם  איננו מפתיע. 
המכריע בין גברים מוסלמים לנשים יהודיות )למרות 
שהרפובליקה אימצה באופן רשמי קוד משפטי אזרחי 
חוק  של  השפעתו  שרידי  השוויצרי,  החוק  בהשראת 

הנישואין המוסלמי בנוגע לנישואין בין מוסלמי לד'ימי 
]נתין לא מוסלמי[ גורמים לכך שנישואין בין גבר יהודי 
לאישה מוסלמית מתקבלים בעין פחות יפה(. הרבנות 
אזרחיה  את  מזהה  והמדינה  גיורים,  לערוך  מסרבת 
נישואי  של  ההשפעות  לפיכך,  האב.  של  דתו  על-פי 
שילדים  מאחר  במיוחד,  חזקות  בטורקיה  התערובת 
למשפחות כאלה, על-אף שהם יהודים על-פי ההלכה, 
גדלים ומחונכים בתרבות מוסלמית )אם כי בדרך כלל 
חילונית למדי(. מכל הסיבות הללו, הקהילה היהודית 

בטורקיה מזדהה מאוד עם שאר החברה הטורקית.

שלושה  פעילים,  כנסת  בתי   20 כיום  ישנם  בטורקיה 
נמצאים  כולם  הקיץ.  בתקופת  רק  פתוחים  מהם 
הרב הראשי  בראשות  הרבנות הטורקית  בפיקוח של 
)חכם באשי(. יש לקהילה גם בית דין ומועצה חילונית 
לחכם  לסייע  שמשימתם  נבחרים,  חברים   50 ובה 
נתפס  אשר  חב"ד,  של  נציג  ישנו  באיסטנבול  באשי. 
תחילה בעיני היהודים הטורקים כגורם מפריע, משום 
שהיה זר, אשכנזי ומחמיר יותר מהרבנים המקומיים, 
וכעת  לקהילה  עצמו  את  להתאים  הצליח  הוא  אולם 
הוא פועל, בשפה הטורקית, בשיתוף פעולה צמוד עם 

הרשויות היהודיות המקומיות.

באיסטנבול  ספר  בית  גם  מפעילה  היהודית  הקהילה 
ושני בתי חולים )האחד באיזמיר והאחר באיסטנבול(, 
יהודי  פעילים.  תרבות  ארגוני  וכמה  כמה  גם  כמו 
"שלום".   – משלהם  עיתון  לאור  מוציאים  טורקיה 
בינלאומיים:  יהודיים  ארגונים  גם  נוכחים  בטורקיה 
 )JCC( יהודיים  קהילתיים  מרכזים  שלושה  ישנם 
של  פעיל  סניף  באיזמיר(,  ואחד  באיסטנבול  )שניים 

"בני ברית" וסניף תוסס של "לימוד".

היהודית  הקהילה  בין  הרשמיים  שהקשרים  למרות 
משקל  יש  הזעירה  לקהילה  טובים,  המדינה  לבין 
על  מסתמכים  טורקיה  יהודי  מועט.  אלקטורלי 
ביטחון,  רק  לא  לקהילה  מספקת  אשר  הממשלה, 
אלא אף מחזיקה, בין השאר, בבעלות על בתי הכנסת 
שומרים  היהודית  בקהילה  רשמיים  גורמים  במדינה. 

בעוד שבראשית 
המאה הקודמת, 

הצרפתית 
והלדינו היו 

הלשונות 
הנפוצות בקרב 
יהודי טורקיה, 

היום שפת האם 
של רוב היהודים 

במדינה היא 
טורקית
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פרו-ממשלתי  קו  ונוקטים  נמוך  פרופיל  על  כך  בשל 
כינונו  ומאז  ה-20  המאה  של  ה-90  שנות  מאז  פעיל 
של ה-Yıl Vakfı500   )המוסד של שנת ה-500, שהוקם 
ליהודי  השני  סלים  הסולטן  הזמנתו  לציון  ב-1989 
העות'מאנית,  לאימפריה  אלה  של  הגעתם  ספרד, 
ו-500 שנים של סובלנות: הקושרות בין שני העמים. 
מוסד זה עדיין פעיל כיום, מנהל את המוזיאון היהודי 
והפוליטי  ההיסטורי  השיח  על  ואחראי  באיסטנבול 
הרשמי של הקהילה(. לשמירה על הקהילה היהודית 
הטורקיים  השלטונות  בעיני  סמלית  חשיבות  יש 
ועם ארה"ב.  מנהיגי  בקשריהם עם האיחוד האירופי 
הקהילה היהודית פעילים בסיוע לממשלה הטורקית 
האירופי(  לאיחוד  ההצטרפות  )בתהליך  באירופה 
ובקיום  )נגד ההכרה ברצח העם בארמניה(,  ובארה"ב 
של  עלייתה  מאז  מבית.  שניתן  ככל  טובים  קשרים 
ממשלה  התבטאה  ב-2012  לשלטון  ארדואן  ממשלת 
זו באופן קבוע בפומבי בדבר רצונה להגן על המיעוט 
היהודי, ואילו הקהילה שמרה על הקו הפרו-ממשלתי 
תקרית  במהלך  ישראל  מדינת  נגד  אפילו  שלה, 
ה"מרמרה". במהלך ניסיון ההפיכה של 15 ביולי 2016 
פירסמה הקהילה הודעה התומכת בממשלת מפלגת 
וכעת  ארדואן,  שבהנהגת   )AKP( והפיתוח  הצדק 
ב-7  ביולי".  ה-15  "קדושי  למען  כספים  מגייסת  היא 
המונית  עצרת  טורקית  הממשלה  אירגנה  באוגוסט 
רק  לא  המדינה.  של  ה"דמוקרטיזציה"  את  לחגוג 
בישראל  טורקיה  יוצאי  איגוד  וראש  באשי  שהחכם 
שהקהילה  אלא   ,AKP-ב בכירים  לצד  בעצרת  הופיעו 
לוועידת  מכתב  שיגרה  אף  בטורקיה  היהודית 
בצפון  הגדולים  היהודיים  הארגונים  של  הנשיאים 
תמיכה  בהבעת  להשתתף  אותם  והזמינה  אמריקה 
לא  שהתרחשו  אלה  אירועים  הטורקית.  בממשלה 
מכבר ממשיכים באופן ישיר את העמדה המסורתית, 
גם הפנימית וגם הבינלאומית, של הקהילה היהודית 
בטורקיה. אולם גם אם הצהרות רשמיות אלה עשויות 
ליצור רושם שהקהילה היהודית היא פרו-ממשלתית 

אלא  ברירה  למעשה  אין  טורקיה  ליהודי  לחלוטין, 
לתמוך בפומבי בממשלה, תהא זו אשר תהא, על מנת 
יותר,  מגוונים  רגשותיהם  הקלעים  מאחורי  לשרוד. 
דאגות  העלו  בטורקיה  האחרונות  וההתפתחויות 

רציניות בקרב הקהילה היהודית.

עלייה מטורקיה
 105 לישראל  עלו  ב-2015 
יהודים טורקים, מספר גדול 
יותר מאשר ב-2014 )59( או 
למדי  דומה  אך   ,)71(  2013
השנים  בין  העולים  למספר 
של  )ממוצע  ל-2012   2000
102 לשנה(. זהו מספר גבוה 
יחסית לגודלה של הקהילה, 
גדול  שיהיה  להניח  וסביר 
יותר ב-2016. עד חודש  אף 
השנה  עלו  כבר   2016 יולי 
גידול   – איש   75 לישראל 
לעומת  אחוזים  כ-200  של 

אותה תקופה אשתקד.

שגורמי  כך  על  מצביע  מטורקיה  העלייה  של  ניתוח 
המשיכה  מגורמי  יותר  חזקים  )מטורקיה(  הדחיפה 
היה תמיד בהתאמה  העלייה  גידול בממדי  )לישראל(. 
אלה  דחיפה  גורמי  בטורקיה.  מקומיים  לאירועים 

כוללים:

• המקומי 	 היציבות  לחוסר  כללי:  ביטחון  חוסר 
יהודים  של  בעלייתם  חשוב  תפקיד  בטורקיה 
חדה  הידרדרות  חלה  שעברה  בשנה  בטורקיה. 
במצב הביטחוני, כאשר הממשלה הטורקית ניצבה 
בפני שני איומים עיקריים: קרבות מתעצמים עם 
המחתרת הכורדית PKK מאז קיץ  2015 ובו בזמן 
גם פיגועים של דאע"ש, אשר גרמו למספר רב של 

ההידרדרות 
במצב הביטחוני 

בטורקיה עקב 
הקרבות עם 

המחתרת 
הכורדית ועם 

דאע"ש יוצרת 
ציפייה להמשך 
הגידול בעלייה 
מטורקיה ארצה
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אבדות בנפש )בסורוק, אנקרה ובנמל התעופה של 
האחרונות  הפוליטיות  ההתפתחויות  איסטנבול(. 
חוסר  תחושת  את  להגביר  עלולות  בטורקיה 
הביטחון בקרב האוכלוסייה הטורקית, לאחר שהן 
בעקבותיו  שבאו  הטיהורים  והן  ההפיכה  ניסיון 
הצבא  את  מאוד  החלישו   AKP-ה ממשלת  מצד 
ואת כוחות הביטחון, והדבר עלול להוביל להגברת 

התקפות הטרור במדינה.

• השנים 	 ב-30  ואנטישמיות:  אנטי-ציונות 
וכמה  מכמה  טורקיה  יהודי  סבלו  האחרונות 
התקפות, החל בפיצוץ בבית הכנסת "נווה שלום" 
בתי  בשני  פיגועים  של  בשיא  כך  ואחר  ב-1986, 
התקפות  בעקבות  ב-2003.  באיסטנבול  כנסת 
המאובטחות  לאחת  הקהילה  הפכה  אלה 
והפוליטיקאים  התקשורת  בעולם.  ביותר 
בקו  לחלוטין  כמעט  מאוחדים  בטורקיה 
שקיים  מזה  יותר  ואלים  חופשי  אנטי-ישראלי 
אחוזים  )לכ-70  רֹוַוחת  האנטישמיות  באירופה. 
אנטישמיים(,  רגשות  יש  לערך  מהאוכלוסייה 
ולעיתים קרובות מבוטאת בפומבי. ההתפתחויות 
האחרונות במדינה היו דו-משמעיות. מחד גיסא, 
ישראל  עם  הסכם  על   2015 ביוני  חתם  ארדואן 
האנטי- ההתקפות  רמת  את  להוריד  עשוי  אשר 

המקורבות  אסלאמיות  קבוצות  מצד  ישראליות 
ל-AKP. מאידך גיסא, הטיהור הפוליטי המתבצע 
מאחרוני  הממשלה  את  משחרר  בטורקיה  כעת 
האסלאמיסט  של  ומההשפעות  ה"קמאליסטים" 
המתון, גוֶלן קונפרי - והדבר העלול לפנות מקום 
יותר  )וגם  יותר  נוקשים  יותר לאסלאמיסטים  רב 
המתמשך  התהליך  כן,  על  יתר  אנטישמיים(. 
לאיחוד  טורקיה  כניסת  של  והבלתי-וודאי 
האירופי עלול אף הוא להחליש את מעמדה של 
היהודית, שקלף המיקוח העיקרי שלה  הקהילה 
תמיכתה  הוא  הטורקית  הממשלה  עם  ביחסיה 

בשאיפות האירופיות של טורקיה.

• שיהודי 	 למרות  סוציו-אקונומיות:  מגבלות 
מלא  זכויות  משוויון  רשמי  באופן  נהנים  טורקיה 
עם  להתמודד  עליהם  המוסלמים,  האזרחים  עם 
כמה הגבלות לא-רשמיות. יהודי טורקיה נחסמים 
בקבלת גישה למשרות בשירות הציבורי, למשרות 
כן,  על  יתר  פוליטית.  ולקריירה  בצבא  פיקודיות 
הגבוה  והמעמד  הביניים  מעמד  של  התחזקותם 
אנשי  עם  התחרות  את  מגבירה  הטורקי-מוסלמי 

עסקים יהודים, שמעמדם נחלש באופן יחסי.

לישראל  העלייה  הופכת  אלה,  דחיפה  גורמי  לנוכח 
יש  טורקיה.  יהודי  בעיני  ויותר  יותר  לאטרקטיבית 
קשרים  על  שומרים  מטורקיה  שהעולים  גם  להוסיף 
הדוקים עם טורקיה ועם קרוביהם בארץ זו, וכך נוצרה 
רשת של סולידריות בעבור העולים החדשים מטורקיה.

בו בזמן, ישנם גורמים הבולמים עלייה לישראל:

• מזדקנת, 	 בטורקיה  היהודית  הקהילה  דמוגרפיה: 
שלא  מעדיפים  בה  המתרבים  והקשישים 

להתמודד עם קשיי העלייה.

• אינטגרציה: יהודי טורקיה משתלבים היטב בחברה 	
הטורקית. מבחינה כלכלית, רוב היהודים מנהלים 
כיום עסקים מצליחים בטורקיה. יתרה מכך, כמעט 
מאה שנה של לאומיות טורקית חילונית השפיעו 
לאומיות  תחושות  להם  שיש  טורקיה,  יהודי  על 
טורקיות חזקות והם חילונים מאוד )החלק היותר 
 .)1948-1951 השנים  בין  עזב  הקהילה  של  דתי 
תערובת,  נישואי  של  גבוה  שיעור  לצד  זו,  עובדה 
אמיצים  קשרים  טורקיה  ליהודי  שבו  מצב  יצרה 
כך, לדוגמה,  ישראל.  יותר עם טורקיה מאשר עם 
קיימים בטורקיה רק שני קורסים לשפה העברית, 
כתוצאה  כשלו  נוספים  קורסים  לפתוח  וניסיונות 

מחוסר עניין.

• מתגלה 	 אשר  הקהילה,  של  הפומבית  הנאמנות 
ראשי  ושל    Yıl Vakfı500-ה של  בהתבטאויות 
בשלום  חיים  טורקיה  יהודי  לפיהן  הקהילה 
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היהודים  של  תחושותיהם  אם  גם  ובשלווה. 
יהודים  מנהיגים  לחלוטין,  שונות  המקומיים 
בפני  הניצבים  לאיומים  להתכחש  ממשיכים 
הקהילה, ועל מנת להפגין את נאמנותם למדינה 
בעלייה  פומבית  תומכים  אינם  הם  הטורקית, 

לישראל.

• ישראל 	 להגר,  המעוניינים  טורקיה  יהודי  בעבור 
הינה רק אחת מבין מספר אפשרויות, ככל הנראה 
לא המושכת ביותר, מאחר שרב יותר מספר אלה 

המעדיפים לעבור לאירופה או לארה"ב.

המפנה הסמכותי של ממשלת טורקיה בעקבות ניסיון 
והשינויים הדראסטיים במבנה הפוליטי של  ההפיכה 
מדינה זו כתוצאה מהשתלשלות האירועים לא יהפכו 
את המגמות שתוארו כאן בהקשר לקהילה היהודית 
בגידול  תתבטא  העיקרית  השפעתם  טורקיה.  של 
או  לישראל  המדינה  את  שיעזבו  היהודים  במספר 
ליעדים אחרים. דבר זה, מצידו, יחריף את ההידרדרות 
מלחמת  מאז  בקהילה  שמתרחשת  הדמוגרפית 
העולם השנייה. לא ניתן לעשות הרבה על מנת לשנות 
זאת. הקהילה מאורגנת היטב וכבר עומדים לרשותה 
אך  אלה,  מגמות  לבלום  יכולים  שהיו  המוסדות  כל 
אולם ממשלת  מוגבלת.  הוכחה  שינוי  לחולל  יכולתם 
ישראל יכולה לעשות שני דברים. ראשית, עליה לנסות 
את  לעזוב  שמעוניינים  היהודים  אותם  את  למשוך 
לנוכח  אחרות.  לארצות  ולא  לישראל  להגיע  טורקיה 
הקהילה  על  והלחץ  הטורקית  החברה  של  הרגישות 
ניסיון שכזה  לנקוט  יש  היהודית בכל הנוגע לישראל, 
בצורה זהירה ודיסקרטית ככל האפשר, ומוטב לעשות 
זאת באמצעות האיגודים הקיימים של  עולי טורקיה. 
רשמיים  מנציגים  כלשהו  לסיוע  לצפות  לישראל  אל 
להתפתחות  שנית,  המקומית.  היהודית  בקהילה 
יש השפעה על מצבם  בין טורקיה לישראל  הקשרים 
טובים  יהיו  אלה  שקשרים  ככל  טורקיה.  יהודי  של 
את  להתאים  היהודית  הקהילה  על  יקל  כך  יותר, 
להתקבל  טורקיה,  ממשלת  של  למדיניותה  עצמה 

כיהודים על-ידי הרוב המוסלמי, ולחזק את ההיבטים 
השונים של זהותם. במובן זה, ההתפייסות הטורקית-
חיובי על הקהילה היהודית  ישראלית תשפיע באופן 
בטורקיה, וממשלת ישראל צריכה להביא בחשבון גם 

עובדה זו.

הערות
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