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הקדמה

הערכת המצב השנתית  2013-2012של המכון
למדיניות העם היהודי ,מצביעה על החרפת הדילמות
והאתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל והעם
היהודי ,כפי שתארנו בשנה שעברה .אמנם הסערה
שפוקדת את המזרח התיכון מעצימה ומעגנת את
חשיבותה של ישראל כאי של יציבות ודמוקרטיה
במזרח התיכון ,ואולם התפתחויות מהירות באזור -
התגרענותה של איראן ,מלחמת האזרחים והקריסה
הפנימית בסוריה ,כמו גם התפשטותה לעיראק
וללבנון ,העמקת המאבקים העדתיים בעולם
המוסלמי ,עלייתו של איסלאם פוליטי במצרים
ובתוניס ,והמחאה החילונית בתורכיה – כל אלה
מציירים תמונה הפכפכה ושברירית.
האתגרים שהמזרח התיכון מזמן לישראל
וההתמודדות עמם משפיעים לא רק על האיזור,
אלא מאיימים גם על ביטחונו של העם היהודי
בעולם כולו .לכן ,המכון ממליץ שבכול תהליך של
קבלת החלטות הנוגע לאתגרים קיומיים אלה,
תשולב באופן מובנה התייחסות להשלכות ההחלטה
על הקהילות היהודיות בעולם והתחשבות בהן ,כמו
גם על היחסים עם ארה"ב כבת ברית של ממשלת
ישראל .במקביל ,נדרשים הארגונים היהודיים,
הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית ,לפעולת
היערכות ממוקדת לקראת אפשרות של צורך
בניהול משברים בתחום הבטחוני .פעולה זו צריכה
להיות מלווה במאמץ הסברתי ליהודי התפוצות על

ההשלכות האפשריות של התפתחויות מטרידות
אלה במזרח התיכון ,על קהילות יהודיות בחו"ל.
במסגרת המאמץ השוטף של המכון לפתח מערכת
מדדים הבוחנת מגמות מרכזיות בעם היהודי ,הושק
בהערכה השנתית של השנה שעברה לוח מחוונים
המציג את מצב העם היהודי .לוח מחוונים זה מתמקד
בחמישה ממדי מפתח :התפתחויות גיאופוליטיות
והשלכותיהן על העם היהודי ,דמוגרפיה ,זהות
והזדהות ,קשרים חוץ ופנים קהילתיים ומשאבים
חומריים .המדדים עודכנו בהערכה הנוכחית על מנת
להציג  -בעזרת ניתוח נלווה  -כיצד הושפע כל אחד
מחמשת הממדים מהתפתחויות השנה החולפת .אנו
מודים למומחים שתרמו הערכות להבנת התמונה
הכוללת.
 21הדילמות בחזית הגיאופוליטית ,המוצגות בהמשך
ההערכה ,מחייבות גישה אסטרטגית עמוקה ותשומת
לב קפדנית .בתחומים אחרים ,כמו דמוגרפיה (בעיקר
הודות למצב הילודה המעודד בישראל) ,עיצוב הזהות,
קשרים חוץ ופנים קהילתיים ,וכלכלה אנו ממשיכים
לזהות שיפור קל ביחס לשנים קודמות .שיפור זה הוא
תוצאת פעילותה של קבוצת מנהיגות מקצועית יהודית
מחויבת ,והמאמצים שהיא משקיעה בעשור האחרון.
מרבית החברים בקבוצת הנהגה זו ,הנתמכת על ידי
מנהיגים מתנדבים מסורים ,מבוגרים דיים כדי לזכור
את ימי השואה ,את שנותיה הראשונות של התקומה
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הלאומית ,ואת ניצחון ישראל במלחמת ששת הימים.
חברים אלה יפנו בשנים הקרובות את מקומם
ויעבירו את השרביט למנהיגות חדשה במסגרת
חילופי הדורות .מצב זה מציב אתגר של ממש לעולם
היהודי ,הנדרש לזהות ולהכשיר את קבוצת העלית
שתיטול את האחריות על ניווטו בדרכו לעבר אופק
חדש של שגשוג ושלום .מלבד החזון הנחוץ על מנת
להתמודד עם אתגר זה מחוייבת ההנהגה הקיימת
לנקוט גישה מעשית כדי לשלב את המתאימים
ביותר לא רק בהנהגת הארגונים היהודים המרכזיים
והפדרציות אלא גם במערכת הממשלית ,בפוליטיקה
ובזירה הבינ"ל.
ההערכה השנתית
והתפתחויות נוספות:

עוסקת

במספר

נושאים

1.1תופעת הדה-לגיטימציה נגד ישראל חמורה מאוד,
במיוחד לאור התנופה שצברה בזירה הבין-לאומית.
בשנית האחרונות נעשים מאמצים רבים על ידי
ממשלת ישראל ועל ידי ארגונים יהודיים בעולם
כדי להתמודד עם התופעה .גם המכון למדיניות
העם היהודי ממשיך להשקיע מאמצים בתחום
זה ומשלים בקרוב פרוייקט מדיניות מקיף עבור
המשרד לעניינים אסטרטגיים .על בסיס עבודה
זו קוראת ההערכה השנתית לשיפור התיאום בין
הגופים השונים המעורבים ולתכנון מוכוון מעשה
של תוכנית הפעולה הכוללת נגד הדה-לגיטימציה.
לשם כך ממליץ המכון למדיניות העם היהודי
לממשלת ישראל למנות שר בכיר ,בכפיפות לראש
הממשלה ,אשר יישא באחריות הכוללת למאבק.
יש להעניק לשר הממונה את הסמכויות ואת
המשאבים הנחוצים ,ולמנות לצידו מנהל פרויקט
ומטה מצומצם כדי לסייע במשימה .השר האחראי
יידרש לפתח אסטרטגיה וכלים אופרטיביים על
מנת להתמודד מול הדה-לגיטימציה ,תוך לימוד
מסקנות והמלצות הגופים השונים שעוסקים
בנושא ,והובלת יישומן.
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2.2אחד הנושאים שממשיכים להיות מקור לדאגה
ולדיונים נוקבים ,הוא נישואי חוץ ,יחד עם הסוגיות
הנלוות לתופעה זו ובהן גיור ,קירוב בני משפחה
לא יהודיים ואופן גידול הילדים .נושא זה נוגע
לחיים היהודיים ,כפי שאנו צופים שייראו בעתיד,
ולהמשכיותה של הזהות היהודית .הערכה זו כוללת
מחקר חדש ומקורי העוסק בסוגיה זו ,במלאות
שלושים שנה להחלטת התנועה הרפורמית
האמריקאית להכיר כיהודים בצאצאים של זוגות
מעורבים בהם האב יהודי והאם אינה יהודייה.
3.3הפרק על יהדות אירופה מתמודד עם פרדוקס
מורכב הכולל מצד אחד איום על החיים היהודיים
ומצד שני סימנים של שגשוג יהודי תרבותי:
עבור רבים מהיהודים בארה"ב ובישראל ,אירופה
נתפסת כמי שנמצאת על מסלול של אנטישמיות
גוברת ,התחזקות הימין הקיצוני ,ומאבק ממוסד
במנהגים יהודיים מסורתיים כמו ברית מילה
ושחיטה כשרה .למרות שרבים מקרב יהודי
אירופה היגרו למדינות אחרות או שוקלים להגר
אליהן ,הגופים המייצגים אותם טרם יזמו תהליך
של חשיבה אסטרטגית כלל אירופאית שתתן
מענה להתפתחויות הללו.
4.4ההערכה השנתית לשנת  2013-2012מציגה
מבט מעמיק ומעורר מחשבה על הבחירות
האחרונות בארה"ב ובישראל ועל הממשלים
החדשים שקמו בעקבותיהן.
5.5כבר משנת  2003מתמודד המכון עם נושא עליית
כוחן של המעצמות האסייתיות .הכרזת ממשל
אובמה על חשיבותו של הציר האסטרטגי עם
אסיה מדגישה את חשיבותה של היבשת לעם
היהודי ולישראל .ליהדות העולם תפקיד חשוב
בחיזוק משולש היחסים הכולל את ישראל ,אסיה
והעם היהודי  -בדגש על היחסים עם סין ועם
הודו .יש לציין כי כבר עתה הסחר בין ישראל
לבין סין הגיע לסכום של  10מיליארד דולר.

מאז  2004בוחנת ההערכה השנתית של המכון את
האתגרים המשמעותיים ביותר העומדים בפני העולם
היהודי .המסקנה החוזרת מהערכות אלה היא כי
ישנה אחריות משותפת להבטחת עתיד יהודי משגשג
המוטלת בחלקה על כתפי ממשלת ישראל ובחלקה
על יהדות התפוצות .רק אחדות פעולה וחשיבת עומק
של מקבלי החלטות בישראל ובארגונים היהודיים,
בשיתוף הוגי דעות ,ראשי הזרמים השונים ביהדות
ואנשי מוסר ,יכולים להבטיח את השגת המטרה.
מציאות זו מדגישה את הצורך להרחיב מנגנוני
התייעצות במגמה לקיים פורום קבוע לצורך ניהול
דו-שיח מסודר יותר ומעמיק יותר של כל הגורמים
הפועלים לשיגשוג העם היהודי.
מבין פעולותיו ופרסומיו של המכון למדיניות
העם היהודי ,ההערכות השנתיות הן משמעותיות

סטוארט אייזנשטאט

דניס רוס

יושבי ראש מועצת המנהלים והוועדה המקצועית המנחה

במיוחד .הן מספקות תמונת מצב שנתית חיונית
על התנודות והאירועים המשפיעים בעם היהודי,
מציגות המלצות מדיניות מקיפות ומגובשות
העונות לצרכים העכשוויים ועשויות להכין
אותנו להתמודדות עם אתגרי העתיד .גם הפעם,
ההערכה השנתית בהחלט ממלאת תפקיד קריטי
זה .אנו מבקשים להביע סיפוק מכך שבעשור
האחרון ממשלת ישראל ,בראשותו של ראש
הממשלה ,מאפשרת למכון למדיניות העם היהודי
להציג בפניה מידי שנה למשך מספר שעות את
ממצאי ההערכה השנתית ,ובכך מדגישה את
חשיבותה .במקביל ,כבכל שנה ,אנו מתדרכים את
הארגונים היהודיים המרכזיים בתפוצות ומציגים
גם להם את הערכתנו על המצב והדינאמיקות
בעם היהודי.

אבינועם בר-יוסף
נשיא

המכון למדיניות העם היהודי
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סדר יום :דילמות והצעות לכיווני
מדיניות 2013-2012

המלצות המכון למדיניות העם היהודי הוצגו
בישיבת הממשלה שהתקיימה ב 23 -ביוני .2013
ראש הממשלה ברך על הסקירה והטיל על המשרד
לנושאים אסטרטגיים לרכז ולתאם את המאבק בדה
לגיטימציה בהתאם להמלצת המכון .סיכום הדיון
בהתאם להודעת מזכיר הממשלה ,מובא בסוף פרק
זה.

המלצות עבור ממשלת ישראל
נוכח תחזיות להידרדרות ביטחונית )איראן ,סוריה,
חיזבאללה וכד') ,מומלץ כי בתהליך קבלת ההחלטות
בתחום זה ,תשולב באופן מובנה התייחסות להשלכות
על קהילות היהודיות בחו"ל.
דברי הסבר :פעילות צבאית ישראלית עלולה לגרור
תגובות נגד יהודים וקהילות יהודיות בעולם.
המכון ממליץ ליזום התייעצויות תקופתיות
"ישראל-תפוצות" .הנושאים הנידונים צריכים
להתייחס לתחומים שיש בהם עניין משותף
והשפעה הדדית וכן להגברת התיאום והעמקת
"העוצמה הרכה" היהודית .המכון ממליץ להשתמש
במנגנון ועדת התיאום ממשלה-סוכנות ,תוך
ניצול מעמדה החוקי ,לצורך קיום ההתייעצויות.

לצורך זה מומלץ להרחיב את ועדת התיאום
ולכלול בה ראשי ארגונים מרכזיים נוספים
וגם בכירים לשעבר בשרות הציבורי בארץ ובחו"ל,
מובילי דעת קהל מקרב יוצרים ואנשי אקדמיה.
דברי הסבר :הפורום נחוץ על רקע התחרות הרווחת
בין הארגונים היהודיים על משאבים והשפעה הפוגעת
בתאום ובריכוז מאמצים משותפים.
המאבק נגד תופעת הדה-לגיטימציה של ישראל
כמדינה יהודית :יש למנות שר בכיר שירכז את
האחריות הכוללת למאבק בדה-לגיטימציה ,בכפיפות
לראש-הממשלה .במסגרת תפקידו הוא ירכז את
המטה המקצועי ויקבל את הסמכויות והכלים
הדרושים .על השר הממונה יוטל לפתח אסטרטגיה
ודרכי פעולה למאבק בדה-לגיטימציה ,על-בסיס
מסקנות והמלצות כלל הגורמים העוסקים בנושא,
ולפעול למימושן.
דברי הסבר :חרף המאמצים המושקעים נגד תופעת
הדה-לגיטימציה וההישגים הנקודתיים מול ביטוייה
המעשיים ,טרם נרשמה התקדמות משמעותית בעצירת
התופעה במימד התודעתי ודרושה סמכות-על לתאום
המאבק של גופי הפעולה השונים בישראל ובעולם.
בהתבסס על ממצאים המצביעים על פוטנציאל
משמעותי לעלייה מאירופה ,יש לרכז מאמץ מיוחד
המכון למדיניות העם היהודי
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בתחום ולפעול להסרת מיידית של החסמים בתחומי
התעסוקה והקליטה החברתית ,באמצעות הצעדים
הבאים:
כינון רשות לאומית או ועדה בין-משרדית,
•
בהשתתפות הסוכנות היהודית ,להסרת חסמים
ביורוקרטים ,להכרה בתארים שנרכשו בחו"ל,
להקלת קליטתם של בעלי מקצועות הדורשים
רישוי ולתיקון חוק הגיוס.
שיפור משמעותי במנגנוני הקליטה בארץ .יצירת
•
תוכנית-אב אחידה ליישובים נבחרים שתכלול
את מכלול מרכיבי הקליטה :אולפנים ,חינוך
ילדים ,פעילות קהילתית ותעסוקה .התוכנית
תופעל בערים עתירות עולים בידי פרויקטורים
שהוכשרו לשם כך.
על מנת לתת מענה כולל למבקשי עלייה ממערב
•
אירופה ובמיוחד מצרפת ,מומלץ להקים גוף
ביצועי שישלב את הניסיון שהצטבר בפרויקטים
של עלייה קהילתית במשרד הקליטה עם הלקחים
שנלמדו מקליטתם של עולים מצפון-אמריקה
במשרדי הממשלה ובארגונים כמו הסוכנות
היהודית ו"נפש בנפש".
חידוש פרויקטים של עידוד עלייה קהילתית
•
והרחבתה באמצעות הקמת המערך לגיוס פרו-
אקטיבי של עולים.
דברי הסבר :לנוכח תופעות של שלילת ריטואלים
דתיים יהודיים (ברית מילה שחיטה וכד') ,התגברות
תופעות אנטישמיות והשינויים הדמוגרפיים החלים
באירופה ,מתרחבת מגמת ההגירה והמעבר לקהילות
יהודיות חזקות.

מדיניות ישראל והעם היהודי
כלפי אסיה
יש לחזק ולהרחיב במטה לביטחון לאומי את המערך
לתאום וניהול מהלכי המדיניות של הממשלה
והארגונים היהודיים מול אסיה ,ובמיוחד מול סין והודו.
מומלץ ליזום דיאלוג ישראל-העם היהודי-
•
סין ובנפרד דיאלוג ישראל -העם היהודי -הודו,
בהשתתפות יהודים בעלי השפעה (בכירים
ופוליטיקאים לשעבר ,אנשי אקדמיה ,אנשי עסקים)
מארה"ב ,אירופה ,אוסטרליה ,רוסיה וישראל עם
בכירים מסין ,במגמה לקדם שיתוף פעולה במגוון
רחב של נושאים בין העמים והמדינות.
יש לעודד דיאלוגים רשמיים למחצה )track
•

 )1.5עם הודו וסין ,שיכללו פקידים לשעבר
ואנשי אקדמיה מהצד הישראלי ומכוני מדיניות
ממשלתיים מובילים בשתי המדינות ,אשר יתמכו
בדיאלוג אסטרטגי רשמי בין המדינות .פורמט
זה יאפשר חריגה מהנוקשות המובנית של הדרג
הממשלתי הסיני וההודי ויתרום לשיח פתוח יותר
בין הצדדים.
חיזוק האינטרסים הכלכליים של סין בישראל
•
באמצעות חברות ממשלתיות ומעורבות
אפשרית במיזמים בתחום התשתיות והאנרגיה
בקנה מידה גדול עשוי להשפיע על עמדתה של
סין כלפי ישראל בתחום המדיני .בהקשר זה ,יש
לשקול מעורבות סינית בפרויקטים כמו שדות
הגז ,הפרטת הנמלים וכד' (זאת בנוסף לקו
הרכבת לאילת) .הסכמים אלה צריכים להבחן
על פי חשיבותם האסטרטגית (ולא רק הכלכלית)
ולהיחתם כחלק ממהלך כולל של שדרוג מערכת
היחסים בין המדינות.
יש לפתח אסטרטגיה כוללת בשילוב יהדות
•
התפוצות לקירוב תרבותי יהודי וישראלי עם
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סין והודו .במסגרת זו יש לשים דגש על דרגי
ביניים ואישים בעלי השפעה שהשפעתם עשויה
להתגבר בעתיד .מומלץ לפתוח מרכזי תרבות
יהודיים-ישראליים בבייג'ינג ובניו דלהי (על
פי המודל של מכוני גתה הגרמניים והמכונים
לתרבות צרפת בעולם) .מכונים אלה יציעו לימודי
עברית ,קורסים מרוכזים לדיפלומטים ואנשי
עסקים; הרצאות על דת והיסטוריה היהודית;
סמינרים ודיונים בנושאי ישראל והתפוצות.
דברי הסבר :מגמת העלייה בתחום הכלכלי ,הגיאו-
פוליטי במקביל למעורבות גוברת במזרח התיכון של
מדינות אסיה ובמיוחד הודו וסין מחייבת את ישראל
להיערך במקביל לקיום מאמץ מרבי לשמור על
היחסים המיוחדים עם ארצות הברית ולטפחם.

המלצות לקהילות היהודיות
בתפוצות
נוכח האפשרות שמדינת ישראל תכנס למצב של
הידרדרות ביטחונית (איראן ,סוריה ,חיזבאללה וכד')
הקהילות היהודיות מחויבות להיערך לניהול משברים,
בסיוע הקרן לבטחון קהילות בראשות יו"ר הסוכנות
היהודית ומזכיר הממשלה .הפעולות מחייבות תיאום
עם גורמי הביטחון המקומיים וריענון המערכת לניהול
משברים על פי מסמך ההדרכה של המכון למדיניות
העם היהודי.
על רקע עידן חילופי הדורות בהנהגה היהודית בצפון
אמריקה והשחיקה המסתמנת בייצוג היהודי בקונגרס
האמריקני חייבות הקהילות היהודיות והארגונים
הארציים לעודד צעירים בולטים ומוכשרים להיכנס הן
לתחום הפוליטי והן לשלבם בתפקידים בכירים בקהילה.
על מנת לקדם הכנת מאגר של מנהיגות חדשה ראויה
יש לנקוט בצעדים הבאים:
.אעל הארגונים היהודיים המרכזיים לתכנן ולהשיק
מיזם ארצי ,שיתופי ,ארוך-טווח ומתוקצב כראוי,
שיסייע בגיוס ,פיתוח מקצועי ושמירת משאבי
אנוש של דור המנהיגות הבא .המיזם יתייחס
לרשת הארגונים היהודיים כאל מערכת כלל-
ארצית בעלת צרכים משותפים וקשרי תלות
הדדיים ,ויעסוק בהגדרת חזון וסדר יום משותפים
לארגונים יהודיים מקומיים ,כלל-ארציים
ובינלאומיים.
.בהקמת מרכז צפון אמריקני רב-תחומי לפיתוח
מנהיגות מקצועית.
ההגירה המתגברת של יהודים מאמריקה הלטינית
לצפון אמריקה מחייבת את הממסד היהודי לפתח
אסטרטגיות חדשות על מנת לשלבם הן לצורך חיזוק
הקהילה היהודית והן לניצול היכולות המיוחדות
שלהם להעמקת הקשר עם הקהילה ההיספאנית
המכון למדיניות העם היהודי
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בצפון אמריקה שהשפעתה הולכת ומתגברת.
יש לתאם את המאמץ של יהדות התפוצות לטיפול
באוכלוסיות העניות בישראל עם ממשלת ישראל ,תוך
הסתייעות בסוכנות היהודית ובג'וינט.
דברי הסבר :דו"ח ה OECD-קובע כי על פי רמת
ההכנסה יותר מ 20-אחוז מתושבי ישראל הם עניים.
לפי דו"ח הביטוח הלאומי ,שמבחין בין רמת הוצאה
לרמת הכנסה מתוך  20האחוזים הללו רק  12.6אחוזים
מתושבי ישראל חיים מתחת לקו העוני על פי רמת
ההוצאה המשפחתית .חלק ניכר מאוכלוסיית העניים
הכללית משתייכת למגזר החרדי ולמגזר הערבי,
שאינם משתתפים באופן שוויוני בכוח העבודה.
האחריות לתיקון המצב מוטלת על ממשלת ישראל.
פעולה לא מתואמת מצד קהילות יהודיות עלולה
לפגוע במאמץ לשלבם בשוק העבודה.
על רקע התפתחויות שליליות ביחס לקהילות
היהודיות באירופה ,ועל מנת להתמודד עם אתגרים
חדשים ,מומלץ להקים גוף ביצועי מתאם כלל-
אירופי .במידת הצורך הגוף המתאם יגבש אסטרטגיה
יהודית כלל אירופאית כנגד צעדים לאסור ריטואלים
דתיים יהודיים כמו ברית מילה ושחיטה כשרה וכנגד
התגברות רטוריקה ומעשים אנטישמיים.
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המלצות מדיניות ביחס
לנישואים בין בני זוג יהודים
ללא יהודים בארה"ב
.אמחקרים מעידים על כך שהחיבור של אחוז מסויים
מקרב הגברים היהודים הלא-אורתודוכסים
בארה"ב ליהדותם מהווה אתגר .אלה אינם
משקיעים בהעמקת הזהות היהודית בקרב ילדיהם,
כל עוד הם נוהגים כחסרי דת .מבחינתם הקו האדום
הוא פנייה לדת אחרת ואז זה עלול להיות מאוחר
מידי .לכן ,יש לבצע מחקר מעמיק כדי לזהות דרכים
חדשות שעשויות לסייע בחיזוק הזהות היהודית
של קבוצה זו ,גם כאשר מדובר בגברים הנשואים
לבנות זוג יהודיות ובמיוחד כאשר מדובר בגברים
הנשואים לבנות זוג שאינן יהודיות.
.ביש לעודד את גיורם של בני ובמיוחד בנות זוג לא
יהודים הנשואים ליהודים.
דברי הסבר :על פי המחקר הקיים משפחות שבהן
בני הזוג הלא יהודיים התגיירו ,מחויבות באופן דומה
מאוד ליהדותם למשפחות שנישאו בתוך הקהילה
היהודית מבחינת המעורבות בחיים היהודיים.

דילמות מדיניות
בתחום הגיאו-פוליטי

1212כיצד יש להתייחס ל"אביב הערבי" ולעליית
האסלאם הפוליטי באופן שישרת את האינטרס
הישראלי?

איומים ביטחוניים וסוגיות אסטרטגיות:

1313האם יש בידי ישראל והעם היהודי יכולת למתן
את איבת הרחוב הערבי שהשפעתו על מדיניות
המשטרים הערביים גוברת?

1.1האם על ישראל לתקוף לבדה את איראן במקרה
שתסיק כי תוכנית הגרעין שלה חצתה את "הקו
האדום"?
2.2כיצד להוסיף ולבלום העברת נשק מתקדם
לחיזבאללה מבלי להיגרר למעורבות במלחמת
האזרחים בסוריה ומבלי להידרדר למלחמה
בצפון?
3.3כיצד למנוע הפעלת נשק כימי סורי נגד מטרות
ישראליות ונפילתו של נשק כזה בידי ארגוני טרור?
4.4כיצד לבלום את איומי הטרור מסיני?
5.5כיצד להתנהל מול החמאס ,להרתיעו ולשמור על
הפסקת האש בגבול עזה?
6.6כיצד לבנות מערכת מדינית וביטחונית שתעניק
הגנה לקידוחי הגז ולערוצי הובלתו?
7.7מיהו הלקוח האידיאלי לגז הישראלי ומהם נתיבי
האספקה המועדפים על ישראל לייצוא גז?

ישראל מול שכניה:
8.8כיצד להיערך לאפשרות התפרקותה של סוריה
והפיכתה למדינה כושלת?
9.9כיצד להוסיף ולשמור על הסכם השלום עם מצרים
ולחזק עימה את שיתוף הפעולה הביטחוני?
1010כיצד להוסיף ולתמוך בשרידות ממלכת ירדן,
בביטחונה ,כלכלתה ויציבותה?
1111כיצד להוסיף ולאושש את היחסים עם טורקיה
בעקבות התנצלות נתניהו על פרשת המשט?

הסכסוך הישראלי-פלסטיני:
1414מהי הדרך הנכונה והטובה ביותר להחיות את
תהליך השלום ולהפכו לאפקטיבי?
1515מהם הפרמטרים המועדפים על ישראל של הסכם
קבע עם הפלסטינים?
1616האם ישראל מעדיפה חלופה שונה מהסכם קבע:
ניהול הסכסוך ,הסדרי ביניים ,מהלך חד-צדדי?
1717כיצד לרתום את מצרים ומדינות ערביות נוספות
באופן מועיל לתהליך השלום?

משולש היחסים:
ירושלים-וושינגטון-יהדות ארה"ב:
1818כיצד מוסיפים לשמור על הברית האסטרטגית
עם ארה"ב מבלי לוותר על אינטרסים ישראלים
מהותיים?
1919כיצד "משכנעים" את ארה"ב להוסיף ולהיות גורם
נוכח ודומיננטי באזורנו?
2020כיצד נעזרים ביהודי ארה"ב מבלי לדחקם לעמדה
לא נוחה מול הממשל או מול שאר אזרחי ארה"ב?

מעמד ישראל בזירה הבינ"ל:
2121האם וכיצד ניתן לקדם את מעמדה הבינ"ל של
ישראל ,מבלי להתקדם להסכם ישראלי-פלסטיני?
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דברי ראש הממשלה כפי שפורסמו בהודעת
מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה
מיום  23ביוני :2013
"יד .ראשי המכון למדיניות העם היהודי ,ה"ה דניס
רוס ,סטוארט אייזנשטאט ,אבינועם בר יוסף ועינת
וילף ,מסרו לממשלה הערכה שנתית שגובשה על ידי
המכון ,לשנים .2014-2013
בסקירתם התייחסו הדוברים ,בין השאר ,לאתגרים
העומדים בפני מדינת ישראל נוכח השינויים
המתחוללים באזורנו וכן לנוכח השינויים המתחוללים
בזירה הבינלאומית.
הדוברים עמדו גם על הצורך להתמודד עם השינויים
הדמוגרפיים בארה"ב אשר בעטיים מתגברת השפעתם
של מרכיבי אוכלוסייה ואליטות חדשות שאין להם
מסורת של תמיכה בישראל .כן נמסר על השינויים
החלים בקהילות היהודיות בארה"ב ובאירופה ועל
התרופפות היחס של קהלים יהודיים למדינת ישראל
והצורך לחזק מימד זה.
בנוסף עמדו הדוברים על הצורך להעמיד משאבים
ולפתח כלים לעיצוב מדיניות ישראלית לנוכח השינויים
העוברים על אזורנו ,על המערכת הבינלאומית ולנוכח
הצורך בהגברת המאמץ לשמר הקשר עם יהודי התפוצות.
הודגש במיוחד הצורך לפתח כלים להגברת המאמץ
לשימור מעמדה של ישראל ברחבי העולם ,לרבות
בקהילות היהודיות ולהיאבק במהלכים לדה-
לגיטימציה של ישראל ולחרם נגד ישראל.
ראש הממשלה סיכם את הדיון ואמר:
הדה-לגיטימציה הינו תופעה חמורה
ביותר .מדובר במערכת ההסתה המנוהלת
נגד ישראל והעם היהודי במטרה לערער
על עצם קיומה של מדינת ישראל כמדינת
הלאום היהודי ועל זכותה להגן על עצמה
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מפני אויביה .לצערנו ,מדובר בגל ,שבשנים
האחרונות הולך ומתגבר.
לאורך תקופה ארוכה נעשים מאמצים
רבים ,הן על ידי ממשלת ישראל והן על ידי
ארגונים בישראל ובעולם ,כדי להתמודד עם
התופעה.
אולם ,כדי להביא למיטוב (אופטימיזציה)
המאמצים יש לשפר התיאום בין הגופים
השונים הפועלים בתחום באמצעות תכנית
פעולה כוללת.
אני רוצה להודות למכון למדיניות העם
היהודי ולראשי המכון ,סטוארט אייזנשטאט,
דניס רוס ואבינועם בר יוסף ,על פעילותם
הענפה והמבורכת בעניין זה .לאור הנתונים
שהציגו אנשי המכון בסקירתם:
הטלתי על המשרד לנושאים אסטרטגיים
•
את האחריות הכוללת למאבק בדה-
לגיטמציה ,לרבות תיאום המאמצים עם
הארגונים בישראל ובעולם להתמודדות
עם התופעה המכוונת נגד ישראל והעם
היהודי.
במסגרת תפקידו ,המשרד לנושאים
•
אסטרטגיים יקים וירכז מטה מקצועי
למאבק בדה-לגיטימציה .אנו נדאג
שיועמדו לרשות המשרד הסמכויות
והכלים הדרושים למילוי משימה
חשובה זו.
המשרד לנושאים אסטרטגיים יהיה אמון
•
על פיתוח אסטרטגיה ודרכים למאבק
בדה-לגיטימציה ויפעל ליישומם".

המכון למדיניות העם היהודי
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ארץ

אוכלוסייה יהודית

תמ"ג
לנפש
(במטבע
בינ"ל)

דירוג
במדד
הפיתוח
האנושי
של
האו"ם

ב 2012

(הגדרת ליבה)

עולם

ישראל

צפון אמריקה

שיעור
נישואי-
חוץ ()%

2,582,000
5,686,000

ארה"ב

קנדה

אמריקה
הלטינית

ארגנטינה

ברזיל

מקסיקו

מדינות אחרות

אירופה פרט
לחמ"ע

צרפת

שיעורי
השתתפות
בבתי ספר
יהודיים
יומיים ()%

עולים
לישראל
(ארץ
מגורים
אחרונה)

ז 6,014,400
5,800,000

5,400,000
286,000
514,000
282,000
90,000
35,000
107,000
1,331,000
530,000

מספר חברי
פרלמנט
יהודיים /
סה"כ חברי
פרלמנט

13,827,000 13,848,300 12,633,000
ט 6,543,000
5,581,000

5,425,000
375,000
383,200
181,800
95,300
39,200
66,900
1,138,900
480,000

()HDI

שיעור
המבקרים
בישראל
( %מתוך
אוכל'
יהודית)

ס2012

32,312
-

5,200,000
381,000
364,000
ט 162,000
ט 90,000
42,000
ט 70,000
1,070,000
482,000

א 1970

ד 2012

16
-

49,922
42,734
18,112
11,875
15,312
35,548

תחזית
ג 2020

ה 2012

חדיש
ביותר
קיים
97
-

3
11
45
85
61
20

פ 2011-2012

חדיש
ביותר
קיים
5
-

ח 25
55
50-55
71
85
75
40

א

חדיש
ביותר
קיים
-

35-44.9
15-24.9
25-34.9
25-34.9
1-4.9
15-95
25-34.9

ב

ו 16,557
2,525
≤35
≤65
≤50
≤50
≤70
≤50
≤70

א

צ 108/120
2,290
235
785
222
162
3,089
1,653

נ

ק 33/535
ר 8/413
ש 11/329
8/594
ש 13/925
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89/1438
ש 2/691
ש 3/588
ש 2/240
7/386

569
100
51
17
110
7,220
ע 3,545
ע 2,048
679
948

≤75
≤50
≤50
≤75
≤65
-

25-34.9
45-54.9
60
33-75
50-80
80
80
65-75
50-75
15-24.9
15-24.9
15-24.9

60
≥20
≥15
10-25
5-20
≥15
≥15
≥15
≥15
85
65
-

26
5
56
57
37
55
78
173
121
130
2
6

36,941
39,028
12,808
14,312
19,638
17,709
7,374
1,191
11,375
5,265
42,640
29,730

ט 278,000
108,000
34,000
134,000
34,000
173,000
ט 130,000
ט 25,000
ט 15,000
3,000
21,000
60,000
57,000
ט 105,000
ט 97,000
ט 8,000

291,000
119,000
9,500
2,000
48,200
159,700
29,500
296,900
194,000
67,000
15,900
20,000
20,000
75,300
100
70,200
2,500
2,500
119,600
112,000
7,500

390,000
30,000
70,000
171,000
140,000
2,151,000
808,000
777,000
312,000
254,000
104,000
195,000
118,000
70,000
65,000
5,000

הממלכה
המאוחדת

גרמניה

רומניה

בולגריה

הונגריה

שאר האיחוד
האירופי

השאר מחוץ
לאיחוד

מדינות חבר
העמים לשעבר

רוסיה

אוקראינה

שאר חמ"ע
באירופה

שאר חמ"ע
באסיה

אפריקה

אתיופיה

דרום אפריקה

מרוקו

מדינות אחרות

אוקיאניה

אוסטרליה

ניו זילנד

כ

אסיה (שאר)

ל

י

ש 4/616
ש 7/450
189
2,643
2,432
125
104
-

מ

3/226
ש 1/120

.אמקור :המדד לדמוגרפיה וסטטיסטיקה של היהודים ,המכון ליהדות זמננו ע"ש הרמן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
.במלבד במקומות שצוין אחרת ,הנתונים לקוחים מתוךDellaPergola, Sergio, (2013), “World Jewish Population, 2012,” :
.in Arnold Dashefsky and Ira M. Sheskin. (Editors), The American Jewish Year Book, Dordrecht: Springer, pp. 213-283
.גמקורDellaPergola, Sergio, (2011), Jewish Demographic Policies: Population Trends and Options in Israel and in the :
Diaspora, The Jewish People Policy Institute (JPPI), pp. 66-67
.דמדד משולב של בריאות הציבור ,רמת השכלה ורמת הכנסה ריאלית .המקורHuman Development Report 2013- The :
)Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, United Nations Development Programme (UNDP

.ההמקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הירחון הסטטיסטי לישראל מס'  .2013/1הנתונים עבור יבשות אינם הסכום של
המדינות הנקובות אלא מתייחסים לכלל העליה מהיבשת.
.וכולל ארץ לא ידועה
.זהמקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הירחון הסטטיסטי לישראל מס'  - 2013/1האוכלוסיה מוגדרת על בסיס
האוכלוסייה הקבועה (דה יורה) והיא כוללת תושבים קבועים בעלי אזרחות ישראלית ותושבי קבע ללא אזרחות ישראלית
(לרבות אלו הנעדרים מישראל פחות משנה בעת האומדן) .הנתונים המובאים כאן הם על פי פילוח האוכלוסיה לפי דתות
ומתייחסים לדת היהודית בלבד.
.חאומדן מתוקן לפי סקר האוכלוסייה היהודית בארה"ב2001 ,
.טתחזיות אוכלוסיה מתוקנות ל2020 -
.יללא מדינות הבלטיקום
.ככולל טורקיה
.לכולל מדינות הבלטיקום
.מללא ישראל ,חמ"ע וטורקיה
.נלאחר תיקון כלפי מטה עקב סקר האוכלוסיה היהודית בארה"ב2001 ,
.סמקור :אתר קרן המטבע הבינ"ל ( )IMFתחזיות הקרן לשנת  2012-תמ"ג לנפש בהתבסס על שווי כוח הקניה ( )PPPלנפש
(מטבע בינ"ל)
.עהמקור :הודעה לעיתונות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מתאריך  - 27/2/2013העלייה לישראל בשנת 2012
.פמספר יהודים לפי הגדרה עצמית על פי נתוני הקונגרס היהודי העולמי מיוני  ,2011מלבד במקומות שצוין אחרת.
.צמקור.http://www.knesset.gov.il/mk/heb/Individual_find.asp :
.קמקורThe Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (2012) Faith on the Hill: The Religious Composition :
of the 113th Congress. Published online. Http://www.pewforum.org/Government/Faith-on-the-Hill--The-ReligiousComposition-of-the-113th-Congress.aspx

.רמקור.The Centre for Israel and Jewish Affairs, Canada :
.שנתונים לגבי פרלמנט קודם.
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הערכה משולבת
לשנת 2013-2012

בהערכת מצבו של העם היהודי לשנה זו מתמקד
המכון למדיניות העם היהודי ,כבעבר ,בחמישה ממדי
מפתח :גיאופוליטיקה ,דמוגרפיה ,עיצוב וביטוי זהות,
קשרים בין ובתוך קהילות ומשאבים חומריים 1.אלה
הנושאים הבסיסיים הנבחנים בכל אחד מן הממדים:
גיאופוליטיקה :מהי העוצמה "נטו" של העם
•
היהודי ביחס לאיומים הניצבים בפניו?
דמוגרפיה :קיומן של קהילות ושיגשוגה של
•
תרבות ,שימוש בעוצמה פוליטית ,טיפוח נישואי
פנים ושמירה על מצוינות בחינוך – בכל אלה יש
משמעות גם למספרים.
עיצוב וביטוי של זהות :המידה והדרכים
•
שבאמצעותן יהודים-יחידים מביעים הזדהות
עם הקולקטיב היהודי קובעות במידה רבה את
כיוון התפתחותה של הציביליזציה היהודית בעת
המודרנית.
קשרים חוץ ופנים קהילתיים :השאלה העומדת
•
למבחן היא זו הנוגעת לטבעם ועוצמתם של
הקשרים בין ישראל לבין קהילות יהודיות אחרות,
כמו גם מצב הקשרים בין קהילות ברחבי העולם.
משאבים חומריים :מימד זה בוחן את מצב ההון
•
היהודי ואת זמינותו למימוש מטרות יהודיות; את
המעורבות היהודית במדע וטכנולוגיה כמפתחות
לעוצמה כלכלית עתידית; ואת הצמיחה הכלכלית
בישראל.

בהשוואה להערכת השנה שעברה 2הדו"ח הנוכחי
מאשש את המגמות שניצפו בארבעת המימדים
הראשונים ,אך מציב כמה סימני אזהרה ביחס למימד
החמישי  -משאבים חומריים (ללא שינוי בתזוזת
המחוג) .הפרטים להלן:

הערכה נטו של חמשת ממדי
המפתח לשנת 2013-2012
שתי בעיות מרכזיות מקשות על תרגום המגמות של שנת
אירועים שלמה למסגרת של ממדים המשפיעים על העם
היהודי .הראשונה :זיהוי נכון של האירועים והתהליכים
שהתרחשו במהלך השנה ושיש בהם כדי להצביע או
להניע מגמות עתידיות .השנייה :פירוש נכון של האירועים
הללו באופן שישקף את הכיוון שאליו הם מובילים .בכל
חמשת הממדים קיים מרחב גדול של סובייקטיביות ,הן
בזיהוי האירועים הנכונים והן בפרשנותם.
המכון למדיניות העם היהודי המשיך השנה בהליך
השיפור ההדרגתי המתוכנן של ההערכה השנתית על
מצבו של העם היהודי – כחלק מפרויקט רב-שנתי –
בהרחבת מסגרת הדיון בחמשת הממדים .לצורך זה
ערכנו השנה מחקר מצומצם בהשראת מחקרי "דלפי",
באמצעות פאנל מומחים דיגיטלי 3.לדיון על כל מימד
זומן גם מדגם קטן ומובחר של מומחים מוכרים
בתחום ,4שהתבקשו לספק את הערכתם על בסיס
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נתונים ושאלות שהוצגו להם על-ידי המכון .המידע
שהתקבל ממדגמים אלה שולב עם מקורות מידע
אחרים כדי לשפר את הערכת המגמות המסתמנות.
כצפוי ,שבכמה מימדים המגמות קצרות הטווח גלויות
יותר מאשר באחרים .יחד עם זאת ,אנו מקווים כי
תוספת זו ,כאשר תיושם מדי שנה ,תוסיף עוד נדבך
מועיל למנגנון ,שתכליתו לגלות שינויים נעלמים
מהעין במצבו של העולם היהודי.

גיאופוליטיקה
בשנה שחלפה המשיכו
מצבה היסודי
המגמות
להתפתח
של ישראל
שאת
הגיאופוליטיות
נותר כשהיה:
כיוונן סימנו האביב הערבי
מדינה
במזה"ת (שפרץ בדצמבר
הממוקמת
 ,)2010המשבר הכלכלי
בלב איזור
בארה"ב (שהחל ב ,)2008
רוגש ואלים
האמריקנית
הנסיגה
(שהושלמה
מעיראק
בדצמבר  ,)2011והעלייה
במשקלה
המתמשכת
הבינ"ל של אסיה .מבחינות
מסויימות ניתן לטעון
כי מצבה האסטרטגי של ישראל השתפר בשנה
האחרונה .מדינות ערב טרודות בבעיות פנים וכלכלה
מעיקות המאיימות על יציבותן .יציאתן למלחמה
קונבנציואלית נגד ישראל אינה נראית כתרחיש
סביר .הצבא הסורי עסוק במלחמת האזרחים ,הציר
איראן-דמשק-חיזבאללה מתערער ,חמאס איבד את
בסיסו בסוריה והעולם הערבי עסוק בעימות פנימי
של סונים נגד שיעים .במקביל – הסכמי השלום
עם ירדן ועם מצרים נותרו על מכונם; היחסים עם
טורקיה ,לאחר התנצלותו של ראש ממשלת ישראל
פרשת המשט לעזה ,שוב אינם בנקודת שפל; נמשך
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בהצלחה פיתוחם של שדות הגז מול חיפה שיהפכו
את ישראל ליצואנית אנרגיה ,וביקורו של הנשיא
האמריקאי אובמה בירושלים אותת לאזור על
תמיכתה החד משמעית של המעצמה האמריקנית
בישראל .אלא שנתונים אלה אינם משנים את מצבה
היסודי של ישראל כמדינה הממוקמת בלבו של
אזור רוגש ואלים ,שאירועי השנה האחרונה לימדו
גם כי מתרחשים בו תהליכים העלולים לפגוע בה
קשות ולעמתה עם תרחישים מאיימים :אפשרות
להידרדרות ביטחונית עד כדי מלחמה כוללת ,פגיעה
במעמדה המדיני של ישראל ,פגיעה כלכלית ואף
פגיעה ביחסי ישראל-ארה"ב .במקביל לעלייתה של
אסיה ולאתגר הגיאופוליטי שרוסיה עדיין מוסיפה
להציב בפני וושינגטון ,נמשך הכרסום בעוצמתה
ובמעמדה הבינ"ל של ארה"ב ,המעצמה שידידותה
וסיועה לישראל כה קריטיים ושהינה גם בית בו
משגשגת באופן חסר תקדים קרוב למחציתו של
העם היהודי .הימנעותו עד עתה של הנשיא אובמה
מהפגנת מנהיגות תקיפה אל מול הפרובוקציות של
צפון קוריאה ,העקשנות האיראנית לקדם את פרויקט
הגרעין ושפיכות הדמים הקשה בסוריה (ובכלל זה
שימוש בנשק כימי) – מחזקת את הדימוי המתגבש
של מעצמה המתמקדת במשבר כלכלי מעיק ובבעיות
פנים קשות ,ומעדיפה ,אם בכלל ,ל"הוביל מאחור".
הדחת השליטים האוטוקרטים במזה"ת לא הביאה
תחתם משטרים דמוקרטיים והתנהלות ליברלית.
רעידת האדמה האזורית סללה את הדרך לעלייתו
של האסלאם הפוליטי ,שתפקודו ליד הגה השלטון
כפי שבא לביטוי בשנה האחרונה מעורר אכזבה
והתפכחות .המסגרות המדינתיות באזור מתערערות
מבלי שניתן לראות באופק הקרוב התייצבות
ורגיעה :מלחמת האזרחים בסוריה נמשכת והמדינה
עודה בסכנת התפרקות ,המשבר הכלכלי והפוליטי
במצרים גם הוא נמשך ,יש איום על יציבותן של ירדן
ולבנון ,המאמצים להגיע ליציבות ולהסכמה פנימית

בעיראק לא צלחו ,וכל זאת ,כאשר איראן מוסיפה
להתקדם לקראת השגת נשק גרעיני .תמונה זו מעידה
על הפחתה ברמת האיומים הצבאיים המדינתיים על
ישראל – להוציא כמובן את האיום האיראני  -אך
גם על התחזקותם של כוחות לא-מדינתיים עוינים,
ההופכים את סביבת הפעולה של ישראל במרחב לעוד
יותר רגישה ומסובכת .המשך הקיפאון במאמצים
לפתרון הסיכסוך הישראלי-פלסטיני מוסיף לאיים
על ביטחונה ואופייה היהודי-דמוקרטי של ישראל
ומסייע בליבוי תופעות של דה-לגיטימציה נגדה .אם
המאמץ הנוכחי של ארה"ב להתניע מו"מ בין ישראל
והפלסטינים ייכשל כקודמיו ,הצד הפלסטיני צפוי
לחתור להחלפת המודל של "שיחות ישירות בתיווך
אמריקני" במסלול חלופי  -מודל של פתרון כמו-כפוי
בחסות רב-לאומית ,כולל מערכה מדינית-משפטית
נגד ישראל בזירה הבינלאומית .כדי להעצים את
הלחץ על ישראל ,הפלסטינים אף עלולים ,בתרחיש
קיצון ,להעביר את האחריות על הגדה המערבית
לידי ישראל ולחתור לפתרון של מדינה אחת לשני
העמים .התפתחויות כאלה עלולות לערער את
המצב הביטחוני עד כדי פריצתה של אינתיפאדה
שלישית .לעומת תרחיש זה ,להתקדמות לפתרון
קבע ישראלי-פלסטיני יש פוטנציאל לשיפור מצבה
האסטרטגי של ישראל.

בנוגע לביטחונן ורווחתן של קהילות יהודיות אחרות,
מגיעים איתותים מסוכנים מאירופה .מצד אחד ,רבים
מיהודי אירופה מאמינים שהם יכולים להמשיך ולנהל
בנחת את חייהם ועיסוקיהם המקצועיים באירופה,
ואכן ניתן להצביע על התפתחויות חיוביות כמו
פתיחתן של מוסדות תרבות חדשים ,בייחוד בקרב
יהודי הליבה המעורבים ביהדותם .בו בזמן ,כמה בתי
משפט ומוסדות פוליטיים אירופיים הערימו קשיים
על קיומן של חלק ממצוות היהדות ,דוגמת ברית
המילה ושחיטה כשרה.
כמו כן ,חלק מהמקומות
איתותים
חווה תחייה של רטוריקה
מסוכנים
אנטישמית ומעשי ונדאליזם
מאירופה:
ואלימות ספוראדיים נגד
שיעור גבוה
יהודים .השיעור הגבוה
של יהודים
יחסית של יהודים האומרים
אומרים שהם
שהם שוקלים הגירה עשוי
שוקלים הגירה
להצביע על מידה מסוימת
של אי-נחת בסיסית .יש
להמשיך ולעקוב אחר
המצב ,וכדאי שהקהילה
היהודית באירופה כמו גם הקהילה היהודית העולמית
תיערכנה לכל האפשרויות.

ביקורו השנה של הנשיא האמריקני בישראל היווה
את גולת הכותרת במכלול משולש היחסים ירושלים-
וושינגטון-יהדות ארה"ב בו מצוי משאב אסטרטגי
מכריע לעוצמת ישראל והעם היהודי .אובמה נתן
בביקורו ביטוי עז לתמיכה האמריקנית בישראל אך
לא הסתיר במקביל פערי השקפה בשאלת הגרעין
האיראני ובנושא הפלסטיני ,שעלולים להתפתח
למחלוקות בעייתיות .בשנה שלפנינו עשויים להבשיל
תהליכים קריטיים בסוגיות אלה ,שיחייבו את ישראל
לקבל החלטות שהשפעתן על גורלה ועל גורל העם
היהודי עשויה להיות מכרעת.

דמוגרפיה
זהו מימד שבו אין שינויים קצרי טווח ,למעט בתרחישי
קטסטרופה .נתונים חדשים יכולים להצביע על מגמות
חדשות רק לאחר כמה שנות איסוף .ככלל ,פאנל
המומחים ביטא השנה אופטימיות זהירה ביחס למגמות
והנתונים העדכניים על מצב הדמוגרפיה היהודית.
המגמות שאובחנו בעבר והמחקרים החדשים שפורסמו
בשנה החולפת הצביעו על מעט שינויים ,אם בכלל ,ביחס
לתהליכים שכבר זוהו .הפריון היהודי בישראל ,אפילו
בקרב יהודים לא-חרדים ,נותר גבוה מממוצע הOECD-
המכון למדיניות העם היהודי
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והוא התפתחות דמוגרפית חיובית – אם המגמה לא
תשתנה .שיעור הפריון היהודי ממשיך לעלות (ועומד
כעת על  ,)2.98בעוד פריונן של האוכלוסיות הלא-
יהודיות בישראל ממשיך להצטמצם (אם כי פריונן של
הנשים המוסלמיות עדיין גבוה מזה של היהודיות).
גם בקהילות יהודיות בשאר העולם אין כמעט שינוי.

5

מחקר מקיף על הקהילה היהודית באזור ניו יורק
הצביע על עליה במספר המשפחות היהודיות ומספר
היהודים .המחקר ייחס את הגידול לשיעור הגבוה
של הילודה החרדית ,עלייה בתוחלת החיים ,הגירה
פנימית של אנשים
המגמה
צעירים" ,הטשטשות" או
המסתמנת
"התרככות" של הגבולות
היא של שחיקת
בין יהודים ללא יהודים.
ה"מרכז" היהודי
רוב המשתתפים בפאנל
לטובת קבוצות
לא ראו בגורמים אלה
הנמצאות בקצוות
תפנית של ממש.

הרצף היהודי
לשיעור
ביחס
גם
המעורבים
הנישואים
ההזדהות
ולדפוסי
היהודית של ילדים לזוגות מעורבים לא הוצגו
השנה נתונים המלמדים על שינוי מגמה .המשך
המגמה בהעדר מדיניות אקטיבית עשוי להיות מזיק
לאינטרסים של מדיניות אוכלוסין יהודית.

עיצוב וביטוי זהות
בנוגע למצבה של הזהות היהודית זיהו המשתתפים
במשאל מגמות מעודדות ,אך נקטו גישה זהירה
ביחסם אליהן וקבעו כי מוקדם מדי להזיז את מחוגי
שעון הזהות לכיוון יותר חיובי.
נראה שכמה מחברי הפאנל ראו בנתונים המצביעים
על צמיחה באוכלוסייה האורתודוקסית והחרדית
בארה"ב אות להתחזקות עתידית של הזהות
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היהודית ,וחלקם הדגישו גם את העובדה שיהודים
רבים ,על אף שאינם קשורים למוסדות רשמיים של
העולם היהודי המאורגן ,עדיין מזדהים כיהודים.
חברי הפאנל הצביעו גם על הגדלת ההיצע של
"דרכי גישה" למעורבות והזדהות יהודית .לעומתם,
חברי פאנל שנקטו בטון פסימי יותר הביעו דאגה
מכך שהאוכלוסייה החרדית נוטה שלא להזדהות
עם פרויקטים יהודים קולקטיביים .אלה נטו לייחס
פחות משקל חיובי לגידול באוכלוסיה החרדית,
ולעומת זאת ייחסו משקל גבוה יותר למגמה
הנמשכת של נישואים מעורבים בקהילות יהודיות
רבות ,ולתחושת ה"נזילות" הגוברת של הזהות
היהודית – קרי ,לעובדה שהמכנה המשותף בין כל
היהודים הולך ונשחק לטובת זהויות יהודיות אישיות
ייחודיות ואף אידיאוסינקראטיות ,שהגבול בינן ובין
זהויות לא-יהודיות לא תמיד ברורים.
המגמה המסתמנת של שחיקת ה"מרכז" היהודי
לטובת התחזקות של קבוצות הנמצאות בקצוות
הרצף היהודי (כלומר ,פחות "יהדות של אמצע
הדרך" לטובת יותר יהודיּות חרדית או מתבוללת)
נראתה מדאיגה לכל המשיבים .הקיטוב נתפס
כמקור פוטנציאלי לחוסר-יציבות בקהילה היהודית.
ממצא זה מחזק גם את המסר שהתקבל מהמשיבים
על שאלון הדמוגרפיה ,ועל פיו מדיניות האוכלוסין
ונושא הזהות קשורים זה בזה באופן עמוק .בדו"ח
ההערכה הקודם כבר הצבענו על הצורך בנתונים
טובים יותר אודות מצב נישואי-החוץ ,החינוך,
והזהות במגוון מגזרים בקהילה היהודית .רק על
סמך נתונים כאלה אפשר יהיה לנקוט במדיניות
מבוססת-ראיות במימד זה.
שני נושאים אשר לא הועלו בשאלון אך צוינו ע"י חלק
מהמשיבים כחשובים :נסיעות של נוער מהתפוצות
לביקורים בישראל 6המבשרות על מגמה חיובית,
והשאלה הבלתי-פתורה בין ישראל לפלסטינים
כמבשרת על מגמה שלילית (בגלל שהיא מקשה על

יהודים בתפוצות להזדהות עם ישראל) .אף שמדובר
בנושא השייך למימדים אחרים  -הגיאופוליטי והקשרים
בין קהילות  -נטען שיש לו השפעה על מימד הזהות .על
פי טענה זו ,בולטות גוברת של ההיבטים המשפטיים,
התרבותיים והאתיים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני,
במקביל לירידה בבולטּות של ההיבטים הביטחוניים,
מגבירה את עוצמת הקושי של צעירים יהודים ליישב
את הערכים שהם מאמינים בהם עם ערכים "יהודיים"
כפי שהם מתבטאים במדיניות של המדינה היהודית.

קשרים חוץ ופנים קהילתיים
ביחסים בין קהילות יהודיות בעולם לא חלו השנה
שינויים מופלגים .עם זאת ,היחסים הללו ממשיכים
להיות נתונים להשפעתם של כוחות חזקים העשויים
לשנותם בעתיד .נסיעות לישראל וחשיפה של
קהילות יהודיות זו לזו ,במקביל לשינויים תרבותיים
המסתמנים בישראל ,נוטים לחזק את הקשר בין
קהילות .השקעות כלכליות של יהודים בישראל (או
במיזמים בבעלות יהודית במדינות אחרות) ואמצעים
אחרים של שיתוף פעולה כלכלי מחזקים גם הם את
הקשרים בין יהודים .נכונותה של ממשלת ישראל
לזהות ולהתחשב בנושאים שליהדות התפוצות יש
עניין רב בהם (למשל ,בשאלת נשות הכותל) גם היא
מעצימה את תחושת השותפות הקהילתית .תוצאות
הבחירות האחרונות בישראל ,שבהן התחזקו כוחות
שלהם נקודת מבט ליברלית יותר על אופייה של
היהדות ,עשויות לתרום גם הן להקטנת תחושת
ה"פער" שבין יהודים בישראל לבין יהודים שאינם
ישראלים.
המשיבים למשאל הפאנל הסכימו באופן כללי – אך
חלקם במידה של הסתייגות  -על תקפותן של ראיות
מהזמן האחרון המפריכות או מצמצמות מאוד את
תקפותה של טענת ה"התרחקות" בין ישראל לבין
התפוצות .המתח העקרוני בשאלת הקשרים בין ישראל

לבין יהדות התפוצות נובע מזירה שיש בה גורמי דחיפה
ומשיכה סותרים .מצד אחד מה שכונה על ידי החוקרים
" - "Birthright Bumpכלומר ,עלייה בעוצמת הקשרים,
בין השאר בזכות הביקורים ההולכים ומתרבים של
צעירים יהודים (בעיקר מצפון אמריקה) בישראל .מצד
שני ,הקושי של אותם צעירים עצמם להשלים עם
היבטים מסויימים של המציאות והמדיניות הישראלית,
שאינם עולים בקנה אחד עם הערכים העומדים בבסיס
תפיסתם העצמית כפרטים וכקהילה .חברי פאנל הדלפי
לא זיהו שינוי ממשי בתוצאות הסקרים הבודקים את
הגישות ואת נקודות המבט
הפוליטיות של צעירים
תוצאות
מן
וצעירים
ישראלים
הבחירות
התפוצות  -או שהם סבורים
בישראל עשויות
שסקרים אלה אינם מיטיבים
לתרום להקטנת
לתאר מערכת מורכבת יותר
תחושת ה"פער"
של אינטראקציות פנים-
בין ישראל
קהילתיות .דוגמה אחת
לבין התפוצות
למורכבות הגלומה בנתונים
היבשים :את העדיפות
שניתנה
הנמוכה-יחסית
לישראל על ידי בוחרים יהודים-אמריקאים בצאתם
להצביע בבחירות לנשיאות ארה"ב אפשר לפרש כחוסר
עניין בישראל או חוסר חיבה לישראל ,ומצד שני אפשר
גם לפרש אותו כביטוי לכך שהיהודים תופסים את
ישראל כחזקה-דיה בשיח הפוליטי האמריקאי ואינם
סבורים שעוצמה זו תישחק כתוצר של ניצחון מפלגה
זו או אחרת.
המשיבים למשאל זיהו כמה סימנים מעודדים בנכונותם
של רבנים אורתודוכסים בישראל להכיר בצורך בדיאלוג
עם זרמים יהודיים לא-אורתודוכסים ,אך עם זאת
תיארו התפתחות זו כמוגבלת בהיקפה ובהשפעתה
ביחס לעמדות הרווחות בקהילה האורתודוכסית
בישראל .ראוי לציין כי המשאל נערך לפני שהושלמה
בישראל הרכבת הקואליציה החדשה ,ומשתתפיו לא
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נחשפו לחלק מההתפתחויות חשובות בטרם השיבו
עליו ,למשל לדיון הפוליטי הסוער בשאלת גיוס בני
הישיבות ,לעובדת היעדרן של המפלגות החרדיות מן
הקואליציה ,להתפתחויות בשאלת התפילה בכותל
המערבי ועוד .על כן ברור שיהיה צורך לחזור ולבחון
את השפעתם של נושאים אלה בשנה הבאה.

משאבים חומריים
השנה האפילו ענייני חברה וכלכלה על ענייני ביטחון
בבחירות בישראל .אם בדיון של השנה שעברה ,הצבענו
על הויכוח הגובר אודות
הדומיננטיות
השאלה כיצד לחלק את
הגוברת של
העוגה הכלכלית אשר אמנם
תורמי-על
גדלה ,אך מחולקת בצורה
מפחיתה
שהובילה למחאה החברתית
את היכולת
של שנת  ,2011הרי השנה
להשתמש
מוטל סימן-שאלה גדול על
במשאבים
שיעור הצמיחה הכלכלית
קהילתיים
הצפוי בישראל ,וכמעט
בהתאם לצרכים
ודאי שהוא יפחת לעומת
ולהזדמנויות
שנים קודמות .הצעדים
שננקטו – ועוד יינקטו –
לכיסוי הגרעון הגדול שנוצר
בתקציב הממשלתי ל 2012-יפגעו בציבור כולו ,אך
בעיקר במעמד הבינוני והנמוך .עם זאת ,משרד האוצר
ודוברי הממשלה מדגישים את התועלת לצרכן כתוצאה
מהצעדים המתוכננים להגברת התחרותיות והפחתת
הריכוזיות במשק הישראלי.
חברי הפאנל לא זיהו שינוי לרעה במצבם של המגזרים
עתירי המחקר והפיתוח בישראל .עם זאת ,הם נטו
להאמין יותר לדיווחים המצביעים על מגמות מדאיגות
במערכת החינוך הישראלית מאשר לתוצאותיהם של
מבחנים בינלאומיים שהצביעו על שיפור ,שלדעתם
נבע ,אולי ,מגישה סלקטיבית לבחינות .מצד שני,
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לא הובעה דאגה רבה ביחס לדיווחים על ירידה
בהישגיהם של הסטודנטים היהודים בארה"ב ,כשהרוב
סברו שמגמה זו תדאיג רק אם יתברר כי היא יציבה
ומתמשכת.
פאנל המשיבים לא נשאל אודות פיתוחם של מרבצי
הגז הגדולים בים בשנים  ,2010–2009אך חברי הפאנל
הגיאופוליטי קבעו שמדובר בעניין בעל חשיבות עצומה
לישראל .בהערכה "נטו" של שנה זו בחרנו שלא להעניק
משקל יתר לנושא הגז בגלל שאלות שעדיין תלויות
ועומדות אודות הדרך שבה יפותחו שדות הגז ,המאזן
של היצע וביקוש בעולם בכלל ובאגן המזרח התיכון
בפרט ,פתרונן של מגוון הבעיות המשפיעות על
אפשרויות הייצוא ,המידה בה קרן העושר הלאומית
תפעל בצורה טובה וכמו תמיד ,ביטחון המתקנים.
ביחס למשאבים יהודיים בקהילות מחוץ לישראל,
חברי הפאנל איבחנו שיפור מסויים בכך שהשלכותיהם
של שערוריית מיידוף והמשברים הכלכליים האחרים
מתפוגגות ,כפי שנטען כבר בשנה שעברה .לעומת זאת
דו"ח שפרסמה הפדרציה היהודית בניו יורק מדווח
שיותר מ 560-אלף נפשות ,שמשתייכות ל 200-אלף
משפחות יהודיות ,מוגדרות עניות או נמצאות על סף
עוני באיזור ניו יורק .כמו כן 35% ,מהילדים היהודים
נתונים להשפעה של העוני באיזור זה .נתון זה מהווה
גידול משמעותי בשיעור העוני של היהודים באזור ניו
יורק בעשר השנים האחרונות.
רוב המשיבים סברו שישנה מגמה של שיפור במצב
הפילנתרופיה הקהילתית ,הן במישור המקומי והן
ברמה הכללית .עם זאת ,דאגה הובעה ביחס לדגמי
הנתינה .הדומיננטיות הגוברת של תורמי-על מפחיתה,
מעצם טבעה ,את מידת הריכוזיות של המשאבים
הקהילתיים ו(תיאורטית) גם את היכולת להשתמש
בהם בהתאם לצרכים ולהזדמנויות .מגמה זו עשויה,
כמובן ,להיות גם תגובה לרצונם של התורמים לקבל
הערכות טובות יותר על האפקטיביות של השימוש
במשאבים שהם מספקים.

המצב הנוכחי ומגמות למעקב
איור ( 1ראו בעמ' הבא) מראה כיצד היינו מכוונים את
המחוגים על "המחוון" של העם היהודי נכון לאמצע
שנת  .2013אירועי השנה החולפת והמשכן של מגמות
שנצפו גם בשנה שעברה לא חייבו שינוי רב יחסית
להערכה הקודמת (איור  ,)2חוץ מאשר הזזה של מחוג
הקשרים בין הקהילות לכיוון קצת יותר חיובי.

משאבים חומריים:
מגמות בזמינות של אמצעים כספיים כדי לענות
•
על צרכי הקהילות בתפוצות.
מגמות של צמיחה ,חידוש וייצוא במגזר עתיר
•
המחקר והפיתוח בישראל.

אך ההערכה של השנה הנוכחית מצביעה על כמה
מגמות שראוי לעקוב אחריהן על מנת לזהות סימנים
מוקדמים של שינוי אפשרי .לפי המימדים מדובר ב:

גיאופוליטי:
התעצמותה הגרעינית של אירן.
•
התפרקותה האפשרית של סוריה.
•
העברת נשק מתקדם לחיזבאללה.
•

דמוגרפיה:
שינוי בדרכי ובמידת ההזדהות היהודית של ילדים
•
בנישואי חוץ וגם בשיעור הנישואים של יהודים
עם יהודים.

זהות:
האם יש שינוי במגמה של שחיקת "המרכז
•
היהודי" היינו היהדות של "אמצע הדרך" לעומת
הקצוות של חרדיות והתבוללות.

קשרים קהילתיים:
השפעתן של מגמות פנים-ישראליות ,בעיקר
•
בנושאי דת ומדינה ,על השיח ישראל-תפוצות.
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הערות
1.1ההערכה השנתית של המכון לתכנון מדיניות עם
יהודי לשנת  2011-2012כוללת דיון מפורט בדבר
המתודולוגיה העומדת מאחורי ההערכות נטו קצרות
הטווח וכן של המגמות ארוכות הטווח והתסריטים
הנדונים לעיל (ראהIntegrated ‘Net’ Assessment”, in :
.)Annual Assessment 2011-2012
2.2שם.
3.3מחקר דלפי נערך ע"י הצבת שאלות לקבוצה נבחרת
של מומחים המגיבים עם הערכותיהם .בסבב השני
התוצאות האנונימיות – אופי ההצבעה והסיבות
שסופקו ע"י המשתתפים – נמסרות לאותה קבוצת
משיבים ,היכולים עתה לתקן את תגובותיהם .הם
יכולים לשנות את הצבעתם לאור מידע מעודכן או
להמשיך עם התשובה המקורית שלהם .זה מאפשר
למשתתפים להגיב באופן חופשי ,ללא זיהוי אישי,
מספק מדד למידה בה הדעות המובעות הן איתנות ,וגם
מאפשר לפתח מנגנון שקילה של גורמים ,באמצעות
הבנת הגורמים עליהם המשתתפים מבססים את
הצבעותיהם .במחקר זה המגיבים היו חוקרים ,מומחי
מדיניות ומנהיגים בארגונים יהודיים.
 274.4משתתפים הוזמנו להגיב על כלי הדלפי .על פני
חמש הקבוצות מדובר בשיעור תגובה של כ– 30%-
.50%
 5.5לדיון מפורט יותר ברעיון של מדיניות דמוגראפית
לעם היהודי ראוSergio DellaPergola, (2011), :
"Jewish Dempgraphic Policies" , Jewish People
Policy Institute
(http://jppi.org.il/news/96/76/
)Jewish-Demographic-Policies/

6.6הגבנו לנקודה זו ע"י הוספתו לרשימת המחוונים
המוצגת בחלקה האחרון של הערכה זו.
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המאבק בדה-לגיטימציה

בשבועות האחרונים התקבלו שתי תזכורות לכך שמסע
הדה-לגיטימציה הבינלאומי נגד מדינת ישראל עודנו
"חי"" ,בועט" ומאיים אסטרטגית .המדען הנודע סטיבן
הוקינג הודיע כי יחרים את ועידת הנשיא פרס בחודש
יוני  .2013במקביל ,פרסם ה – BBCאת הסקר השנתי
שלו (בקרב כ 26,000-נשאלים ב 25-מדינות) ובו דורגה
ישראל במקום הרביעי מהסוף במדד המדינות (מתוך
 16שדורגו) שהשפעתן על העולם "הכי שלילית"
( - 52%לאחר איראן ,פקיסטאן וצפון קוריאה).
תזכורות כאלה נרשמות לעיתים קרובות בביטויי BDS
( )Boycott, Divestment, Sanctionsובכלל זה חרם
תרבותי מצד אמנים ,חרם אקדמי מצד אוניברסיטאות
ויוזמות חרם כלכלי על חברות ומוצרים ישראליים.
המכון למדיניות העם היהודי מקיים מזה כשנתיים
וחצי פרויקט מוכוון מדיניות על תופעת הדה-
לגיטימציה נגד מדינת ישראל והמופנית ,בין השאר,
גם נגד הקשר בין העם היהודי לבין ישראל .הפרויקט
הסתייע במומחים מהדרג הראשון ובחן את התופעה
הן בכל תחום מרכזי שבו היא באה לידי ביטוי והן
בממדי עומק היסטוריים ,אינטלקטואליים ,תרבותיים
וסוציולוגיים .מאמר זה משלב מסקנות מתוך
הפרויקט.

הדה-לגיטימציה בלבושה המודרני
למעלה מעשור חלף מאז האירוע המכונן של ועידת
דרבן בספטמבר  ,2001שבעקבותיה נפרץ סכר
הדה לגיטימציה .בדרבן קראו כ 1500-ארגונים לא-
ממשלתיים ( )NGO’sשהתאספו תחת כנפי האו"ם
לועידה נגד הגזענות ,להטיל "בידוד מלא ומוחלט"
על ישראל כ"מדינת אפרטהייד ".לישראל ולתפוצה
היהודית לקח כמה שנים להבין כי לא מדובר בעוד
מפגן הצהרתי שניתן להתעלם ממנו אלא בזן חדש של
איום אסטרטגי.
ביסודה ,תופעת הדה-לגיטימציה היא ביטוי לשלילת
זכותם של היהודים לביטוי עצמאי וריבוני במדינה
משלהם בחבל מולדתם ההיסטורי .שלילה כזו
ליוותה את העם היהודי מדורות ,והיא מלווה את
מדינת ישראל מאז הקמתה במופעים של דחייה,
שנאה ,ניכור וחרם .אלא שתופעת הדה-לגיטימציה
בלבושה המעודכן שונה ומסוכנת יותר .היא ממוקדת
במישור התודעתי וממנו פורצת אל עולם המעשה,
מתדפקת על דלתות השדרה המרכזית של השיח
הציבורי במערב ,גלובאלית ,מרושתת ומופיעה בכל
תחום מרכזי מתחומי החיים הציבוריים/בינלאומיים.
במערכת הדה-לגיטימציה כל העולם הוא חזית ,כל
תחום עשייה יכול לשמש לעימות וכל אזרח העולם
(כולל יהודים וישראלים) הוא חייל פוטנציאלי.
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מטרתה היא להפוך את ישראל למנודה ו"מצורעת"
כדוגמת דרום-אפריקה בזמנה ,ובכך להחליש אותה
עד לקמילתה .היא גם מכוונת למרכיב מרכזי בתודעת
הזהות של יהדות התפוצות.
בעולם של היום ,ובפרט באירופה ,קל יותר לתופעת
הדה-לגיטימציה לצמוח ,להתפשט ,לחלחל ולהיקלט
מאשר בעבר .זהו עולם המתרחק מתודעת השואה
ומזיקה לתנ"ך ,מפתח דפוסים של אנטישמיות
מודרנית המכוונת נגד מדינת ישראל ומאופיין בשיח
"פוסט" – פוסט מודרני ,פוסט לאומי ,פוסט קולוניאלי,
ופוסט ציוני .זהו עולם
פחות סובלני לביטויים
פריזמת הסכסוך
של לאומיות אתנו-דתית
מאפשרת
המקנה משקל עודף לשיח
השמעת
זכויות-אדם לעומת שיח
ביקורת על
הביטחון הלאומי .זהו עולם
ישראל ממרחב
של גלובליזציה ושל חברה
פעולה לגיטימי
מרושתת ,המאפשר הפצה
של מחלוקת
ואמפליפיקציה
המונית
פוליטית
של מסרים בלא צורך
לעבור דרך מסננת של
כללי אתיקה ומשפט .עולם
המקנה כוח עולה לשחקנים
לא-מדינתיים – מהאזרח
הבודד ,דרך ארגונים לא-ממשלתיים וגורמי חברה
אזרחית ,וכלה באו"מ ,אשר הפך לאחת מזירות הדה-
לגיטימציה המרכזיות נגד ישראל .באירופה עולה
בהדרגה משקלם הדמוגרפי והפוליטי של המוסלמים,
באופן שתורם ליצירת ולהפצת תכני דה-לגיטימציה
ומאפשר כינון בריתות "ירוקות-אדומות" אנטי-
ישראליות בין גורמים אסלאמיים לבין גורמי שמאל
אירופים .אלה הן הבריתות העומדות מאחורי רוב
מסעות הדה-לגיטימציה במערב.
למצע בסיסי זה יש להוסיף את הסכסוך המתמשך
בין ישראל לפלסטינים .סכסוך זה ,כחלוף שנים וללא
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פתרון נראה לעין ,הוא הדלק העיקרי של מדורת הדה-
לגיטימציה ,שרובה המכריע מתנהלת מתוך הפריזמה
של הסכסוך .יש המלבים אותה ממניעים פוליטיים
(לחץ על מדיניות ישראל בהקשר הפלסטיני) ,אך רבים,
כנראה הרוב ,מלבים אותה ממניעים אידיאולוגיים או
אידיאולוגיים ופוליטיים יחדיו .ישראל מואשמת לא
רק בסרבנות שלום אלא גם בחוסר מוסריות הטבוע
בעצם הווייתה ,בקולוניאליזם ,גזענות ,שלילת זכויות
אדם וזכויות לאומיות ,פשעי מלחמה ובהיותה סכנה
לשלום העולם .שפה מושגית שלמה של הוקעת
ישראל התפתחה סביב הסכסוך ,ובמרכזה מושג
ה"אפרטהייד" ,וחלק ממנה הפך לשגור בשיח המערבי.
בהתאם ,סקרי דעת קהל במערב משקפים בשנים
האחרונות בעקביות דימוי שלילי מאוד של ישראל.
אין להמעיט מהסכנה שבתופעה זו .אמנם ברובה היא
אינה מוצגת בגלוי כשלילה מפורשת של זכות הקיום
של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ,אבל
באופן משתמע היא מציבה (לפחות) סימני שאלה על
הלגיטימיות של ישראל .פריזמת הסכסוך מספקת
כר פעולה נוח לתעמולה מהסוג הזה ,משום שהיא
מאפשרת השמעת ביקורת על ישראל ממרחב לגיטימי
של מחלוקת פוליטית .חציית הקו אל מרחב הדה-
לגיטימציה נעשית באורח סמוי ,ולכן מאפשרת גיוס
תומכים בינלאומיים השותפים לביקורת על ישראל,
אך לא תמיד ערים לכך שביקורתם גובלת או נגועה
בדה-לגיטימציה .ב"תחום האפור" שבין ביקורת לבין
דה-לגיטימציה מתפתחת דינאמיקה שלילית היונקת
מהאפקט המצטבר של השחרת ישראל .בסקרים
שנערכו באירופה בשנים האחרות התנו רוב הנשאלים
את הכרתם בישראל כמדינה יהודית ,בהקמתה של
מדינה פלסטינית.

התעוררות לסכנה – מה חסר
בשנים האחרונות ,כאמור ,עלתה המודעות בישראל
ובקהילות היהודיות לסכנת הדה לגיטימציה .גופים
ממשלתיים ולא-ממשלתיים בישראל ,ארגונים
יהודיים ברחבי העולם ואנשים פרטיים – נרתמו
למלחמה בתופעה; בוצעו מחקרים על הנושא ,הוקצו
משאבים ,הוקמו דסקים ייעודיים והושקו פרויקטים
שזה עיקר תכליתם .שורה של הצלחות חשובות
נרשמו במאבק זה ,כולל סיכולים של יוזמות BDS
ומופעי דה-לגיטימציה נגד ישראל כדוגמת צעדות
או משטים .שוב אין הזירה ריקה ופנויה למסע הדה-
לגיטימציה של "שבוע אפרטהייד  -ישראל" ,המתקיים
זה שמונה שנים בעשרות בירות וקמפוסים במערב.
אירוע זה מלווה כעת דרך קבע בקמפיין נגדי של
קבוצות ישראליות ויהודיות.
עם זאת ,הצלחות המאבק נגד ביטוייה המעשיים
של הדה-לגיטימציה לא הובילו עדיין להתקדמות
משמעותית בבלימה תודעתית שלה .רבים מהגופים
העוסקים בנושא מגדירים "דה-לגיטימציה" באופן
שונה אחד מהשני ובהתאם לכך מפעילים אסטרטגיות
שונות ,ולעיתים סותרות ,כדי להתמודד איתה.
בישראל ,חרף ניסיונות להכניס סדר באחריות
הפורמאלית לנושא ,עדיין חסרה יד מכוונת ברורה
ומקובלת שתתאם בין הסוכנויות הממשלתיות
השונות ותנחה אותן על-בסיס אסטרטגיה מגובשת.
אין מתאם בין האחריות המוטלת על גורמים לבין
הסמכות והמשאבים המוקנים להם וגם התיאום עם
הארגונים היהודיים בחו"ל טעון שיפור.

אתגר ההגדרה והאבחנה בין
דה-לגיטימציה לביקורת לגיטימית
העוסקים בסוגיית הדה-לגיטימציה צריכים לאמץ
הגדרת עיסוק שאיננה מצמצמת או מרחיבה מדי.
הגדרה מצמצמת של "דה לגיטימציה" תמקד את
המבט רק באויבים מוצהרים ובוטים של ישראל ,אך
תחמיץ פנים רבות של התופעה שהן פחות מפורשות
אך לא פחות מסוכנות .מנגד ,הרחבת יתר של ההגדרה
עלולה להפוך את ההתמודדות עם הדה לגיטימציה
לאתגר בלתי ישים ,בכך
שתקבע מרחב התמודדות
הצלחות
רחב מידי הכורך יחדיו
המאבק
עם
תמימים
מבקרים
נגד ביטוייה
שוללי קיום זדוניים .הגדרה
המעשיים של
כזאת לא רק תפגע במיקוד
הדה-לגיטימציה
המאבק בגורמים המסוכנים
לא הובילו עדיין
יותר ,אלא תגרור את
להתקדמות
ההתמודדות למרחב פוליטי
משמעותית
רגיש ושנוי במחלוקת ,גם
בבלימה
בישראל עצמה ,ותערער את
תודעתית שלה
סיכויי ההצלחה של המאבק
בקרב קהלים חשובים,
ובפרט קבוצת הרוב שאינה
רואה עצמה כשוללת קיומה של ישראל .לכן ,אבחנה
נכונה בין מבקרים לגיטימיים של מדיניות ישראל לבין
דה-לגיטימטורים שלה הכרחית .על ישראל מוטלת גם
החובה שלא להופיע כמדינה חסרת סובלנות לביקורת
וסותמת פיות.
כאמור ,הדה-לגיטימציה בליבתה היא שלילת זכותו
של הקולקטיב היהודי להגדרה עצמית במסגרת
מדינת-לאום ריבונית משלו בארץ ישראל ,חבל
מורשתו ההיסטורית .להגדרה זו כמה פנים :היא
מניחה שהיהדות היא לא רק דת אלא גם לאום;
שראוי וצודק שהעם היהודי יגדיר עצמו במסגרת
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ישות מדינית ריבונית משלו; שחבל ארץ מסוים (מבלי
להיכנס לוויכוח הפוליטי על עתיד יהודה ,שומרון
והגולן) הוא המקום ההכרחי להגדרה עצמית זו.
שלילת כל אחת מהפנים הללו בנפרד ,וכמובן של כולם
יחד ,תחשב לפיכך כדה-לגיטימציה של מדינת ישראל
כמדינת-הלאום של העם היהודי.

יורדת ,במפורש או במשתמע ,לשורש מהותה של
המדינה ,ומציגה אותה כמיוסדת על פגם מוסרי
עמוק שאיננו ניתן לתיקון .זו ביקורת המציבה
סימן שאלה על הלגיטימיות של ישראל אם לא
סימן קריאה על הנחת חוסר הלגיטימיות שלה
ולכן תחשב ל"דה לגיטימציה" שלה.

אולם גם הגדרה לכאורה-ברורה זאת מעוררת לא
מעט שאלות ,ואיננה מספקת מכמה סיבות .העיקרית
שבהן היא בהקשותה על זיהוי גווני האפור של דה-
לגיטימציה מרומזת ,מוסווית או תוצאתית .נראה כי
הסיבה להסוואת הדה-
לגיטימציה מקורה בכך
ביקורת שאינה
שדה-לגיטימציה מפורשת
מוגבלת
של ישראל עדיין איננה
למדיניות או
"תקינה פוליטית" במערב,
להתנהלות
אולם אין בכך כדי לשכך
של ישראל,
את חומרת התופעה ואת
אלא מציגה
סכנותיה הפוטנציאליות.
את המדינה

.בשפה מושגית – מחוללי הדה-לגיטימציה פיתחו
שיח ( )discourseהכולל קודים המבטאים ביקורת
מהותנית .שפה מושגית זו התפשטה ומשמשת
לא רק מחוללי דה-לגיטימציה אלא גם את מי
שמפיצים אותה ותורמים לה מבלי דעת ומחוסר
הבנה .השפה המושגית הנוהגת כלפי ישראל
מכילה ביטויים (שכולם לקוחים מההקשר
הישראלי-פלסטיני) כמו :מדינת אפרטהייד (ניסיון
מובהק לצייר את ישראל כדרום-אפריקה שנייה),
מדינה נאצית (השוואת ישראל לנאציזם וסמליו
רווחת מאוד) ,מדינה גזענית ,מדינה המבצעת
"רצח עם" (" ,)Genocideטיהור אתני"" ,פושעת
מלחמה" (להבדיל מהתייחסות למקרה ספציפי),
מדינה האחראית ל"פשעים נגד האנושות" ועוד.
מי שמשתמש בביטויים אלה תורם ,במכוון או
שלא בכוונה להפצת דה לגיטימציה.

כמיוסדת על
לכן ,על אף ש"המרחב
פגם מוסרי
האפור" שבין ביקורת לדה-
עמוק ,מציבה
לגיטימציה הוא מטבעו
סימן-שאלה על
רחב למדי וחסר קווי תיחום
הלגיטימיות של
ברורים ,וחרף הקושי לבחון
ישראל
כוונות של מי שמדברים נגד
ישראל  -אין מנוס משימוש
באינדיקטורים כדי לזהות
ולאבחן מצבים ותופעות של דה-לגיטימציה במרחב
זה .אינדיקטורים אלה יכולים להצביע על שלילת
זכותו של הקולקטיב היהודי להגדרה עצמית במסגרת
מדינת-לאום ריבונית ,גם אם הם אינם אומרים את
זאת במפורש.
האינדיקטורים הללו הם:
.אביקורת מהותנית ( - )essentialistביקורת שאינה
מוגבלת למדיניות או להתנהלות של ישראל אלא
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.גרקורד של התבטאויות או עשייה בעלי מובהקות
של דה-לגיטימציה– זהו כלי משמעותי היכול
לפזר ספקות ותהיות ביחס לכוונות התוקפים את
ישראל .במקרים לא מעטים ,לאנשים המבקרים
את ישראל מתוך מרחב של ביקורת לגיטימית
לכאורה יש רקורד של דה-לגיטימציה מובהקת.
את הרקורד הזה צריך לחפש ולחשוף.
.דסטנדרט כפול – הסטנדרט הכפול אינו עונה
בהכרח על הגדרת הליבה של הדה-לגיטימציה
והוא תלוי הקשר ופרשנות .ישנם סוגים שונים
של סטנדרט כפול ביחס לישראל ,ויש גם סטנדרט
כפול הנוגע לזכותה "ליהנות מן הספק" ,או לזכותה
להזדמנות הוגנת ושווה להשמעת עמדתה .ראוי

להחשיב את הסטנדרט הכפול ביחס לישראל
כמבטא דה-לגיטימציה או תורם לה רק במקרים
מובהקים ,קרי ,במקרים קיצוניים המבוססים על
שקר מובהק וידוע ,או בהתחברו של מאפיין זה
לאינדיקטורים אחרים של דה לגיטימציה.
.האינדיקטורים מעשיים החורגים ממישור התודעה:
חרם על ישראל או על תוצרת ישראלית ()BDS
•
 כל סוג של חרם כלכלי ,תרבותי ,אקדמי אואחר הוא נשק מסוכן המעביר את המאבק
בישראל לפסים עממיים ,שבהם כל אחד יכול
להשתתף באופן אקטיבי .על אף הטענה כי
חרם הינו כלי לגיטימי ללחץ על ישראל "לסיים
את הכיבוש" ,יש להתייחס אליו כאל אינדיקטור
לדה-לגיטימציה פוטנציאלית .אמפירית ניתן
להראות כי במקרים רבים ,אולי הרוב ,מקורו
ותכליתו הם אמנם דה-לגיטימציה .אין הדבר
מפתיע .ככלות הכל ,ישראל היא הישות
היחידה בעולם שעל הלגיטימיות שלה מוצב
סימן שאלה ,רוב החרמות על ישראל נובעים
מתוך אסטרטגיה של דה-לגיטימציה מובהקת
ומחולליהם הם דה-לגיטימטורים מוכרים
החותרים לנידוי ,בידוד והחלשה שלה עד כדי
קמילתה או קריסתה .חרמות אלה מושתתים
על סטנדרט כפול ומופעלים נגד גופים ואנשים
רק בשל שיוכם הלאומי ,ובהתעלם מהשאלה
האם יש בו כדי להשפיע על מדיניותה של
ממשלת ישראל.
לוחמה משפטית ( - )Lawfareתופעה זו רווחת
•
יותר ויותר בשנים האחרונות כנשק אנטי-
ישראלי .מאחוריה עומדת כוונת קרימינליזציה
של ישראל ,קרי ,הצגתה כישות פושעת שיש
להילחם בה באמצעות החוק כפי שנלחמים
בכל פושע .הלוחמה המשפטית מופעלת
בין נגד מדינת ישראל ,בפורומים משפטיים
בינלאומיים (כשעל הפרק איום של הרשות

הפלסטינית לתבוע את ישראל בבית המשפט
הפלילי הבינלאומי – –ICCבגין פשעי מלחמה),
ובין נגד אזרחים ישראלים (בעיקר פקידי
ממשלה ,קציני צבא ואנשי מערכת הביטחון
בהווה ובעבר) .ברי כי לא כל תביעה משפטית
עונה בהכרח על הגדרת הדה-לגיטימציה אולם
חלק ניכר מן התביעות אכן עונות עליה ,בעיקר
בתקיפה השיטתית של זכותה של ישראל להגן
על עצמה .היוזמה לחלק ניכר מן התביעות
באה מדה-לגיטימטורים מובהקים.

מסקנות
אופרטיביות

חשוב כי
תהיה הגדרה
מוסכמת
לתופעה
אשר תשמש
כמעין "מצפן"
למלחמה בה,
על-מנת
להבחין בינה
לבין ביקורת
עניינית

ובעם
ישראל
במדינת
היהודי ישנה היום מודעות
מפותחת למדי לנושא הדה-
לגיטימציה ,ונעשות פעולות
רבות וחשובות כדי להלחם
בה .רוב ביטוייה המעשיים,
בפרט בתחומים המשפטי
והכלכלי ,סוכלו או שלא
הצליחו לצבור השפעה
אסטרטגית עד כה .עם זאת,
אין להסיק מכך שהסכנה
סוכלה ולהיגרר לשאננות.
מסע הדה-לגיטימציה לא נבלם במישור התודעה ואין
לדעת מתי וכיצד יתפתח האיום לממדים חדשים,
אפילו מצד גורמים לא-מדינתיים .ועוד :לישראל
וידידיה עדיין חסרה אסטרטגיה בהירה ותוכנית
פעולה ארגונית מסודרת למלחמה בתופעה .להלן
כמה צעדים שיש לנקוט.
חשוב כי העוסקים בנושא יתאחדו ,ככל הניתן ,תחת
הגדרה מוסכמת לתופעה אשר תשמש כמעין "מצפן"
למלחמה בה ,וישתמשו בכלים דומים על-מנת להבחין
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בינה לבין ביקורת עניינית ,לגיטימית ,על ישראל.
שנית ,חשוב להבין כי מאבק בדה-לגיטימציה עניינו
לא רק הסברה אלא גם מדיניות וטיפול עמוק יותר
בממד התודעה .בהיות הסכסוך הישראלי-פלסטיני
הדלק המזין העיקרי של התופעה ,ראוי לשים לב כי כל
אימת שישראל נתפשה כיוזמת תהליך מדיני וחותרת
אליו נטען מרחב הלגיטימציה שלה (גם לגיטימציה
לפעולות ביטחוניות).
שלישית ,חשוב להבחין בין קהלי יעד שונים ולהתאים
לכל אחד מהם את האסטרטגיה המתאימה לו:
דה-
מחוללי
•
יש לבחון את
לגיטימציה או מי שתורמים
המענה מול
לה מדעת ,כלומר מי
מחוללי
שחותרים בכוונת מכוון
דה-לגיטימציה
לחולל ,לפתח ולהפיץ דה-
ישראלים
לגיטימציה של ישראל.
ויהודים באופן
מול החברים בקטגוריה זו
המתייחס
יש לפעול כדי לחשוף את
לכך שמדובר
כוונתם האמיתית באמצעות
בביקורת "מתוך
מסע של name and shame
המשפחה"
ובאמצעות דה-לגיטימציה
נגדית שלהם .ראוי לנקוט
באמצעים
גם
נגדם
אופנסיביים ,כולל משפטיים .לשם כך נדרשים גם
מנגנוני מעקב וביצוע ,חלקם לא ממשלתיים.
התורמים לתופעה ולהפצתה שלא מתוך כוונת
•
דה-לגיטימציה לשמה אלא מבלי דעת או
מסיבות אחרות .מול אלה חשוב לחדד את הקווים
המפרידים בין ביקורת לבין דה-לגיטימציה,
ולהבהיר כי מושגים מסויימים אינם אלא כלים
של דה-לגיטימציה.
הקהל הרחב החשוף לתעמולה אנטי-ישראלית–
•
חשוב לא להותיר את הזירה ריקה ,להפגין נוכחות
ולהתמודד מול הדה לגיטימציה בכל המרחבים
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שבהם היא באה לידי ביטוי (תקשורת ,המרחב
הקיברנטי ,הקמפוסים ,מוקדי החברה האזרחית
ועוד) .יש להבחין בין המיעוט שלו ידע כלשהו על
הנעשה בישראל וביחסי ישראל-פלסטינים ובין
הרוב החסר כל ידע ועניין .בנוסף ,ולא פחות מכך,
יש להציג את ישראל באופן יזום דרך פריזמה
חיובית ,כמדינה המגלמת ערכים חיוביים ותורמת
לרווחת העולם.
יהודים וישראלים הנוטלים חלק במסע הדה-
•
לגיטימציה  -מחוללי הדה-לגיטימציה חותרים
לגייס ישראלים ויהודים לשורות המאבק האנטי-
ישראלי כדי לחזק את האמינות והתוקף של מאבק
זה .אף כי גם אלה ייחשבו לדה-לגיטימטורים יש
מקום לבחון את המענה מולם באופן המתייחס
להבדל בין ביקורת "מתוך המשפחה" (הגם
שלעתים היא הרסנית) ,לבין ויכוח פנימי (הקיים
מזה דורות) על מהות הציונות ,לבין ביקורת
חיצונית .מענה כזה יחייב הבחנה לא פשוטה
בין מי שהם מבקשי טובתו של העם היהודי ,אך
נותנים לשאיפה זו תרגום אנטי/לא ציוני לבין מי
שהם חורשי רעתו .ועוד :חלק מהויכוחים הללו
מתקיימים בתוך המרקם הדמוקרטי של מדינת
ישראל בו אין למהר ולפגוע.
שותפים בכוח למערכה נגד הדה-לגיטימציה – יש
•
לחפש ולפתח שותפויות עם גורמים רבים ככל
האפשר המוכנים להצטרף .עמם יש לכונן רשתות
נגדיות אל מול רשתות הדה-לגיטימציה .במאמץ
זה חיוני למצות את הפוטנציאל (הרחוק ממיצוי)
הגלום בעם היהודי ובסינרגיה בינו לבין מדינת
ישראל .לצד זאת ,יש יתרון רב גם לשילובם של
לא יהודים ושל גורמים ליברלים במערב במעגלי
המאבק בתופעה.
רביעית ,ראוי לנתח לאחור את האסטרטגיות והצעדים
שכבר יושמו וללמוד מה עובד ומה לא.

חמישית ,אף כי המערכה חובקת עולם חשוב
למקד את המאמץ במקומות ובגורמים שבהם
מתקיים פוטנציאל הנזק העיקרי – מערב אירופה,
האו"מ (זירת דה-לגיטימציה מרכזית וקריטית
אך מוזנחת יחסית)" ,ראשי" התנועה הדה
לגיטימטורית (מיפוי ראשוני מלמד כי מספר
האישים והארגונים המרכזיים שהם מחוללים
אקטיביים של דה-לגיטימציה אינו גדול) ,גורמי
חברה אזרחית והרשתות החברתיות .יש לבחור
בקפידה מקרים שבהם טובים הסיכויים להצלחה
ביוזמה אופנסיבית ,משפטית או אחרת.
שישית ,יש לפתח נרטיבים מעודכנים למה
שמייצגת מדינת ישראל – נרטיב אינטלקטואלי
של הציונות המודרנית ,שלפיתוחו יהיו שותפים
אינטלקטואלים כבדי משקל ,יהודים ולא יהודים,
ונרטיב המציג ומשווק את ישראל כמדינה חיונית,
יצירתית ותוססת התורמת ל"תיקון עולם"
ולרווחתו.
שביעית ,לצד מרכזיות ארה"ב לישראל ולעם היהודי,
יש לחתור לפיתוח יחסים עם כוחות גלובאליים עולים
כמו סין והודו ,שאינם מתאפיינים באנטישמיות
הקלאסית המאפיינת את אירופה.
שמינית ,יש להשתמש בכלים טכנולוגיים ,כולל מרחב
הסייבר והבלוגוספירה ,כדי להקים ולחבר רשתות,
להפיץ ולהציף מידע ,באמצעים מגוונים ויצירתיים.
יתר על כן ,חשוב להפיץ מסרים הפונים גם לרגש ,כולל
אמצעים ויזואליים.
לבסוף ,מומלץ כי ממשלת ישראל תמנה גורם אחד
בכיר ומוסמך מקרבה אשר יישא באחריות למאבק
בדה-לגיטימציה ,בכפיפות לראש-הממשלה ,ויקבל
לשם כך את הכלים הנדרשים .על גורם זה יוטל לפתח
אסטרטגיה ודרכי פעולה למאבק בדה-לגיטימציה,
על-בסיס מסקנות והמלצות כלל הגורמים העוסקים
בנושא ,ולפעול למימושן.
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ישראל והעם היהודי:
גיאופוליטיקה 2013-2012

הקדמה
המערכה על קולות הציבור הישראלי לקראת בחירות
ינואר  2013התמקדה בנושאי חברה ופנים .מציאות
זו איפשרה את כינונה של החזית האחידה שהפגינו
יאיר לפיד ונפתלי בנט במו"מ להרכבת הקואליציה
הממשלתית ואף לאחר הקמת הממשלה (למרות
שהראשון תומך בפתרון שתי המדינות והשני מתנגד
לכך נמרצות) .הציבור הישראלי ומרבית מנהיגיו נהגו
במערכת הבחירות כאילו סביבתה הקרובה והרחוקה
של ישראל אינה מציבה בפני ישראל אתגרים כבדים
ודילמות שמצריכות הכרעה בין חלופות .תופעה
מרתקת זו עשויה להיות מוסברת כביטוי של הדחקה
יחד עם פסימיות עמוקה לגבי יכולתה של ישראל
להשפיע במדיניותה על התהליכים המאיימים
שרוחשים סביבה.
יש הטוענים כי מצבה האסטרטגי של ישראל
השתפר .מדינות ערב טרודות בבעיות פנים וכלכלה
מעיקות המאיימות על יציבותן ,ויציאתן למלחמה
קונבנציונאלית נגד ישראל אינה נראית כתסריט
הגיוני .הצבא הסורי עסוק במלחמת האזרחים ,הציר
איראן-דמשק-חיזבאללה מתערער ,חמאס איבד את
בסיסו בסוריה והעולם הערבי עסוק בעימות פנימי
של סונים נגד שיעים .במקביל – הסכמי השלום עם
ירדן ועם מצרים נותרו על מכונם ,היחסים עם טורקיה,
לאחר התנצלותו של ראש הממשלה על פרשת המשט

לעזה ,שוב לא בנקודת השפל .נמשך בהצלחה פיתוחם
של שדות הגז מול חיפה שיהפכו את ישראל ליצואנית
אנרגיה ,וביקורו של אובמה בישראל אותת לאזור על
תמיכתה החד-משמעית של המעצמה האמריקנית
בישראל .אלא שנתונים אלה ,חיוביים מבחינתה של
ישראל ככל שיהיו ,אינם משנים את עובדת היותה
של ישראל ניצבת בליבו של אזור רוגש ואלים ,העובר
שינויים דרמטיים והרוחש תהליכים העלולים לפגוע
בה קשות ולעמתה מול תרחישים מאיימים:
הידרדרות ביטחונית – הידרדרות המצב הביטחוני
•
בגבולות ישראל ,פעולות טרור נגד מטרות
ישראליות ויהודיות בחו"ל ,תקיפת טילים נגד
ריכוזי אוכלוסיה בישראל ,שימוש בנשק כימי,
ובמקרה הקיצון מלחמה כוללת בה ישראל
תיאלץ להתמודד מול מתקפה משולבת על פני
מספר חזיתות כולל חזית העורף (למשל על רקע
תקיפות ישראליות בסוריה ,בעקבות פעולה
ישראלית או אמריקנית נגד איראן ,בעקבות
הידרדרות היחסים עם הפלסטינים ,וכד').
פגיעה במעמדה המדיני של ישראל – על רקע
•
אפשרות הצטיירותה של ישראל כמי שאחראית
להיעדר פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני,
הכירסום במעמדה של בעלת הברית האמריקנית,
קריסת הציר האסטרטגי ירושלים – קהיר ועלייתו
של האסלאם הפוליטי במזרח התיכון.
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פגיעה כלכלית  -כתוצאה מהידרדרות ביטחונית
•
ו/או כחלק ממסע ה"דה-לגיטימציה" המתנהל
נגד ישראל :סנקציות שיופעלו נגד מוצרים,
תיירות ,השקעות ,וכד'.
פגיעה ביחסי ישראל-ארה"ב – נוכח אפשרות
•
התממשות התסריט בו ישראל תוקפת את איראן
למורת רוחה של ארה"ב ,האפשרות שארה"ב
תהיה שותפה להסכם עם איראן אשר יהיה בלתי
קביל על ישראל ,וכן אם ישראל לא תמלא הציפיות
של וושינגטון בתחום קידומו של הסכם ישראלי-
פלסטיני .כל אלה עלולים
קיימות
מגמות
לחזק
נמשך הכרסום
בארה"ב ,שבשלב זה רחוקות
בעוצמתה
מלהיות דומיננטיות ,על
ובמעמדה
פיהן ישראל נתפסת כמי
הבינלאומי
שפוגעת באינטרס הלאומי
של ארה"ב
האמריקני.
פרק זה נועד לנסח את
עיקר הדילמות הניצבות
בזירה
ישראל
בפני
הגיאופוליטית על רקע
התפתחויות השנה שחלפה.
הדילמות
של
ניסוחן
חשוב משום שהוא מחדד
את ההבחנה בין נושאי חוץ עליהם אין לישראל
יכולת השפעה ממשית לבין נושאים בהם להכרעות
ישראליות יש יכולת להיטיב את מצבה ולקדם את
אינטרסיה .גישה פטליסטית עלולה לדחוק את
ישראל לשיתוק מדיני ולהעדפת מדיניות של "אי
החלטה" ,למרות שאי-החלטה כמוה כהחלטה ,וגם
לה מחיר לצד התועלת .ההיקף הרחב של הדילמות
והמשמעות הגדולה של העדפת חלופה אחת
על רעותה עלול ליצור השפעה משתקת ולדחוף
למדיניות של המתנה "עד שהאבק ישקע" .אלא
שהאבק ככל הנראה לא עומד לשקוע בקרוב ונגזר על
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ישראל להתנהל ולקבל החלטות בזירה גיאופוליטית
קשה לחיזוי ורוויה בסכנות .כמות "החלקים הנעים"
במערכת הבינ"ל על מגוון מרכיביה הופכת את
מלאכת ניהול מדיניות החוץ והביטחון לאתגר מורכב
ביותר .הכרעות כבדות משקל מתבקשות נוכח
ההתפתחויות הגיאופוליטיות בארבעת המכלולים
הבאים:
.אהמכלול הגלובלי :בו "הסדר העולמי" שנהג
בתקופת המלחמה הקרה וזה שאפיין את שנות
הדומיננטיות האמריקנית לאחר קריסת ברה"מ,
פינה מקום ל"אי-סדר עולמי" אשר טרם התגבש
לכלל מבנה יציב ומתפקד .במקביל לעלייתה
של אסיה והאתגר הגיאופוליטי שרוסיה עדיין
מוסיפה להציב בפני וושינגטון ,נמשך הכרסום
בעוצמתה ובמעמדה הבינ"ל של ארה"ב ,המעצמה
שידידותה וסיועה לישראל כה קריטיים ושהינה
גם בית בו משגשגת באופן חסר תקדים קרוב
למחציתו של העם היהודי .הימנעותו עד עתה
של הנשיא אובמה מהפגנת מנהיגות תקיפה אל
מול הפרובוקציות של צפון קוריאה ,העקשנות
האיראנית לקדם את פרויקט הגרעין ושפיכות
הדמים הקשה בסוריה ובכלל זה שימוש בנשק
כימי – מחזקים את הדימוי המתגבש של מעצמה
המתמקדת במשבר כלכלי מעיק ובבעיות פנים
קשות ,ומעדיפה ,אם בכלל ,ל"הוביל מאחור".
.בהמכלול המזרח-תיכוני :המונח "האביב הערבי"
מתגלה לכל היותר כחזון לעתיד הרחוק .הדחת
השליטים האוטוקרטים לא הביאה תחתם
משטרים דמוקרטיים והתנהלות ליברלית .לצד
שחרור כוחות ואנרגיות עממיים המבקשים חירות,
כלכלה ,כבוד ומשילות ,רעידת האדמה האזורית
שחררה כוחות ואנרגיות אנטי-דמוקרטיים ואנטי-
מערביים במהותם ,שהפכו דומיננטיים .כך נסללה
הדרך לעלייתו של האסלאם הפוליטי ,אך אופן
תפקודו והישגיו ליד הגה השלטון מעוררים

אכזבה והתפכחות .העוגנים שסיפקו לאורך
השנים יציבות אסטרטגית יחסית ,מתערערים,
מעוררים מתיחויות עדתיות ואחרות ומחלישים
את המסגרות המדינתיות מבלי שניתן לראות
באופק הקרוב התייצבות ורגיעה :מלחמת
האזרחים בסוריה וסכנת התפרקותה ,המשבר
הכלכלי והפוליטי במצרים ,האיום על יציבותן
של ירדן ולבנון ,אי ההצלחה להגיע ליציבות
ולהסכמה פנימית בעיראק ,וכל זאת ,כאשר איראן
מוסיפה להתקדם לקראת השגת נשק גרעיני תוך
שהיא מגבירה חתרנותה בניסיון לנצל הזעזועים
להעמקת השפעתה במרחב .תמונה זו מקטינה
את האיומים הצבאיים המדינתיים על ישראל אך
מחזקת כוחות לא-מדינתיים עוינים לה והופכת
את סביבת הפעולה של ישראל במרחב לעוד יותר
רגישה ומסובכת.
.גמכלול הסכסוך הישראלי-פלסטיני :בו היעדר
פתרון מוסיף להוות איום על ביטחונה ואופייה
היהודי-דמוקרטי של ישראל ומסייע בליבוי
תופעות של דה-לגיטימציה נגדה .אם המאמץ
הנוכחי של ארה"ב להתניע מו"מ בין ישראל
והפלסטינים ייכשל כקודמיו ,הצד הפלסטיני
צפוי לחתור להחלפת המודל של "שיחות ישירות
בתיווך אמריקני" במסלול חלופי  -מודל של
פתרון כמו-כפוי בחסות רב-לאומית ,ובמקרה
קיצון ל"החזיר את המפתחות" ואת האחריות על
הגדמ"ע לידי ישראל ולהעדיף פתרון של מדינה
אחת לשני העמים .התפתחויות אלה עלולות
לערער את המצב הביטחוני עד כדי פריצתה
של אינתיפאדה שלישית .לעומת תרחיש זה,
התקדמות לפתרון קבע ישראלי – פלסטיני
עשויה להיות בעלת פוטנציאל לשינוי מערכתי
במצבה האסטרטגי של ישראל ואף במתן מענה,
ולו חלקי ,לאתגרים חדשים שנולדו על רקע
המרי הערבי.

.דמכלול משולש היחסים ירושלים-וושינגטון-
יהדות ארה"ב :בו מצוי משאב אסטרטגי מכריע
לעוצמת ישראל והעם היהודי ,הנשיא נתן בביקורו
בישראל ביטוי עז לתמיכה האמריקנית בה ,אך לא
הסתיר פערים בנושא איראן ובנושא הפלסטיני
שעלולים להתפתח למחלוקות בעייתיות.

מעמד ארה"ב בעולם ובאזור
ההתפתחויות המאששות את הטיעון בדבר עניין
אמריקני פוחת במזה"ת
ארה"ב שואפת
נעוצות במשבר הכלכלי
לסיים את
המתמשך בארה"ב ,הקיצוץ
פרק המעורבות
החריף בתקציב הפנטגון,
הצבאית
התמקדותה של וושינגטון
האקטיבית
באסיה ובעלייתה של סין,
במזרח התיכון
והתחזית כי קרוב המועד
בו ארה"ב לא תהיה תלוייה
יותר במקורות אנרגיה
מזה"תיים וחיצוניים בכלל.
המשך מגמת ההתנתקות
(לאחר
מאפגניסטן
ההתנתקות מעיראק) וההימנעות עד עתה ממעורבות
צבאית בסוריה מעידים על הרצון האמריקני לחתום
את פרק המעורבות הצבאית האקטיבית באזור.
מבחינתה של ישראל מתחדדת דילמה :תהליך מדיני
משמעותי בהובלה אמריקנית עלול לדרוש ויתורים
כואבים ולהזמין לחצים מצדה של וושינגטון להגיע
להסדר .לעומת זאת ,התנתקות של ארה"ב עלולה
להמריץ גורמים פחות ידידותיים לחתור להנהגת
התהליך המדיני ולשנות את מתכונתו (מו"מ ישיר)
לדפוס פחות נוח לישראל (מסגרת בינ"ל ,או"מ וכד').
לא פחות מכך תוהים השחקנים האזוריים עד כמה
רחוק תהא ארה"ב מוכנה ללכת לעצירת תכנית הגרעין
האיראנית או לחרוג ממדיניותה הפאסיבית בסוריה.
המכון למדיניות העם היהודי
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אופן הטיפול האמריקני הבלתי-אגרסיבי באתגר
שמציבה לפניה צפון-קוריאה מצטרף בעיני מדינות
המזה"ת למקרי המבחן המשליכים באופן שלילי על
מעמדה של ארה"ב .עם זאת ,פרשנים רבים סבורים כי
ארה"ב לא תוכל להתנתק מן האזור משום הפוטנציאל
שבו לערער את ביטחון העולם ,להצית מלחמה
גרעינית ,ולגרום למשבר אנרגטי-כלכלי עולמי .פיגוע
הטרור בקו הסיום של מרוץ המרתון בבוסטון (15
אפריל )2013 ,שימש את טיעוניו של המחנה הגורס
כי גם אם ארה"ב תיטוש את המזה"ת ,הרי זה לא יטוש
את ארה"ב.

סוגיה פתוחה:
להקטין
האמריקנית
הנטייה
נוכח
מעורבותה במזה"ת ,וההנחה כי מגמה זו
שלילית מבחינתה של ישראל :האם וכיצד
יכולה ישראל ל"שכנע" את ארה"ב להמשיך
מעורבותה באזור?

התקדמותה של איראן
לאחיזה בנשק גרעיני
למרות שהסנקציות פוגעות קשות בכלכלתה ,איראן
לקדם
השנה
הוסיפה
בהתמדה את יכולתה לפתח
איראן חיזקה
נשק גרעיני .דו"ח הסוכנות
את יכולתה
הבינ"ל לאנרגיה אטומית
להאיץ הפקתו
( 21פברואר )2013 ,קבע כי
של חומר בקיע
איראן החלה להציב כ180-
הנדרש לייצר
(צנטריפוגות)
סרכזות
פצצה גרעינית
במתקן
מתקדמות
להעשרת אורניום בנתאנז,
ובכך תיגברה משמעותית
את יכולתה להאיץ את
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ייצורו של חומר בקיע הדרוש לייצור פצצה אטומית.
ר' אמ"ן לשעבר עמוס ידלין העריך כי "עד הקיץ
האיראנים יעברו בוודאות את הקו האדום שהציב
ראש הממשלה בנימין נתניהו בנאומו באו"ם" 1.נתניהו
עצמו התבטא ( 29אפריל )2013 ,כי" ,איראן טרם חצתה
את הקו האדום שהצבתי באו"מ אבל היא מתקרבת
אליו בשיטתיות" 2.גורמי המודיעין במערב חלוקים
בהערכתם אודות הזמן שיידרש לאיראן לייצור פצצה
גרעינית מרגע התקבלותה של החלטה פוליטית .הנשיא
אובמה הבהיר כי המודיעין האמריקני סבור שתחלוף
3
שנה ואולי אף יותר עד ליצורה של הפצצה הראשונה.
אין בפערי הערכה הקיימים בתחום כדי לערער על
המסקנה האחת :איראן מתקרבת מאוד לאחיזה בפצצה
גרעינית ,והיא מתקדמת אל היעד בכל מסלולי הפיתוח
הדרושים :ייצור חומר בקיע ,פיתוח כלי הנשק עצמו
והכשרת טילי השיגור ,כך שלמן ההחלטה הפוליטית
ועד התקיימותה של יכולת הפעלה יעבור זמן קצר ככל
שניתן .במקביל מסלימה הרטוריקה בין ישראל ואיראן.
נתניהו חוזר ומתחייב כי ישראל לא תקבל איראן
גרעינית ,והרמטכ"ל הישראלי גנץ כאשר נשאל בראיון
( 16אפריל )2013 ,אם יש לצה"ל יכולת לתקוף לבדו
את המתקנים הגרעיניים באיראן ,משיב" :חד-משמעית
כן" 4.הצד האיראני מוסיף לאיים וחאמנאי מבטיח (23
מרס )2013 ,כי אם תתקוף ישראל את מתקני הגרעין
של ארצו " -הרפובליקה האיסלאמית תמחק את תל
אביב וחיפה" 5.מעניין עם זאת ,כי במערכת הבחירות
לנשיאות איראן חלק מן המתמודדים ביקורתיים לגבי
מדיניות החוץ של אחמדינג'אד ואינם משתמשים
ברטוריקה פרועה נגד ישראל.
שיחות הגרעין בין איראן לקבוצת ה( P5+1 -ארה"ב,
רוסיה ,סין ,בריטניה ,גרמניה וצרפת) ,לא הובילו
לפריצת דרך עד עתה .גם אם שיחות אלה יתחדשו
הרי כלל לא ברור אם יניבו תוצאות (ואם אכן תהיינה
תוצאות – לא בהכרח הן תשבענה את רצונה של
ישראל) .הליכה איראנית על סף היכולת שמאפשרת

פריצה מהירה ליצור נשק גרעיני לצד מהלכי סרק
דיפלומטיים  -עלולה להותיר את ירושלים בשנה
הקרובה עם הדילמה האם לתקוף צבאית את מתקני
הגרעין (הכרעה שעלולה להיות בניגוד לעמדת
ארה"ב) ,או להסתכן ולהמתין למהלך צבאי של ארה"ב.
ההחלטה הישראלית תיגזר בעיקר מההתפתחויות
בפרויקט הגרעין האיראני ,בצירוף הערכת נכונות
ממשל אובמה להפעיל כוח לעצירת הפרויקט (וכמובן
עצם יכולתה של ישראל להשיג המטרה לבדה בפעולה
צבאית) .הניסוי הגרעיני שביצעה צפון-קוריאה
והמהלכים המתריסים שנקטה בעקבותיו ,מעמידים
במבחן את נחישותה של ארה"ב במאבק נגד תפוצתו
של נשק גרעיני .איראן בוחנת את מידת נחרצותה של
וושינגטון ,ואמנם מזכיר המדינה ג'ון קרי התבטא כי
יש "להפגין נחישות כלפי צפון-קוריאה ,אחרת איראן
תקבל ממנה השראה" 6.אובמה אמנם הבטיח בראיון
לערוץ  14( 2מארס" :)2013 ,כאשר אני אומר שכול
האופציות הן על השולחן ,כול האופציות על השולחן
ולארה"ב יש יכולות משמעותיות .המטרה שלנו היא
שלאיראן לא יהיה נשק המאיים על ישראל או כזה
שיוביל למירוץ חימוש באזור" (ג'רוזלם פוסט 14 ,מרס,
 .)2013אלא שהספקנים גורסים שאין לתלות משמעות
אופרטיבית ברטוריקה של הנשיא משום שטרם פעל
צבאית נוכח חציית הקו האדום שקבע לאסד – שימוש
בנשק כימי .ואכן ,סביר שהפרשנות המעשית שיתן
אובמה לאזהרתו זו תשפיע על רמת האמינות ששליטי
איראן ייחסו למחוייבותו ההצהרתית למנוע איראן
גרעינית ,ולא להסתפק בהכלתה.

סוגיה פתוחה:
האם על ישראל לתקוף לבדה את איראן
במקרה שתסיק כי איראן חצתה את הקו
האדום?

"האביב הערבי" והסערה במזה"ת
החודשים האחרונים מלמדים כי "האביב הערבי"
אינו מבטיח מעבר מהיר ורגוע למשטרים דמוקרטים
המגוננים על זכויות האדם ומודרכים על ידי עקרונות
ליברליים .האופטימיות ששררה בקרב רבים בראשית
המרי פינתה מקום לדאגה .הולך וגובר הספק אם
המרי שהצליח להפיל שליטים מכיסאם יידע גם ליצוק
דבק חדש ותכנים ליברליים בחברה עמוסה בעוני,
אנאלפביתיות ,שבטיות ,שסעים חברתיים ,אסלאם
קיצוני ,דיכוי נשים ,ממשל
רווי שחיתות ,אפליה של
"האביב הערבי"
מיעוטים ,אבטלה ,מערכות
ערער עוגנים
חינוך ירודות ,כלכלה מפגרת
שסיפקו מבחינת
ומעמד ביניים מוחלש.
ישראל יציבות
ישראל,
של
מבחינתה
אסטרטגית
התערערו מאוד העוגנים
יחסית לאורך
שסיפקו לאורך השנים
השנים
יציבות אסטרטגית יחסית.
ישראל ניצבת מול מזרח
תיכון בלתי יציב ,בו מתחזקת
הדומיננטיות של האסלאם הפוליטי העויין ביסודו
לישראל ולמערב ,במרחב פורחים גורמים סלפיים
וג'יהאדיסטים קיצוניים ,מחריף המתח הסוני-שיעי,
מתערערות מסגרות מדינתיות ,גובר הקושי להתנהל
מול ממשלות מוחלשות שאינן "כתובת" ממשית
למתרחש בתוך שטחן הריבוני ,ובכל מקרה שליטי האזור
חייבים להיות קשובים יותר מבעבר ל"רחוב הערבי"
המחזיק עוינות רבה כלפי ישראל .הזעזועים בעולם
הערבי ממחישים הקושי לעצב דוקטרינה קוהרנטית
אלגנטית אחת שממנה ייגזרו תשובות ברורות לכל
דילמה שמתעוררת .יש אף שיטענו כי במצב כה דינאמי
ובלתי צפוי העמוס בסתירות פנימיות ,תהיה זו טעות
ליישם כלל אחד ויחיד נוכח כל סיטואציה שמתעוררת,
ויש להתנהל מול כל אתגר בנפרד.
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סכנת התפרקותה של סוריה
מלחמת האזרחים בסוריה שהחריפה בשנה החולפת,
גבתה חייהם של לפחות  93,000איש והפכה
למעלה ממיליון אזרחים סורים לפליטים .הקהילה
הבינ"ל לא הצליחה לבלום את המשבר .רוסיה וסין
מונעות קבלת החלטות מחייבות במועצת הביטחון
שמשמעותן הדחתו של אסד .לצד היתרונות
האסטרטגיים הגלומים בשחיקת כוחו של הצבא
הסורי והפגיעה בציר איראן-דמשק-חיזבאללה,
ישראל חוששת מהתפרקות
הממשל המרכזי בסוריה
ארה"ב נרתעת –
והפיכתה למשכנם של
בינתיים – מסיוע
גורמי טרור אסלאמיים
בנשק למורדים
שיפעלו לעירעור השקט
בסוריה,
בגבול הגולן .לראשונה
מחשש כי יפול
יוהכ"פ
מלחמת
מאז
לידי גורמים
בחודשים
התרחשו
איסלאמיים
האחרונים מספר תקריות
קיצוניים
אש בגולן (הראשונה בהן
התרחשה ב 12 -בנובמבר,
 .)2012ישראל הגיבה
בירי לעבר מטרות סוריות
כדי להבהיר שלא תנצור
אש מול התפתחויות כאלה .המתיחות בין ישראל
לסוריה החריפה בעקבות הכרזת דמשק כי ישראל
תקפה מהאוויר מכון מחקר צבאי ליד דמשק (30
ינואר .)2013 ,גורמים זרים דיווחו כי בתקיפה זו
הושמדו טילי קרקע-אוויר מתקדמים שהיו בדרכם
אל חיזבאללה בלבנון .תקיפה ישראלית נוספת
התרחשה בשני גלים ב 2 -וב 5 -במאי  2013ויעדה
טילים ומערכות נשק מתקדמות שהיו בדרכם
מאיראן לחיזבאללה .הנשיא אובמה הבהיר ( 4מאי,
" :)2013אני ממשיך להאמין כי מוצדק שהישראלים
מתגוננים מפני העברת נשק מתקדם לאירגוני טרור
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כמו חיזבאללה" 7.אי-הוודאות לגבי העתיד להתרחש
בסוריה לאחר לכתו של אסד והפיצול הקיים בקרב
כוחות האופוזיציה מרתיעים בינתיים את ארה"ב
מאספקת נשק למורדים .החשש הינו כי הנשק
יגיע לידיהם של גורמי איסלאם קיצונים ובסופו
של דבר יופנה כנגד יעדים אמריקניים וישראלים.
למרות חששות אלה ,ארה"ב הגבירה בעת האחרונה
את סיועה הכספי וההומניטארי לחלק מאירגוני
המורדים ,שלגביהם יש הערכה כי לא יפעלו בהמשך
כנגד האינטרס האמריקני .בישראל גובר החשש
מזליגה של נשק כימי ונשק אסטרטגי אחר מסוריה
לידי חיזבאללה ולידי גורמי טרור ג'יהאדיסטים
המוצאים עתה בסוריה כר נוח לפעילותם .ראש
חטיבת המחקר באמ"ן ,תא"ל איתי ברון ,אישר
בנאום פומבי כי המשטר הסורי עשה שימוש בנשק
כימי" :למיטב הבנתנו המקצועית המשטר עשה
שימוש בחל"כ (חומר לחימה כימי) ממית בשורה
של אירועים ,כולל האירוע ב 19-במארס" (אירוע בו
האשים המשטר הסורי את המורדים בשימוש בנשק
כימי) הודעה זו העמידה את ארה"ב בפני דילמה
קשה ,מאחר שהנשיא אובמה הזהיר פומבית את אסד
ששימוש בנשק כימי ישנה את כללי המשחק ויהווה
"קו אדום" .לאחר יממה של תגובות אמריקניות
מהוססות לגבי עצם המידע ,אישרה ארה"ב (25
אפריל )2013 ,כי אכן צבא סוריה עשה שימוש בנשק
כימי מסוג "סארין" ,גז עצבים קטלני .הנשיא אובמה
ניצב עתה בפני לחצים לעמוד במילתו ולפעול צבאית
נגד אסד ,אלא שעד כתיבת שורות אלה ,אובמה
נוקט זהירות ומבהיר כי דרושות בדיקות נוספות כדי
לאשר סופית את המידע המודיעיני .אובמה גם זהיר
בהבהרת אופי התגובה האמריקנית שנגזרת מחציית
הקו האדום על ידי אסד ואינו מפרט כיצד "המשחק
ישתנה" מבחינתה של וושינגטון .סקר שהתפרסם
בסוף אפריל גילה כי  62אחוז מאזרחי ארה"ב
מתנגדים למעורבות צבאית בסוריה ורק  24אחוז

תומכים 8.פרשנים שונים מעריכים כי נוכח הירתעותו
של אובמה משיגור חיילים אמריקנים למלחמה
נוספת במזה"ת ,תגובתו עשויה להצטמצם לאישור
העברת כלי לחימה לקבוצות מסויימות מקרב מחנה
המורדים ,הכרזה על אזור מוגבל בו תיאסר פעילות
אווירית סורית וכד' .גורמי מודיעין שונים שמיהרו
בחודשי המרד הראשונים לבשר על נפילתו הקרובה
של אסד ,זהירים עתה בקביעות גורפות כאלה.
בראשית מאי  2013אף נרשמים הישגים לצבאו של
אסד והוא נהנה מתמיכה צבאית פעילה של איראן
וחזבאללה ,וממטריה מדינית-דיפלומטית ואספקת
נשק מתקדם האמור להרתיע מעורבות צבאית
חיצונית  -מצד רוסיה .גם סין אינה נלהבת מהפעלת
כוח צבאי נגד משטרו .אין גם להתעלם מהתמיכה
הפנימית לה זוכה אסד בתוך סוריה עצמה :המיעוט
העלאווי המהווה כ– 12אחוז מתוך  22מיליון אזרחי
סוריה ,ואשר שולט במדינה מאז  ,1970חושש לעצם
קיומו באם השלטון יעבור לידי הרוב הסוני (כ-
 70אחוז מאזרחי סוריה) .המיעוט הנוצרי בסוריה
(כ 10-אחוז) מעדיף בד"כ את שלטונו של אסד או
יושב על הגדר (למחנה התומך מצטרפים גם אנשי
עסקים סונים חילונים החוששים שהפלתו תמוטט
את המשק הסורי) .תוכניתם המשותפת של ג'ון קרי
ועמיתו הרוסי לברוב (שפורסמה ב 7-מאי)2013 ,
לכנס ועידה בינ"ל לפתרון המשבר בסוריה מעוררת
בשלב זה תקוות מוגבלות בלבד ,אך עצם ההמתנה
לכינוס הוועידה עשויה להצטרף לנימוקיו של אובמה
נגד מהלך צבאי מיידי נגד אסד.
ראש הממשלה נתניהו התבטא ( 29אפריל ,)2013
כי "סוריה מתבקעת ,ניצבים בה כוחות חדשים והם
מציבים שתי סכנות אפשריות  -תקיפה מקו רמת
הגולן ונפילת כלי נשק קטלניים בידי חיזבאללה
וארגוני הטרור" 9.ישראל מתמרנת אפוא על קו עדין:
היא נחושה להגיב על כל ירי לעבר שטחה ,לבלום
בכוח העברת נשק מתקדם לחיזבאללה וכמובן

לפעול במקרה שתזהה מהלכי היערכות לתקיפה
כימית נגד יעד ישראלי – כל אלה עלולים כמובן לגרור
להידרדרות אלימה .הידרדרות כזו עלולה להתרחש
גם בעקבות תגובה סורית ועצם מהלכיה להצטייד
בטילי קרקע-אוויר רוסיים מדגם  . S-300לא בכדי,
נתניהו יצא לפגישת בזק עם הנשיא פוטין כדי לנסות
ולבלום את העיסקה ( 14מאי ,)2013 ,בשלב זה – ללא
תוצאות .במקביל ,ה"ניו יורק טיימס" פירסם אזהרתו
היזומה של בכיר ישראלי ( 15מאי" :)2013 ,אם אסד
יגיב בתקיפתה של ישראל ,או שינסה לפגוע בישראל
באמצעות גורמי הטרור הקשורים אליו ,הוא מסתכן
10
באיבוד משטרו ,משום שישראל תגיב".

סוגיות פתוחות:
כיצד להוסיף ולבלום העברת נשק
•
מתקדם לחיזבאללה מבלי להגרר
למערבולת הסורית ומבלי להידרדר
להסלמה בגבול או למלחמה כוללת
בצפון?
כיצד למנוע הפעלת נשק כימי נגד
•
מטרות ישראליות ואת נפילתו בידי
אירגוני טרור?
כיצד להיערך להתפרקותה האפשרית
•
של סוריה והפיכתה למדינה כושלת?
האם וכיצד ליצור ערוצי קשר אל גורמי
•
האופוזיציה הסוריים.

חיזבאללה והסכנה לעירעור
היציבות בלבנון
מלחמת האזרחים בסוריה מערערת את היציבות
בלבנון .כ 400,000-פליטים סורים שברחו ללבנון יוצרים
בעיה הומניטארית משמעותית .ראש הממשלה נג'יב
מיקאתי התפטר ( 23מארס )2013 ,עקב חילוקי דעות
המכון למדיניות העם היהודי
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קשים עם חברי ממשלתו בעניין חוק הבחירות וסיום
תפקידו של מפקד הביטחון הלאומי הפנימי בלבנון.
הנשיא סולימאן הטיל ( 7אפריל )2013 ,את מלאכת
הרכבת הממשלה החדשה על חבר הפרלמנט הוותיק
תמאם סלאם ,אשר יצטרך להשיג קונסנסוס סביב חוק
הבחירות מעורר המחלוקת (הבחירות לפרלמנט נועדו
להתקיים ביולי  .)2013יהיה עליו להתמודד במקביל
מול האיומים הכלכליים והביטחוניים המחריפים
נוכח הקרבות בסוריה ומול השסעים האתניים
המתעוררים נוכח תמיכתו הפעילה של חיזבאללה
באסד .תמיכת האירגון
באסד מערערת את מעמדו
תמיכת
בעולם הערבי בכלל ובלבנון
חזבאללה
בפרט .לוחמי חיזבאללה
באסד מערערת
פועלים לצידם של כוחות
את מעמדו
אסד בסוריה .עשרות מהם
בעולם הערבי,
שנהרגו מובאים לקבורה
בפרט בלבנון
בלבנון .מציאות זו מפריכה
את טענתו של האירגון
כי יכולתו הצבאית נועדה
להגן על לבנון מפני ישראל.
התייצבותו לצד אסד השנוא
מצטיירת כהצטרפות לחזית
שיעית כנגד הסונים ושומטת
את הקרקע מתחת לדימוי אותו טיפח נסראללה במשך
שנים ,לפיו אירגונו פועל למען האינטרס של כל אזרחי
לבנון .כבר עתה מתעוררים בלבנון מתחים אלימים
בין תומכי אסד ומתנגדיו בעיר טריפולי ,ונשמעת
ביקורת פומבית חסרת תקדים על חזבאללה מצד
גורמים סוניים .קריסה סופית של משטר אסד תותיר
את חיזבאללה בבידוד אסטרטגי ,ללא בעל ברית
סורי ותוך פגיעה קשה בחולייה המקשרת עם איראן.
מאמצי האירגון לזכות בלגיטימציה בינ"ל נפגעו גם
על רקע פרסום עדויות על מעורבותו בטרור בינ"ל,
זאת בעקבות הודעת בולגריה ( 5פברואר )2013 ,כי
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חקירתה העלתה שחיזבאללה אחראי לפיגוע בבורגס
בו נהרגו חמישה ישראלים ואזרח בולגרי אחד (יולי,
 .)2012בעקבות זאת נדרש האיחוד האירופי (נגד רצונו
ובלחץ ארה"ב וישראל) מחדש לשאלה  -האם להגדיר
את חזבאללה כארגון טרור.
נוכח התמקדותו בניסיון לסייע למשטר אסד ולהצילו,
חזבאללה נרתע מלפתוח חזית עם ישראל ועד עתה
לא הגיב על התקיפות הישראליות על שיירות נשק
שיועדו לו מסוריה ועל מאגרי טילים מתקדמים
שהגיעו מאיראן ואוחסנו ליד דמשק .עם זאת ,ולמרות
התמקדותם בחזית הסורית ,אין להניח כי חיזבאללה
ופטרונו האיראני יבליגו גם בהמשך .המשך מאמצי
חיזבאללה להצטייד בנשק מאיראן ולשים יד על מאגרי
נשק אסטרטגי בסוריה מחד ,ונחישותה של ישראל
לסכל זאת עלולים להביא להסלמה ,לפיגועי נקמה
בחו"ל נגד מטרות ישראליות ויהודיות ,ולהידרדרות
למלחמה.

סוגיה פתוחה:
כיצד להוסיף ולסכל את הצטיידות
חזבאללה בנשק איכותי מבלי להידרדר
למלחמה ?

מצרים
מאז הכתרתו של מורסי כנשיא ( 30יוני ,)2012 ,האחים
המוסלמים פועלים באגרסיביות להביא לביטוי
את כוחם הפוליטי בכל מערכות הממשל במצרים.
מורסי הדיח את ראשי הצבא ומערכות המודיעין (12
אוגוסט ,)2012 ,והעניק לעצמו סמכויות המשחררות
אותו מפיקוחה של הרשות השופטת ( 22נובמבר,
 – )2012עד לכינון החוקה החדשה (המשקפת תפיסת
עולם איסלאמיסטית) .מהלכיו של מורסי ,יחד עם
המצב הכלכלי הנואש של מצרים ,הביאו להפגנות

ענק אלימות ולהתגבשות משמעותית יותר של
האופוזיציה .מורסי דבק במאפייניו הקרים ממילא של
הסכם השלום עם ישראל ,אם כי הוא מעוניין ברגיעה
לאורך גבול מצרים-ישראל-עזה ,ולכן סייע ביעילות
להשגת הפסקת אש מול החמאס בעקבות מבצע
"עמוד ענן" ,והוא מוסיף ללחוץ על חמאס לקיימה
ופועל לבלימת גורמי הטרור בסיני.
אחרי הפיגוע באזור כרם-שלום ,שבו הרגו קיצונים
איסלאמים  16שוטרים מצרים ( 5אוגוסט)2012 ,
התעוררה מתיחות בין קהיר לחמאס (על רקע חשדות
מצריים שחמאס היה מודע לתכנון הפיגוע) ,וקהיר
הכריזה על מבצע נרחב לחיסול תשתיות הטרור בסיני.
למרות מאמצי המצרים ,גורמי טרור קיצוניים שיזמו
בשנה האחרונה מספר פיגועים נגד מטרות בישראל
(בכללן – אילת) ,מוסיפים למצוא מסתור בסיני .זרם
הברחות האמל"ח דרך חצי-האי לעזה נמשך אף
כי פחת תחת הלחץ המצרי הגובר .ניכר כי התלות
הכלכלית והצבאית של מצרים בסיוע האמריקני
מחזקים את האינטרס המצרי בתיאום ביטחוני עם
ישראל ,אשר ימנע הידרדרות ויסכן את הסכם השלום
עם ישראל ואת יחסי קהיר עם וושינגטון.
האחים המוסלמים עומדים למבחן בפעם הראשונה
בתולדותיהם כממשלה ולא כאופוזיציה .המבחן
קשה מנשוא ,נוכח המצב הכלכלי הנואש .רזרבות
מטבע החוץ שעמדו על  40מיליארד דולר בשלהי
כהונת מובארק ,עמדו בחודש פברואר  2013על 13.5
מיליארד דולר ובכוחן לממן כ 3 -חודשי יבוא בלבד
של מוצרי היסוד להם משוועת הכלכלה המצרית
(מצרים נאלצת לייבא  40אחוז מן המזון ו 70-אחוז
מן האנרגיה הדרושים לה) .כבר עתה ניכרים חוסרים
בחומרי גלם המשמשים את התעשייה המצרית.
ערכו של המטבע המצרי בירידה; התיירות ,שמהווה
 12אחוז מכלכלת מצרים ומקור חשוב למטבע זר,
משותקת עקב חששות התיירים הפוטנציאליים מאי-
היציבות הביטחונית ומן הרוח הקלריקאלית שמשרה

שלטון האחים המוסלמים .המשקיעים הזרים נרתעים
מלסכן כספם והמשקיעים המקומיים מעדיפים
להעביר הונם אל מחוץ למצרים .קרן המטבע דורשת
רפורמות תמורת הלוואות שיעניקו מרחב נשימה
לכלכלה ויאפשרו לקבל אשראים נוספים (מחירו של
כל דולר שלֹווה הממשלה המצרית יקר יחסית ,בשל
האמון הנמוך בכושר ההחזר של מצרים) .הנשיא מורסי
חושש כי קיצוץ בסובסידיות כדרישת קרן המטבע (25
אחוז מהתקציב המצרי) יחזיר את ההמונים הזועמים
אל הרחובות .סיוע חרום של קטאר ( 8מיליארד דולר)
העניק למורסי מרחב נשימה
לעכב ההכרעות הקשות ,אך
נשיא מצרים
לא להימלט מהן .שיעור
מורסי רוצה
האבטלה הרשמי לגבי שנת
בהמשך
 2012עומד על  12.7אחוז
"השלום הקר",
( 42.7אחוז בקרב שכבת
אך מעוניין
הגיל  )20-24שמשמעותו:
ברגיעה לאורך
מובטלים.
מיליון
3.4
גבול מצרים–
רישומם של נתונים אלה
ישראל–עזה
מחריף עקב היעדר מערכות
תומכות
סוציאליות
וחסכונות של ממש בקרב
ציבור המובטלים .ממשלת
האחים המוסלמים טרם
הוכיחה יכולות מקצועיות להתמודד נוכח האתגר,
מה גם שהמשבר הפוליטי מקשה על גיוס האופוזיציה
הפרלמנטרית לתמוך ברפורמות הכלכליות הנדרשות.
השנתיים האחרונות הגבירו את תסכולם של רבים
מאזרחי מצריים .הכלכלה ממשיכה להידרדר ובזירה
הפוליטית שורר אי-שקט בשל הסכסוכים בין הגוש
האיסלאמי לבין האופוזיציה (מתגלעת גם יריבות בין
האחים המוסלמים לבין המחנה הסלפי) .המפגינים
זועמים במיוחד על המשך מדיניות היד הקשה בה
נוקטים שירותי הביטחון ,והם טוענים שכמעט דבר
לא השתנה מאז הדחת מובארק .רבים מאשימים את
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מורסי ואת האחים המוסלמים בניסיון להשליט על
המדינה שלטון יחיד ,תוך התעלמות מדרישותיהם
של הארגונים החילוניים שהיו עמוד השדרה של
ההתקוממות נגד מובארק .בהפגנות שהתקיימו ביום
השנה השני למהפכה ( 25ינואר )2013 ,נמנו עשרות
הרוגים ומורסי נאלץ להכריז על מצב חירום בערים
סואץ ,פורט סעיד ואסמעיליה.
התפקיד שצבא מצרים ממלא במארג הפוליטי הנוכחי,
והתפקיד שהוא עשוי למלא במקרה של משבר פוליטי
חריף ,יוצרים דילמה מורכבת מבחינתן של ישראל
וארה"ב כאחד .דומה ששתי
המדינות מעדיפות להוסיף
צבא מצרים
ולטפח את הקשר עם
הוא הגורם
הגורם בעל האוריינטציה
העיקרי בעל
המערבית ,שבכוחו להבטיח
אוריינטציה
את הסכם השלום עם
מערבית ,ולכן
ישראל ואולי במקרה של
ישראל אינה
משבר – לקחת לידיו את
מנסה לבלום
השלטון .העדפה זו עומדת
אספקת נשק
ברקע משלוחי נשק מתקדם
אמריקני
שארה"ב מוסיפה לצייד
למצרים
בו את צבא מצרים ,וברקע
להימנעותה של ישראל
מפעילות שמטרתה לבלום
זאת.
מבחינתה של ישראל יש חשיבות לכך שהשלום
הישראלי-מצרי שרד את שנת שלטונם הראשונה של
האחים המוסלמים .מצרים אירחה את מושב הפסגה
האיסלאמית (פברואר )2013 ,בו אושררה מחדש
התמיכה ביוזמת השלום הערבית וב"מפת הדרכים",
ושר החוץ המצרי השתתף במשלחת הליגה הערבית
שהכריזה בוושינגטון ( 29אפריל )2013 ,על תמיכה
בהסכם ישראלי-פלסטיני הכולל חילופי שטחים
("בהיקף קטן") .הרמטכ"ל ,רב-אלוף בני גנץ ,אף קבע
כי "התיאום הביטחוני בין ישראל למצרים השתפר
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בהיבטים מסוימים בעקבות חילופי השלטון בקהיר ...
התוצאות של 'עמוד ענן'  -גם מבחינת השקט בדרום
וגם מבחינת שיתוף הפעולה עם המצרים  -מפתיעות
אותי לטובה" 11.עם זאת ,למרות עניינה של מצרים
לשמור על יחסיה עם המערב ועל תיאום ביטחוני
עם ישראל ,אין להקל ראש בעוינותו האידיאולוגית
הבסיסית של שלטון האחים המוסלמים במצרים כלפי
ישראל והימנעותו העקבית ממגע מדיני בין ההנהגות.
על רקע זה יש להביא בחשבון כי בנסיבות מסוימות,
כמו התפרצות משבר ביחסי ישראל-פלסטינים
(האחים המוסלמים קרובים אידאולוגית לחמאס ולא
לפתח) ,הסלמה בין ישראל לעזה או בגבול ישראל-
סיני – תחריף מצרים את יחסיה עם ישראל ,תצר את
חופש הפעולה של ישראל לפעול לסיכול טרור מסיני
ועזה ואולי אף תבקש לפתוח לתיקונים את הנספח
הצבאי להסכם השלום עם ישראל.

סוגיות פתוחות:
כיצד להוסיף ולשמור על הסכם השלום
•
עם מצרים?
כיצד לחזק את שיתוף הפעולה
•
הביטחוני לצורך בלימת איומי הטרור
מסיני?
כיצד להוסיף ולהיעזר במצרים לצורך
•
שמירת הפסקת האש מול חמאס בעזה?
כיצד לרתום את מצרים באופן מועיל
•
לתהליך השלום?

האיום על יציבותה של ירדן
ה"אביב הערבי" הצית אמנם הפגנות בירדן ,אך לא
בהיקף שנראה במדינות ערביות אחרות .המחאה
התמקדה בנושאים של שחיתות ,קריאה לרפורמה
פוליטית ,וביטויי זעם נוכח המצב הכלכלי המחמיר

ושיעור האבטלה הגואה ( 30אחוז) .קטיעת אספקתו
של הגז המצרי הזול יחסית יצרה גרעון משמעותי
בתקציבה של ירדן (ירדן מייבאת  97%מהדלק
הדרוש לה ,בעלות של כרבע מהתמ”ג) .המלך נאלץ
לצמצם סובסידיות כתוצאה מן התנאים שהציבה קרן
המטבע הבינ"ל לאישור בקשות האשראי שהגישה
ירדן ,וגרם להאמרה של מחירי הדלק שקוממה רבים.
האופוזיציה בירדן נמנעה בעבר מלבקר את המלך
עצמו .היותו נצר למשפחת הנביא מוחמד מהווה
מקור לגיטימציה לא מבוטל .אך מאז פרוץ "האביב
הערבי" ,טאבו זה התערער והמלך ומשפחתו
מותקפים פומבית (בדגש על רעיית המלך ,המוצגת
כבזבזנית ומנותקת).
הבחירות לפרלמנט שהתקיימו בינואר  2013לא
שיקפו רפורמה פוליטית משמעותית ,ובשלב זה
המלך שימר את כוחו הדומיננטי .האופוזיציה
הדורשת רפורמות שישחקו בכוחו של המלך ויובילו
את ירדן למשטר של מונרכיה פרלמנטרית אינה
מצטמצת לאחים המוסלמים .גם בבסיס התמיכה
המסורתי של הממלכה – השבטים הבדואים (שרואים
במלך בלם לעליית כוחם של הפלסטינים) ניכרת
תסיסה ואי נחת .מלחמת האזרחים בסוריה החריפה
את המצב הפנימי בירדן וגרמה לפגיעה נוספת
בכלכלה (כ 60%-מסחר החוץ של ירדן התבצעו דרך
סוריה) וללחץ שיוצרים למעלה מ 400,000 -פליטים
סורים שמצאו מקלט אצל השכנה מדרום .זאת ועוד,
לא מעט גורמים ג'יהאדיסטים עברו מירדן לסוריה
להילחם באסד ,והם מעוררים דאגה מהשפעתם
מערערת היציבות לכשיחזרו לירדן .בחודשים
האחרונים הגבירה ירדן את תמיכתה במתנגדי אסד
ואת התיאום שלה בנושא זה עם ארה"ב ומדינות ערב
הסוניות ,עד כדי כך שאסד עצמו איים מפורשות
על ירדן ( 17אפריל" :)2013 ,אנו מצפים כי שכנינו
הירדנים יבינו ש ..האש לא תעצור בגבולנו .כל העולם
12
יודע כי ירדן חשופה (למשבר) כמו סוריה".

סכנת קריסתה של ירדן מעוררת חששות כבדים במערב
וכמובן בישראל .חשיבותה של הממלכה מקבלת
ביטוי בפירסומים אודות יועצים צבאיים אמריקנים
המצויים בירדן כדי לסייע בהיערכות לקראת אפשרות
נפילתו של אסד והצורך להבטיח את מאגרי הנשק
הכימי שבסוריה .ירדן יציבה מעניקה לישראל עומק
אסטרטגי משמעותי .כוחות הביטחון של הממלכה
מפגינים מקצועיות ובולמים ביעילות ניסיונות של
גורמי טרור לנצל את שטח ירדן כבסיס לפגיעה
במטרות ישראליות .ישראל עושה מאמצים לתמוך
בשכנה ממזרח הן ביטחונית
והן כלכלית .מתקיימים
מלך ירדן :לא
מגעים מתקדמים לאספקת
אאפשר לשום
גז ישראלי לירדן .העיתונאי
ממשלה בעתיד
ג'פרי גולדברג ,שערך ראיון
לבטל את
נרחב עם המלך ( 19מארס,
הסכם השלום
 ,)2013מתאר שיתוף פעולה
עם ישראל
מודיעיני נמרץ בין ירושלים
ועמאן הכולל על פי
מקורות שונים טיסות של
מזל"טים ישראלים לאורך
גבול ירדן עם סוריה .המלך
הירדני אישר כי נתניהו
תורם ליציבות הממלכה,
כי יחסיו עימו "מאוד חזקים" ,וכי שיחותיהם "באמת
מאוד השתפרו" .המלך הדגיש בראיון כי ביטול הסכם
השלום עם ישראל הוא "קו אדום" מבחינתו ,וכי לא
יאפשר לממשלה עתידית בירדן לבצע זאת" ,איני
רוצה ממשלה שתגיד :אנו מבטלים את חוזה השלום
13
עם ישראל".

סוגיה פתוחה:
כיצד להוסיף ולתמוך בשרידות המשטר
ההאשמי ובשימור יציבותה הביטחונית
והכלכלית של ירדן?
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האם תם המשבר עם טורקיה?
המשבר החריף בין ישראל וטורקיה אשר פרץ על
רקע אירועי המשט הטורקי לעזה ב 2010-קיבל
תפנית משמעותית כאשר נתניהו התנצל בפני רה"מ
טורקיה בשיחת טלפון שנוהלה לצידו של הנשיא
אובמה ,זמן קצר טרם המראתו של האחרון חזרה
לארה"ב ( 22מארס .)2013 ,נתניהו הביע נכונות
עקרונית למתן פיצויים למשפחות ההרוגים ב"מאווי
מרמרה" (המו"מ על גובה הפיצויים נפתח באפריל),
והבהיר במענה לדרישה
הטורקית הנוספת – "להסיר
מלחמת
את המצור מעל עזה" –
האזרחים
כי מיושמות כבר הקלות
בסוריה חיזקה
במעבר אנשים וסחורות אל
את רצונן של
רצועת עזה .ארה"ב דחפה
טורקיה וישראל
להשגת הפיוס בין שתי
להרגיע את
בעלות ברית שלה ,המהוות
המשבר ביניהן
מבחינתה עוגן של יציבות
וליצור תשתית
בליבו של אזור סוער ובלתי
לשיתוף פעולה
צפוי .מלחמת האזרחים
בסוריה העמיקה את העניין
של ירושלים ואנקרה להשיג
הרגעה במשבר שביניהן
וליצור תשתית לשיתוף פעולה ,שעשוי להידרש נוכח
השלכות המשך הידרדרות המצב בסוריה השכנה
(המתיחות בין אנקרה לדמשק הגיעה לשיאה בעקבות
טענת הטורקים שסוריה אחראית לפיגוע הטרור
בעיירת הגבול ריהאנלי ,בו נהרגו כ 50 -אזרחים
טורקים ב 12-מאי .)2013 ,מרבית הפרשנים אינם
צופים חזרה לעומק היחסים האסטרטגיים שאפיינו
בעבר את יחסי שתי המדינות .רה"מ ארדואן ,שגילה
עד כמה העוינות הבוטה שלו כלפי ישראל קונה לו
אהדה בעולם הערבי ,הצהיר כחודש לפני התנצלותו
של נתניהו ,כי הציונות היא פשע נגד האנושות" :כמו
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הציונות ,האנטישמיות והפאשיזם אין מנוס מלהגדיר
את האיסלאמופוביה כפשע נגד האנושות" 14.בלחצה
של ארה"ב שהסתייגה פומבית מדבריו של ארדואן,
תיקן האחרון במשהו את דבריו בראיון לעיתון הדני
"פוליטיקן" ,והצהיר כי "דבריו לא הובנו נכון".
ארדואן ביצע מהלך דרמטי והשיג הסכם הפסקת אש
עם המנהיג הכלוא של המחתרת הכורדית עבדוללה
אוצ'לאן ( 21מרס .)2013 ,על פי ההסכם ,הלוחמים
הכורדים מארגון ה PKK-אמורים לסגת משטח
טורקיה ,והאוכלוסיה הכורדית בטורקיה ( 18מיליון
איש) תזכה בזכויות פוליטיות ותרבותיות .אם ההסכם
אכן יתבצע ,יושם קץ למאבק הדמים שפרץ ב1984 -
ושתבע עד כה כ 40,000 -הרוגים .במקביל למהלך
זה ,טורקיה מחזקת קשריה עם האזור הכורדי של
צפון עיראק .אזור זה נהנה מיציבות ופריחה כלכלית
( 11אחוז צמיחה בשנה) .צינור נפט חדש המוביל
לטורקיה יאפשר להגדיל ייצוא הנפט למיליון חביות
ביום וצפוי לחזק עוד יותר את האינטרס ההדדי בין
אנקרה ואירביל .התפתחויות אלה מבטאות את
המהפך המתחולל בגורלו של העם הכורדי ,המונה
כ 38 -מיליון איש ואשר מפוצל בין עיראק ( 5מיליון),
טורקיה ( 18מיליון) ,איראן ( 6מיליון) וסוריה (2.5
מיליון) .העם ,שהיה קורבן לקיפוח מתמשך ,הותקף
בנשק כימי על ידי צדאם חוסיין והקיז דמו במלחמת
גרילה מול הצבא הטורקי ,נהנה עתה מאוטונומיה
גוברת (הלחץ על כוחותיו של אסד מאפשר ל2.5 -
מיליון הכורדים החיים בצפון סוריה לנהל חייהם
כיחידה כמו-עצמאית) .נותרת שאלה פתוחה  -האם
הכורדים יסתפקו בכל אלה או יחתרו לאיחוד לאומי
במדינה עצמאית לחלוטין .הכורדים מתונים מבחינה
דתית ופרו-מערביים בגישתם .התחזקותם מציבה
לישראל אתגר והזדמנות גם יחד ,על רקע היסטוריה
ארוכה של קשר עם המיעוט הכורדי .מדיניותה של
ישראל מול הכורדים עלולה ,כמובן ,להוות מקור מתח
ביחסים המתחדשים עם טורקיה ,כך גם שדות הגז בים

התיכון ומורת רוחה של אנקרה מן ההסכמים שעשתה
קפריסין מול ישראל ,מצרים ולבנון ,ושלטענת טורקיה
פוגעים בזכויות צפון קפריסין הטורקית .רקע זה
מהווה מרכיב חשוב ביסוד הדילמה הישראלית ,אם
לשווק את הגז לאירופה דרך הצנרת הקיימת של
טורקיה.
בכל תקופת המשבר הקשה בין המדינות ,הסחר ההדדי
דווקא עלה (למרות שהיקף התיירות מישראל ירד
מכ 500,000 -לשנה ,לכ .)50,000-עוד טרם להתנצלותו
של נתניהו ,ישראל התירה לסחורות שמקורן בטורקיה
לנוע במשאיות מטען מטורקיה ומירדן בציר שבין
נמל חיפה וגבול ירדן ,ומשם לשווקי המפרץ .פתרון
זה התבקש נוכח הפיכת המעבר המסורתי של היצוא
הטורקי למפרץ (דרך שטח סוריה) למסוכן ובלתי
אמין ,נוכח מלחמת האזרחים שם .פוטנציאל מעבר
הסחורות הטורקיות מוערך בכ 500 -משאיות בשבוע.
הסחר בין ישראל וטורקיה ופוטנציאל הרחבתו ,מהווה
איפוא נקודת אור ומנוף משמעותי במאמץ לשיקום
היחסים בין המדינות .עם זאת ,אין להתעלם מכך
שטורקיה תומכת בעקביות בגורמים אסלאמיים,
כולל חמאס (ארדואן עומד לבקר בקרוב בעזה) ,שהיא
ביקורתית מאוד כלפי ישראל בהקשר הפלסטיני
(לאחרונה שידרגה את מעמד הקונסול שלה בירושלים
לדרג שגריר ב"מדינת פלסטין") ,ואף שאינה רוצה
באיראן גרעינית – מתנגדת לתקיפה ישראלית באיראן.
כך שלמרות מפגש אינטרסים בנוגע לסוריה ,יש לא
מעט הבדלי אוריינטציה ומדיניות העלולים להטיל צל
על הפיוס ועל היחסים בין אנקרה וירושלים.

סוגיה פתוחה:
כיצד להוסיף ולאושש את היחסים עם
טורקיה בעקבות התנצלות נתניהו?

הסיכסוך הישראלי-פלסטיני
על רקע השיתוק בתהליך המדיני ,התסכול נוכח
התחזקותו של החמאס ברחוב הפלסטיני והשפל
הכלכלי החמור ברש"פ ,אבו מאזן מימש תוכניתו
לפנות לעצרת הכללית של האו"מ כדי להעניק
לפלסטין מעמד של "מדינה משקיפה שאינה חברה"
( 29נובמבר .)2012 ,הפלסטינים זכו ברוב מוחץ138 :
תמכו 9 ,התנגדו ו 41 -נמנעו .אבו מאזן נקט מהלך זה
למרות אזהרותיה של ישראל והפצרותיו האישיות
של הנשיא אובמה .ירושלים
חוששת כי במעמדם החדש,
השיתוק
הפלסטינים יוכלו עתה
בתהליך המדיני
להגיש תביעות נגד ישראל
וההידרדרות
ואזרחיה בבית הדין הבינ"ל.
הכלכלית
ישראל הגיבה בהכרזה
בשטחי הרשות
על תוכניות בנייה נוספות
הפלסטינית
בשטחי יו"ש כולל קידום
גורמים
תכנון באזור ( E-1צעד שעל
להתחזקות
פי טענת הפלסטינים ימנע
המחאה
רצף טריטוריאלי בין צפון
והתקריות
הגדה המערבית לדרומה),
האלימות ביו"ש
ובעצירת העברת כספי
המיסים העקיפים שהיא
גובה עבור הפלסטינים .גם ארה"ב עצרה תמיכתה
הכספית (מדינות ערב לא מזדרזות אף הן להעביר
הסכומים עליהם התחייבו פומבית) .עצירת הזרמת
הכספים האיצה את ההידרדרות הכלכלית בשטחי
הרש"פ .רקע זה ,יחד עם היעדר אופק לפריצת דרך
מדינית ,חולשה גוברת של הרש"פ וכמובן אירועי
"האביב הערבי" ,גרמו להחרפת המחאה והתקריות
האלימות באיו"ש ,כולל הפגנות שפרצו סביב שביתות
רעב של אסירים פלסטיניים .כך למשל ,על פי נתוני
שירות הביטחון הכללי 15חלה בחודש פברואר 2013
(בהשוואה לחודש שקדם לו) עלייה של  70%בפיגועי
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הטרור נגד ישראלים בגדה וברצועת עזה .אווירת
הספקנות לגבי אפשרות חידוש מוצלח של המו"מ
המדיני נסדקה משהו לנוכח מספר התפתחויות:
בחירתו מחדש של אובמה ,מינויו של ג'ון קרי למזכיר
המדינה (והעדיפות שהוא נותן לקידום הסדר ישראלי-
פלסטיני) ,תוצאות הבחירות בישראל (שסימנו
אפשרות להקמת ממשלה יותר מרכזית מקודמתה),
וההודעה כי הנשיא אובמה יבקר בישראל וברמאללה.
אלא שנותרה פתוחה השאלה עד כמה הנשיא יהיה
מוכן להשקיע עצמו בקידום מעשי של התהליך
המדיני .דבריו של אובמה
במסיבת עיתונאים שקיים
מזכיר המדינה
ברמאללה ( 21מארס)2013 ,
קרי :חלון
חשפו את גישתו לגבי שתי
ההזדמנויות
שאלות יסוד הכרוכות באופן
לפתרון שתי
ההתקדמות המועדף עליו.
המדינות עלול
לשאלה אם יש להעדיף
להיסגר במהלך
צעדים בוני אמון או לעסוק
השנתיים
בסוגיות הליבה של הסכם
הקרובות
הקבע ,אובמה שלל צעדים
אינקרמנטליים "המסייעים
לדחות ולהסיט הטיפול
בסוגיות היותר מרכזיות".
מבחינתו ,זו אינה הגישה
הנכונה והוא מטיל ספק אם תיבנה אמון" :אם יש לך
מצב שבו נראה שצעדים אינקרמנטליים מחליפים
את החזון הרחב יותר ,בניגוד לצעדים אינקרמנטליים
שנועדו להשיג את החזון הרחב יותר ,אז אני סבור
שנשיג עוד  4שנים ,עוד  10שנים ,עוד  20שנה של
קונפליקט ומתיחות" .אובמה מצדד איפוא בהליכה
להסכם קבע ולא באלטרנטיבות של "ניהול הסיכסוך",
צעדי ביניים או מהלכים חד-צדדיים .הוא אף מבהיר
כיצד יש לנהל את המו"מ על הסכם הקבע" :הסוגיה
המרכזית כרגע היא איך אנו משיגים ריבונות לעם
הפלסטיני ,ואיך אנו מבטיחים ביטחון לעם הישראלי.
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זו המהות של המו"מ .אין זה אומר שההתנחלויות
לא חשובות .זה אומר שאם נפתור את שתי הבעיות
הללו אזי בעיית ההתנחלויות גם היא תיפתר" .אובמה
מתווה את הגישה המוכרת של התמקדות תחילה
בשאלת הגבולות (בשפתו – הריבונות) ובשאלת
הביטחון .גישה זו מעוררת אי נחת בצד הישראלי ,בין
היתר משום שמשמעותה שישראל תתבקש להיפרד
מן הקלף המרכזי שבידיה כבר בשלב הפתיחה,
ולהיוותר ללא כוח מיקוח משמעותי כאשר יעלו לדיון
שאר הנושאים ובייחוד גורל הפליטים וירושלים.
אובמה הבהיר בסיום ביקורו כי מזכיר המדינה
קרי יפעל מטעמו לבחון עם הצדדים את אפשרות
חידושו של המו"מ המדיני .ואכן קרי נועד עם נתניהו
ואבו מאזן ואף הודיע ( 9אפריל )2013 ,כי סיכם על
קידום שורת פרויקטים כלכליים בגדה המערבית,
במטרה לסייע לכלכלה הפלסטינית ,אך הבהיר שאין
מדובר בתחליף למשא ומתן המדיני ,אלא ביצירת
אווירה טובה שתסייע לשיחות .בשובו לארה"ב קרי
הופיע בפני ועדת החוץ של בית הנבחרים ( 17אפריל,
 )2013והזהיר כי חלון ההזדמנויות להשגת פתרון
שתי המדינות עלול להיסגר בשנתיים הקרובות ,ולכן
נדרשת מעורבות ישירה של ארה"ב .קרי אף בוחן
כיצד לשלב מדינות ערביות נוספות בתהליך על בסיס
תוכנית השלום הערבית מ .2002 -בהקשר זה ראוי
להזכיר כי למרות קולות שגברו בעולם הערבי למשוך
את יוזמת השלום הערבית מן השולחן ,פיסגת מדינות
האסלאם במושבה האחרון בקהיר ( 6-7פברואר)2013 ,
חזרה ואישרה תמיכתה ביוזמה זו ובמפת הדרכים .גם
הליגה הערבית עצמה במושבה האחרון ( 26מארס,
 )2013אישרה התמיכה ביוזמה ואף החליטה על
שיגור משלחת מטעמה לוושינגטון כדי להציג רעיונות
לחידוש התהליך המדיני .ואמנם המשלחת הופיעה
יחד עם מזכיר המדינה קרי במסיבת עיתונאים (29
אפריל )2013 ,בה הצהיר ראש ממשלת קטאר ,שייח'
חמד בין ג'אסם אל-ת'אני בשם המשלחת כי השלום

עם ישראל הינו "בחירה אסטרטגית" עבור מדינות
ערב ,וכי הליגה תומכת במדיניות השלום של אבו מאזן
והיא מחוייבת לסייע כלכלית לרש"פ .לעקרון היסוד
עליו יתבסס ההסכם הוסיף רה"מ קטאר מרכיב נוסף –
חילופי שטחים  -שלא מוזכר ביוזמת השלום הערבית
המקורית מ" :2002-משלחת הליגה הערבית מאשרת
שההסכם יתבסס על פתרון שתי המדינות על בסיס
קווי  4ביוני  ,1967עם אפשרות להסכמה הדדית על
חילופי שטחים שווים בהיקף קטן".
התגובה של לשכת ראש הממשלה היתה מסוייגת
(בניגוד לתגובתה החיובית של השרה האחראית
למו"מ ,ציפי לבני) .עם זאת נתניהו התבטא ( 1במאי,
 )2013בסמיכות להודעת הליגה הערבית כי יש להגיע
להסדר עם הפלסטינים ש"שימנע מישראל להפוך
למדינה דו-לאומית ,אבל יתן יציבות וביטחון".
מזכיר המדינה קרי ביקש מהצדדים פסק זמן שיאפשר
לו לנסות ולגבש מסמך עקרונות שיהווה בסיס לחידוש
השיחות .הפלסטינים מתעקשים שישראל תקבל את
עקרון קווי  67כבסיס לחידוש המו"מ ושתציג על מפה
את תוואי הגבול המשקף עמדתה ,אך הצד הישראלי
עומד על כך שהמו"מ צריך להיפתח "ללא תנאים
מוקדמים" .ברש"פ נערכים לאפשרות שמאמציו של
המזכיר קרי יוכרזו ככישלון נוסף (על פי חישוביהם פסק
הזמן שהתחייבו לו יסתיים ב 7-ביוני ,)2013 ,ומושקעת
מחשבה כיצד לנצח בקרב התעמולתי בו כל צד ינסה
להטיל על האחר את האשמה בהכשלת חידושו של
המו"מ לשלום .בהקשר זה ,הפלסטינים מאיימים להחליף
את היעד ואת המתודה של תהליך אוסלו :המו"מ הישיר
יוחלף בתכתיב בינ"ל שייכפה על ישראל ,וחזון שתי
המדינות יוחלף בתביעה לשיוויון זכויות במדינה אחת.
בנוסף ,הפלסטינים מהרהרים על צעד הפגנתי בו "יחזירו
את המפתחות" לידי נתניהו ויעבירו אליו "ככוח הכובש"
את האחריות לגורלם של הפלסטינים.
הקיפאון המדיני עומד ברקע לחתימתם של 19
בכירים אירופים שאחזו בתפקידים מובילים

בתחום מדיניות החוץ (אפריל )2013 ,על מכתב
המופנה לממונה על מדיניות החוץ של האיחוד,
קתרין אשטון ,ובו הם טוענים כי אין עוד בכוחו של
תהליך אוסלו להציע דבר ,וכי ההמתנה האירופית
לתוצאות של תהליך עקר בהובלת ארה"ב מעניקה
בעצם תמיכה להמשך השתרשותו של הכיבוש
הישראלי.
התפטרותו של ראש הממשלה הפלסטיני סלאם פיאד
( )13.04.2013לאחר חודשים ארוכים של מתיחות בינו
לבין אבו מאזן וצמרת הפתח עלולה להקשות על
נסיונות חילוצה של הרשות
הפלסטינית מן המשבר
התפטרותו
הכלכלי בו היא נתונה .פיאד
של סלאם
נתפס במערב ובישראל
פיאד מראשות
כבן שיח אמין ומקצועי,
ממשלת
שהשקיע עצמו בבניית
הרש"פ מגבירה
הכלכלה ומערכות הממשל
את החשש
בהיעדרו
הפלסטינים.
מקריסה כלכלית
גוברים החששות לקריסה
ומשחיתות
כלכלית ושחיתות ממשלית.
שלטונית
במקביל ,התפטרות פיאד
מעניקה תנופה מסויימת
לנסיונות הפיוס בין פתח'
שבכך
מאחר
וחמאס,
מתאפשר ביצועו של מרכיב אחד בתוכנית הפיוס:
הקמת ממשלת טכנוקרטים בראשות אבו מאזן או
דמות מוסכמת אחרת ,עד לעריכת בחירות כלליות.
בקרב הציבור הפלסטיני קיימת כמיהה לפיוס בין
שני הפלגים הניצים ,כך שכל צד משתדל להטיל על
האחר את האחריות להמשך הפילוג .מצרים (בסיוע
קטאר) מובילה את נסיונות הפיוס ,אך המכשולים
שבדרך הינם משמעותיים והחזון כי לצד הפלסטיני
תהיה כתובת אחת עדיין רחוק .עם זאת ,אין להקל
ראש באתגר שפיוס בין חמאס ופתח יציב בפני ישראל
(וארה"ב).
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בחירתו מחדש של ח'אלד משעל למנהיגות התנועה
( 1אפריל )2013 ,מהווה איתות לגורמים בינ"ל כי
האירגון בחר בנתיב מתון יחסית ויש טעם לבחון את
אופן השתלבותו בתהליך המדיני עם ישראל .משעל
נתמך על ידי מצרים ,קטאר וטורקיה ,והעת הקרובה
תלמד אם יצליח לכפות מרותו על הנהגת החמאס
בעזה ,הנוטה לקו קיצוני יותר.
תחושת הביטחון העצמי הגבוהה של חמאס נובעת
גם מפרשנותם לתוצאות ההתלקחות האלימה
שהתרחשה מול ישראל בנובמבר "( 2012מבצע עמוד
ענן") .בעקבות תקריות
אש וירי רקטות לעבר
התחושה
ישראל ,ישראל הגיבה
בחמאס:
בהריגת מפקד המערך
העימות עם
הצבאי של החמאס ,אחמד
ישראל במבצע
ג'עברי ( 14נובמבר)2012 ,
"עמוד ענן"
ובהשמדת רוב טילי ה-פג'ר
הסתיים
 5ארוכי הטווח .חמאס הגיב
בתוצאה חיובית
בירי טילים לעבר ערים
מבחינתנו
ישראליות ובכללן תל אביב.
הסכם הפסקת האש הושג
בסיוען של ארה"ב ומצרים
( 21נובמבר .)2012 ,ישראל
התחייבה לחדול מפלישה
לשטח עזה ולעצור את ההתנקשויות בפלסטינים
ברצועה .מנגד ,חמאס התחייב להפסיק ההתקפות
לכיוון ישראל ,כולל ירי הרקטות והתקפות על קו
הגבול ,מצד כל הארגונים .הוסכם גם על הקלות
בתנועת האנשים והסחורות במעברים אל עזה.
העימות הביא לביטוי מוצלח את מערכת "כיפת ברזל"
אשר הצליחה ליירט כ 85-אחוז מן הרקטות ששוגרו
ליעדים מאוכלסים בישראל .חמאס ,אשר ספג במבצע
מכות כואבות ,הציג את העימות כניצחון .לטענת ראשי
האירגון ,לוחמיו הרתיעו את צה"ל מפלישה קרקעית
לעזה וגרמו לאזרחי תל אביב להזדקק למיקלטים.
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טענה זו משתלבת ,כאמור ,עם תפיסת החמאס כי
מעמדו האזורי והפנים-פלסטיני בעלייה על רקע
ניצחון האחים המוסלמים במצרים וכי הצליח לפרוץ
את הבידוד המדיני והכלכלי שנכפו עליו באמצעות
קבלת "מטריה" מדינית-כלכלית של מדינות סוניות
מובילות  -מצרים ,קטאר וטורקיה .על כן ,גם הוא
מקפיד לשמור על הפסקת האש המיושמת מאז
סיום מבצע "עמוד ענן" .ביטוי למעמדו המשופר של
החמאס היווה ביקורו בעזה של אמיר קטאר ,בו הודיע
שיממן בנייה לשיקום הרצועה בעלות של למעלה
מארבע מאות מיליון דולר ( 23אוקטובר .)2012 ,וכן
פרסום תוכניתו של רה"מ טורקיה לבקר ברצועה.

סוגיות פתוחות:
מהי הדרך הנכונה והטובה ביותר
•
להחיות את תהליך השלום ולהפכו
לאפקטיבי?
מהם הפרמטרים של הסכם הקבע עם
•
הפלסטינים המועדפים על ישראל?
האם וכיצד ניתן להתקדם להסכם עם
•
הפלסטינים?
בהנחה שלא ניתן להתקדם להסכם
•
קבע ,מה החלופה מועדפת :ניהול
הסיכסוך ,הסדרי ביניים ,מהלך חד-
צדדי?
כיצד ראוי להתנהל מול החמאס תוך
•
המשך הרתעתו?

יחסי ישראל-ארה"ב
יחסים אלה המהווים משאב אסטרטגי מכריע לעוצמת
ישראל והעם היהודי ידעו בחודשים האחרונים ביטויים
בולטים של תמיכה אמריקנית בישראל ,אך גם של
חיכוכים בין המדינות ומנהיגיהן .גולת הכותרת היתה
כמובן ביקורו של נשיא ארה"ב בישראל ( 20-22מארס,
 )2013בו אובמה עשה מאמץ מיוחד להפגין את
ידידותו ומחויבותו לישראל .גם טרם הביקור ,הנשיא
לא חסך מאמץ להוכיח דאגתו לביטחון ישראל .כך
למשל חתם על חוק חדש ( 27יולי )2012 ,המחייב את
הממשל האמריקאי לספק לישראל את הסיוע הצבאי
"הנדרש להתמודדות עם איומי הסביבה האסטרטגית
המשתנה" .על פי החוק ,ארה"ב תספק לישראל ,בין
השאר ,מטוסים לתדלוק אווירי ,אמצעים להגנה
נגד טילים ו"חימוש מיוחד" .אובמה חוזר ומדגיש
ההתחייבות שביטא בפני כינוס איפא"ק ( 4מארס,
" :)2012אין לי מדיניות של הכלה ,יש לי מדיניות
למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני" וכי יישמר יתרונה
האיכותי של ישראל .וושינגטון אף התייצבה לצידה
של ישראל יחד עם קומץ המדינות שהתנגדו למהלך
הפלסטיני באו"מ ומסייעת לה לא מעט במאבק נגד
תופעת הדה-לגיטימציה הבינלאומית .אך במקביל
הודלף כי ארה"ב לא מתכוונת להפעיל כוח צבאי נגד
איראן וכי הנשיא האמריקני זועם על "תמיכת נתניהו
ביריבו הרפובליקני מיט רומני"  ,וכי טען בשיחה סגורה
שנתניהו "לא מבין מה הם האינטרסים של ישראל"
ושהתנהלותו תדרדר את ישראל לבידוד בינלאומי
חמור.
הטענות למעורבות ישראלית בפוליטיקה הפנימית
בארה"ב שבו ועלו לאחר הבחירות ,בתהליך מינויו של
צ'אק הייגל לשר ההגנה .גורמי ימין יהודיים בארה"ב
האשימו את הייגל בעמדות תבוסתניות מול איראן,
סוריה וחיזבאללה ,ועל רקע טענותיו בעבר נגד ה"לובי
היהודי" ,אף באנטישמיות (איפא"ק ,מצידו ,נזהר

ממעורבות במסע נגד מינויו של הייגל) .לאחר אישור
מינויו עשה הייגל מאמץ מיוחד להוכיח מחוייבותו
לביטחון ישראל .הוא הבהיר בפגישה עם שר הביטחון
דאז אהוד ברק ( 5מרס )2013 ,כי הינו מחוייב לשמירת
יתרונה האיכותי של ישראל והבטיח כי למרות הקיצוץ
בתקציב הפנטגון ,הסיוע הצבאי לישראל לא ייפגע.
דבריו של אובמה בנאומו בבנייני האומה ( 21מארס,
 )2013איפשרו לו להציג את עיקר עמדותיו הנוגעות
לישראל באופן שמבטא גם את המטען הרגשי והערכי
הכרוך בכך:
"כשאני ניגש לסוגיית ביטחונה של ישראל ,אני
•
חושב גם על עם בעל זיכרון חי של השואה,
שעומד בה כעת מול איומי ממשלה איראנית,
חמושה בגרעין ,הקוראת להשמידו .אין פלא
אפוא שהישראלים רואים בכך איום קיומי  ..אין
זה אתגר של ישראל בלבד – זו סכנה לעולם כולו,
כולל ארה”ב".
(בעברית) "כל עוד ארה”ב קיימת ,אתם לא לבד".
•
"בהתחשב בדמוגרפיה ממערב לירדן ,הדרך
•
היחידה שישראל תוכל להחזיק מעמד ולשגשג
כמדינה יהודית ודמוקרטית היא הקמת מדינה
פלסטינית בת־קיימא".
"לנוכח תסכולה של הקהילה הבינלאומית ,ישראל
•
חייבת לשנות את כיוונו של סחף הבידוד".
"לאור ההתקדמות הטכנולוגית ,דרכה היחידה של
•
ישראל להגן על אזרחיה היא היעדר־המלחמה –
שכן אין חומה גבוהה דיה ,או כיפת ברזל חזקה
דיה ,שיכולים לעצור כל אויב".
"אני מבין שחוסר היציבות באזור – המפגינים
•
ברחובות ,שינויי ההנהגה ,עלייתן של מפלגות לא־
חילוניות – מגבירים את הפיתוי להתכנס פנימה.
אבל זו בדיוק העת להגיב לגל המהפכה עם פנייה
נחושה לשלום".
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"יש להכיר גם בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה
•
עצמית ולצדק .כפי שישראלים בונים מדינה
במולדת שלהם ,לפלסטינים יש זכות להיות עם
חופשי בארצם".
"הפלסטינים חייבים להכיר במדינת ישראל
•
כמדינה יהודית ,ובזכותה להגן על עצמה".
"הישראלים חייבים להכיר בכך שהמשך פעילות
•
ההתנחלויות גורמת נזק לשלום ,שפלסטין
עצמאית חייבת להיות בת־קיימא – ושחייבים
לשרטט גבולות אמיתיים".

מול אזהרות
פרשנים כי
נשחקת האהדה
בארה"ב כלפי
ישראל ,עומדים
ממצאי הסקרים
המראים מגמה
הפוכה

"הצעתי עקרונות
•
וביטחון
שטחים
של
שבאמונתי יכולים להיות
בסיס לשיחות".

אין להתעלם מן הדואליות
המאפיינת את היחסים
במשולש ישראל – וושינגטון
והקהילה היהודית .מחד
– תחושת ידידות עמוקה
ביותר המומחשת בתמיכה
מעשית מאסיבית של
ארה"ב בישראל .ומאידך – עדויות על תיסכול ,כעס
ואי נחת מהתנהלותה של ישראל .גם השנה פרשנים
שונים הזהירו כי בארה"ב הולכת ונשחקת האהדה
כלפי ישראל ,הן בגלל מדיניותה של ישראל והן עקב
השינויים הדמוגרפיים המשנים לאיטם את פניה של
ארה"ב והנטייה הגוברת להתרכז בענייני פנים .אלא
שנתוני הסקרים אינם תומכים בדרך כלל בטענות אלה.
על פי הסקר שנערך בתחילת פברואר  ,2013התמיכה
בישראל נמצאת בקו עלייה בכל מגזרי האוכלוסייה
באמריקה ,אך העלייה המובהקת ביותר נרשמה בקרב
רפובליקנים ,שמרנים ,ומבוגרים .שיעורי התמיכה
הנמוכים ביותר – אף שגם אלה עולים על  50אחוז -
16
נרשמו בקרב צעירים ,ליברלים ודמוקרטים.
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החודשים הקרובים יגלו עד כמה שתי הסוגיות –
איראן ותהליך השלום –יהוו כר לשת"פ פורה או
לחיכוך המעיק על יחסי ישראל – ארה"ב .במהלך
ביקור אובמה בישראל ,נתניהו הבהיר כי יש לו
אמון באובמה וכי הוא "משוכנע שהנשיא אובמה
רציני בכוונותיו למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני".
נתניהו היה ודאי שמח אילו משאלת לב זו הייתה
מתממשת במלואה .אלא שבפועל ,קיימת אי-
ודאות אודות אופן התגובה האמריקני ,מה גם
שעלולים להתעורר חילוקי דעות משמעותיים
בין ישראל וארה"ב ,הן במקרה שיושג הסכם עם
האיראנים אשר לא יספק את ישראל ,והן אם
המחלוקת לגבי הקריטריונים המצדיקים תקיפה
צבאית תעמוד בפני מבחן מעשי .למשל :אם איראן
תתקדם עד לסף "סיבוב הבורג האחרון" ושם
תעצור ,כך שפורמאלית תוכל לטעון שאין בידה
פצצה ,והדבר יהיה קביל על ארה"ב אך בלתי קביל
על ישראל .גם בנושא הפלסטיני ייתכנו חיכוכים
מרים :למשל ,אם ארה"ב תתעקש לקבל את נוסח
עמדות הפתיחה של ישראל בנושאי הקבע ותיתקל
בסירוב ישראלי לפרטן ,או שתימנע מלהטיל וטו
על החלטה עתידית של מועצת הביטחון הקובעת
את עקרונות הסכם השלום הישראלי-פלסטיני .לא
ברור עד כמה תהא ארה"ב מוכנה לפרושֹ מטריית
תמיכה לישראל בזירה האזורית והבינ"ל ,אם
תראה בישראל אחראית עיקרית לקפאון המדיני.
תסריט בו מתפתחים חילוקי דיעות בין וושינגטון
לירושלים בסוגיית איראן ובנושא הפלסטיני ,עלול
כמובן להציב את יהדות ארה"ב בין הפטיש והסדן.

סוגיות פתוחות:
כיצד מוסיפים לשמור על ידידותה
•
של ארה"ב מבלי לוותר על אינטרסים
ישראלים מהותיים?

כיצד משכנעים את ארה"ב להוסיף
•
ולהיות נוכחת ומעורבת באיזורנו?
כיצד נעזרים ביהודי ארה"ב מבלי
•
לדחקם אל בין הפטיש והסדן?

מעמדה הבינ"ל של ישראל
ההצבעה בעצרת על התקבלות פלסטין לאו"מ
כמדינה משקיפה שאינה חברה ,חשפה את הבידוד
הישראלי בסוגיה זו 9 .המדינות שתמכו בישראל
והצביעו נגד המהלך הפלסטיני היו :ארה"ב ,איי
מרשל ,מיקרונזיה ,נאורו ,פלאו ,פנמה ,צ'כיה וקנדה.
שום מדינה במערב אירופה לא תמכה בעמדת
ישראל .עיתון "הארץ" דיווח ( 7פברואר )2013 ,כי
היועץ לביטחון לאומי ,יעקב עמידרור ,התבטא
בדיונים סגורים בלשכת ראש הממשלה כי הבנייה
בהתנחלויות "גורמת לישראל לאבד גם את תמיכתן
של ידידותיה הגדולות ביותר במערב" .החשש הנו
כי דירדור מעמדה הבינ"ל של ישראל עלול להוביל
להתגברות מגמות הדה-לגיטימציה נגדה ולסנקציות
כלכליות מצד גורמים אירופיים .כך ,בדו"ח חריף
של ועדת החקירה של המועצה לזכויות אדם של
האו"ם לנושא הבנייה בהתנחלויות ( 31ינואר,)2013 ,
נקראות ממשלות וחברות פרטיות ברחבי העולם
לשקול הטלת סנקציות מדיניות וכלכליות על ישראל
בשל המשך הבנייה בהתנחלויות .באירופה מתגברת
המגמה להעניש את ישראל באמצעות סימון
מוצרים שמקורם בהתנחלויות .מחצית משרי החוץ
האירופים (ביניהם שרי החוץ של בריטניה ,צרפת,
הולנד ,אוסטריה ,ספרד ,דנמרק ,בלגיה ,פורטוגל,
פינלנד,ואירלנד) פנו לממונה על יחסי החוץ קתרין
אשטון ( 12אפריל ,)2013 ,הודיעו על תמיכתם
במהלך וביקשו כי תפרסם הנחיות ביצוע מפורטות.

אין לטעות במגמה האנטי-ישראלית בסוגיית
ההתנחלויות המתפשטת באירופה.
השיתוק המדיני מהווה רקע מסייע למאמצי החרם
נגד ישראל .כך הפיסיקאי חתן פרס נובל סטיבן הוקינג
ביטל הגעתו לוועידת הנשיא ונימק צעדו במכתב
( 3מאי )2013 ,בו סיפר כי קיבל פניות מאקדמאים
פלסטינים שטענו כי עליו "לכבד את החרם" .תופעות
אלה ,המעידות על שחיקה במעמדה הבינ"ל של
ישראל ,מתווספות לתהליכים מתמשכים וחמורים
יותר של דה-לגיטימציה קשה נגד עצם קיומה של
המדינה ונגד הקשר בין
יהדות התפוצות לבינה.
באירופה
אף שבשנים האחרונות
מתחזקת
התעוררה בישראל ובעם
המגמה
רבה
מודעות
היהודי
"להעניש" את
לתופעת הדה-לגיטימציה
ישראל ע"י
והחלה התגייסות להילחם
סימון מיוחד
בה ,ואף שישראל הצליחה
למוצרים
לבלום או להשיב לכמה
שמקורם
דה-
"מבצעי
וכמה
בהתנחלויות
לגיטימציה" ,נראה שאתגר
הדה-לגיטימציה במישור
התודעתי הבינלאומי לא
נבלם והוא עודנו אתגר
מרכזי לישראל וליהדות התפוצות .חשוב להדגיש
כי ישראל זוכה להבנה כאשר היא נאלצת לפעול
צבאית כדי להגן על עצמה כפי שקרה,למשל ,במבצע
"עמוד ענן" .פעילותה הכוחנית ,הן נגד חמאס והן
לצורך בלימת העברת נשק מתקדם לידי חיזבאללה,
מתקבלת בדרך כלל בהבנה יחסית בבירות אירופה.
לא כך הם פני הדברים כאשר ישראל נתפסת כמי
שמוסיפה להחזיק את העם הפלסטיני תחת כיבוש
וכמי שאינה מעוניינת בהסכם עם הפלסטינים.
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סוגיה פתוחה:
האם וכיצד ניתן לקדם את מעמדה הבינ"ל
של ישראל ,מבלי להתקדם להסכם ישראלי-
פלסטיני?

ישראל כמעצמת אנרגיה
ישראל מוסיפה להתקדם למעמד של יצרנית ויצואנית
אנרגיה .בראשית דצמבר  2012התפרסם כי חברת
וודסייד האוסטרלית תרכוש תמורת כ 2.5 -מיליארד
דולר  30%מהזכויות במאגר הגז הישראלי בים התיכון
"לוויתן" .ב 30 -במארס  2013החלה הזרמת הגז ממאגר
"תמר" ונפתח עידן חדש המוליך לעצמאות אנרגטית
של ישראל .התקדמות הפיתוח של מאגרי הגז עשוייה
להעשיר את ישראל בהכנסות נכבדות ולהעניק לה
הזדמנות להפיק רווחים אסטרטגיים מיצוא הגז ,אך היא
מעוררת גם סוגיות חברתיות ,כלכליות ואסטרטגיות,
ובכללן יעדי היצוא המועדפים (אירופה? טורקיה?
אסיה?) ,ואתגר הגנת אתרי קידוח והתשתיות באזור בו
מעורבים שחקנים שהיחסים ביניהם בעייתיים :ישראל,
מצרים ,לבנון (חזבאללה) ,סוריה ,טורקיה קפריסין.

סוגיות פתוחות:
כיצד בונים מערכת מדינית וביטחונית
•
שתעניק הגנה לאזור קידוחי הגז
ולערוצי הובלתו?
מיהו הלקוח האידיאלי לגז הישראלי
•
על פי השיקול האסטרטגי הכולל של
ישראל?
מהם נתיבי הולכת הגז האופטימליים
•
מבחינתה של ישראל?
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סיכום:
שיגשוגו וביטחונו של העם היהודי ככלל מושפעים
משמעותית מן המגמות והאירועים הרוחשים בזירה
הגיאופוליטית .מהלכיה של מדינת ישראל בזירה
זו נוגעים לעיתים באינטרסים של בני העם היהודי
בתפוצות .כך ,למשל ,אם ישראל תיכנס בשנה הקרובה
למו"מ עם הפלסטינים יצופו שאלות רגישות שהינן
יקרות ליהודים באשר הם ובליבן גורלה של ירושלים.
וכך ,בתחום אחר ולכאורה אזוטרי ,פרשת התאבדותו
של סוכן המוסד בן זיגייר שהתפרסמה בפברואר ,2013
זיעזעה את הקהילה היהודית באוסטרליה ועוררה
חששות שמא יואשמו ב"נאמנות כפולה" ,משום
שנשא דרכון אוסטרלי .למרות שנותרת פתוחה שאלת
המידה והלגיטימיות של מעורבות יהדות התפוצות
בהכרעותיה של ישראל בנושאים היקרים לליבם ,אין
חולק שאת עיקר ההחלטות צריכה לקבל ישראל ,וזו
ניצבת השנה בפני זירה גיאופוליטית קשה לחיזוי ורוויה
בסכנות .כמות "החלקים הנעים" שמקבל ההחלטות
הישראלי צריך לקחת בחשבון הופכת את מלאכת ניהול
מדיניות החוץ והביטחון לאתגר מורכב ביותר ,העלול
להקטין את האטרקטיביות של גישה המבקשת לאתר
הזדמנויות ולנקוט יוזמה ,ותחת זאת דוחפת לגישה של
התבצרות והמתנה ("עד שהאבק ישקע").
 21הדילמות שלהלן (הרשימה אינה ממצה כמובן את
כול הדילמות) נגזרות מן הנושאים שנדונו בסקירה
וכולן ניצבות לפתחה של ממשלת ישראל:

איומים ביטחוניים וסוגיות אסטרטגיות:
1.1האם על ישראל לתקוף לבדה את איראן במקרה
שתסיק כי חצתה את הקו האדום?
2.2כיצד להוסיף ולבלום העברת נשק מתקדם
לחיזבאללה מבלי להגרר לקלחת הסורית
ולהידרדר למלחמה בצפון?

3.3כיצד למנוע הפעלת נשק כימי סורי נגד מטרות
ישראליות ואת נפילתו בידי אירגוני טרור?
4.4כיצד לבלום את איומי הטרור מסיני?
5.5כיצד להתנהל מול החמאס ,להרתיעו ולשמור על
הפסקת האש בגבול עזה?
6.6כיצד בונים מערכת מדינית וביטחונית שתעניק
הגנה לאזור קידוחי הגז ולערוצי הובלתו?
7.7מיהו הלקוח האידיאלי לגז הישראלי ומהם נתיבי
האספקה המועדפים על ישראל?

ישראל מול שכניה:
8.8כיצד להיערך להתפרקותה האפשרית של סוריה
והפיכתה למדינה כושלת?
9.9כיצד להוסיף ולשמור על הסכם השלום עם מצרים
ולחזק עימה את שיתוף הפעולה הביטחוני?
1010כיצד להוסיף ולתמוך בשרידות ממלכת ירדן,
בביטחונה ,כלכלתה ויציבותה?
1111כיצד להוסיף ולאושש את היחסים עם טורקיה
בעקבות התנצלות נתניהו?
1212כיצד יש להתייחס ל"אביב הערבי" ולעליית
האיסלאם הפוליטי באופן שישרת האינטרס
הישראלי?
1313האם יש בידי ישראל והעם היהודי יכולת למתן
את איבת הרחוב הערבי שהשפעתו גוברת?

1717כיצד לרתום את מצרים ומדינות ערביות נוספות
באופן מועיל לתהליך השלום?

משולש היחסים :ירושלים-וושינגטון-יהדות
ארה"ב:
1818כיצד מוסיפים לשמור על ידידותה של ארה"ב
מבלי לוותר על אינטרסים ישראלים מהותיים?
1919כיצד "משכנעים" את ארה"ב להוסיף ולהיות גורם
נוכח ודומיננטי באיזורנו?
2020כיצד נעזרים ביהודי ארה"ב מבלי לדחקם אל בין
הפטיש והסדן?

מעמד ישראל בזירה הבינ"ל:
2121האם וכיצד ניתן לקדם את מעמדה הבינ"ל של
ישראל ,מבלי להתקדם להסכם ישראלי-פלסטיני?
חלק מן ההכרעות הנדרשות עוסקות בשאלות
המחזיקות רגישות פוליטית רבה .העיקרית והרגישה
מכולן כרוכה באופן בו ישראל היתה מבקשת לראות
את מאפייני ההסכם העתידי עם הפלסטינים .בירור
לאומי נוקב אודות סוגיה זו היה מציע מצפן ברור
ומועיל יותר באשר לאופן הטיפול בסוגיות קשות
אחרות .בהתחשב בדילמות הכבדות והרבות קשה
להגזים בחשיבותן של ההחלטות שיפלו בירושלים,
ושבכוחן להשפיע משמעותית על עתידם של ישראל
והעם היהודי.

הסיכסוך הישאלי-פלסטיני:
1414מהי הדרך הנכונה והטובה ביותר להחיות את
תהליך השלום ולהפכו לאפקטיבי?
1515מהם הפרמטרים של הסכם הקבע עם הפלסטינים
המועדפים על ישראל?
1616האם ישראל מעדיפה חלופה שונה מהסכם קבע:
ניהול הסיכסוך ,הסדרי ביניים ,מהלך חד-צדדי?
המכון למדיניות העם היהודי

59

הערות
1.1אלוף במילואים עמוס ידלין ,בכנס המכון למחקרי
ביטחון לאומי23.4.2013 ,
2.2הארץ  29אפריל2013 ,
3.3נשיא ארה"ב בראיון לערוץ 14.3.2013 ,2
4.4ראיון לקול ישראל16.04.2013 ,
5.5הארץ21.3.2013 ,
6.6הארץ14.2.2013 ,
JTA, May 4, 20137.7
CBS News, April 30, 20138.8

9.9הארץ 29 ,אפריל 2013
NYT, 15 May, 20131010

 1111ראיון לגלי צה"ל 16 ,אפריל2013 ,
Al Arabiya, 18 April, 20131212

"1313אטלנטיק" 19 ,במרס2013 ,
 1414הארץ28.2.2013 ,
1515הארץ4.3.2013 ,
1616הארץ19.4.2013 ,

60

המכון למדיניות העם היהודי

6

משולש היחסים וושינגטון,
ירושלים והעם היהודי
 – 2013ממשלים חדשים בארה"ב ובישראל

אובמה ונתניהו “ -הזדמנות שנייה”
תוצאות הבחירות בארצות הברית ובישראל ,עלולות
היו להוביל את שתי המדינות למסלול של עימותים
נמשכים ולהציב את הקהילה היהודית בארצות
הברית בין הפטיש לבין הסדן :בין נשיא אמריקני
הפטור מאילוצי בחירות לאחר שנבחר לכהונה שנייה,
המתמקד בענייני פנים ובעל דימוי של מי שנכון
להוביל מדיניות חוץ פייסנית על חשבון בעלי ברית
מסורתיים כמו חוסני מובראכ; ובין ראש ממשלה
ישראלי ,בעל תדמית שמרנית ,העומד בראש מפלגה
אשר ברשימתה לכנסת מתבלטים חברים בעלי
עמדות קשוחות יותר מבעבר ,בעוד שאישים שנחשבו
למתונים נפלטו ממנה.
ואולם נראה כי לפחות בשלב זה החשש מפני
עימותים ירד מסדר היום :הסערה שעוברת על
המזרח התיכון מגבירה את חשיבותה האסטרטגית
של ישראל למערב ומעניקה הזדמנות שנייה לשני
המנהיגים להידבר ולשתף פעולה .גם העובדה
שהנשיא ניצב בראשית הקדנציה השנייה בפני שלוש
פרשיות ששוחקות בדימויו בזירה הפנימית :רצח
השגריר בלוב; המעקב אחרי הטלפונים של עיתונאים
בסוכנות הידיעות  ;APוהכבדת רשויות המס על
עמותות שהתנגדו לנשיא; מקשה על פתיחת חזיתות
נוספות ,שנה וחצי לפני הבחירות לקונגרס של אמצע
הקדנציה ,שיתקיימו בנובמבר .2014

האתגר שהוצב בפני מרקם היחסים המיוחדים בין
שתי המדינות ניזון לא רק מגישות שונות בנוגע
להתמודדות מול התגרענותה של איראן ,לפתרון
הסכסוך הערבי-ישראלי ,לתהליך המדיני מול
הפלסטינים ולהתפתחויות הדרמטיות במזרח התיכון.
גם המתיחות שאפיינה את היחסים בין שני המנהיגים
במהלך כהונתם הקודמת והדימוי שנוצר ,של ניסיונות
התערבות ישראליים במגרש הפוליטי האמריקני,
הגבירו את החששות מפני משבר.
על אף הביקורת שרווחה כלפי אובמה לפני הבחירות
במישור הפנימי ובמישור הבינלאומי ,הכריע בקלפי
רוב אמריקני ברור בעד מתן הזדמנות נוספת לנשיא
ראשון ממוצא אפרו-אמריקני להמשיך במדיניותו.
הכרעה הפוכה הייתה מחזירה את הגלגל לאחור
ומגבירה תסכול אצל רבים מהמיעוטים האתניים
שנמנו עם תומכיו .זאת בשעה של שינויים דמוגרפיים
מרחיקי לכת שמבשרים השפעה הולכת וגדלה של
הקהילה ההיספאנית ,של הקהילה האפרו-אמריקנית
ושל יוצאי אסיה שרבים מהם מזדהים כדמוקרטים,
ומציבים בפני המפלגה הרפובליקנית השמרנית אתגר
משמעותי.
בישראל תוצאות הבחירות מלמדות בעיקר על צפייה
לחילופי דורות בהנהגה ועל היחלשות החלוקה
הגושית (ימין – שמאל) ,בשל שחיקת אמון הציבור
בקיום פרטנר פלסטיני למו”מ לשלום .הבוחר הישראלי
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חיפש דמויות רעננות ומצא אותם כמעט בכל המפלגות
מלבד במפלגת השלטון .בנימין נתניהו ,גם אביגדור
ליברמן ,ציפי לבני ושאול מופז איבדו מקסמם ושויכו
לדור הישן .נפתלי בנט ויאיר לפיד ,ובמידה מסוימת
גם שלי יחימוביץ’ ,בצד הדמויות החדשות שנכללו
ברשימותיהם ,נתפסו במידה רבה כמנהיגות העתיד.
עם זה ,סקרי דעת הקהל לפני הבחירות וגם ניתוח
התוצאות מלמדים כי איש מהמועמדים החדשים לא
נתפס בעיני הציבור כאלטרנטיבה אמיתית למנהיגותו
של נתניהו כראש ממשלה .במקביל ,מסתמנת
התפתחות מרתקת אחרת
המושפעת מקליטתן של
בעת ההצבעה
העליות החדשות ובעיקר
לנשיאות,
של הדור הצעיר מבין
ישראל אינה
יוצאי מדינות חבר העמים.
תופסת מקום
תמיכתם התחלקה בבחירות
מרכזי בסדר
האלה לראשונה באופן
העדיפויות של
שתואם יותר את הדפוס
יהודי ארה"ב
של האוכלוסייה הכללית
ומונעת פחות מאינטרסים
סקטוריאליים.
תופעות נלוות :הרשימות
החרדיות הפסידו את עמדת
הכוח של לשון מאזניים;
הגוש הערבי ,בהיעדר גוש חוסם מרכז-שמאל ,נותר
שוב ללא עמדת מיקוח משמעותית; ובאופן דומה גם
מרצ נותרה מחוץ לקואליציה על אף שהכפילה את
כוחה בקלפי.
גם נתניהו אינו נטול קשיים בזירה הפנימית.
הקואליציה שכונן עלולה להקשות על התנהלותו
בהיבטים שונים .הוא מואשם באחריות לגירעון
התקציבי שעל פי הערכות מחמירות מגיע לכדי 30
עד  40מיליארד שקל; דו”ח ה ,OECD-שמעמיד את
ישראל בראש סולם העוני ובצמרת טבלת הפערים
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בשכר במדינות המפותחות; הביקורת על הוצאות
הממשלה והוצאות המעונות הרשמיים; כל אלה
מציבים אתגרים פוליטיים וחברתיים לא פשוטים.
הצלע השלישית במשולש היחסים הזה היא יהודי ארצות
הברית .חלק מהם ,בעיקר אלה שפעילים במסגרת
האירגונים היהודיים השונים ,ניגשו לבחירות בראשית
נובמבר בתחושה קשה כי על רקע המתיחות בין שני
המועמדים בעלי הסיכויים להיבחר מחדש  -אובמה
ונתניהו  -הם יידרשו לשלם חלק מהמחיר ולהימצא
בתווך בין הניצים .זה מקום שהם לא אוהבים להידחק
אליו מחשש שיואשמו בהטיה לטובת אינטרסים
ישראליים.
רבים מהיהודים לא אהבו את מה שהצטייר בארצות
הברית ובא לביטוי בתקשורת האמריקנית כהעדפה
ישראלית של המועמד הרפובליקני מיט רומני .זו לא
הפעם הראשונה שזה קרה .התמיכה במהלך כהונתו של
ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ברפובליקנים הייתה
מובהקת וכך גם של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון
בנשיא בוש הבן בשנת  .2003יהודי אמריקה מעולם לא
התלהבו מהתערבות ישראלית במגרש הפוליטי שלהם,
כפי שרוב הישראלים לא מעריכים ניסיון הפוך מצד
ארצות הברית .התחושה הזו רווחה במידה מסויימת
אפילו אצל חלק מתומכיו היהודים של רומני.
מצד שני ,אובמה הצטייר בעיני חלקים מהממסד
היהודי כמי שמוכן לשלם במטבע ישראלי לקידום
תפיסת עולם שאינה תואמת את זיקתם לישראל.
אלה רשמו לפניהם את העובדה שהוא נמנע לא פעם
מלהשתתף בכנסים יהודיים .אישים בולטים בהנהגה
לא ראו בו ידיד ,על אף שאנשי ממשל גם בוושינגטון
וגם בירושלים ציינו כי בתקופת אובמה שיתוף
הפעולה הביטחוני בין המדינות עלה לגבהים חדשים
שלא היו כמותם בעבר.
בשורה התחתונה ,אצל מרבית יהודי אמריקה ישראל
אינה תופסת מקום מרכזי בסדר העדיפויות שלהם

בעת ההצבעה לנשיאות .מה שעומד לנגד עיניהם,
כאמריקנים ,היא טובתה של ארצות הברית .כך היה גם
בבחירות האחרונות (כ 70-אחוזים הצביעו לאובמה
לעומת כ 75-ב .)2008-זאת על אף החששות שנלוו
לתחזיות על משבר אפשרי ביחסים בין המדינות.
דווקא אחרי הבחירות נשמו חלק ממבקריו היהודים
של אובמה לרווחה ,לא מעט בזכות ביקורו בירושלים.
בישראל הפגין הנשיא ידידות עמוקה .כל פיסקה,
כל שורה ,כל מילה נתפרה במגמה להפיג את המתח
ולחזק את האמון בציבור הישראלי בו ובמדיניותו .הוא
לא הסתפק בתמיכה המסורתית שהפגינו קודמיו מול
הישגי המדינה ,אלא טרח להביע תמיכה בלתי מסויגת
ברעיון הציוני.
ספק אם הביקור הוביל למהפך מוחלט בדעת הקהל
הישראלית כלפי אובמה .על אף שהחששות וההתנגדות
כלפיו הצטמצמו (על פי שני סקרי דעת קהל שערך
מכון סמית בישראל ,ערב הביקור ומייד אחריו מספר
הישראלים שהגדירו את אובמה כנשיא פרו-פלסטיני
ירד מ 36-אחוז ל 16-בלבד) ,על פי הסקרים של סמית,
שיעור התמיכה והאמון בו מצד ישראלים עלה בסך
הכול בנקודה אחת (מ 25-ל 26-אחוז) .ואולם בארצות
הברית דבריו הדהדו היטב בקהלים יהודיים .הם שמעו
אותו בהתלהבות והרגישו הקלה.
האם יחסו של ברק אובמה לישראל ולראש הממשלה
השתנה בן-לילה? זו שאלה נפרדת שאין עליה תשובה
חד-משמעית .ההערכה הרווחת היא כי היעדר היציבות
במזרח התיכון מחזק את השקת האינטרסים בין המדינות.
הנשיא האמריקני לא יכול להתעלם ממלחמת האזרחים
בסוריה ,מהמצב במצרים ומהסכנות שאורבות למשטרים
במדינות ידידותיות אחרות לארצות הברית באזור .מצב
זה מחזק את דימויה של ישראל כאי של יציבות וכבעלת
ברית נאמנה ,שחשיבותה האסטרטגית לארה”ב ולמערב
מוסיפה לה נקודות זכות .גם המאמצים שאובמה ייאלץ
להקדיש לטיפול בפרשות הפוליטיות המביכות ,ששמו
נקשר בהן ,אינם מוסיפים כמיהה לפתוח חזיתות נוספות.

לקראת התנגשות או בדרך לפיוס?
בשלב הזה העלה ביקור אובמה בישראל את היחסים
האישיים בין המנהיגים על מסלול חיובי .דוברים
רשמיים בשני הממשלים מדגישים כי גם היחסים בין
המדינות יצאו נשכרים .האווירה החיובית נבעה גם
מהעמקת ההידברות ושיתוף הפעולה בין וושינגטון
לבין ירושלים על רקע מלחמת האזרחית העקובה מדם
בסוריה; המערבולת אליה נכנסה מצרים שמייצרת
חוסר יציבות במזרח התיכון כולו; ההתפתחויות
האחרונות
בשנתיים
בלוב ובתוניס; החששות
דווקא למחרת
שהתעוררו בסעודיה והאיום
הבחירות
על יציבות השלטון בירדן.
עם זה ,העיתוי שנבחר על ידי
הממשל לביקור בירושלים,
יומיים לאחר כינון ממשלתו
החדשה של נתניהו ,היה
לא נוח .אמנם המועד נקבע
קרוב לחודשיים מראש ,אבל
כבר אז היה ברור שהרכבת
הקואליציה לא תסתיים
קודם.

בארה"ב נשמו
לרווחה חלק
ממבקריו
היהודיים של
אובמה ,לא מעט
בזכות ביקורו
בישראל

ההסברים שנמסרו היו טכניים :אילוצים של לוחות
זמנים בבית הלבן; רצון של הנשיא לבקר במועד
המוקדם ביותר כיוון שלא הספיק לעשות זאת בקדנציה
הראשונה; הכרות עם הממשלה החדשה; בניית אמון
בציבור הישראלי שהסתייג מהנשיא במהלך כהונתו
הקודמת ,מחשש שהוא מחויב לדיאלוג עם איראן,
לגיוס האסלאם המתון ,לקידום הנסיגה מעיראק
ומאפגניסטן ,להסרת האיום מפקיסטן ובעיקר לחיזוק
הקשר בין ממשלו לבין העולם הערבי ,גם אם בתמורה
הוא יתבקש לשלם במטבע ישראלי.
אובמה ויועציו הבינו כי קידום הסדר מדיני במזרח
התיכון ,שמצריך ויתורים מרחיקי לכת מישראל ,לא
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יצלח ללא תמיכה גורפת בדעת הקהל .תמיכה כזאת
אינה אפשרית ללא אמון במי שמנהל את העניינים
בוושינגטון.

הנחישות הישראלית חילחלה במהלך ארבע שנות
כהונתו של נתניהו .במקביל קידם הנשיא אובמה
מאמץ הידברות בינלאומי מול איראן להפסקת
תכניתה הגרעינית ,תוך התחייבות פומבית להשאיר
את כל האופציות ,כולל זו הצבאית ,על השולחן .ראוי
להדגיש כי נשיא ארצות הברית אכן הורה למערכת
הביטחונית האמריקנית להתכונן לאפשרות כזאת
ולפתח את האמצעים הצבאיים הנחוצים.

בנימין נתניהו הציב את הפסקת המאמץ האיראני
לרכוש יכולת גרעינית צבאית בראש סדר הקדימויות
הקדנציה
בראשית
הדחיפות שייחס
בשנת
שלו
הקודמת
המימשל לביקור
 .2009גישה זו התפרשה
אובמה נועדה
במערב כמטרה מרכזית
בעיקר להבטיח
שהוא רואה בה את ייעודו
דחייה נוספת
ההיסטורי .לאחר שנבחר
ביוזמה ישראלית
מהמוכנות
והתאכזב
אפשרית לפעולה
הישראלית לבצע פעולה
צבאית בראשית
צבאית נגד ההתעצמות
קיץ 2013
הגרעינית בהנהגת טהרן,
ועל רקע התנגדות גורפת
מצד מרבית ראשי מערכת
הביטחון ,הוא פעל בשני
מישורים:

גם אם ,לפחות ברמה ההצהרתית ,מטרת סילוק
היכולת הגרעינית האיראנית הייתה זהה בשתי
הבירות ירושלים ווושינגטון ,הרי שהיה שוני בהגדרת
ה”קו האדום” שאותו אסור לאפשר לאיראן לחצות,
דבר שגרר גם פער בשעונים ביניהן ליוזמה צבאית.
זאת ,בין היתר ,משום שהיכולות האמריקניות בהיקף
הפעלת הכוחות וברמה הטכנולוגית גבוהות יותר
ומאפשרות התערבות מאוחרת יותר.

ואולם כל האילוצים האלה לא נותנים הסבר לדחיפות
שייחס הממשל לביקור .אין ספק שמטרות אלה סבלו
דחייה של חודשיים או שלושה .לפיכך ,נראה כי האילוץ
הדחוף בעיני הממשל היה לתאם לוחות זמנים וסוגיות
נוספות בין וושינגטון לבין ירושלים בנוגע לאיראן.

.אדרישה ממערכת הביטחון להיערך ולהכין אופציות
חלופיות לתקיפה ,תוך הקצבת משאבים לצורך
זה (מאמצים אלה נשאו פרי כבר במהלך .)2012
.במדיניות של הליכה על הסף ובמקביל ניהול
פעילות דיפלומטית נמרצת מול גורמים במערב
על מנת לשכנע אותם כי אם לא תיווצר קואליציה
בראשות ארצות הברית לתקיפת המתקנים
האיראניים ,לישראל לא תהיה ברירה אלא ליטול
יוזמה ולעשות זאת בעצמה לפני שתאבד את
יכולת ההתערבות.
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על פי כל הסימנים ישראל העריכה כי העיתוי הנכון
להתערב מבחינתה הוא קיץ-סתיו  .2012אובמה
התנגד .הוא היה מעוניין למנוע כל התערבות
ישראלית לפני הבחירות לנשיאות בארצו .בהקשר
הזה ניתן להתייחס לנאומו באומות המאוחדות של
ראש הממשלה בנימין נתניהו כהיענות לציפיותיו של
הנשיא ,תוך דחיית המועד לפעולה ישראלית צבאית
לקיץ  .2013אפשר שדחייה זו תרמה לבניית אמון
בין שני האישים ,אך גם שחקה מעמדת המיקוח של
ישראל שהיתה טובה יותר ערב הבחירות.
על פי הניתוח הזה ,ניתן להעריך כי הדחיפות שייחס
הממשל לביקורו של הנשיא אובמה נועדה בעיקר
להבטיח דחייה נוספת ביוזמה ישראלית אפשרית
לפעולה צבאית בראשית קיץ  ,2013להגיע להסכם
בנוגע לקו האדם שאותו אסור לאיראן לחצות ,ועל מנת
לתאם שעונים עמה .זאת גם כדי להמתין לתוצאות
הבחירות לנשיאות באיראן ב 14-ביוני ולאפשר מאמץ
נוסף להידברות דיפלומטית להסרת האיום.

חוסר תיאום בנושא האיראני עלול להחזיר את היחסים
בין ירושלים לבין וושינגטון למסלול שלילי שעלול
להוביל להתנגשות .הנושא השני המסכן את השיפור
באווירה הוא תהליך השלום מול הפלסטינים.
הרושם הכללי היה כי הנשיא אובמה לא הציב בראשית
כהונתו השנייה את הנושא הפלסטיני בראש סדר
היום של הבית הלבן .הוא מבין היטב את המכשולים
ואת האתגרים שניצבים בפניו בעולם ובתחומי
הפנים אמריקנים .הטיפול במזרח התיכון שרף את
אצבעותיהם של כמה וכמה נשיאים והוא לא מראה
התלהבות לשרוף גם את אצבעותיו שלו.
עם זה ,שר החוץ שלו ג’ון קרי מראה נחישות לקדם את
התהליך ,מתוך תחושה עמוקה שזה לטובת הצדדים
ושזה יתרום לאינטרסים של ארצות הברית ויחזק את
מעמדה במזרח התיכון .הנשיא נותן לו חופש פעולה.
אם קרי יצליח אובמה יקצור את הפירות ,אם ייכשל –
הוא לא יהיה האחראי לכישלון.
יש להדגיש כי בנאומו בירושלים ,חרף כל הכתרים
שקשר הנשיא להצלחותיהן ולהישגיהן של המדינה
היהודית ,החברה הישראלית והתנועה הציונית ,הוא
לא השאיר ספק לגבי הזדהותו העמוקה עם הסבל
הפלסטיני כעם שחי יותר מ 45-שנה תחת כיבוש ,והוא
לא היסס לפנות ישירות לעם בישראל ולקרוא לו לפעול
 מעל לראשי מנהיגיו ,אם יהיה בזה צורך  -על מנתלהביא לפיוס ולשלום על בסיס שתי מדינות לשני עמים.
המסר לציבור בישראל היה עוצמתי ומשכנע .מצד
אחד הישראלים התרשמו כי עומד בפניהם נשיא
שמבקש להפגין ידידות והזדהות בניגוד לדימוי שהיה
לו בעבר .מצד שני פנייתו הייתה שונה מפנייתם של
נשיאים שקדמו לו .אם קודמיו הדגישו בעיקר את
האינטרסים הגלובאליים והאזוריים ,אובמה דיבר
מתוך הזדהות פנימית שמדגישה את הצד של הקורבן
– של מי שמצא את עצמו תחת כיבוש  -גם אם הכיר
בזכותם ההיסטורית של היהודים על הארץ .ההזדהות

הרגשית של אובמה עם הפלסטינים כקורבן ,מול
הזרמים בישראל שרואים בניצחון ששת הימים את
שחרור ליבה של ארץ ישראל ,עלולה גם היא להחזיר
את גלגל היחסים העכורים לאחור.

“ביבי או ביבי”
בבחירות  2009היה לציפי לבני קמפיין מנצח .ראשית
פעלו אנשי המטה שלה מול אהוד ברק כדי לשחוק את
תדמיתו ולהוציא אותו מהמרוץ לראשות הממשלה.
אחר כך התפנו לסיסמא
שר החוץ
האולטימטיבית“ :זה ציפי
קרי מגלה
או ביבי” .התוצאה הייתה
נחישות לקדם
שקדימה בראשות לבני
את המו"מ
הובילה עם  28מנדטים על
הישראלי-
פני הליכוד בראשות נתניהו
פלסטיני,
שהכניס רק  27מועמדים
והנשיא נותן לו
לכנסת .ואולם לבני שחקה
חופש פעולה
את השותפים הפוטנציאלים
שלה .היא לקחה קולות גם
מהעבודה וגם ממרצ .היא
לא הצליחה לנגוס במחנה
השני ולפגוע בגוש החוסם של הימין .כתוצאה מזה
ניטלה ממנה היכולת להקים קואליציה.
בבחירות  2013לא היה תרחיש כזה אפשרי .אף מפלגה
לא הצליחה להעמיד מועמד אלטרנטיבי לראשות
הממשלה .הסקרים שנערכו ערב הבחירות לימדו
שאיש מראשי המפלגות אינו מצטייר בציבור כמי
שמסוגל בעת הזו להתמודד עם האתגרים והאיומים
שעומדים על הפרק .בחודשים שקדמו לבחירות היה
נתניהו מלך ישראל.
אם כך כיצד קרה שכוחה של רשימת “הליכוד ביתנו”
בראשות נתניהו וליברמן שהתמודדו ברשימה
משותפת נשחק בכ 26-אחוזים מ 42-מנדטים ל?31-

המכון למדיניות העם היהודי

65

ניתוח אינטגרטיבי של התוצאות מלמד כי האלקטורט
הישראלי תמך בבחירות  2013בחילופי דורות
בהנהגה ,גם אם לעת עתה לא נמצא מועמד מוביל
מול נתניהו לראשות הממשלה .הביטחון כי בכל
התפלגות קולות ,בסופו של דבר יצליח נתניהו לגבש
קואליציה סביבו ,הקל על מפלגות אחרות לחזק
את כוחן על חשבון הליכוד .לכך מצטרפים הסברים
ונתונים נוספים:

.דבנוסף לעולי חבר המדינות נהנה בעבר ליברמן
מתמיכתם של מצביעים לאומיים אקטיביסטים
שמקורם ככל הנראה בתנועת העבודה ואף נתן
להם ייצוג ברשימתו לכנסת .אלה שבעבר הרחוק
הזדהו עם אחדות העבודה (תומכיהם של טבנקין
ויגאל אלון) ומאוחר יותר עם יצחק רבין ,לא מצאו
את מקומם במפלגת העבודה שסטתה לדעתם
שמאלה בשני העשורים האחרונים .היסטורית
היה להם קשה להצביע לליכוד ולנתניהו ,אבל
ביקשו להעניק את קולם לגוש הימין .בבחירות
האחרונות הם חיפשו אלטרנטיבה.

.בהמשפט שמתנהל
נגד ליברמן בפרשת מינוי
השגריר בלטביה והתחושה
בקרב רבים כי המערכת
המשפטית ,ובראשה היועץ
המשפטי לממשלה ,לא
הצליחה למצות את חומר
החקירה ואיפשרה ליו”ר
ישראל ביתנו להתחמק
מהתיק העיקרי ,שבו נחשד
בעבירות של שוחד והפרת
אמונים ,הרחיקה בוחרים
מחויבים לליכוד.

.המפלגת ”הבית היהודי” (איחוד של “המפלגה
הדתית-לאומית” עם ה”איחוד הלאומי”) בראשות
נפתלי בנט הציבה את עצמה כאלטרנטיבה
רעיונית בימין המפה והובילה קמפיין מבריק
תחת הכותרת “בנט עם נתניהו” ,על אף היחסים
הבעייתיים ביניהם .האיחוד הביא להכפלת כוחה
של מפלגת “הבית היהודי” ,כשחלק ניכר מתומכיה
החדשים לא באו מהציבור הדתי-לאומי (שאפיין
את מצביעי שתי המפלגות בנפרד בבחירות
 )2009אלא מהציבור החילוני .על פי מחקר
שבחן את הצלחתו של בנט ,שנערך על ידי פרופ’
אשר כהן מאוניברסיטת בר-אילן שבדק נתונים
מ 100-קלפיות גדולות ,רובן בקיבוצים ,גדלה
התמיכה בו באזורים חילוניים בין פי שניים לבין
פי-שלושה; בריכוזים של עולים מחבר המדינות
נרשמה העלייה המשמעותית ביותר ( 250אחוז);
גם בישובים עשירים שרוב אוכלוסייתם חילונית
נרשמה עלייה משמעותית ( 230אחוז); ודווקא
בישובים של הציונות הדתית ירדה התמיכה בבנט
ב 10-אחוזים לטובת מפלגת “עוצמה לישראל”
שהתייצבה בקצה הימני של המפה ולא עברה
לבסוף את אחוז החסימה.

.אההליכה ברשימה המשותפת של הליכוד עם
ישראל ביתנו שחקה את התמיכה בשתי המפלגות
גם יחד.

מצביעים
לאומיים
אקטיביסטים,
שבעבר נתנו
את קולם
לליברמן ,חיפשו
אלטרנטיבה
ומצאו אותה
ב"הבית היהודי"
וב"יש עתיד"

.גהעולים מרוסיה ובעיקר בני הדור הצעיר נקלטים
באוכלוסיה הכללית .רבים מהם חדלו להצביע
באופן אוטומטי בעד מפלגות עולים סקטוריאליות
ומתחילים להזדהות כישראלים לכל דבר שהצבעתם
מתחלקת לפי אינטרסים כלליים .בישובים שבהם
אחוז התושבים מקרב עולי חבר המדינות הוא גבוה
יחסית ירדה התמיכה בנתניהו וליברמן (לדוגמא:
באשדוד ,מ 50.6-אחוז ב 2009-ל 36.41-אחוז
ב ;2013-ביבנה מ 41.1-ל 30-אחוז; בחולון מ39.9-
ל ;30.84-בראשון לציון מ 41.7-ל.)31.34-
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.והאלטרנטיבה השנייה עבור מצביעי ימין
מתונים הייתה הפתעת בחירות “ – 2013יש

עתיד” מפלגתו החדשה של יאיר לפיד ,שזכתה
ב 19-מושבים בכנסת בעיקר על חשבון קדימה
בראשות מופז ו”התנועה” בראשות ציפי לבני .גם
“יש עתיד” נגסה בקולות ה”ליכוד ביתנו” ,בעיקר
בקרב מצביעי ליכוד מסורתיים שסלדו מהצבעה
עבור ליברמן והתאכזבו מהרכב רשימת הליכוד
שהייתה ימנית מידי לטעמם ולא כללה אישים
בעלי דעות ליברליות כמו בני בגין ,דן מרידור
ומיכאל איתן.
היבט נוסף שיש לשים אליו לב הוא שמירת כוחו ,לעת
עתה ,של איווט ליברמן ומעורבותו הפעילה מאחורי
הקלעים .על אף שהוא נתון להגבלות מסוימות – כולל
איסור על מינויו כשר בממשלה  -כל עוד מתנהלים
הליכים פליליים נגדו ,הוא הצליח להקפיא את המינוי
לשר חוץ עד לסיום משפטו ולהחזיק בינתיים בתפקיד
משמעותי ביותר בכנסת :יו”ר ועדת החוץ והביטחון.
בנוסף היה ליברמן גורם מרכזי בהרכבת הקואליציה,
בחלוקת התיקים ובצירופה  -כבר בראשית המו”מ -
של ציפי לבני ומינויה לשרת המשפטים.
על אף שניתן לפרש את ניתוח התוצאות כשחיקה
מסוימת בכוחם של הגושים ,בחינה אמיתית מלמדת
יותר על בלבול ולא על מהפך .הסיכום מלמד כי
בסופו של דבר הגוש שאיפשר את כינון הקואליציה
בכנסת ה18-בשנת  2009לא ספג פגיעה של ממש.
הוא נשען אז על הליכוד ,ישראל ביתנו ,ש”ס ,יהדות
התורה והבית היהודי ( 61חברי כנסת) ובנוסף ,על
ארבעה ח”כים נוספים מטעם האיחוד הלאומי (נטולי
אלטרנטיבה אחרת משום שהתייצבו בקצה הימני
של הקשת הפוליטית) .על פי תוצאות  2013אמנם
מספרם הכולל של חברי הכנסת בגוש המסורתי של
מרכז-ימין ירד ל 61-מנדטים ,ואולם צריך לזכור כי
יאיר לפיד הבהיר מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות
כי לא ייתן יד להקמת קואליציה שנשענת על קולות
המפלגות הערביות ,ובכך הוציא עצמו מגוש חוסם
שמורכב ממפלגות המשתייכות למרכז ולשמאל.

בנוסף ,כמעט שני מנדטים של “עוצמה לישראל” ירדו
לטמיון כיוון שהמפלגה לא עברה את אחוז החסימה.
ניתוח הרגלי ההצבעה מסביר גם את הימנעותה של
מנהיגת העבודה ,שלי יחימוביץ’ ,מלנקוט קו מדיני
חד :היא ביקשה להחזיר הביתה את אותם תומכים
לאומיים של תנועת העבודה ,שברגע האחרון העדיפו
את לפיד ובנט .על אף שמפלגת העבודה צברה שני
מנדטים נוספים וקיבלה 15מושבים בכנסת הנוכחית,
יחימוביץ’ לא מימשה את הפוטנציאל שיוחס לה ,בין
היתר בשל הצלחתה של “יש עתיד” ומשום שכוחה
של מרצ בקצה השמאלי של
המפלגות הציוניות הוכפל,
מפלגת העבודה
מ 3-ל 6-מנדטים.
העלתה

את כוחה
ב 2-מנדטים ,אך
שלי יחימוביץ
לא הצליחה
לממש את
הפוטנציאל
שיוחס לה

על אף שבמרכז המפה
היו תנודות בשוליים לימין
ולשמאל כפי שהוצג לעיל,
בחירות  2013לא מצביעות
על שינוי דרמטי .סיכום
של  19המנדטים של “יש
עתיד” בראשות יאיר לפיד,
 6המנדטים של “התנועה”
בראשות ציפי לבני ו2-
המנדטים שקיבלה “קדימה”
בראשות שאול מופז ,מגיע
ל 27-מנדטים .בבחירות  2009צברה קדימה 28
מנדטים .למעשה מספר כמעט זהה שהתחלק לכמה
גורמים שממוקמים במרכז המפה הפוליטית.
ש”ס  -המפלגה הספרדית החרדית  -שמרה על
כוחה עם  11חברי כנסת ,אף על פי שההתפתחות
הדמוגרפית יצרה לה פוטנציאל להתעצם .זו התפתחות
מעניינת שגם עשויה לסמן שחיקה מסויימת בתמיכה
הסקטוריאלית בקרב בוחריה המסורתיים .לא כך
בקרב מצביעי המפלגה החרדית האשכנזית “יהדות
התורה” ,שהגדילה את כוחה באופן משמעותי מ5-
ל 7-מנדטים כלומר בכ 40-אחוזים.
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הבלבול שנוצר במפת הגושים בישראל לא נובע ,אם
כן ,ממהפך פוליטי אלא בעיקר מתאום בלתי צפוי
בין שני הנציגים המובהקים של המנהיגות הצעירה:
יאיר לפיד ונפתלי בנט .שניהם ,כל אחד וסיבותיו,
החליטו להתאחד תחת סיסמת המאבק למען “שוויון
בנטל” כדי למנוע את כניסתן של המפלגות החרדיות
לממשלה .ללא “הבית היהודי” נתניהו לא היה מסוגל
לכונן קואליציה ,גם בשיתוף החרדים .ברגע שלפיד
הטיל וטו על צירופה של ש”ס ויהדות התורה ,ובנט
הבהיר כי לא יצטרף לקואליציה ללא לפיד ,נגזרו
אופייה ותחומי פעילותה
של הממשלה :התמקדות
הציבור הישראלי
בעיקר בנושאי פנים וביטחון
למד להעריך
והליכה זהירה בנושאים
את נתניהו על
המדיניים שעלולים לאיים
שבתקופתו
על שלמות הקואליציה.
נהרגו פחות
תואמים
אלה
כיוונים
ישראלים –
במידה רבה את הציפיות
ופחות ערבים –
בציבור הרחב עקב אכזבה
מאשר בתקופת
אפשרית
מהתקדמות
כל אחד מקודמיו
בתהליך המדיני וכן עשויים
להצביע על ניסיון לייצר
שיתוף פעולה ארוך טווח
בין שני האישים ששואפים
להחליף את ההנהגה הקיימת ברמה הארצית.

מבחן השרידות
של הקואליציה בישראל
בכירותו של בנימין נתניהו במערכת הפוליטית בלטה
בעיקר על רקע האתגרים הביטחוניים והניסיון שצבר
כראש ממשלה מכהן במשך תקופה ארוכה יותר מכל
ראש ממשלה אחר ,להוציא דוד בן גוריון .יש לציין כי
על אף ביקורת שספג  -מצד אחד על עמדות ניציות
ועל חוסר יוזמה מדינית ששחקה בתדמיתה של ישראל
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בזירה הבינלאומית ,ומצד שני ,על כך שזהירות היתר
שלו פגעה ביכולת שלו לקבל החלטות  -הציבור
הישראלי למד להעריך אותו על כך שבתקופתו נהרגו
פחות ישראלים ופחות ערבים מאשר בתקופתו של כל
ראש ממשלה אחר לפניו ,וכי תחת שרביטו ישראל לא
נקלעה למשברים חמורים .הוא גם נתפס כמי שאחראי
לכך שישראל הצליחה להתמודד באופן משביע רצון
עם המשבר הכלכלי העולמי .עם זה ,הוא לא הצליח
לתרגם את היתרון האישי בדעת הקהל (כ 60-אחוזי
תמיכה לראשות הממשלה בממוצע ,בסקרים שונים
ערב הבחירות) ליתרון בקלפי לטובת “הליכוד ביתנו”.
כאמור ,עד כה הצליח נתניהו לנהל מדיניות חוץ וביטחון
שנמנעה מעימותים צבאיים חריפים .אחרי הבחירות,
האתגרים הפוליטיים שאיתם יצטרך להתמודד
משתייכים באופן משמעותי גם לתחומי הפנים.
אם יחליט שתקיפה באיראן היא בלתי נמנעת ואם
התקיפות בסוריה מבשרות שינוי קו ,ייתכן שיצליח
לגבש את התמיכה הציבורית שהבטיחה את בחירתו
מחדש גם בעת מבחן .ואולם המשך התמיכה תלוי
מאוד בתוצאות הפעלת האופציה הצבאית ולתגובת
הצד המותקף .אם באותו הקשר ,או מתוך היענות
למאמציה של ארצות הברית ,יחליט נתניהו להתקדם
בתחום המדיני מול הפלסטינים ואף יאבד את תמיכתו
של נפתלי בנט ומפלגתו ,יוכל לצרף לקואליציה את
מפלגת העבודה בראשות שלי יחימוביץ’.
האתגרים המורכבים האחרים בפניהם ניצב ראש
הממשלה הם דווקא בזירה החברתית .שלושה
חודשים אחרי הבחירות וכשישה שבועות לאחר כינון
הקואליציה מתמודדת ממשלת נתניהו עם קשיים
חריפים ביותר בזירה הפנימית שמשליכים על היחס
של הציבור כלפיה .במקביל גוברת הביקורת על
הבזבוז ,על שימוש של ההנהגה במכוניות פאר ,על
התנגדות שרים לאיחוד משרדים למרות הירידה
במספר חברי הממשלה ,על הגדלה בהוצאות האחזקה
של המעונות הרשמיים ועל הוצאות טיסה מופרזות.

הגרעון הלאומי נאמד בכ 30-עד  40מיליארד שקל
והממשלה נאלצת להפעיל צעדי חירום שפוגעים
בעיקר במעמד הנמוך ובמעמד הביניים;

מינויו של יאיר לפיד לשר אוצר מציב אותו בצומת
הבעייתי ביותר בעיתוי הזה על רקע הצעדים הכלכליים
הקשים שנדרשים על מנת לאזן את התקציב.
עובדה זו עשויה להקשות עליו להחליט על פרישה
מהקואליציה בעתיד הקרוב .מבחינה פוליטית עדיף לו
להמתין לסימנים שיבשרו את שיקום המשק כתוצאה
ממדיניותו הכלכלית ולהוכיח הצלחה לפני שיתמודד
מחדש על קולו של הבוחר .סקר דעת קהל של עיתון
“הארץ” באמצע מאי ,לאחר
אישור התקציב והגזירות
הצעדים
החדשות בממשלה ,מלמד
שמתכנן האוצר
כי לפיד הפסיד  34אחוז
לכיסוי הגרעון
בדעת הקהל והגיע לשפל
התקציבי
של  19אחוזים בלבד,
מעוררים תסיסה
למרות שהתמיכה במפלגתו
ומאיימים לחדש
לא נפגעה בשלב זה .גם
את המחאה
התמיכה בנתניהו נשחקה
החברתית של
על פי אותו סקר וירדה
קיץ 2011
מ 53-אחוז ל 39-בלבד.

בין הצעדים שמתכנן האוצר כדי לכסות את הגרעון:
הטלת ביטוח לאומי על עקרות בית ,קיצוץ בקצבאות
ילדים ,מס על ההפרשות לפנסיה ,מס על משפרי
דיור ,העלאת מס הכנסה באחוז וחצי והעלאת המע”מ
באחוז אחד .אלה צעדים שפוגעים בעיקר במעמד
הנמוך ובמעמד הביניים .העשירים לא צפויים להיפגע
באותה מידה .זאת על אף המס שיוטל על יאכטות,
מטוסים פרטיים ומוצרי יוקרה; וקיצוץ של  10אחוזים
בשכר השרים וחברי הכנסת .החברות ימשיכו לשלם
מס מופחת בהרבה על אף העלייה המתוכננת של
כאחוז וחצי.

אובמה והאתגרים
שמצפים לו בראשית כהונתו
השנייה

דו”ח ה OECD-קובע כי ישראל מובילה בשיעור העניים
במדינות המפותחות עם  20.9אחוז ,לפני מקסיקו
( ,)20.4טורקיה ( ,)19.3צ’ילה ( )18וארה”ב (.)17.4
הנתון מתבסס בעיקר על נתוני ההכנסה שנמסרו על יד
נשאלים בציבור החרדי ובציבור הערבי .אם בוחנים את
רמת ההוצאות המשפחתית ,נתוני העוני יורדים לכ-
 12אחוז בלבד .הדו”ח האחרון שפורסם על ידי הביטוח
הלאומי ,לשנת  ,2011מחלק את אוכלוסיית העניים
הנאמדת ב 20-אחוז מכלל האוכלוסייה לשתי קבוצות
עיקריות על פי כוח קניה 63 :אחוז מהמשפחות
העניות נמצאות על פי הכנסתן ורמת ההוצאה מתחת
לקו העוני והיתר  ,37% -ברמת הוצאה שהיא מעל קו
העוני .נתונים אלה מצמצמים את שיעור המשפחות
העניות ל 12.6-אחוזים.
גם במדד הפערים בין עשירים לעניים נמצאת ישראל
במקום בצמרת .מקום חמישי אחרי צ’ילה ,מקסיקו,
טורקיה וארצות הברית.

צעדים אלה ,שבאים בעקבות קיזוז הפסדי ענק של
טייקונים במשק הישראלי מעוררים תסיסה ומאיימים
לחדש את המחאה החברתית של קיץ .2011

ניצחונו של ברק אובמה ב 6-בנובמבר ,היה ברור גם
אם לא סוחף .הוא גבר על מיט רומני בחשבון הכלל
ארצי בכ 2-אחוזים בלבד .עם זה הניצחון על פי
השיטה האמריקנית היה חד 332 :אלקטורים הצביעו
בעדו לעומת  206בעד מיט רומני .למרות המחלוקת
על מידת הצלחתו בקדנציה הראשונה ,החליטו אזרחי
ארצות הברית להעניק לנשיא הזדמנות נוספת להוביל
את חברתם  -שידעה בתולדותיה תקופות חשוכות של
עבדות וגזענות  -אל עתיד משותף ושוויוני.
בהקשר הזה ראוי להתייחס לשינוי הדמוגרפי
שמתחולל בארצות הברית ומצביע על מגמה נמשכת
המכון למדיניות העם היהודי
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לטובת המפלגה הדמוקרטית שמובילה בקרב
המיעוטים .בשתי מערכות הבחירות האחרונות נרשמה
ירידה נוספת של שיעור הלבנים מקרב קהל הבוחרים
מ 79.2-אחוז בשנת  ;2004ל 76.3-ב ;2008-ול73.7-
ב .2012-אחוז השחורים גדל :מ 11.1-ב 2004-ל12.3-
ב ,2008-ול 13.4-ב .2012-במקביל עלו גם שיעורי
ההיספאנים והאסיינים .בקרב השחורים נרשמה גם
עלייה משמעותית במספר המשתתפים בבחירות.
מגמה זו בקרב המיעוטים מצביעה על העמקת
ההזדהות עם מדינתם .אגב ,זו תופעה שסייעה
בבחירות  2012לנשיא
אובמה להיבחר מחדש.

העלייה בשיעורי

בקדנציה הראשונה נתפס
הצבעת
אובמה כמנהיג ריכוזי
המיעוטים
ששמר בבלעדיות על קבלת
בארה"ב
ההחלטות בבית הלבן.
מצביעה על
הישגו המשמעותי ביותר
העמקת
הוא ברפורמה במערכת
ההזדהות עם
שמעניקה
הבריאות
מדינתם ,וסייעה
לראשונה לאמריקנים ביטוח
לאובמה להיבחר
בריאות בר השגה .אם
מחדש
היישום של הרפורמה יצליח,
זה ייחשב להישג היסטורי.
בכלכלה הוא הצליח לשנות
כיוון ולהוביל בהתמדה להבראת המשק מאז המשבר
הכלכלי ב ,2008-אם כי בקצב איטי מהמצופה .הוא
תרם לשיקום משמעותי של תעשיית הרכב שעמדה
בפני קריסה וחיזק את המערכת הבנקאית .הוא מוביל
מאמץ משמעותי לשחרר את ארצות הברית מתלות
באנרגיה חיצונית.
בתחום הביטחון ההישג הגדול של הנשיא הוא בהידוק
הסנקציות נגד איראן ויצירת אופציה צבאית מולה
ובהובלת הפעולה לחיסולו של אוסאמה בן לאדן .אמנם
אובמה הוציא את הכוחות מעיראק כפי שהתחייב ,אך
לא הצליח להבטיח את המשך ההשפעה האמריקנית
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במדינה .במקביל הוא מוביל את המהלך להוצאת
הכוחות האמריקניים מאפגניסטן .הוא מצמצם את
מעורבותה הישירה של ארה”ב במזרח התיכון ,נמנע
מתמיכה במשטרו של מובראכ בימי המהפכה ,החליט
לא לשלוח כוחות לסוריה כדי להתערב במלחמת
האזרחים המדממת שם ,ו”הוביל מאחור” את המאבק
לחיסול משטרו של קדאפי בלוב .מתנגדי הנשיא
מאשימים אותו ברפיון מול ההתגרות החוזרת מצד
צפון-קוריאה ,שתורם לשחיקת מעמדה של ארצות
הברית כמעצמה מובילה בעולם ומאותת למשטרים
טוטליטריים כדוגמת איראן שאין להם ממה לחשוש.
ואולם יותר מכל הצטיין ברק אובמה בכך שבמהלך
כהונתו הראשונה הוא שמר על תדמית נקייה .חצי שנה
לאחר השבעתו מחדש הנשיא האמריקני מתמודד עם
שלוש פרשיות מביכות שפוגעות בשמו באופן הטוב:
.אמעקב של משרד המשפטים האמריקני אחרי
רשומות של שיחות טלפון שניהלו כתבים ועורכים
בסוכנות הידיעות  APעם מקורות במסגרת חקירה
על הדלפת מידע מסווג בדבר פעילות אמריקנית
חשאית בתימן;
.בחשיפה של פעילות בלתי חוקית ומכוונת מצד
רשויות המס (ה )IRS-נגד קבוצות פוליטיות
שמרניות בקמפיין הבחירות לנשיאות .רשויות
המס כבר פרסמו הודעת התנצלות על כך שנגד
עשרות קבוצות המזוהות עם תנועת “מסיבות
התה” במפלגה השמרנית פעלו חקירות מס
מדוקדקות באופן לא ראוי במקום להעניק להן
פטור ממסים כחוק .לאחרונה הודיע משרד
המשפטים על פתיחת חקירה רשמית כדי לקבוע
מה עמד מאחורי “הטיפול המיוחד” באותן קבוצות
שמרניות ואם הדבר נעשה בידיעת אישים בכירים
בממשל;
.גדרישה לחקור את תקרית בנגאזי ב11-
בספטמבר  ,2012שבמהלכה הותקפה הקונסוליה

האמריקנית ומתחם הביון של ה CIA-בעיר על
ידי מחבלים לובים שרצחו ארבעה דיפלומטים
אמריקנים ובהם את השגריר כריסטופר סטיבנס.
החשד הוא כי מזכירת המדינה לשעבר הילרי
קלינטון והבית הלבן טשטשו מידע מודיעיני
שהיה ברשותם בדבר התקפה מתוכנת ובחרו
לתאר את התקרית כהפגנת זעם מוסלמית.
פרשיות אלה ,שהתעוררו באמצע מאי  ,2013מאיימות
לטלטל את ממשלו של אובמה בחודשים הקרובים
ולהעסיק את הנשיא על חשבון סוגיות כבדות אחרות
ובהן המזרח התיכון .מצב כזה עלול להוביל לשחיקה
נוספת בדימויה של ארצות הברית ובסופו של דבר
לפגוע גם באינטרסים ישראליים מדרגה ראשונה.
במקביל עולה שוב מהפרק הזה בהערכה השנתית,
המשמעות של העלייה העקבית בהשפעה הפוליטית
של המיעוטים בארצות הברית .מגמה זו מצריכה
חשיבה ותכנון על מנת להתמודד עם השינויים
הדמוגרפיים.

הצלע השלישית – הקהילה היהודית
התמיכה המסורתית בקרב יהודי ארצות הברית
במפלגה הדמוקרטית נעה בסביבות ה 70-אחוז
בשל נטיותיהם הליברליות והרתיעה מגורמים
שמרנים אוונגליסטים .רק כ 30-אחוז מהיהודים
תומכים במפלגה הרפובליקנית .על אף שההצבעה
היהודית מושפעת רק בשוליים מנטיות הממשל כלפי
ישראל ,הנושא הישראלי תופס מקום בולט במערכת
הפוליטית האמריקנית ,במיוחד בתקופת הבחירות.
זה קורה בעיקר ביוזמת המפלגה הרפובליקנית,
שמנסה להשתמש בשחיקה בפופולאריות של ישראל
בקרב האגף הליברלי במפלגה הדמוקרטית כדי לגייס
תומכים ותרומות מקרב אוהדי ישראל.
המאמץ הזה איננו משפיע באופן משמעותי על עצם

ההצבעה .כפי שנכתב בהערכות שנתיות קודמות
יהודי אמריקה הולכים לקלפי כאמריקנים שמבקשים
להיטיב עם ארצם ולהשפיע על הסולם הערכי,
הכלכלי והחברתי במדינתם .מה שמצטייר כאינטרס
ישראלי לא מהווה מרכיב מרכזי בשיקולי ההצבעה.
עם זה ,אין להבין מכך שמדינת ישראל והאינטרסים
הקיומיים שלה לא עומדים גבוה בסדר היום של
הקהילה היהודית המאורגנת .ניתן להתייחס בחיוב
גם לביקורת המושמעת כלפי מדיניותה של ישראל
בחוגים ליברליים ,שכן היא עשויה להעיד על אכפתיות
וחשיבות שחוגים אלה
מייחסים לקשר המיוחד בין
העלייה העקבית
שתי הקהילות היהודיות
בהשפעה
הגדולות בעולם.

הפוליטית של
המיעוטים
מצריכה חשיבה
ותכנון ,על
מנת להתמודד
עם השינויים
הדמוגרפיים

בבחירות  2008תמכו רוב
המצביעים היהודים במהפך
שהסתמן בארצות הברית
וראו באובמה מועמד ראוי
שיתרום לאיחוי קרעים
בחברה ,לשיפור הכלכלה,
להעלאת קרנה באומות
ולקידום סדר יום שנועד
לשרת אינטרסים אמריקנים.
על פי סקרים שונים הצביעו
בעדו בסביבות  75אחוז מהמצביעים היהודים.

כהונתו הראשונה של אובמה התאפיינה בעליות
ומורדות ביחס המצביעים היהודים .חלקם התאכזב
מהנשיא לאו דווקא בהקשר הישראלי ,אלא משום
שלטעמם לא ניהל את ענייניה של ארצות הברית כפי
שציפו ממנו ,או משום שלא הקרין חום כלפי הקהילה
היהודית ונמנע במידה רבה מלהשתתף בכנסים
יהודיים משמעותיים .חלק אחר חשו עלבון כאשר
הרגישו שהנשיא מפעיל לחץ מוגזם על ישראל ,או
שהוא וסביבתו נוהגים שלא בכבוד הראוי כלפי ראש
ממשלתה.
המכון למדיניות העם היהודי
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התחושות האלה נוצלו באופן מרבי על ידי היועצים
האסטרטגים של המפלגה הרפובליקנית שהשתמשו
בישראל ובהכרות ארוכת השנים בין רומני לנתניהו
כקלף בהתמודדות על הנשיאות .השימוש הזה לא
הועיל לישראל בממסד המדיני האמריקני ובאגף
הליברלי של המפלגה הדמוקרטית .יש לציין כי גם
משיחות עם תומכי המפלגה הרפובליקנית עולה
שחלקם לא התלהבו משרבוב שמה של ישראל
במאבקים הבין-מפלגתיים בארצות הברית.
ואמנם בבואם לבחור בין אובמה לרומני בנובמבר 2012
חזרו רוב היהודים לדפוסי
ההצבעה הרגילים ( 70אחוז
פעולה צבאית
לדמוקרטים ו 30-אחוז
יזומה של ישראל
לרפובליקנים) ,מתוך אמון
עלולה לעורר
בסיסי בדרכו של אובמה
מאמץ ממשלתי
ונאמנות למפלגות שלהן הם
בטהרן ובדמשק
משתייכים .בשני המחנות
ובקרב ארגוני
בקהילה היהודית ציינו כי
טרור לארגון
עדיף להוציא את ישראל
פעילות חבלנית
מהוויכוח הפוליטי הפנימי
נגד קהילות
ולהמשיך את המדיניות של
יהודיות
הארגונים היהודיים להבטיח
כי התמיכה בישראל היא
מסורתית ומשותפת לשתי המפלגות.
תופעה אחרת שראויה לתשומת לב וקשורה לפוליטיקה
הפנים-אמריקנית ,מתייחסת לשחיקה בייצוג היהודי
בבית הנבחרים ובסנאט .בשנת  ,2012הייצוג היהודי בשני
הבתים הגיע לנקודת השפל בעשרים השנה האחרונות.
 22נבחרים בלבד בבית הנבחרים ועשרה סנאטורים .על
אף שלראשונה שלושה ראשי הערים הגדולות בצפון
אמריקה – ניו יורק ,שיקאגו ולוס אנג’לס  -הם יהודים,
השחיקה בייצוג היהודי בקונגרס ,עשויה לסמן ירידה
במספר הצעירים היהודים שבוחרים במסלול פוליטי,
בד בבד עם הזדקנות ופרישה של פוליטיקאים ותיקים.
גם ההנהגה היהודית בארצות הברית אשר נכנסת
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לתקופה של חילופי דורות במישור הארצי ובמישור
הקהילתי צריכה לתת את דעתה לנושא ולעודד צעירים
לתפוס את עמדות המנהיגות שיתפנו בשנים הקרובות.
הנטייה הליברלית של יהודי אמריקה ,הן בציבור
הכללי והן במסגרת הקהילתית והסובלנות ההדדית
בין הזרמים ,באה לביטוי גם ביחס לישראל .ככלל
הם חשים יותר בנוח עם ממשלות ישראליות בעלות
נטיות ליברליות .תופעות כמו הדרת נשים ,הפליית
זרמים לא אורתודוקסים בכותל והתחרדות ,מעוררות
הסתייגות חריפה ,בעיקר בקרב הדור הצעיר ודור
הביניים .על אף שהקואליציה החדשה בישראל אינה
מבשרת התמתנות רעיונית בתחומים המדיניים,
היא מקלה על הידוק הקשר עם הקהילה היהודית
בצפון אמריקה .זאת גם משום שהמפלגות החרדיות
אינן שותפות בממשלה ,ועל רקע המאמצים למצוא
פתרונות יותר ליברליים בתחומי הדת ופתיחות כלפי
הזרמים השונים ביהדות.
הנושא האחרון שיש להתייחס אליו בהקשר הזה קשור
להשלכות הביטחוניות על התפוצות לפעילות צבאית
יזומה על ידי ישראל בהקשר להתפתחויות במזרח
התיכון ובעיקר מול אסד בסוריה ,מול חיזבאללה מול
החמאס ומול איראן .אמנם ,הקהילה היהודית בארה”ב
נהנית מביטחון אישי ברמה גבוהה יותר מקהילות
אחרות ,קטנות יותר וחלשות יותר .ואולם גם כאן יש
צורך לרענן את סידורי הביטחון בקהילה ,במישור
הארצי ובמישור המקומי ,ואת ההכנה בתחום ניהול
משברים .זאת משום שבשל קשיים להגיב מיידית
נגד ישראל ומתוך ניסיון להמנע מליטול אחריות מצד
גורמים עוינים בצד הערבי ,עלול להתעורר מאמץ
ממשלתי בטהרן ,בדמשק ובקרב אירגוני טרור לארגן
ולעודד פעילות חבלנית נגד מטרות יהודיות בעולם.
ממשלת ישראל מצידה מחויבת להכניס את המרכיב
הזה למערכת השיקולים ואיסוף המודיעין לפני
פעולות יזומות ולשתף במידע גורמי מודיעין במדינות
היעד.

הערות סיכום
ביקור הנשיא ברק אובמה בישראל מקטין באופן
•
משמעותי את החשדנות וחוסר האמון בדעת
הקהל הישראלית מול ממשלו ,מאפשר את הידוק
שיתוף הפעולה בין המדינות ואת שיפור מערכת
היחסים האישית בינו לבין ראש ממשלת ישראל
בנימין נתניהו .האתגרים שעלולים להתעורר מול
מגמה חיובית זו הם שניים:
.אחידוש המאמץ האמריקני להניע את
התהליך המדיני מול הפלסטינים;
.בהחלטה ישראלית ליזום פעולה צבאית
נגד אתרי הגרעין האיראני ,תוך התעלמות
מ”השעון” האמריקני ,ללא הסכמה על
קוים אדומים משותפים מול איראן וללא
תאום מוקדם.
הסערה שפוקדת את המזרח התיכון ,הסכנות
•
שאורבות לישראל על ידי העברת נשק אסטרטגי
מסוריה לחיזבאללה והקצנה מצד החמאס,
עלולות לחייב את ישראל ליזום פעולות צבאיות
נגד איראן או נגד סוריה .קושי להגיב מול ישראל
ושאיפה להתחמק מאחריות עלולים לעודד
מאמץ מצד איראן ,החיזבאללה והחמאס להפעיל
תאי טרור קיימים נגד יהודים בתפוצות .ממשלת
ישראל מחויבת להכניס את המרכיב הזה למערכת
השיקולים שלה והקהילות היהודיות מחויבות
במקביל להיערך למאמץ של ניהול משברים ,תוך
תיאום מרבי עם גורמי הביטחון המקומיים.
קיימת שחיקה בייצוג היהודי בפוליטיקה
•
האמריקנית שמתרחשת במקביל לחילופי
הדורות בהנהגה היהודית בארצות הברית .ראוי
שראשי הארגונים היהודיים יעודדו צעירים
בולטים ומוכשרים להיכנס לתחום הפוליטי
ולהכינם ליטול לידיהם את עמדות ההנהגה

במישור הארצי ובמישור המקומי .במקביל יש
להמשיך את הידוק הקשר בין הקהילה היהודית
לבין אוכלוסיות המיעוטים שממשיכות לצבור
כוח פוליטי משמעותי.
הבחירות בישראל :התחזקותן של מפלגות
•
חדשות חושפות כמיהה לחילופי דורות בהנהגה.
עם זה ,לעת עתה לא נמצא מועמד מוביל מול
בנימין נתניהו לראשות הממשלה .במקביל
חשוב לציין כי הבחירות האחרונות נושאות
בשורה חיובית המבטאת את קליטתם של
העולים ממדינות חבר העמים ובעיקר של הדור
הצעיר באוכלוסיה הכללית ושחיקה משמעותית
בהצבעה הסקטוריאלית .תוצאה נוספת של
הבחירות היא אובדן ההשפעה של המגזר החרדי
כלשון מאזניים בעת הרכבת הקואליציה .הרכב
הממשלה החדשה מאפשר יציבות יחסית ,על
רקע המאמצים לייצב את המצב הכלכלי.
נתוני העוני ופערי השכר של ה OECD-אומנם
•
מדליקים נורה אדומה ,ואולם חשוב לציין כי
אם מתייחסים לרמת ההוצאה של המשפחות
העניות הנתון יורד מקרוב ל 21-אחוז אל כ12-
אחוז .בנוסף מראשית שנת  2010חל שיפור
מסוים במצב העוני .האחריות לכשל של הכללת
המגזר הערבי והמגזר החרדי (המהווים חלק ניכר
מאוכלוסיית העניים) ,בכוח העבודה בישראל
מוטלת על כתפיהן של ממשלות ישראל לדורותיהן
וזו אחריותה של ממשלת ישראל להתמודד עם
הבעיה .סיוע מטעם התפוצות בתחום זה צריך
להיות מתואם עם הרשויות הישראליות כדי שלא
לפגוע במדיניות כוללת לשילוב שני המגזרים
האלה בכוח העבודה.
הבחירות בארצות הברית :בתום הכהונה
•
הראשונה של ברק אובמה חזרו יהודי אמריקה
לדפוסי ההצבעה המסורתיים 70 :אחוז למפלגה
הדמוקרטית ו 30-אחוז למפלגה הרפובליקנית.
המכון למדיניות העם היהודי
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ישראל שיחקה תפקיד בולט מידי במערכת
הבחירות ,על אף שהשפעתה על אופי ההצבעה
היהודית היה מזערי .יש להוציא את ישראל
מהמשחק הפוליטי הפנים אמריקני ולעשות
כל מאמץ לשמור על התמיכה בה ברמה דו-
מפלגתית.
הנטייה הליברלית של יהודי אמריקה ,הן בציבור
•
הכללי והן במסגרת הקהילתית והסובלנות
ההדדית בין הזרמים מתבטאת גם ביחס למדינת
ישראל .יהודי אמריקה שואבים עידוד מתדמיתה
של הממשלה החדש ומצפים לפעולות נמרצות
שיבטיחו מאבק בתופעות כמו הדרת נשים,
הפליית זרמים ליברליים בכותל והתחרדות.
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עלייתה של אסיה :השלכות מדיניות
על ישראל והעם היהודי

ההערכה השנתית של המכון למדיניות עם יהודי
לשנת  2010כללה פרק שכותרתו “עלייתה של אסיה:
השלכות על ישראל והעם היהודי” .פרק זה חזר על
התחזיות הידועות היטב ,לפיהן סין והודו מתקדמות
בדרך להשגת מעמד של מעצמות גדולות ,הדגיש כי
לישראל ולעם היהודי עניין גדול מאוד באסיה ,עמד
על החשיבות הקריטית של מדיניות ארה”ב לגבי
המזרח התיכון ואסיה והשפעתה על עמדת ישראל
באסיה ,ניתח את בעיית האסלאם שעימה נאלצות
סין ,הודו וישראל להתמודד ,לפעמים באופן דומה,
אך ברוב המקרים בדרכים שונות לחלוטין ,ולסיום
מתח ביקורת על כך שישראל והעם היהודי אינם
מקדישים די תשומת-לב לאסיה .כתוצאה ,בין היתר,
מחוסר תשומת-לב זה ,יחסי ישראל עם אסיה פיגרו
מאוד אחרי הקשרים שארצות רבות אחרות ביססו עם
היבשת ,פיגור של חמש שנים אם לא יותר ,והם עדיין
בפיגור כיום.
אף שיש מקום להשוואה בין היחסים עם סין ועם
הודו ,ישנם כמה הבדלים חשובים בטבעם ובצורתם
הנוכחיים של האתגרים שעימם מתמודדים ישראל
והעם היהודי ביחסיהם עם שתי הארצות ,ואלה
מחייבים לעתים גישות ופתרונות מדיניותיים שונים,
כפי שיוצג במסמך זה.

א .התפתחויות מרכזיות
יחסי ישראל-סין
וישראל-הודו לאחרונה
 .1בחזית האסטרטגית והפוליטית:
קיפאון יחסי
הרושם העיקרי ,השטחי ,המתקבל מתצפית על
הקשרים בין ישראל לבין שתי המעצמות העולות
באסיה הוא של קיפאון יחסי ,פוליטי ודיפלומטי,
ביחסים בחודשים האחרונים ,ובמיוחד בעקבות
החגיגות ב 2012-לציון יובל העשרים לנורמליזציה של
היחסים .ביקורו הרשמי של ראש הממשלה נתניהו
בסין בתחילת מאי  ,2013שהיה הביקור הראשון
של ראש ממשלה ישראלי בשש השנים האחרונות,
עשוי לרמז על שינוי בדפוס זה ,והוא מתרחש בדיוק
בשעה שהממשלה החדשה בסין מתחילה לגבש את
מדיניותה .כלפי חוץ ,הרטוריקה הפומבית של סין
ביחס לישראל ולעם היהודי ממשיכה להיות חיובית.
אבל כשמדובר בעניינים קונקרטיים ,היחסים קשים.
הסביבה הדיפלומטית בבייג’ינג תחרותית ביותר,
כשממשלות רבות מגדילות את היקפן ומספרן של
המשלחות והנציגויות שלהן בסין .שגרירות ישראל
בסין ,למרות הגדלתה בשנים האחרונות ומינוי שגריר
בדרג שר ,נותרה מבודדת יחסית ,וממשיכה להתמודד
עם קשיים בניסיונה להגיע אל מקבלי החלטות או
המכון למדיניות העם היהודי
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אל יועצים סינים בכירים .הודו ,מצידה ,לא הותירה
לישראל כל ספק כי בין שתי הארצות לא יוחלפו
בעתיד הנראה לעין שום ביקורים בדרג בכיר .גם שר
החוץ וגם שר הביטחון של ישראל (שביקרו שניהם
בסין) לא הוזמנו לבקר בהודו ב .2012-התפתחות
חיובית יותר היתה זרם סדיר של ביקורים בישראל
של פוליטיקאים סינים מן המחוזות (פרובינציות)
ושרים בממשלת הודו האחראים למגזרים כגון תיירות
או תחבורה .שר האוצר של ישראל ביקר בהודו וזכה
לקבלת פנים חמה.

התעשייה
הישראלית
מתקשה לבסס
את אחיזתה
בשוקי סין והודו,
הטכנולוגיה היא
עמוד התווך
של הקשרים
העתידיים

2.2הסחר האזרחי
והצבאי וקשרים
כלכליים :צמיחה ,אך
יש עדיין פוטנציאל רב
שטרם נוצל

יחסי החליפין והסחר
הכלכליים הלכו וצמחו
בהדרגה ,אך לא בקצב
שישראל היתה רוצה .סין
הפכה לשותפת הסחר
השלישית בגודלה של
ישראל ,וזה נתון מעודד ,אך
ברור שקיים פוטנציאל רב
לגידול בעתיד .הסחר עם הודו דומה בהיקפו לסחר
עם טורקיה או איטליה ,אבל הסכם הסחר החופשי בין
שתי המדינות ,שהודו מבטיחה מאז  ,2010טרם נחתם.
התעשייה הישראלית מתקשה לבסס את אחיזתה
בשוקי סין והודו ,אך זו אינה בהכרח אשמתן של סין או
של הודו .יחד עם זאת ,ביולי  2012חתמו סין וישראל
על “מזכר הבנה” ,שעל פיו סין תשתתף במימון ותבנה
קו רכבת מהירה לאילת ,פרויקט שממשלת ישראל
העניקה לו עדיפות לאומית .מבחינת ישראל ,שכנוע
סין להשקיע במיזם לאומי בעל חשיבות אסטרטגית
עצומה לטווח הארוך היה  -או עתיד להיות ,אם יתגשם
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 התפתחות רבת-חשיבות .גם סין וגם הודו מפגינותעניין מתמיד בטכנולוגיות ובחדשנות הישראליות .כבר
עתה ,הטכנולוגיה היא עמוד התווך החיוני של קשריה
הכלכליים העתידיים של ישראל עם אסיה.
בצד החיוב ,היחסים עם הודו ממשיכים לשגשג .הודו
נותרה הלקוח הזר הגדול ביותר לחומרה וטכנולוגיה
צבאית מתוצרת ישראל ,מה שמעניק לתעשיות
הביטחון של ישראל דחיפה משמעותית .שיתופי
פעולה מתקיימים במגזרים ביטחוניים רבים ,ובכללם
המלחמה בטרור .קצינים בכירים באים לביקורים
בשני הכיוונים  -הביקור האחרון שפורסם בציבור (לא
כל הביקורים מתפרסמים) היה זה של רמטכ”ל חיל
האוויר ההודי ,שהגיע לביקור בישראל בראשית .2013
נראה כי סירובו ממניעים פוליטיים של שר ההגנה
ההודי לבקשתו של שר הביטחון הישראלי לערוך
ביקור רשמי בתערוכת היצוא הביטחוני Defexpo India
ב ,2012-והכנסתה של חברת יצוא ביטחוני ישראלית
לרשימה השחורה עקב שחיתות לכאורה ,לא השפיעו
באופן משמעותי על הקשרים הביטחוניים.
יחד עם זאת ,היעדר גינוי ציבורי כלשהו לניסיון
ההתנקשות בחיי דיפלומט ישראלי בידי סוכנים
איראניים בדלהי ( )2012והסלחנות שהופגנה כלפי
אזרח הודי שהיה מעורב בנסיון ההתנקשות ,מצביעים
גם על חוסר יכולתה או אי-רצונה של הודו להגן על
ריבונותה מפני הסגות גבול איראניות .הקשרים
הצבאיים עם סין מוגבלים בחומרה עקב וטו אמריקני.
למרות זאת ,הצבא הסיני הפגין בפומבי את הכבוד
שהוא רוחש לכוחות הצבאיים של ישראל ואת עניינו
בהם ב 2011-וב ,2012-וזו היתה התפתחות חדשה
ולגמרי בלתי-צפויה .סין הזמינה את שר הביטחון
של ישראל לביקור רשמי בבייג’ינג ,ומפקד הצי הסיני
ומאוחר יותר גם רמטכ”ל הצבא הסיני ערכו בישראל
ביקורים שזכו לכיסוי תקשורתי נרחב ,וזכו להתקבל
אצל הדרגים הפוליטיים הבכירים ביותר .ההסבר
לביקורים אלה ,על פי מקורות סיניים ,היה כי סין

מקדישה יותר תשומת-לב לישראל כגורם מכריע
במזרח התיכון .בה בעת ,מספר גדל והולך של מומחי
מדיניות וביטחון סיניים ביקרו בישראל לדיונים עם
עמיתיהם הישראליים.

3.3עוצמה רכה וקשרים בין אנשים :היעדר
מאמץ קירוב תרבותי מקיף
גם לסין וגם להודו אין כמעט שום היסטוריה של
אנטישמיות מּולדת .הידע הקיים על יהודים מצומצם
יחסית ,ועד היום אין כמעט רגשי איבה ,חוץ מאשר
במידה מסוימת בקרב המיעוטים המוסלמיים
שבשתי המדינות ,ובמקרה של הודו ,בקרב העילית
האינטלקטואלית שלה .להינדים ולסינים אין שום
עניין במקומות הקדושים למוסלמים או ליהודים
 לסינים עצם המושג הזה זר לחלוטין .לכן ,בשתיהמדינות ,ישראל והעם היהודי הם עדיין במידה רבה
“דף חלק” ,ויש לראות בכך הזדמנות ולא קושי ,שכן
יּפר
זה מספק לישראל ולעם היהודי מרחב לפיתוח ִס ֵ
(נרטיב) משלהם .יש לנצל הזדמנות זו לבנות עוצמה
רכה באמצעות אסטרטגיה של קירוב תרבותי מקיף.
ישראל והעם היהודי זקוקים בדחיפות להרחיב את
מדיניות התרבות והמידע שלהם ביחס לאסיה ,שהיא
כיום מוגבלת מאוד ,ולהקדיש לכך יותר משאבים .העם
היהודי חייב למלא תפקיד מרכזי במהלך קירוב כזה.

.במגמות עולמיות ואזוריות
מרכזיות בעלות השלכות
עתידיות על קשרי ישראל
והעם היהודי עם סין והודו
1.1הצמיחה העתידית של סין והודו,
ושקיעתה היחסית של אמריקה
בעת האחרונה התפרסמה ספרות ענפה המתארת את
התזוזה הניכרת במאזן הכוחות מן המערב אל המזרח,
כשהמערב נאלץ לוותר על חלק מעוצמתו לטובת
אסיה המתעוררת ,בהנהגת סין והודו .למעבר איטי אך
קבוע זה של עוצמה גלובלית לאסיה יש הפוטנציאל
להפוך ,בוודאי את סין ,ובהמשך כנראה גם את
הודו ,למעצמות עולמיות בתוך פחות משנות דור.
שתי המדינות עשויות להשיג בקרוב שליטה אזורית
והשפעה יבשתית או עולמית נרחבת ,במישור הכלכלי,
הפוליטי והצבאי.
בנובמבר  2012חזה הארגון לפיתוח ושיתוף פעולה
כלכלי ( )OECDשמרכזו בפאריס שינויים דרמטיים
בחלוקת העוצמה הכלכלית העולמית עד שנת .2060
תוצר מקומי גולמי בעולם לפי שנה וארץ ,באחוזים
2011

2030

2060

ארה"ב

23

18

17

אירופה

17

12

9

סין

17

28

28

הודו

7

11

18

התמ”ג של סין צפוי לעבור את זה של ארצות הברית
בתוך מספר שנים ,בעוד שהתמ”ג של הודו יעבור
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כנראה את זה של יפאן עד  2015בערך .גודל הכלכלה
ההודית עשוי להגיע ב 2060-לזה של כלכלת ארצות
הברית .בשנת  2060צירוף הכלכלות של סין והודו
עשוי להסתכם ב 46-אחוזים מן הכלכלה העולמית,
כמעט בדיוק הנתח ששתי הארצות החזיקו בו באמצע
המאה השמונה-עשרה ,לפני שהבעיות הפנימיות
שלהן ,וההתפשטות וההתערבות האימפריאליסטית
של המערב ,התחילו לחבל בשתיהן .אם ניתן לסמוך
על תחזיות אלו  -ומחקר מקביל בארה”ב מצא
סימוכין למגמות העיקריות  -הרי שניתן לצפות כי
חלקן של אמריקה ושל סין
בכלכלה העולמית יישאר
סין רוצה
יציב יחסית אחרי  .2030זה
אמריקה
אומר שעלייתה הדרמטית
שמגוננת
של סין תתחיל להאט את
על היציבות
קצבה בעוד עשרים שנה,
במזרח התיכון
וגם שמבחינה כלכלית,
ושומרת על
ה”שקיעה” של אמריקה
פרופיל נמוך
עתידה להיות תהליך יחסי
יותר באסיה
למדי .אמריקה לא תישאר
היחידה
מעצמת-העל
בעולם ,אבל היא עדיין תהיה
מעצמה גדולה וחיונית .שתי
המגמות הבולטות ביותר,
כפי שנחזו ,הן ירידתה התלולה של אירופה ועלייתה
התלולה של הודו .הנחת היסוד של תחזית OECD
מבוססת על התחזית הוודאית כי אוכלוסיית הודו
תעבור את אוכלוסיית סין ובתוך עשרים שנה תמנה
 1,600מיליון נפש .חלק גדול מההודים יהיו אנשים
צעירים ,שהשכלתם הולכת ומשתפרת ,בעלי שאיפות
מקצועיות ,ניידים גיאוגרפית ופחות ופחות כפופים
לאילוצים המסורתיים של ַּכּתֹות (קסטות) ומוצא,
שפה ודת.
הערכת מגמות כלכליות לאורך חצי מאה היא עיסוק
מסוכן ,שלא לומר פזיז .אירועים בלתי-צפויים ,ובהם
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אסונות טבע ואסונות סביבתיים ,יכולים לשנות מגמות
אלו .בנוסף ,הצמיחה הכלכלית בסין ובהודו מתרחשת
כיום בקצב איטי בהרבה מאז שנת ,2010/2011
מה שהוביל כמה משקיפים מערביים להטיל ספק
ב”עלייה של אסיה” כתהליך בלתי-נמנע .עם זאת,
שום ארץ לא הפכה למעצמה גדולה מבלי להתגבר על
מכשולים אדירים ,וגם סין וגם הודו כבר התגברו על
מכשולים רבים .עד כה נודע ה OECD-ביכולות חיזוי
מוצלחות למדי .לא יהיה זה נבון להתעלם מתחזיותיו
בעניין אסיה.

2.2ה”העתקה” של ארה”ב מן המזרח התיכון
אל אסיה
בשנת  2011הכריז הנשיא אובמה כי ארצות הברית
“תאזן מחדש” את מדיניות החוץ שלה בהתרחקות
מציר המזרח התיכון ,לטובת התמקדות פוליטית וגם
צבאית גדולה יותר באזור אסיה  -האוקיינוס השקט.
מיזם זה עורר זעם עצום בסין ,במיוחד לאור העובדה
שאמריקה ניסתה לשכנע את העולם בקריצה כי
המדיניות החדשה איננה מכוונת כלפי סין  -דבר שהיה
לא נכון בעליל .האינטרסים האמריקניים הישנים-
חדשים במצרים ,סוריה ,המפרץ ,איראן ,אפגניסטן
ועוד הבהירו מעל לכל ספק כי ארצות הברית פשוט
לא תוכל להפנות עורף למזרח התיכון .וזה מה שסין
רוצה :אמריקה שיש לה אינטרסים מובהקים במזרח
התיכון ,שמגוננת על היציבות הכללית ,ובמיוחד על
שדות הנפט במדינות המפרץ ,ומעל לכל ,על הזרימה
החופשית של הנפט מאסיה; ואמריקה ששומרת על
פרופיל נמוך יותר באסיה מכיוון שמשאביה מוגבלים.
“להרוג שתי ציפורים באבן אחת” אולי איננו פתגם
סיני ,אבל אין ספק שזהו יעד מרכזי במדיניות סין.
למרות התגברות המתחים לאחרונה בין סין לבין
שכנותיה (ובהן יפאן ,בת הברית של ארה”ב) עקב
מחלוקות טריטוריאליות בדרום ובמזרח סין ,עדיין

לא סביר שסין וארצות הברית ייכנסו לעימות ישיר
במזרח אסיה  -ברור שזה לא ישרת את האינטרסים
של אף אחת מהמעצמות .לנוכח איום אמריקני נתפס
 ומדיניות של “הכלת סין” נתפסת כאיום  -סבירלהניח שסין תגיב בעקיפין ,בחלקי עולם אחרים ,ובהם
המזרח התיכון .כאן נכנסת לתמונה מדיניותה של
סין בשאלת איראן .בניגוד לפרשנות המקובלת ,סין
תומכת באיראן באומות המאוחדות ובאמצעות סחר
והשקעות לא רק מפני שהיא זקוקה לנפט האיראני,
אלא מפני שהיא רואה באיראן את “עקב אכילס” של
אמריקה ,כלומר ,נקודת לחץ ,והיא רוצה להחזיק את
ידה בקירבת העקב הרגיש .ישראל ,הנתונה לאיומים
רציניים מצד איראן ,הפכה ל”נזק הנלווה” של מדיניות
זו .לסין אין שום רצון רע כלפי ישראל ,אבל כל עוד
לא תשתכנע מהערכות ישראל והמערב לגבי מידת
הדחיפות וגודל האיום שמציבה תוכנית הגרעין של
איראן ,היא לא תשנה את מדיניותה בשאלת איראן רק
כדי לספק את ישראל .שינוי במדיניות סין כלפי איראן
יתרחש כנראה רק כחלק משינוי במאזן העולמי של
יחסי סין-אמריקה  -כל זאת כמובן בהיעדר אירועים
אחרים דרמטיים יותר.

3.3כניסתן של סין והודו למזרח התיכון
והגדלת נוכחותן באזור
אף שמדברים על כך הרבה פחות מאשר על מעבר
העוצמה בעולם מן המערב אל המזרח ,לנוכחותן
הגוברת של סין והודו במזרח התיכון יהיו השלכות
מכריעות על ישראל והעם היהודי.
אנרגיה היא הגורם המרכזי שמשך את סין והודו על
המזרח התיכון והפך על פיהן כמה ממשוואות הכוח
הגיאופוליטי העיקריות המקובלות בעולם .יותר מ70-
אחוזים מכלל הנפט והגז של סין והודו מגיעים מן
המזרח התיכון ומארצות מוסלמיות נוספות ,והשיעור
הזה עתיד לגדול ל 80-אחוזים או אף יותר .יתרה מכך,
יותר נפט וגז שמקורם במזרח התיכון זורמים כיום

לאסיה ,ולא לאירופה ולארצות הברית .בתוך חמישים
שנה גדל זרם הסחר השנתי בין המזרח התיכון לאסיה
 בעיקר עם סין והודו אך לא רק איתן  -מקצת יותרמאפס ליותר מטריליון דולר .אל זרם הסחר מתלווים
זרמי השקעות נכבדים ,ותשעה מיליון פועלים
אסיאתים ,יותר מארבעה מיליון הודים ויותר ממיליון
סינים מתגוררים ועובדים בארצות מזרח-תיכוניות,
בעיקר באזור המפרץ .מציאות זו יוצרת קשרי תלות
נרחבים וחסרי תקדים.
החוכמה המקובלת ,לפיה סין והודו נשענות על הנפט
המזרח-תיכוני ,מתעלמת
מן הצד השני של המשוואה.
לנוכחותן
האמת היא כי יותר ויותר,
הגוברת של
יצואני האנרגיה המוסלמים
סין והודו
תלויים באסיה .אין להם
במזרח התיכון
עוד לאן לפנות אם ברצונם
יהיו השלכות
להבטיח שוק יציב לאורך
מכרעות
טווח ואת ההגנה של
על ישראל
מעצמה גדולה שלא תדרוש
והעם היהודי
בתמורה תשלום במטבע
פוליטי ,כגון כיבוד זכויות
אדם .למעשה ,סין והודו
יתחילו בקרוב להפעיל
במזרח התיכון השפעה
ועוצמה החורגות מענייני נפט ומסחר .בעוד עשרים
שנה ייתכן ואף סביר שהשפעתן של בייג’ינג וניו דלהי
על קהיר ,ג’דה ,דמשק ורמאללה תהיה גדולה מזו של
אירופה.
שאלה מכרעת היא האם וכיצד תתחרה העוצמה
הסינית וההודית ,ואולי אף תתנגש חזיתית ,עם
מעצמות חשובות אחרות במזרח התיכון ,ובמיוחד
ארצות הברית ורוסיה .כאן אפשריים כמה תרחישים
לטווח הארוך ,בכפוף לשאלה האם הצמצום הנוכחי
במחויבות של אמריקה ובנוכחותה הצבאית במזרח
התיכון יתברר כקבוע ,או שאמריקה תפעיל שוב את
המכון למדיניות העם היהודי
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כוחה במזרח התיכון על מנת להתחרות באסיה על
שליטה במשאבי האנרגיה היקרים של האזור .לכניסת
אסיה למזרח התיכון יהיו השלכות מכריעות לא רק על
קשרי סין והודו עם השחקנית החזקה ביותר עד כה,
ארצות הברית ,אלא גם על קשריהן עם כל השחקנים
האחרים ,רוסיה ,איראן ,טורקיה ,מדינות ערב ,וכמובן
ישראל.
סין ניצלה את ההזדמנות שבביקוריהם המקבילים
של ראש ממשלת ישראל ונשיא הרשות הפלסטינית
בסין בתחילת מאי כדי לאותת על העניין שלה
בחיזוק מעורבותה באזור.
יוזמה זו כללה לראשונה
גם סין
גם הצעה לארגן מפגש בין
וגם הודו
שני המנהיגים המבקרים
הפגינו
בה אם ירצו בכך .הסינים
לאחרונה עניין
הקפידו מאוד להימנע
בתגליות הגז
ברגישויות
מפגיעה
של ישראל
ובחרו
המסורתיות,
להיפגש קודם עם עבאס
ולמתוח ביקורת עקיפה
על מעורבותה לכאורה של
ישראל בהתקפה בסוריה,
אך המשקיפים ציינו כי
מאחורי הקלעים הושג פוטנציאל התקדמות וסיכוי
לדיבידנדים עתידיים בצורת קשרי סחר בין ישראל
לסין בעקבות ביקורו של נתניהו .משקיף סיני העיר כי
אף שסין מעוניינת להגביר את שיתוף הפעולה של עם
ישראל ,היא רוצה לעשות זאת ‘בשקט’.

4.4מהפכת האנרגיה העולמית
נוף האנרגיה העולמי משתנה .עד לאחרונה לא היו
לנפט המזרח-תיכוני חלופות רבות לטווח הארוך.
פריצות הדרך הטכנולוגיות שהושגו בשנים האחרונות
משנות לגמרי את התמונה .טכנולוגיות פירוק
הידראולי ( )frackingחדשות המאפשרות ניצול
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מרבצים אדירים של פצלי שמן ,התקדמות בטכניקות
חיפוש וכריית נפט וגז בעומק הים ,וכן טכנולוגיות
חדשות של תחלופי נפט ,שההתקדמות בהן איטית
יותר ,יוצרות עולם אנרגיה חדש .אמריקה משתחררת
במהירות ממצב תלות באנרגיה ממקורות זרים
ועוברת לעצמאות באנרגיה ,לפחות חלקית ,ובוודאי
לקראת עצמאות מלאה באמריקה עצמה .ארצות
אחרות שברשותן עתודות פצלי שמן ענקיות ,כגון סין,
רק התחילו לבחון את הדרכים לניצולן .כל זה עתיד
לשנות מן היסוד את הדינמיקה של שוק האנרגיה
העולמי .ככל שארה”ב וסין יוכלו לספק את צורכי
האנרגיה שלהן בעצמן ,כך המשאבים ששתי הארצות
צורכות כיום ישתחררו (גם בהנחה שצורכי האנרגיה
של סין ימשיכו לגדול במהירות) ,וזה בתורו יפחית
את משקל האנרגיה שמקורה במזרח התיכון בתוך
המשוואה העולמית.
כפי ששיער ראסל מיד ( )Walter Russel Meadבמאמר
שהתפרסם במגזין  The American Interestב,2012-
גם ישראל יכולה להתברר כ”אלדוראדו” של משאבי
האנרגיה ,הודות לתגליות האחרונות של גז טבעי
ולפוטנציאל המרבצים העצומים של פצלי השמן .כפי
שכותב ראסל מיד“ ,למהפכת האנרגיה ולשינוי בצפי
האנרגטי של ישראל יש יותר השלכות גיאופוליטיות
מאשר לאביב הערבי ”.ייתכן שישראל תוכל להשפיע
במידה מסוימת על משוואת האנרגיה ,אם היא תפתח
מדיניות הולמת למטרה זו .גם סין וגם הודו הפגינו
לאחרונה עניין בתגליות הגז של ישראל .ישראל ,מצדה,
לא הצליחה עד כה לגבש מדיניות משאבי אנרגיה
כוללת ומעשית שתתייחס גם לצרכים הגיאופוליטיים
של ישראל בטווח הארוך .בנוסף ,הגיע הזמן שישראל
תקדיש הרבה יותר תשומת-לב למדעי האנרגיה
ולטכנולוגיות אנרגיה ואולי אף תקים מרכזי מצויינות
בתחומים אלה באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי.
המדע והטכנולוגיה של ישראל מרשימים בתחומים
רבים וזוכים לכבוד רב מצד סין והודו.

“5.5האביב הערבי” והתהפוכות
במזרח התיכון

הישראלי לא חלף במוחם של הודים רבים  -פרט,
כמובן ,לאלה המעורבים בממסד הביטחוני ההודי.

המהומות שפרצו מאז  2011במצרים ,תוניסיה,
לוב ,סוריה והמפרץ הפתיעו את סין והודו והותירו
אותן מוטרדות מאוד .יציבות במזרח התיכון חיונית
לשתי הארצות ,לא רק מפני שרוב האנרגיה שלהן
מגיעה משם ,אלא גם מפני שלמהומות בעולם
הערבי והמוסלמי עלולה להיות השפעה מידבקת
על המוסלמים שבקרבן ועל המדינות המוסלמיות
שבשכנותן .בנוסף ,גם סין וגם הודו נפגעו במישרין מן
המהפכה הבלתי-צפויה בלוב ,שהותירה שם עשרות
אלפי פועלים סינים והודים תקועים ונטושים .סין
והודו נאלצו לפנות את אזרחיהן בנסיבות מסוכנות
 מה שהעלה בסין קריאה להקמת בסיסים צבאייםבמזרח התיכון כדי להגן על האינטרסים הסיניים
באזור זה.

לתפיסות הסינים וההודים את התהפוכות בעולם
הערבי יכולה להיות השפעה רבה על מדיניותם
ביחס לישראל .ישראל חייבת להיות מודעת לכך,
ועליה לנסות להשפיע על תפיסות אלו .כמו כן ,סביר
להניח כי התדמית רוּויַ ת האסונות והצרות שהמזרח
התיכון הערבי מציג כיום
 כשהמדינה הערבית"האביב הערבי"
החשובה ביותר מתנודדת
הוביל את
בין רעב המוני למלחמת
סין להקדיש
אזרחים ,וסוריה מתפרקת
יתר תשומת
לגורמים כמו עיראק ולבנון
לב לישראל,
לפניה  -תחזק את נטיות
גם כמקור
הסינים וההודים לדבוק
מהימן למידע
יש
למעשה,
באיראן.
וניתוח
מומחים וקובעי מדיניות
סיניים המשוכנעים כי איראן
השליטה
ַ
עתידה להיות
המזרח
של
העתידית
התיכון.

גם “האביב הערבי” הוביל את סין להקדיש יתר
תשומת-לב לישראל ,כפי שכבר צוין .ישראל נתפסה
כעוגן יציב בים סוער ,וגם כמקור מהימן למידע וניתוח
על העולם הערבי .בחודשים האחרונים נראה כי עמדת
סין כלפי ישראל זהירה יותר ,אם כי מוקדם מדי לקבוע
האם רתיעה דיפלומטית זו תימשך .גישת סין לישראל
ולמזרח התיכון נותרה פרגמטית במובהק ומבוססת
על אינטרסים .התנגדותה של סין לפעולה בינלאומית
נגד משטרו של אסד בסוריה ורמת הפופולריות
הנמוכה של סין ברחוב הערבי עשויות להוות גורם
בזהירות שסין נוקטת כלפי ישראל ,ובמיוחד ביחס
לסכסוך הישראלי-פלסטיני.
בהודו ,התהפוכות בעולם הערבי לא הולידו רגשות
חדשים וחמים כלפי ישראל .ההודים מושקעים
עמוקות באזור המפרץ ,אבל הבנתם את שאר העולם
הערבי אינה מפותחת כמו זו של סין או ישראל .להודו
יש מספר מפתיע בקוטנו של ערביסטים מקצועיים,
ונראה כי הרעיון שהודו יכולה להפיק תועלת מן הידע

6.6המיעוטים המוסלמיים בסין ובהודו
כשלושה עד חמישה אחוזים מאוכלוסיית סין
משתייכים למיעוטים מוסלמיים ,ויותר מחמישה-עשר
אחוזים מאוכלוסיית הודו הם מוסלמים .גם סין וגם
הודו מוקפות בארצות מוסלמיות שעימן הן מקיימות
קשרים פוליטיים ,מסחריים ,צבאיים ,תרבותיים
ואישיים רבים וענפים .שתיהן מודאגות מן השאלה
המוסלמית שיש הרואים בה אתגר קיומי ,אם כי בסין
הרבה פחות מאשר בהודו .שתי הארצות חוששות
מהסתננות טרוריסטים זרים לשטחיהן ,ואף יותר מכך
 מן ההקצנה של ציבור המוסלמים בתוכן .מדיניותסין כלפי ישראל לא תושפע באופן ניכר מן המיעוטים
המוסלמיים שבתוך סין או משכנותיה המוסלמיות.
המכון למדיניות העם היהודי
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אבל סין היתה רוצה להיתפס כידידה ליותר מחמישים
המדינות המוסלמיות החברות באו”ם ,ובמיוחד אלו
שבמזרח התיכון .סין עבדה קשה כדי לשקם את יחסיה
עם טורקיה אחרי ביקורת חריפה שנמתחה עליה עקב
תגובתה למתחים האתניים שעלו בעבר בין תושבים
מוסלמים וסינים בפרובינציה הסינית שינג’יאנג .גם
שיקול זה עלול להכתיב זהירות מצד סין במדיניותה
כלפי ישראל.
המקרה של הודו שונה .שכנותיה ,וגם מדינות ערב,
כבר אינן גורם מכריע במדיניות הודו כלפי ישראל.
הודו הבינה שהמדינות
המוסלמיות יתמכו תמיד
מאמצי
בפקיסטן ,בלי קשר למה
התערבות של
שהודו תאמר או תעשה,
ישראל בסין
אבל המוסלמים שבתוך
ובהודו כדי
הודו מהווים גורם מכריע
לעודד שינוי
מובהק .כל ממשלה הודית
במדיניות
מחויבת לשמור על האיזון
בשאלת איראן
העדין בין הינדים למוסלמים
לא נשאו
בתת-היבשת ,ולהימנע מכל
כל פרי
יוזמות שעלולות להביא
לאלימות ולשפיכות דמים.
שום מפלגה הודית אינה
יכולה כיום להרשות לעצמה
להצטייר כאנטי-מוסלמית ,אחרת תשלם מחיר כבד
בבחירות הבאות .הגורם המוסלמי  -או נכון יותר,
התפיסה הרווחת בחוגי העילית הפוליטית של הודו,
שלפיה כל המוסלמים עוינים את ישראל ללא תקנה -
ממשיכים לפגוע במדיניות הודו כלפי ישראל .יש כמה
דרכים שבהן ישראל יכולה לטפל בבעיה זו.

7.7איראן
במהלך השנתיים האחרונות האיצה איראן את קצב
התקדמותה להשגת נשק גרעיני .איראן חשובה
לסין בגלל כמה סיבות שכבר צוינו .אך היא חשובה
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עוד יותר להודו .איראן השפיעה רבות על התרבות
ההודית :אמנות ,ארכיטקטורה ,מוסיקה ,אוכל ,שפה.
למיעוט השיעי הגדול של הודו קשרים הדוקים עם
איראן ועד ממש לאחרונה לא נתפס כאחראי לפעולות
טרור גדולות .חשוב מכל ,איראן מהווה משקל נגד
חשוב לפקיסטן הסונית העוינת ולטליבאן המפחידים.
היא מהווה שער מעבר למרכז אסיה ומקור האנרגיה
הקרוב ביותר .השנתיים האחרונות הבהירו כי שום
מאמצי שכנוע אמריקניים לא יצליחו לכפות על שתי
הארצות להפנות עורף לאיראן או להסכים לסנקציות
חמורות יותר כנגדה .תגובתה הפושרת של הודו
למתקפת הטרור האיראנית במרכז ניו דלהי ב,2012-
שנועדה להרוג דיפלומט ישראלי ,היתה אמורה לפקוח
עיניים רבות .איראן הפעילה מוסלמי שיעי הודי מקומי
בהכנות לפיגוע ,אבל הודו לא הביעה כמעט שום
מחאה פומבית ,וחודשים ספורים אחר-כך ביקר ראש
הממשלה ההודי בטהראן לרגל פסגת תנועת המדינות
הבלתי-מזדהות ,והעניק חיבוק לנשיא האיראני.
מאמצי ההתערבות של ישראל בסין ובהודו כדי
לעודד שינוי במדיניותן בשאלת איראן לא נשאו
כל פרי .במקרה של סין ,הם אפילו הזיקו .שנים של
מאמצים ישראליים ויהודיים להציק לסין בטיעונים
שונים הרלוונטיים לאינטרס הלאומי הנתפס של סין
עיצבנו את הסינים וייתכן שאף תרמו לכך ששגרירות
ישראל בבייג’ינג מתקשה מאוד בהשגת גישה למקבלי
ההחלטות בסין .ישראל היתה יכולה להיות יעילה
הרבה יותר ,ולהבטיח רצון טוב מצד הסינים אילו
הצליחה להביא את סין לבטא בפומבי את תמיכתה
בשגשוג ובהתפתחות של ישראל בתנאי שלום בטווח
הארוך.
כפי שהדברים עומדים כיום ,האפשרות של התקפה
אמריקנית או אמריקנית-ישראלית משותפת כדי
לחסל את המיזם הגרעיני של איראן או לפגוע בו
קשות ,ואולי אפילו להפיל את המשטר האיראני,
היא המדאיגה ביותר את הודו וסין גם יחד .קובעי

המדיניות בסין קוראים לכל הצדדים להפעיל שיקול
דעת ולרסן את עצמם ,אך נראה שהם בטוחים למדי
שהתקפה כזו לא תתרחש .בשיחות פנימיות ,מומחים
ויועצי מדיניות סינים והודים חוזרים ומבטיחים כי
ארצותיהם לא ינקטו פעולה נגד ישראל במקרה של
התקפה על איראן.

8.8הסכסוך הישראלי-פלסטיני
במקרה הגרוע ,הסכסוך הוא מטרד לאסיה הלא-
מוסלמית ,לא סוגיה רגשית כפי שהיא בעיני אירופה,
ועוד פחות מכך הוא מהווה סוגיה קיומית ,כל עוד
הסכסוך אינו נוגע באספקת האנרגיה מן המפרץ.
אבל בזירה העולמית ,סין והודו תומכות בדרך כלל
בקונסנסוס הקיים באו”ם ,שאינו לטובת ישראל,
בעיקר משיקולים של נוחות פוליטית ,וביניהם ,פיוס
המיעוט המוסלמי בהודו ,ולאו דווקא מתוך שכנוע
אמיתי .לכן סביר להניח שיוזמה ישראלית רצינית
לחדש את הדיאלוג ואת תהליך השלום עם הפלסטינים
תסייע להידוק הקשרים הפוליטיים והאסטרטגיים
עם ההנהגה בסין ובהודו ,ותפתח לישראל דלתות
באסיה .חוץ מזה ,ככל שהפתרון לסכסוך ממשיך
לחמוק ,חשוב עוד יותר לעצב בשתי הארצות תפיסה
של ישראל שאינה תלויה בסכסוך ,במיוחד באמצעות
חילופי תיירות ומדיניות כוללת של קירוב תרבותי.

9.9מסע הדה-לגיטימציה העולמי
נגד ישראל והשפעתו על סין והודו
מסע הדה-לגיטימציה וההכפשה של המדינה היהודית
ושל התומכים בה צבר תאוצה בעשור האחרון ,מאז
ועידת דרבן הידועה לשמצה ב .2001-ערש המסע
הוא באירופה .ניתן היה לצפות שהיעדר מסורות
אנטי-יהודיות באסיה יהפוך את היבשת חסינה מפני
מסע זה ,אך זה אינו המצב .ההכפשה של ישראל
ושל העם היהודי מחלחלת גם לאסיה .הודו ,שחוגי
האינטלקטואלים והקומוניסטים הקיצוניים שלה

ממשיכים להיצמד לקו האידיאולוגי של עמיתיהם
במערב ,מושפעת מכך יותר מסין .ב 2012-התקיים
באחת האוניברסיטאות הגדולות של הודו מפגש
בהשתתפות בינלאומית רחבה ,שבו נקראה הודו לנתק
את כל קשריה עם ישראל .גם כמה אמנים הודיים
בולטים קראו להחרמת ישראל .מאמץ קירוב ישראלי
ויהודי באמצעות הנגשת מידע יצטרך להתייחס
ישירות לבעיה זו.

.גהדרך קדימה :המלצות
מדיניות עיקריות לקידום
קשרי ישראל-סין וישראל-
הודו בעשור הקרוב
למנות פקיד האחראי
•
לייזום ותיאום מדיניות
ישראל כלפי אסיה,
ובמיוחד כלפי סין
והודו ,במטה לביטחון
הלאומי שבמשרד ראש
הממשלה בישראל.

ההכפשה של
ישראל ושל
העם היהודי
מחלחלת גם
לאסיה ,יותר
להודו מאשר
לסין

להביא לסין ולהודו
•
קבוצה נבחרת של
משפיעים
יהודים
(מדינאים ופקידי ממשל
אקדמאים
לשעבר,
ואנשי עסקים מובילים)
כדי שיפתחו בדיאלוג עם מקביליהם הסינים
וההודים ,ובמיוחד כדי שידונו באפשרויות לקידום
שיתוף הפעולה במגוון תחומים בין אנשים ובין
מדינות.
לנצל את שאיפותיהן של סין ושל הודו להשיג
•
מעמד של מעצמות בכירות יותר ,בצד דאגותיהן
הגוברות עקב התהפוכות האחרונות של “האביב
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הערבי” ,כדי לחנוך ערוץ סדיר למגעים מקיפים
בין ישראל לבין סין ובין ישראל לבין הודו .ולקיים
דיאלוגים אסטרטגיים חצי רשמיים ()track 1.5
העוסקים במזרח התיכון רבתי (כולל טורקיה
ואולי גם פקיסטן) ,בשיתוף פעולה עם מכוני
חשיבה ומומחי מדיניות ופקידי ממשל בדימוס
בסין ובהודו .יש לנקוט מאמצים לשכנע את
חברות היצוא הביטחוני בישראל הסוחרות עם
הודו לסייע במימון הדיאלוג הזה כהשקעה לטווח
ארוך.
להזמין מעורבות סינית בפרויקטים כמו שדות
•
הגז ותשתיות (בנוסף לרכבת לאילת) .להסכמים
כאלה ערך רב בגלל חשיבותם האסטרטגית (ולא
רק הכלכלית) וחתימתם תהווה צעד כולל לקראת
שדרוג היחסים בין שתי המדינות .במקרה של
הודו ,ההשקעה הגדולה שעליה התחייב תאגיד
הענק ההודי טאטה ( )Tataבחברה להעברת
טכנולוגיות של אוניברסיטת תל-אביב  -צעד
ראשון מסוגו של חברה הודית בישראל  -היא
מודל ראוי לחיקוי.
לשאוף ולגייס קשרים ובריתות עם התפוצה
•
ההודית בעולם כולו ,על מנת שזו תפעיל השפעה
חיובית על מדיניות מולדתם ההודית כלפי
ישראל .בעניין זה אמורה היהדות העולמית למלא
תפקיד מרכזי .הקהילות היהודיות ברחבי העולם
צריכות לעשות מאמצי קירוב ,להרחיב את שיתוף
הפעולה הדו-צדדי ,ולזהות תחומי עניין משותפים
עם קהילות תפוצה הודיות מקומיות  -לא רק
בארצות הברית אלא גם בבריטניה ,באוסטרליה,
בקנדה ,בדרום-אפריקה ובארצות אחרות.
ליהדות העולמית נועד תפקיד חשוב גם בפתיחה
•
וקידום דיאלוג בין-דתי עם ההנהגה המוסלמית
המתונה בהודו ומוסדותיה .דיאלוג כזה עשוי
לסלול את הדרך לארגון המפגש היהודי-מוסלמי-
הודי הראשון מסוגו ,בהודו ו/או בישראל,
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שיושתת על מודל מפגשי הפסגה שהתקיימו
בעבר בין מנהיגים יהודים והינדים .במקביל יש
לפתח קשרים עם הימין הפוליטי ההינדי של
הודו ,ובכללו מפלגת  ,BJPוכן מפלגות נוספות
המתנגדות לקיצונות ולאלימות המוסלמית.
לפתח אסטרטגיה כוללת לקירוב תרבותי יהודי
•
וישראלי ,אשר תפנה לתת-קבוצות חשובות
באוכלוסיות סין והודו ,שכבר יש להן השפעה
מכרעת או שמאמינים שתהיה להן השפעה גוברת
על קובעי המדיניות בשתי הארצות .בניית עוצמה
רכה נגדית בקרב אותן תת-קבוצות חשובות תהיה
משימה קלה יותר הודות לסינרגיה הגוברת בין
הערכים והאינטרסים של שני הצדדים .לא סביר
להניח שהמאמץ יניב תוצאות קונקרטיות בטווח
הקצר ,אך ברור שהוא ייצור סביבה חיובית שתוכל
לתרום יותר לשגשוג הקשרים הבילטרליים עם
שתי הארצות .חשיבות מיוחדת יש לפתיחת
מכון תרבותי יהודי-ישראל גם בבייגי’נג וגם
בניו דלהי ,שיתבססו על המודל של מכוני גתה
הגרמניים והמכונים לתרבות צרפת בחו”ל .מכון
כזה יציע לימודי עברית ,כולל קורסים מרוכזים
לדיפלומטים ואנשי עסקים הודים; הרצאות על
הדת וההיסטוריה היהודית; סמינרים ודיוני רב-
שיח על נושאים הקשורים בישראל; הצגת ספרים
חדשים מאת סופרים יהודים וישראלים ,ועוד;
אירועים תרבותיים יהודיים וישראליים ,כגון יריד
ספרים ,יריד סרטים או יריד אוכל יהודי/ישראלי.
כמו כן ראוי להשתמש בבידור ובתקשורת ,ובעיקר
קולנוע ומדיה חדשה ,כדי לקרב את אוכלוסיית
הצעירים של שתי הארצות ,את המעמד הבינוני
העירוני הגדל בשתיהן ,ואת קהילות התפוצה
שלהן ברחבי העולם.

שער שני
התפתחויות בעולם היהודי
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שלושה עשורים להחלטת התנועה
הרפורמית כי בן לאב יהודי הוא יהודי
גם אם אמו לא יהודיה

היהדות הרפורמית – וקביעת יהדות
על פי מוצא האב – הן ה”נורמות”
באמריקה כיום
שיעור נישואי התערובת בין יהודים אמריקניים לבין
לא-יהודים גדל דרמטית בסוף שנות השישים ולאורך
שנות השבעים של המאה שעברה .אף ששיעור
נישואי התערובת גדל בקרב גברים ונשים גם יחד,
הסיכוי שגבר יהודי יינשא ללא-יהודיה נותר גבוה
בהרבה מזה שאשה יהודיה תינשא לגבר לא-יהודי.
זוגות בנישואי תערובת ,ששייכו עצמם ליהדות נטו
להצטרף לקהילות רפורמיות ,אך רבים מהם נרתעו
מהשתייכות לקהילה מפני שהניחו שילדיהם לא
ייחשבו ליהודים .על פי העקרון של קביעת היהדות
שהנחה את
על פי מוצא האם (ִ ,)matrilineal descent
חוקי ההלכה היהודית מאז חכמי המשנה ואילך ,רק
ילדים שנולדו לאם יהודיה מוגדרים כיהודים מלידה
מבחינת מעמדם .ילדים לאם יהודיה נחשבו ליהודים
בלי קשר לדת אביהם ,אבל ילדים מנישואי תערובת
לאבות יהודים לא נחשבו כיהודים אלא אם אמם הלא-
יהודיה התגיירה .כלל קביעת היהדות על פי האם שּונָ ה
באופן רשמי כשאיגוד הרבנים של היהדות המתקדמת
)(Central Conference of American Rabbis – CCAR
הצביע ב 1983-בעד הנהגת קביעת היהדות על פי
מוצא האב ( ,)patrilineal descentבהחלטה שקבעה
כי בתנועת היהדות המתקדמת האמריקנית ,ילדים

לאב יהודי נחשבים כיהודים ,בדיוק כמו ילדים לאם
יהודיה 1.לתוצאות הסוציולוגיות של החלטת קביעת
היהדות על פי האב על יהדות אמריקה לאורך שלושים
השנים האחרונות יש חשיבות מכרעת לחיים היהודיים
בימינו ,והן העומדות במוקד מאמר זה.
החלטת קביעת היהדות על פי האב משנת  1983היתה
הכרעה בעלת חשיבות עצומה ,שהשפיעה על כלל
היהדות האמריקנית ,שכן היהדות הרפורמית הפכה
לצורת ה”מחדל” של יהדות אמריקה .בניגוד למצב
בישראל וברוב קהילות התפוצה היהודית ,שם היהדות
ה”מתקדמת” או ה”רפורמית” מהוות תנועות מיעוט,
יהודים אמריקנים רואים כיום את עצמם כיהודים
רפורמים (יותר מ 35-אחוזים מכלל המשפחות היהודיות
באמריקה) יותר מאשר כל זרם אחר ביהדות 2.באמצע
שנות המאה העשרים היתה היהדות הקונסרבטיבית
“ברירת המחדל” של ההשתייכות היהודית באמריקה,
שכן נראה היה שהקהילות הקונסרבטיביות מציעות
את סגנון היהדות הנורמטיבי ביותר והכי פחות בעייתי
באמריקה .ברוב הארצות האחרות הדוברות אנגלית
ובישראל ,השתייכות לזרם האורתודוקסי נתפסה
ועדיין נתפסת כיום כצורת ה”מחדל” של היהודיּות.
בלי קשר למידת הדתיות האישית שלהם ,סביר להניח
שיהודים בקהילות ישראל ,אירופה ואמריקה הלטינית
הפוקדים את בית הכנסת ,ימצאו את עצמם בבית כנסת
אורתודוקסי ,בעוד שיהודים המעדיפים פרשנויות

המכון למדיניות העם היהודי

87

ליברליות ליהדות ייאלצו לחפש לעצמם בתי כנסת
“מתקדמים” או “חופשיים” ,שמספרם קטן בהרבה.
את ההגמוניה של היהדות המתקדמת באמריקה כיום
ניתן להבין על בסיס פרקטי ואידיאולוגי גם יחד .היהדות
המתקדמת באמריקה נהנית מעדיפות מספרית מפני
שמקובל לראותה כזרם הדתי היהודי המכיל ביותר,
במישור המעשי והאידיאולוגי ,מבין הזרמים הדתיים
ביהדות אמריקה ,המקבל בזרועות פתוחות את כל
סוגי המשפחות היהודיות ,כולל משפחות מעורבות,
הומוסקסואליות ואחרות ,השונות מן הנורמות היהודית
לאורך ההיסטוריה .מבחינה
אידיאולוגית ,הזרם הרפורמי
בהקשר
גדל מפני שהוא מאמץ
האמריקני הרחב,
“מפת משמעות” הנוחה
הזהות האתנית-
לרוב יהודי אמריקה ,ומשלב
דתית של אדם
בתוכו את עיקרי הליברליזם
היא וולונטרית
האמריקני .העלאה על נס
וגמישה,
הבחירה החופשית
של
ואמריקנים רבים
בזרם הרפורמי כתפיסה
מניחים שהם
יהודית מטבעּה; הניסוח של
יכולים להגדיר
“יעוד” יהודי המושתתת על
לעצמם את
אתוס אוניברסליסטי ,הידוע
זהותם האתנית
בשם “תיקון עולם” ,במקום
והדתית
להתמקד בקיום מצוות
פרטיקולריסטיות; מחויבותו
למורשת החברתית והרעיונית ה”יודאו-נוצרית” ולדיאלוג
בין-דתי; ההנחה הגלומה בי כי ההצדקה לדת היא
בהיותה שיטה לפיתוח מידות טובות ולא כמטרה בפני
עצמה; קבלתו בברכה את המחקר המדעי של כתבים
יהודיים ,ושל ההיסטוריה ,הדת והתרבות היהודית –
בחרּות/
בצד הסתייגויותיו התכופות ממושגים כמו “נִ ָ
ו”ע ִּמיּות” (– )peoplehood
העם הנבחר” (ַ )chosenness
כל אלה הופכים זרם זה לנֹוח אידיאולוגית.
ברמה המעשית ,הדמוגרפית ,התנועה הרפורמית
גדלה משום שקבוצות גדולות ומגוונות של יהודים
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ומשפחותיהם מאמינים כי היהדות הרפורמית תקבל
אותם כפי שהם ,כולל אלה שהידע שלהם ביהדות
מוגבל ו/או שהרקע הדתי שלהם מפוקפק .לתפיסתם,
הסבירות לכך שהיהדות הרפורמית תגרום להם לחוש
בלתי-רצויים נמוכה בהרבה בהשוואה ליחס שיקבלו
מן הזרם הקונסרבטיבי או האורתודוקסי .בנוסף ,יש
לציין שאמריקנים רבים קוראים לעצמם “רפורמים”,
אך בפועל אינם משתייכים לשום קהילת מתפללים.
בדמיון הפופולרי של יהדות אמריקה ,היהדות
הרפורמית היא הזרם הליברלי הגנרי 3,ומעמד זה
מקנה להכרזות הזרם הרפורמי בעניינים דתיים –
ובכלל זה ההחלטה על קביעת היהדות גם על פי מוצא
האב – חשיבות מכרעת לעתיד היהדות באמריקה.
בנוסף לגורמים ספציפיים ליהדות המתקדמת
באמריקה ,את החלטת קביעת היהדות על פי האב
והשלכותיה יש להבין במסגרת ההקשר האמריקני
הרחב יותר ,שבו הזהות האתנית-דתית של אדם היא
וולונטרית וגמישה ,ואמריקנים רבים מניחים שהם
יכולים להגדיר לעצמם את זהותם האתנית והדתית.
עד לאחרונה – ובמקומות רבים בעולם עדיין – אנשים
נולדו לתוך חברות אתנו-דתיות והיו מזוהים ומוגדרים
על פי השתייכותם הקבוצתית .אבל באמריקה במאה
העשרים-ואחת ,פלחים גדלים באוכלוסיה חופשיים
יותר מאי פעם “להמציא” את עצמם כפרטים .על
פני הספקטרום הרחב של אמריקנים “לבנים” –
שמשקיפים אחדים כבר הציעו שכיום הוא כולל גם
אמריקנים משכילים ממוצא היספני ואסיאתי בצד
אמריקנים ממוצא “אתני” אירופי (יוונים ,איטלקים,
יהודים) – אנשים יכולים לבחור להזדהות עם קבוצה
אתנית או דת כזו או אחרת ,או שהם יכולים ליצור
מודלים היברידיים חדשים ,המשלבים היבטים
מסוימים מתוך שתי מסורות שונות או יותר 4.כפי
שממחישות התשובות למפקד האוכלוסין של ארה”ב,
ההולכות והופכות מורכבות יותר ,האמריקנים
מרגישים חופשיים לבחור לעצמם ולמשפחותיהם

מורשת היברידית .הבחירה באופציות מותאמות
אישית מוסיפה ומרחיבה “דפוס של התערבבות”
סוציולוגי המהווה מזה זמן רב את אחד המאפיינים
המגדירים את החיים באמריקה 5.יהודים רבים,
כמו אמריקנים לבנים אחרים ,יכולים להרגיש ואף
מרגישים בנוח עם תפיסת הזהות האתנו-דתית שלהם
כזהות חדירה ונזילה ,שדגשיה משתנים עם הזמן.
החלטת קביעת היהדות על פי האב התרחשה בהקשר
זה ,שבו אמריקנים רבים מתייחסים להגדרה העצמית
של זהותם האתנו-דתית כאל אחת מחירויות וזכויות
הפרט שלהם.

ההחלטה שאבות ,ולא רק אמהות,
יכולים להכריע זהות יהודית
שני מסמכים בני התקופה ,שהוציאה תנועת
היהדות הרפורמית ,מפרטים את ההנמקות
והכללים הנוגעים להחלטה משנת  :1983דו”ח
הוועדה לקביעת יהדות על פי האב (Committee on
6
 ,)Patrilineal Descentשאושר ב 15-במארס ,1983
ותשובת איגוד הרבנים המתקדמים (“האיגוד
המרכזי של רבנים אמריקאים”) ( )CCARבעניין
7
קביעת יהדות על פי האב ועל פי האם (,)38#
שפורסמה באוקטובר  .1983דו”ח הוועדה מתמקד
במשברים הסוציולוגיים עמם מתמודדת תנועת
היהדות הרפורמית ,ומשלב דיונים הלכתיים עם
פרשנויות והסברים חברתיים-היסטוריים ,ואילו
תשובת הרבנים דנה באופן מעמיק יותר בשינויים
שחלו בעמדות ההלכתיות ולאורך ההיסטוריה
כלפי שאלת קביעת יהדותו של אדם .דו”ח הוועדה
מגדיר נישואי תערובת כ”איחוד בין יהודי לבין לא-
יהודי” ומבהיר כי ההחלטה עוסקת “רק בזהותם
היהודית של ילדים שאחד מהוריהם יהודי וההורה
האחר לא-יהודי ”.פסקאות הסיום של ההחלטה
קובעות כי:

איגוד הרבנים המתקדמים (“איגוד המרכזי
של רבנים אמריקאים”) מצהיר כי ילד שאחד
מהוריו יהודי ייחשב כיהודי מלידה .את
הנחת היהדות של הצאצא של כל נישואי
תערובת יש לבסס באמצעות אקטים
פורמליים ופומביים הולמים ובמועדם של
הזדהות עם האמונה היהודית והעם היהודי.
קיום מצוות אלו משמש ליצירת מחויבות
אצל המשתתפים ,הן ההורה והן הילד,
לקיום חיים יהודיים.
לנסיבות,
בהתאם
המובילות
מצוות
לזהות יהודית חיובית
ובלעדית יכללו הכנסה
בברית ,מתן שם עברי,
לימוד תורה ,חגיגת
בר/בת מצווה ,וקבלת
התורה (קונפירמציה).
אצל אנשים שעברו את
גיל הילדות וטוענים
לזהות יהודית ,ניתן
להוסיף או להחליף
פומביים
טקסים
או הצהרות זהּות,
8
בהתייעצות עם הרב.

מושג האבהות
כגורם המכריע
את זהות
הצאצאים
כיהודים מלידה
מופיע בקביעות
בתנ"ך העברי

יש הרואים בהחלטת קביעת היהדות על פי האב
תגובה הלכתית ומנהלתית לעובדות קיימות .במלים
אחרות ,מספר רב של יהודים אמריקנים רפורמיים
התחתנו עם נשים לא-יהודיות שלא התגיירו ,ואם
התנועה רצתה שהזוגות הללו ומשפחותיהם יהפכו
לחלק מן הציבור שלה ,היה עליה לאמץ את ההגדרה
הרפורמית החדשה לשאלת מיהו יהודי .אך המציאות
מורכבת יותר .מושג האבהות כגורם המכריע את זהות
הצאצאים כיהודים מלידה מופיע בקביעות בתנ”ך
העברי ,כפי שפירטו מחברי הדו”ח“ :גם המסורת
המכון למדיניות העם היהודי
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התנ”כית וגם המסורת ההלכתית מקבלות כמובן
מאליו את העובדה שבעם היהודי ,צד האב באילן
המשפחה הוא בדרך כלל המכריע בהתחקות אחר
המוצא ”.בדוגמאות רבות בתנ”ך נקבע מעמד הילד
על פי שבט האב .הדו”ח קובע עוד כי “גם במסורת
ההלכתית נותרה מסורת זו בתוקף ”,ומצטט כהוכחה
דוגמאות למעמד הכוהנים – “ישראל המתחתן עם
בת-כוהן נשאר ישראל” ,ואת נוסח המשנה “תנו רבנן:
האב חייב בבנו [ ]...ללמדו תורה” (מסכת קידושין
כ”ט ,א’; שולחן ערוך ,יורה דעה  .)245.1רק במקרה
ש”יש קידושין ויש עבירה,
מֹותּה” [כמוצא
[ ]...הוולד ְּכ ָ
"לגבי צאצאים
האם]” (קידושין ג’ ,י”ב).
ֵ
הנולדים מנישואי
הדו”ח מציע פרשנות
חוץ ,טקס קבלת
סוציולוגית לסיבה לקביעת
התורה בסיום
זהות הוולד על פי מוצא
הלימודים
אמו במקרים של קידושין
ייחשב כתחליף
בעבירה“ :לאשה ולילד
לטקס הגיור",
שלה לא נותרה ברירה אלא
הציעה וועדה
9
לשוב למשפחתה”.

של רבני התנועה

תוך ציון העובדה ש”מאז
הרפורמית כבר
התמודדו
האמנציפציה
בשנת 1947
היהודים עם הבעיה של
נישואי תערובת ומעמד
הצאצאים הנולדים מנישואי תערובת ”,החזירה
הוועדה עקרונות שהועלו בהצעה משנת  1947בוועדה
של איגוד הרבנים המתקדמים לנישואי תערובת
ונישואי חוץ:
לגבי תינוקות ,הצהרת ההורים כי יגדלו
אותם כיהודים תיחשב כמספיקה לגיור...
כך גם ילדים בגיל בית-ספר דתי לא יחויבו
לעבור טקס גיור מיוחד ,אלא יקבלו חינוך
כתלמידים רגילים בבית הספר .טקס קבלת
התורה בסיום הלימודים בבית הספר ייחשב
כתחליף לטקס הגיור.
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בהמשך מצטטת הוועדה את מהדורת  1961של
המדריך לרב הרפורמי ,שבו נאמר כי היהדות
הרפורמית מקבלת ילד לאב יהודי ולאם לא-יהודיה
“כיהודי ללא גיור רשמי ,אם הוא לומד בבית ספר
יהודי ומשתתף בתוכנית לימודים המובילה לקבלת
התורה ”.בהנחה כי “כיום אי אפשר עוד להניח מראש
[ ]...שילד לאם יהודיה יהיה יהודי ,בדיוק כפי שלא ניתן
עוד להניח כי ילד לאם לא-יהודיה יהיה לא-יהודי”,
החליטה הוועדה כי “לצורך קביעת המעמד של ילד
מנישואי תערובת יחולו דרישות זהֹות ,בין אם האם
יהודיה ובין אם האב יהודי”.
החלטה זו של איגוד הרבנים הרפורמים לא היתה
סטיה חדה מדרך החשיבה הרפורמית הקודמת –
כפי שההחלטה מ 1983-מדגישה באמצעות הציטוט
מהמסמכים משנת  1947ומשנת  .1961היא היתה
ההתפתחות המתבקשת מתוך הגישה הרפורמית
אחרי מלחמת העולם השניה ,והיוותה אישור בדיעבד
לעשרות שנים של הצהרות קודמות ,כפי שהדגיש אחד
מדובריה המשפיעים ביותר ,הרב אלכסנדר שינדלר,
בדבריו בכנס הדו-שנתי של הזרם הרפורמי ב,1984-
ובהרצאה שנשא ב 1986-ב”כנס כלל לאחדות יהודית”.
בהתמקדו בשוויוניות כמניע עיקרי – “השוויון המלא
של גברים ונשים בחיי הדת” ,הביע שינדלר את תמיכתו
הנרגשת בדרך שבה החלטת קביעת הזהות על פי האב
הביאה ילדים לאבות יהודים אל חיק הקהילה:
הגיע הזמן לומר להם :בשם אלוהים ,יהודים
אתם .אתם הבנים והבנות של הורה יהודי.
בהסכמת שני הוריכם חונכתם כיהודים.
החלטתם לחלוק עמנו את גורלנו .לכן אתם
בשר מבשרנו ,עצם מעצמותינו .אתם באמת
מה שאתם חושבים שאתם :יהודים ראויים
10
בדיוק כמו כל מי שנולדו יהודים.
מנהיגים משפיעים רבים בתוך התנועה הרפורמית
הסכימו עם שינדלר “כי כדאי להם לקבל ילדים לאבות
יהודים ואמהות גויות כיהודים ,כי זוהי מדיניות דתית

הגיונית ולגיטימית ”,לדברי דיינה אבן קפלן ,היסטוריון
11
של התנועה הרפורמית.
קביעת היהדות על פי האב היתה במובנים רבים
תגובה הגיונית לשינוי הנורמות באמריקה בשנות
השבעים והשמונים .בעוד שבעבר נישואין בתוך
מסגרת הקבוצה האתנו-דתית של אדם נחשבו
נורמטיביים לאמריקנים נוצרים ויהודים גם יחד ,כעת
נרשמה עליה חדה בשיעורי הנישואין הבין-דתיים
והבין-גזעיים באמריקה .פלורליזם ורב-תרבותיות
היו למלים אופנתיות ,בעיקר בסביבות החברתיות-
כלכליות המשכילות והעשירות שבהן חיו רוב
היהודים .לא-יהודים רבים יותר ראו ביהודים בני זוג
אטרקטיביים לנישואין ,אבל פחות ופחות לא-יהודים
שנישאו ליהודים היו מוכנים להתגייר – הגיור נתפס
כמיותר – מדוע עליהם לשנות את מי שהם? בנוסף,
נראה היה להם ברור שההתעקשות על קביעת היהדות
על פי האם בלבד היא מדיניות מטופשת ,שכן הרושם
היה שהיא מרחיקה מן היהדות המוני משפחות
יהודיות בפוטנציה .מספר גדל והולך של יהודים
אמריקנים ליברליים היו משוכנעים כי אילו רק היו
מוסדות היהדות ,ובכללם בתי הכנסת ,מוכנים להנמיך
את מחסומי הכניסה ולגלות יחס מכיל יותר ,היו גם
המשפחות שיש בהם אם יהודיה או אב יהודי יכולות
להיות חלק מן הקהילה היהודית ,ומספר היהודים
היה עולה במקום לרדת .הרב דוד אלנסון ,נשיא
ההיברו יוניון קולג’ – המכון היהודי לדת (Hebrew
Union College – Jewish Institute of Religion – HUC )JIRוהיסטוריון חשוב של החברה וההגות היהודית,
נתן לאחרונה אישור לחשיבותו החיובית והנמשכת
של מניע זה ,באמרו כי “הקהילות מוכרחות לעסוק
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בשמירה על גודל הציבור שלהן”.
אלנסון ורבנים רפורמים נוספים ניסחו טעמים
מוסריים עקרוניים להרחבת קביעת היהדות כך
שתחול על ילדים לאב יהודי .בעיני רבים נראו
ההבדלים המגדריים בהלכה היהודית לא רק בלתי-

ניתנים להסבר הגיוני אלא גם סקסיסטיים ומפלים.
אם ילדים לאמהות יהודיות יכולים להיחשב כיהודים
בלידתם ,מדוע לא ילדיהם של אבות יהודים? בנאומו
לפני ועד הרבנים הרפורמים ב 1986-הזכיר אלנסון כי
יהודים רפורמים “מסרבים לקבל יהדות מונוליתית”
כי “היהדות אינה מדברת ,ומעולם לא דיברה ,בקול
אחד הקופא על שמריו ”,ואפיין את החלטת קביעת
הזהות על פי האב כמּונעת מתוך “רגשות חמלה וצדק
– הנובעים בעצמם מן המסורת היהודית ”.בהשוותו
את ההחלטה ל”החלטתנו [הזרם הרפורמי] להסמיך
נשים לרבנות ולהעניק
לנשים מעמד ציבורי זהה
יהודים אמריקנים
לזה שהיה שמור לפני כן
ליברליים
לגברים בלבד [ ”,]1974קבע
משוכנעים :אם
אלנסון כי שתי ההחלטות
מוסדות הקהילה,
“מייצגות שכנוע דתי פנימי
כולל בתי הכנסת,
עמוק מצדנו” ביחס לאמונה
ינמיכו את
כי “אלוהים ברא גברים
מחסומי הכניסה,
ונשים בצלמו” – אם כי
מספר היהודים
“ההחלטה להעניק מעמד
יעלה במקום
של יהודים לבנות ולבנים
לרדת
של אבות יהודים ואמהות
לא-יהודיות [ ]...לא זכתה
לאותה הסכמה מלאה
בקרב כל חברי הוועד שלנו” ,עקב החשש מפני פיצול
13
האחדות היהודית“ ,כלל ישראל”.
זאת ועוד ,במצבים אחרים נתנו גם כמה בני-סמכא
אורתודוקסים ביטוי לתפיסה כי ילדים לאב יהודי ולאם
לא-יהודיה יכולים להיחשב – אם לא כבני העם היהודי
על פי ההלכה – לפחות כ”זרע ישראל” ,ממוצא יהודי.
אלנסון התרגש במיוחד מן הדיונים ההלכתיים שניהל
הרב חיים אמסלם ,שטען כי בתוך ההקשר של החברה
הישראלית ,את אותן נשים שלא נולדו כיהודיות ואשר
העם היהודי ומנהלות חיים יהודיים”,
“המזדהות ִעם ַ
צריך לגייר במהירות באמצעות הרשויות בישראל,
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גם מתוך חמלה על מצבן וגם מכיוון שנוכחותם של
לא-יהודים כה רבים במשפחות ובקהילות בישראל
מהווה “מצב חירום”“ .ההלכה היהודית בעצמה ”,טען
אמסלם“ ,מחייבת אותנו להקל ככל האפשר במסגרת
דרישות ההלכה היהודית ”,והוא מציע כי “ראוי לאהוב
אותם ולקרב אותם 14”.אלנסון והוגים רפורמים
הסבורים כמוהו הרחיבו את התפיסות שכוונו לישראל
כך שיחולו גם על משפחות וקהילות בתפוצות.
אם אפילו בתנועה הרפורמית עצמה היו רבנים
שהתנגדו להחלטת הזהות על פי האב ,אין להתפלא
על כך שמלומדים ומנהיגים
אורתודוקסים
דתיים
"השאלה לפי
וקונסרבטיביים רבים הביעו
מה נקבעת
הסתייגות .הביקורות מכל
יהדות הצאצא
צדי הסוגיה קובצו בגליון
עמדה עדיין
מיוחד של כתב העת
במרכז ויכוחים
( Judaismבהוצאת הקונגרס
סוערים בין
היהודי האמריקני) בשנת
חכמי המשנה
 ,1985תחת הכותרת “ילדים
(המאה השנייה
מנישואי תערובת ,האם הם
והשלישית
יהודים :סימפוזיון בנושא
לספירה)"
קביעת היהדות על פי האב”,
שבמרכזו ניתוח מחקרי של
“עקרון קביעת היהדות על
פי האם מנקודת מבט היסטורית” ,מאת שעיה כהן
( .)Shaye J.D. Cohenכהן הדגים את קיומו של המושג
העתיק “זרע ישראל” (זרעו של גבר יהודי כבסיס
לקביעת זהות הצאצא על פי האב) בטקסטים עבריים
מן התנ”ך ,וחיפש הוכחות איך ומדוע התחילה ההלכה
היהודית להסתמך על מוצא האם ולא על מוצא האב
לקביעת הזהות הדתית של הילדים .בניגוד לרבים
מעמיתיו שסברו שעקרון קביעת היהדות על פי האם
הונהג בימי עזרא (המאה החמישית לפנה”ס) ,טען
כהן כי הנושא עדיין עמד במרכזם של ויכוחים סוערים
בין רבני תקופת המשנה (המאה השניה והשלישית
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לספירה) ,ולפיכך הציע כי “עקרון קביעת המוצא על
פי האם הוא חידוש הלכתי מן המאה הראשונה או
השניה לספירה [ ]...שהונהג לא בתגובה לצורך חברתי,
אלא כתוצאה מזרם הרעיונות החדשים שחלחלו אל
היהדות ההלכתית ”.כהן העלה את ההשערה שעקרון
קביעת המוצא על פי האם בתרבות הרומית היה זרז
15
לשינויים שהתחוללו ביהדות באותה תקופה.
הרב י’ דוד בלייך ,שכיהן אז כראש הישיבה בישיבת
רבינו יצחק אלחנן בישיבה יוניברסיטי ,ראה את
ההחלטה כ”זלזול מחפיר בקשרי היסוד הפורמליים
המאחדים את כל היהודים ”,ופסל אותה כ”שקולה
להתכחשות מוחלטת לקשרים הרופפים ממילא
שמחברים בין יהודים רפורמים לשאר החברים
בקהילה הדתית היהודית 16”.המלומד האורתודוקסי
לורנס שיפמן ,המתמחה בחקר תקופת הבית השני,
הזהיר כי ההחלטה מאפשרת “לצעוד בעקבות שליח
הנצרות פאולוס ( )Paulולהכניס גויים לבית הכנסת”,
צעד שיוביל את היהודים הרפורמים באמריקה לקעקע
את יהדותם הם ,באופנים דומים למה שכנראה קרה
לשומרונים ,לקראים ולנוצרים הראשונים 17”.בהציגו
את השאלה “קביעת המוצא על פי האב – פתרון או
בעיה?” ,טען רוברט גורדיס ,פרופסור למקרא בסמינר
הרבני הקונסרבטיבי (בית המדרש לרבנים באמריקה),
כי “המניעים שהובילו אותם לנקוט צעד זה ברורים
מאליהם ”,והם (א) “הגידול העצום במספר נישואי
התערובת בארצות הברית וברחבי העולם ,שלא פסח
אפילו על ישראל ,מייצג בריחת משאבי אנוש מן
הקהילה היהודית ,הפוגעת אנושות בקיומה ,בעיקר
לנוכח שיעור הילודה הנמוך במשפחות יהודיות”,
ו(-ב) לגבי נשים לא-יהודיות הבוחרות להינשא
ליהודים ניתן לפחות להניח שהן בנות-ברית למפעל
היהודי .למרות זאת קרא גורדיס לחתור לכך שהאם
הלא-יהודיה תתגייר ,ועדיף לפני שייוולדו ילדים,
או לפחות מיד אחרי לידתם ,שכן הילדים עצמם
עוברים גיור .גורדיס מסכם“ :אם אינה יכולה אפילו

להביא את עצמה להתחייב ללימודים לקראת גיור,
או אם היא מוצאת שאינה מסוגלת לקבל על עצמה
את היהדות אחרי לימודים וחשיפה לתכני היהדות,
הרי שהביטוי ‘גידול הילד כיהודי’ ריק מתוכן בכל
מובן חשוב 18”.הרב יואל רוט (המבטא תכופות את
רוח המסורתיות הקונסרבטיבית ב ,JTS-בית המדרש
לרבנים באמריקה) ,אמר“ :המספרים אינם חזות הכל”,
והזהיר כי הפרת ההבנה היהודית הכלל-עולמית כי
“רק ילדים לאם יהודיה הם יהודים מלידה; כל האחרים
טעונים גיור כדי להפוך ליהודים” תחבל באפשרות
של כל היהודים באשר הם להינשא זה לזה 19.רק
יהודית האוּפטמן ,פרופסור לתלמוד בבית המדרש
לרבנים (שקיבלה בהמשך הסמכה לרבנות) ,העלתה
את ההשלכות שיש להחלטה על נשים יהודיות לא-
נשואות ,כלותיהם הפוטנציאליות של אותם גברים
יהודים הנישאים מחוץ לקהילה היהודית:
[ ]...ואולי החשוב מכל ,אימוץ קביעת
היהדות על פי האב יעניק הכשר לנישואי
תערובת ובכך יחתור תחת היעדים של חוקי
המעמד האישי על פי חזון המשנה [ ]...הוא
יפחית את הלחץ על גברים יהודים לחפש
בת-זוג יהודיה [ ]...אחד השרידים האחרונים
להתנהגות יהודית בקרב משפחות שאינן
מקיימות בגלוי אורח חיים יהודי הוא בקשת
ההורים מילדיהם לא להינשא מחוץ לקהילה
20
היהודית.
הערותיה של האופטמן הדגישו את העובדה שתחת
מעטה השוויון הדתי ,יועמדו הנשים היהודיות במצב
בלתי-שוויוני בעליל ,עקב אובדן היתרון התחרותי
שלהן בשוק הנישואין היהודי ,במצב שבו התרבות
הפופולרית באמריקה מאדירה את מה שג’רי סיינפלד
ֵ
כינה פעם
“הא ָלה השיקסע” (.)The Shiksa Goddess
למרות העובדה שידועניות יהודיות במוצהר מברברה
סטרייסנד עד נטלי פורטמן זוכות לתהילה כנשים
מושכות במיוחד ,נשים יהודיות עדיין מהוות תכופות

מושא ללעג ולהערות מיזוגניות מזלזלות .גברים
יהודים מרבים לאמץ ולהפנים סטריאוטיפים שליליים
כאלה ורואים נשים יהודיות לאורם.

שינויים ממוגדרים ביהדות
הרפורמית באמריקה
בשנים שבהן הועברה החלטת קביעת היהדות על פי
האב ויושמה בקהילות היהדות הרפורמית ,חברו יחד
נישואי התערובת והאקטיביזם של הנשים בתנועה
הרפורמית ליצירת אתגר
פרופ' (לתלמוד)
חדש ומבלבל – הפמיניזציה
יהודית האופטמן
של היבטים רבים ביהדות
הזהירה" :אימוץ
הרפורמית באמריקה .כדי
קביעת היהדות
להבין את החלטת קביעת
על-פי האב
היהדות על פי האב ואת
יפחית את
האקטיביזם הדתי של
הלחץ על גברים
הנשים ביהדות הרפורמית
יהודים לחפש
הסוציולוגיים
בהקשרים
בת-זוג יהודיה"
של זמנם ,יש לזכור כי בסוף
שנות השישים ותחילת
פעלו
השבעים
שנות
שלוש תנועות חברתיות –
הגל השני של הפמיניזם,
התנועה לזכויות האזרח ,והציונות – שהשפיעו
עמוקות על יהדות אמריקה .רבנים אמריקניים מכל
הזרמים ,ובמיוחד מספר גדול של רבנים רפורמים,
הפכו למנהיגים נראים ובולטים בתנועה לזכויות
האזרח .האופי הפרטיקולריסטי האתנו-דתי שלהם,
ולאו דווקא האידיאולוגיה של כור ההיתוך האמריקני,
הוא שהעניק לצעירים יהודים היתר לבדוק את אותם
היבטים של החיים שהפכו את היהודיּות שלהם
לאיכות מובחנת ובולטת.
בתוך התנועה הרפורמית החל לתסוס עניין מחודש
בטקסטים ובטקסים יהודיים שנחשבו בעבר מיושנים.
המכון למדיניות העם היהודי
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עניין זה בכל הקשור ליהדות ניזון בין השאר מן
הפמיניזם והציונות 21.הפמיניסטיות הפעילו לחץ
להשגת שוויון אמיתי בחיי הדת הרפורמיים ,ותבעו
את ביטול ההבחנות בין גברים לבין נשים בהנהגה
הדתית והקהילתית .התנועה הרפורמית היתה
התנועה היהודית הראשונה באמריקה שהסמיכה
אשה לרבנות :ג’ודית פריזנד ,ב .1972-הנשים בתנועה
הרפורמית ,שמרביתן לא קיבלו שום חינוך יהודי,
הפכו לכוח מרכזי בהחייאת מפעלי החינוך היהודי
למבוגרים .במונחים סוציולוגיים ,נשות התנועה
הרפורמית הפכו ל’סוכנות’
דינמית
מעורבות
של
בין יהודים
חדשה בחגיגות ובטקסים
אמריקנים בגילאי
היהודיים במסגרת התנועה
 40 ,25-49אחוז
הרפורמית.

במובנים רבים ,הפמיניזציה של היהדות הרפורמית
מהווה גם חלק מתהליך ההיטמעות בנורמות
אמריקניות .בולטּות נשית בתחומי התרבות והדת
נתפסת כ”טבעית” בזירה האמריקנית .עדיפותן
המספרית של המתפללות אופיינית מאוד לכנסיות
נוצריות רבות באמריקה ,ועולם הדימויים הכל-
אמריקני בתרבות הפופולרית מרבה להציג גברים
העסוקים בדיג ובצפיה במשחקי כדור רגל אמריקאי
בעוד הנשים מטפלות בענייני הכנסיה .גם בדיונים
התיאורטיים בתחום מדע החברה ,חוקרים אמריקניים
קבעו מזמן שהנשים “דתיות” יותר מגברים עקב
הבדלים פסיכולוגיים מהותיים או התניה חברתית,
ונראה שלפחות בכל הנוגע לנצרות באמריקה ,אין על
כך חילוקי דעות.

שבזרם
הנשים,
אחוז מהנשים
הודרו
האורתודוקסי
התחתנו עם לא
מהשתתפות
לחלוטין
יהודים ,לעומת
ציבורית בחיים היהודיים,
 27%מהגברים
ובהמשך ניתן להן תפקיד
ו 19%-מהנשים
סביל לצד המתפללים בבתי
בגילאי  50ומעלה
הקונסרבטיביים
הכנסת
או הרפורמים ,עזרו להפיח
ביהדות
חדשים
חיים
אמריקה .אבל אחת התוצאות הבלתי-מכוונות של
האקטיביזם הנשי היתה שפעילויות וקשרים יהודיים
משכו יותר נשים יהודיות ופחות גברים יהודים.
הארייט ומשה הרטמן כימתו את “ההבדלים המגדריים
המשמעותיים” (“ (NJPS 2000-01שנשארו מובהקים
בכל הזרמים ביחס לשלושה גורמים :נשים מבטאות
אמונה דתית חזקה יותר מגברים ,חיבור (שבטי) חזק
יותר לעם היהודי לעומת גברים ,ונטיה גדולה יותר
מגברים לתת ביטוי ליהודיּותן בצורת פעילּות בקהילה
היהודית ואורחותיה ”.פער מגדרי זה בולט במיוחד
22
בקרב יהודים רפורמים.

קביעת היהדות על פי האב
במשפחות היהדות הרפורמית

מהגברים ו40-
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23

נישואי תערובת – נישואים בין יהודי ללא-יהודי – בקרב
יהודים צעירים באמריקה כיום מתרחשים במידה
שווה בקרב גברים ונשים .בין יהודים בגילאי ,25-49
 40אחוזים מהגברים ו 40-אחוזים מהנשים התחתנו
עם לא-יהודים( .לעומתם ,בקרב בני  50ומעלה27 ,
אחוזים מהגברים ו 19-אחוזים מהנשים היו נשואים
ללא-יהודים) .שיעור נישואי הגיור – נישואים שבהן מי
שנולד לא-יהודי מתגייר והופך ל”יהודי מבחירה” ,אם
להשתמש בביטוי נפוץ – ירד במהלך שלושים השנים
האחרונות .כשבוחנים נישואים שיש בהם רק הורה
יהודי אחד ,ומשתמשים במונח משפחה יהודית מצד
האב ( )Patrilineal familyלתיאור נישואי תערובת בין
גבר יהודי לאשה לא-יהודיה ,ובמונח משפחה יהודית
מצד האם ( )Matrilineal familyלתיאור נישואי
תערובת בין אשה יהודיה לגבר לא-יהודי ,בחינה
זו של התנהגויות וקשרים יהודיים שואבת משני
מחקרים( :א) ראיונות עומק עם  254מודיעים בפיזור

גיאוגרפי נרחב ,בני משפחות מנישואי תערובת,
נישואי גיור ונישואים בתוך הקהילה היהודית (סקר
המח ֶּברת יחד
ַ
משנת  24,)2001ו(-ב) ניתוח שערכה
עם דניאל ּפארמר 25,שהשתמש בנתוני הסקר הארצי
הגדול האחרון שנערך בקהילה היהודית באמריקה
(National Jewish Population Survey, 2000-01
26
 )NJPS-2000-01כמערך נתונים ראשוני.
אף שגברים יהודים ונשים יהודיות באמריקה נישאים
בנישואי תערובת בשיעורים שווים ,הם אינם מתנהגים
באותו אופן ביחסם ליהודיּותם לפני או אחרי הנישואים.
גם משפחות יהודיות מצד האב וגם משפחות יהודיות
מצד האם הן תוצאה של נישואי תערובת ,אבל מבחינה
סוציולוגית הן שונות מאוד זו מזו .נשים יהודיות
הנישאות ללא-יהודים נישאו בדרך-כלל כשלוש שנים
מאוחר יותר מנשים יהודיות שנישאו לגברים יהודים;
הראיונות מספקים את הסיפורים שמאחורי מספרים
אלה .בראיונות שערכתי ,נשים יהודיות הרבו לתאר
חיפוש ארוך-שנים אחר בני זוג יהודים לשותפות
לחיים ,שבסופו ויתור והסכמה לצאת בעיקר עם
גברים לא-יהודים .לעומתן ,בקרב גברים יהודים
היתה סבירות גבוהה בהרבה לשמוע סיפורים שבהם
הזהות הדתית של הנשים שעוררו בהם עניין רומנטי
כלל לא העסיקה אותם .מעט מאוד גברים יהודים
רפורמים שנישאו בנישואי תערובת היו מוטרדים
מההשתייכות הדתית של ילדיהם לפני שילדים אלה
נֶ הרּו ונולדו – בדרך כלל אחרי שנים של נישואים.
לעומתם ,נשים יהודיות רפורמיות רבות שנישאו
בנישואי תערובת היו מודאגות ביחס לזהות הדתית
של ילדיהן מרגע שמצאו עצמן יוצאות עם גבר לא-
יהודי שמצא חן בעיניהן ,והיו ביניהן כאלו שמיהרו
להכריז באוזני המחזר ההמום“ :כדאי שתדע כבר
מעכשיו ,אני מתכוונת לגדל ילדים יהודים”.
מחקרים סטטיסטיים ואיכותניים גם יחד מוכיחים
שגברים יהודים רפורמים המתחתנים עם נשים לא-
יהודיות חשים במקרים רבים אמביוולנטיות יסודית

לגבי יהודיּותם ,ואפשר לראות בהם את “החוליה
החלשה” בחיי יהדות אמריקה כיום .החולשה מבחינה
יהודית של משפחות יהודיות מצד האב בולטת
לעין בהיבטי מחזור החיים היהודי ורשת הקשרים
החברתיים ,וגם בהיבטים הדתיים של היהודיּות .קביעת
היהדות על פי האב הביאה לקהילות הרפורמיות יותר
משפחות שיש בהן אב יהודי ואם לא-יהודיה ,אבל
היא לא הפכה את האבות היהודים הנשואים בנישואי
תערובת ,כקבוצה ,לאנשים העסוקים יותר ביהודיּותם
או מחוברים אליה.
של
האמביוולנטיות
אבות יהודים הנישואים
לנשים לא-יהודיות ביחס
ליהודיּותם היא אולי אחת
הסיבות החשובות לכך
שבקרב סטודנטים שמוצאם
במשפחות של נישואי
תערובת ,הסבירות לכך
שיזדהו כיהודים גבוהה לאין
ערוך כשיש להם אם יהודיה
מאשר כשהאב יהודי:
מבין תלמידי שנה ראשונה
שנולדו לאם יהודיה ולאב
לא-יהודי (משפחות יהודיות
מצד האם) 38 ,אחוזים הזדהו כיהודים .מבין הילדים
לאב יהודי ולאם לא-יהודיה (משפחות יהודיות מצד
27
האב) ,רק  15אחוזים הזדהו כיהודים.

הסבירות לכך
שצאצא לאם
יהודיה ואב
לא-יהודי
יזדהה כיהודי
גבוהה בהרבה
מהסבירות
שצאצא לאב
יהודי ואם
לא-יהודיה
יזדהה כיהודי

סקר של אוניברסיטת ברנדייס מ 2007-הראה כי קשר
רופף ליהדות קודם לנישואי תערובת 28.אצל זוגות
רבים מנישואי תערובת ,הסוגיות הדתיות אינן מהוות
נושא לוויכוח לפני לידת הילד הראשון .זוגות אלה
מניחים במקרים רבים שהדת איננה תופסת מקום
חשוב במיוחד בחייהם ,וכי הרגשות הרומנטיים שהם
חשים זה כלפי זו יכולים לגבור על ההבדלים הדתיים
ביניהם – עד שהם ניצבים מול האפשרות שילדיהם
המכון למדיניות העם היהודי
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יצטרכו לעבור טקס ברית מילה או טבילה! במיוחד
גברים יהודים בנישואי תערובת אינם מפגינים עניין רב
בכך שילדיהם יהיו מחוברים ליהודיּותם באופן פעיל
– אם כי רבים חשים אי-נוחות עמוקה מן המחשבה
שילדיהם יחונכו כנוצרים או יתפסו את עצמם כנוצרים.
אצל גברים במשפחות יהודיות מצד האב יש יותר סיכוי
למצוא התנגדות למה שהם תופסים כהתנהגות “יותר
מדי נוצרית” ,מאשר תמיכה בהתנהגות יהודית .קרן
מקגינטי מציעה אמנם שהאדישות הגברית להעברת
התרבות היהודית היא תוצאה של “השתרשות
החלוקה המסורתית לתפקידים מגדריים” – “נוכחות
הגברים במקומות שבהם מטופחת הזהות היהודית
(בבית ,במרכז הקהילתי ,בבית הספר ,בבית הכנסת)
מוגבלת” – 29אבל רוב הנתונים מצביעים על תופעה
עמוקה ומערכתית הרבה יותר.

אחד הסמלים המוחשיים ביותר להבדלים החריגים
באופנים שבהם גברים ונשים ביהדות הרפורמית
מתנהגים וחווים את יהודיּותם הוא רמת המחויבות
לטקס ברית המילה של הבנים (ראו גרף  .)1המילה
הטקסית היא עדיין תופעה כמעט אוניברסלית בקרב
הורים יהודים שנישאו ליהודים אחרים המשייכים את
עצמם לאחד הזרמים ביהדות האמריקנית ,כולל הורים
רפורמים .אבל בקרב אוכלוסיית נישואי התערובת,
התמונה שונה מאוד .במשפחות יהודיות מצד האב,
 61אחוזים מהגברים הרפורמים הנשואים בנישואי
תערובת מדווחים כי לא ערכו ברית מילה לבניהם.
הנתונים על נשים רפורמיות שנישאו בנישואי תערובת
הפוכים לחלוטין :במשפחות יהודיות מצד האם69 ,
אחוזים מהנשים מדווחות כי בניהן עברו טקס ברית
מילה.

ביהדות,
לזרם עכשווי
המשתייכים
בנישואי
גרף  1הורים
Intermarried
Jewish
תערובת Parents
in Current
יהודיםWing
of Judaism
Milahלבנים
ברית מילה
Childעריכת
לפי
by Brit
for Male
No
לא

Yes
כן

21%

31%

31%

45%
61%

78%
79%

69%

69%

55%
39%

22%
יהודים/חילונים
רק Just
Jewish/Secular

רפורמים
Reform

קונסרבטיבים
Conservative

Jewish
Mothersיהודיות
אמהות
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יהודים/חילונים
רק
Just
Jewish/Secular

רפורמים
Reform

Jewish
Fathersיהודים
אבות

קונסרבטיבים
Conservative

היעדר המחויבות היחסי של גברים יהודים בנישואי
תערובת לטקס ברית המילה הוא אולי מפתיע ,שכן
על פי התיאוריות הפסיכולוגיות המקובלות ,אבות
אוהבים שבניהם נראים כמוהם .אבל ראיונות עומק
30
עם  254מודיעים בפיזור גיאוגרפי נרחב ()2001
חשפו כי בעוד שנשים יהודיות אמריקניות בנישואי
תערובת מרבות ליטול על עצמן את האחריות לגידול
ילדים יהודים – עם או בלי שיתוף הפעולה של בעליהן
הלא-יהודים ,אבות יהודים אינם מוכנים להילחם עם
נשותיהם הלא-יהודיות על סוגיית המילה הטקסית או
מתן חינוך יהודי לבניהם.
לדוגמה ,גבר יהודי בנישואי תערובת באזור דנוור תיאר
איך נשא ונתן עם עצמו – אבל לא עם אשתו – כדי
לגבש גישת פשרה לעריכת ברית מילה לבנו התינוק.
“את יודעת ,אני לא יודע מה מושג הברית אומר לי או
מה משמעותו בחיי או משהו כזה ”.בידיעה שאשתו
לא תתנגד למילה רפואית המבוצעת על-ידי רופא
בבית החולים ,סיפר“ :הרופא היה דוקטור גונזלס,
ואני לא חושב שהוא יהודי ,אבל אמרתי לו שיהיה
יהודי למשך רבע שעה .ושהוא ממלא את תפקידי,
ושבזמן שהוא יעשה את זה אני אקרא תפילה [ ]...אני
מקווה מאוד שלאלוהים יש חוש הומור ”.במקביל,
ראיון עם אשתו הנוצריה שחדלה להאמין גילה שהיא
היתה המומה מכך שהוא לא התעקש על ברית מילה
טקסית .מסקנתה היתה“ :לא נראה שזה חשוב לו.
כשנולד לנו בן חשבתי לעצמי‘ ,נו טוב ,הברית ,זה
הולך להיות עניין גדול ”.היא הסיקה מיחסו שאולי
אין גם צורך בחינוך יהודי לילד“ :החזון שלי הוא שאף
אחד מילדי לא יחגוג בר או בת מצווה ”.בעיני בעלה
היהודי ,אין שום בעיה בתערובת של “תרבות יהודית
ותרבות נוצרית שמעורבבות ביחד” ,בעלת אופי חילוני
וממוקדת בילדים ,ודאגתו העיקרית היא שיסודות
דתיים נוצריים לא יחדרו לחיים בבית.
הם לא שומעים סיפורים על ישוע הנוצרי
או דברים כאלה .זה יותר דברים כמו חג

המולד והחיפוש אחרי ביצי פסחא ,ומתנות
לחג המולד ,ועץ לחג המולד וסנטה קלאוס,
וכיהודי אני יודע שקצת קשה לי לחשוב
שהבת שלי מתחנכת להאמין בסנטה קלאוס,
אבל זה מה שקורה [ ]...אבל לא מדובר כאן
על הליכה לכנסיה או שום דבר כזה.
כדי להציג דברים בהקשרם הנכון ,יש לציין כי רק שישה
אחוזים מכלל היהודים האמריקנים שנישאו בתוך
הקהילה היהודית מדווחים שיש בבתיהם עצי חג מולד
כסמל “תרבותי” ,בעוד ש60-
אחוזים מכלל המשפחות
הורים יהודים
בנישואי תערובת המזדהות
רבים רואים
כיהודיות על פי דתן מציבות
בהענקת
עץ חג מולד בבתיהן (NJPS
חינוך יהודי
 .)2000-01אבות יהודים
לילדיהם את
בנישואי תערובת ,כמו
אחד הביטויים
גברים אמריקנים אחרים,
המשמעותיים
שמים פחות דגש על הדת
ביותר של
ובחשיבותה ,אך מגלים
הזהות היהודית
סובלנות כלפי מנהגים
שלהם עצמם
דתיים שמתמקדים בילדים.

חינוך יהודי לילדים
מחקרים רבים מעידים כי עתיד היהודיות באמריקה
מושפע באופן העמוק ביותר מן החינוך הניתן
לילדים בבתים יהודיים .מספר השנים ועוצמת
החינוך היהודי הפורמלי והלא-פורמלי הוא אחד
המנבאים המוצלחים ביותר לעוצמת החיבור ליהדות
בגיל מבוגר ,גם כאשר כל הגורמים האחרים נשארים
ללא שינוי .הורים יהודים רבים רואים בהענקת חינוך
יהודי לילדיהם את אחד הביטויים המשמעותיים
ביותר של הזהות היהודית שלהם עצמם .במשפחות
של יהודים שהתחתנו בתוך הקהילה ,המשתייכות
למסגרת יהודית כלשהי ,ההורים משני המינים גם
המכון למדיניות העם היהודי
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יחד מדווחים כי הרוב המכריע של הילדים מקבלים
חינוך יהודי .אבל במשפחות של נישואי תערובת,
המגדר של ההורה היהודי משפיע מאוד על השאלה
אם הילד יקבל חינוך יהודי או לא .סקר NJPS 2000-
 01הראה כי כמעט שלושה רבעים ( 73אחוזים) מן
המשפחות היהודיות על פי האם מעניקות לילדיהן
חינוך יהודי פורמלי .בניגוד בולט לכך ,בקרב
משפחות רפורמיות יהודיות על פי האב ,קצת יותר
ממחציתן ( 56אחוזים) העניקו חינוך יהודי לילדיהן.
במשפחות יהודיות על פי האב 17 ,אחוזים מהילדים
לאבות יהודים קיבלו
חינוך דתי לא-יהודי (בדרך
 73אחוז מן
כלל נוצרי) ,בהשוואה
המשפחות
ל 7-אחוזים מהילדים
היהודיות לפי
במשפחות יהודיות על פי
האם מעניקות
האם ,והרבה יותר ממחצית
לילדיהן חינוך
הילדים לאמהות ואבות
יהודי פורמלי,
יהודים שהגדירו את עצמם
לעומת 56
כיהודים
“חילונים.”31
אחוזים מן
במקרים רבים ,הסיפור
המשפחות
שמסתתר מאחורי הנתונים
היהודיות לפי
הסטטיסטיים הללו הוא
האב
לא-יהודי,
בן-זוג
של
שאיננו חילוני כמו בן הזוג
היהודי .ברוב המקרים,
אם לא-יהודיה בעלת מוטיבציה דתית גבוהה ואב
יהודי חילוני מגדלים את ילדיהם ברוח המסורת
הדתית של האם .למעשה ,אמהות לא-יהודיות רבות
מבטאות נכונּות לגדל את הילדים ברוח היהדות,
בתנאי שהאבות היהודים יקחו חלק פעיל בחינוכם,
הצעה שבסופו של דבר אינה מתקבלת.
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יצירת לוח שנה יהודי
חג הפסח הוא טקס ידוע בתרבות הפופולרית
באמריקה מזה זמן רב .לא-יהודים מוזמנים
לעתים תכופות לחגיגת סדר יהודי ,ויש כנסיות
העורכות ליל סדר משלהן במטרה להדגיש את
חשיבות הטקסטים ,התמות והמצוות הקשורים
בפסח להולדת הנצרות .בקרב יהודים ,פסח נתפס
בדרך כלל כאחד החגים האהובים ביותר ליצירת
זכרונות משפחתיים .אין זה מפתיע שחגיגת הפסח
באמצעות השתתפות בסעודת סדר כלשהי היא
תופעה כמעט אוניברסלית בקרב הורים יהודים
אמריקנים שנישאו בתוך הקהילה היהודית ואשר
משתייכים לזרם כלשהו ביהדות .אבל בקרב הורים
יהודים בנישואי תערובת ,במשפחות יהודיות
על פי האב 29 ,אחוזים מכלל האבות היהודים
הרפורמים ,ו 19-אחוזים מן האמהות היהודיות
הרפורמיות במשפחות יהודיות על פי האם ,דיווחו
כי לא השתתפו בסדר פסח .בקרב יהודים חילונים
שנישאו בנישואי תערובת 63 ,אחוזים מהאבות
היהודים ה”חילונים” ו 55-אחוזים מהאמהות
היהודיות ה”חילוניות” שנישאו לבני זוג לא-יהודים
דיווחו שלא השתתפו בסדר פסח.
אחרי סדר הפסח ,הדלקת נרות חנוכה הוא הטקס
הרווח ביותר בקרב הורים יהודים אמריקנים ,כך
שהיעדרו של טקס זה ,כמו היעדר סדר פסח ,הוא
בעל משמעות רבה במשפחות יהודיות עם ילדים.
במשפחות מנישואי תערובת ,נמצא שבעניין הדלקת
נרות חנוכה ,המגדר הוא מנבא מהימן יותר מאשר
ההשתייכות לזרם כלשהו ביהדות .במשפחות יהודיות
על פי האב דיווחו  55אחוזים מהאבות הרפורמים
ו 40-אחוזים מהאבות הקונסרבטיבים שנישאו
בנישואי תערובת על הדלקת נרות חנוכה בכל שמונת
הלילות ,בהשוואה למשפחות יהודיות על פי האם,
שם דיווחו  72אחוזים מהאמהות הרפורמיות ו79-

אחוזים מהאמהות הקונסרבטיביות בנישואי תערובת
על הדלקת נרות בכל ימי החג.
נשים רפורמיות מדווחות על ביקורים תכופים בהרבה
בבית הכנסת בהשוואה לגברים רפורמים – עדות
סטטיסטית התומכת בשלל דיווחים אנקדוטליים
(ובאופן לא מפתיע מהווה היפוך של הדפוסים
המדווחים על ידי יהודים אורתודוקסים והנצפים
בקרבם) .ההבדלים הדרמטיים ביותר במובן זה בין
גברים לנשים נמצאו בקרב אוכלוסיית נישואי התערובת
(ראו גם גרפים  2ו .)3-אבות רפורמים וקונסרבטיבים
שנישאו לנשים לא-יהודיות נוכחים בתפילות בבית
הכנסת בתדירות נמוכה בהרבה בהשוואה לאמהות
רפורמיות וקונסרבטיביות שנישאו לגברים לא-יהודים.
בתשובה “אף פעם” לשאלה על תכיפות הביקורים
בבית כנסת בחרו  26אחוזים מהאבות הרפורמים ו22-

אחוזים מהאמהות הרפורמיות שנישאו בתוך הקהילה
היהודית ,לעומת  39אחוזים מהאבות הרפורמים
ו 28-אחוזים מהאמהות הרפורמיות שנישאו בנישואי
תערובת .בקרב הורים קונסרבטיבים ,רק  4אחוזים
מהאבות ו 9-אחוזים מהאמהות שנישאו בתוך
הקהילה היהודית אמרו שאינם הולכים אף פעם לבית
כנסת ,בהשוואה ל 43-אחוזים מהאבות ו 30-אחוזים
מהאמהות שנישאו בנישואי תערובת.
גם בקצה העליון של עקומת הביקורים בבית הכנסת
נרשמו הבדלים בולטים במונחי מגדר והשתייכות
לזרם דתי :בקרב הורים שנישאו בתוך הקהילה
היהודית 35 ,אחוזים מהאבות הרפורמים ו 54-אחוזים
מהאבות הקונסרבטיבים ,בצד  40אחוזים מהאמהות
הרפורמיות ו 43-אחוזים מהאמהות הקונסרבטיביות,
דיווחו על ביקור חודשי או שבועי בבית הכנסת .בקרב
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במרוצת הזמן ,קורה לעתים שאמהות לא-יהודיות
שהסכימו לחנך את הילדים כיהודים מפתחות עניין
רב בהעלאת רמת היהודיּות של המשפחה כולה,
אך בעליהן ,האמביוולנטיים ביחס ליהודיּותם ,הם
המרתיעים אותן מכך .מרואיין טיפוסי אחד התלונן:
“סינתיה הרבה יותר יהודיה ממני ,וזה מעצבן אותי.
אמרתי לה ,מה את נעשית מעורבת בפעילות של כל
הארגונים היהודיים האלה? זה מרגיז .התחתנתי עם
נוצריה ,ועכשיו היא מבלה עם היהודים – בעוד שאני

וק

הורים שנישאו בנישואי תערובת 22 ,אחוזים מהאבות
הרפורמים 9 ,אחוזים מהאבות הקונסרבטיבים,
 26אחוזים מהאמהות הרפורמיות ו 31-אחוזים
מהאמהות הקונסרבטיביות דיווחו על ביקור חודשי
או שבועי בבית הכנסת.

סי

Jewish Mothers

אמהות יהודיות
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26%

12%
2%

9%

100

29%

Jewish Fathers

אבות יהודים

מתרחק מהם כמו ממגיפה!” בני זוג לא-יהודים אחרים
מתחרטים לפעמים על שהמעיטו בערך הרקע הדתי
שלהם ומחליטים לחזור ולעמוד על שלהם.

למשפחות שבהן האם יהודיה
יש חברים יהודים
הּוכ ָחה פעם אחר פעם
ְ
רשת הקשרים החברתיים
כהיבט מרכזי ביותר ברמת החיבור ליהדות .במישור
הסטטיסטי ,חוג החברים הוא אחד המנבאים הטובים
ביותר לקיום התנהגויות וערכים יהודיים .בין גברים
רפורמים ונשים רפורמיות שנישאו בתוך הקהילה
היהודית יש הבדלים מסוימים בקצה העליון של
החברּות עם יהודים ,והבדלים בולטים בהרבה
ֵ
מעגלי

בקצה התחתון (ראו גרף  .)4כמעט מחצית מהגברים
הרפורמים שנישאו בתוך הקהילה היהודית (47
אחוזים) מדווחים כי בין חבריהם הקרובים יש “מעט”
או “אין בכלל” יהודים ,בהשוואה לשליש מבין הנשים
הרפורמיות שנישאו בתוך הקהילה היהודית (32
אחוזים) .דיווחים על כך שבין החברים הקרובים “הרוב”
או “כולם” יהודים נמסרו על ידי  31אחוזים מהגברים
הרפורמים ו 42-אחוזים מהנשים הרפורמיות שנישאו
בתוך הקהילה היהודית ,כש 22-אחוזים מהגברים ו26-
אחוזים מהנשים דיווחו שיותר ממחצית מחבריהם הם
יהודים[ .לעומתם ,להורים קונסרבטיבים שנישאו בתוך
הקהילה היהודית יש הרבה יותר חברים יהודים במעגל
החברים הקרובים מאשר להורים רפורמים שנישאו
בתוך הקהילה היהודית .בקרב הורים קונסרבטיבים
שנישאו בתוך הקהילה היהודית 57 ,אחוזים מהגברים

ו 55-אחוזים מהנשים דיווחו בנפרד שכמעט כל חבריהם
או כל חבריהם יהודים ,ורק רבע ( 25אחוזים) מהגברים
ושליש ( 32אחוזים) מהנשים דיווחו שיש להם “מעט”
או ש”אין בכלל” חברים יהודים].
משפחות רפורמיות בנישואי תערובת מדווחות על
מספרים נמוכים הרבה יותר של חברים יהודים .נראה
כי סוג המשפחה – ולא המגדר – הוא הגורם החשוב
החברּות ביהדות הרפורמית .כשני שלישים
ֵ
במעגלי
מהגברים הרפורמים ( 64אחוזים) ו 68-אחוזים
מהנשים הרפורמיות שנישאו בנישואי תערובת אמרו
כי בין חבריהם הקרובים יש “מעט” או “אין בכלל”
יהודים .מעט יותר מרבע מהגברים ( 28אחוזים) והנשים
( 26אחוזים) אמרו שכמחצית מחבריהם הקרובים הם
יהודים .רק  8אחוזים מהגברים ו 5-אחוזים מהנשים
דיווחו שרוב חבריהם יהודים.
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מרכזיות היהדות
והפעילויות היהודיות
כאשר נשאלו “עד כמה חשובה עובדת היותך יהודי?”
(ראו גרפים  5ו ,)6-נמצאה סבירות גבוהה יותר לכך
שנשים רפורמיות ,גם כאלו שנישאו בתוך הקהילה
היהודית וגם מי שנישאו בנישואי תערובת ,ידווחו כי
היהודיּות שלהן “חשובה מאוד” ,בהשוואה לגברים
רפורמים 42 .אחוזים מהאבות הרפורמים שנישאו
בתוך הקהילה היהודית ו 36-אחוזים מהאבות
הרפורמים שנישאו בנישואי תערובת אמרו שזה
“חשוב מאוד” ,בהשוואה ל 53-אחוזים מהאמהות
הרפורמיות שנישאו בתוך הקהילה היהודית
ו 43-אחוזים מהאמהות הרפורמיות שנישאו
בנישואי תערובת .לעומתם ,בקרב קונסרבטיבים

שנישאו בתוך הקהילה היהודית היה דיווח
הומוגני בהרבה על מרכזיות היהודיּות 69 :אחוזים
מהאבות הקונסרבטיבים ו 71-אחוזים מהאמהות
הקונסרבטיביות שנישאו בתוך הקהילה היהודית
אמרו שעובדת היותם יהודים היא עניין “חשוב מאוד”
בשבילם .יחד עם זאת ,בקרב יהודים קונסרבטיבים
שנישאו בנישואי תערובת נרשמו ההבדלים החדים
ביותר בין גברים לנשים :בקרב אבות קונסרבטיבים
שנישאו בנישואי תערובת 18 ,אחוזים בלבד אמרו
שיהודיּותם היא נושא “חשוב מאוד” בשבילם –
בהשוואה ל 65-אחוזים מהאמהות הקונסרבטיביות
שנישאו בנישואי תערובת!
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מי מקבל את ההחלטות
לגבי דת הילדים?
באחת השאלות שזכו לדיון נרחב בסקר
 NJPS 2000-01נשאלו ההורים מי מקבל את ההחלטה
המרכזית הראשית לגבי החיים הדתיים של ילדם.
כפי שניתן לצפות ,התשובה האופיינית ביותר היתה
כי “שני בני הזוג” ביחד מקבלים החלטות אלו .יחד עם
זאת ,בחלוקה מגדרית נמצאו סטיות מובהקות והרות-
משמעות מקונסנסוס זה בתשובות (ראו גרפים  7ו.)8-
במשפחות רפורמיות שנישאו בתוך הקהילה היהודית,
רק  5אחוזים מהאבות אמרו שקיבלו על דעת עצמם
החלטות דתיות בקשר לילדיהם ,ו 83-אחוזים מהאבות
אמרו ששני בני הזוג קיבלו ביחד את ההחלטות ,אבל

Reform
Just
רק יהודים/חילונים
 Jewish/Secularרפורמים

Conservative
קונסרבטיבים

יהודיםJewish
אבותFathers

שליש ( 33אחוזים) מהאמהות הרפורמיות שנישאו
בתוך הקהילה היהודית חשו אחראיות אישית להחלטות
הדתיות הקשורות בילדיהן .הבדלים מגדריים אלה היו
מודגשים עוד יותר – ואפשר לטעון שגם משמעותיים
הרבה יותר – בקרב משפחות רפורמיות מנישואי
תערובת .במשפחות רפורמיות יהודיות על פי האב30 ,
אחוזים מהאבות היהודים אמרו שקיבלו החלטות לגבי
דת הילדים על דעת עצמם ,ויותר משני שלישים מתוכם
( 68אחוזים) אמרו שהם ורעיותיהם הלא-יהודיות קיבלו
החלטות אלו ביחד .בקרב משפחות רפורמיות יהודיות על
פי האם בנישואי תערובת נרשם היפוך מדויק ודרמטי של
התשובות :כמעט שני שלישים ( 64אחוזים) מהאמהות
הרפורמיות שנישאו לגברים לא-יהודים אמרו שהן קיבלו
על דעת עצמן את ההחלטות לגבי דת ילדיהן.
המכון למדיניות העם היהודי
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Inmarried Jewish Parents in Current Wing of Judaism
הקהילהby Primary
Decision Maker
Child's Religion
היהודית ומשתייכים
שנישאוofבתוך
הורים יהודים

גרף 7
לזרם עכשווי ביהדות ,לפי מקבל ההחלטות העיקרי בשאלת דת הילד
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אמהות יהודיות

Jewish Mothers

Jewish Fathers

Intermarried Jewish Parents in Current Wing of Judaism
המשתייכים
גרף  8הורים יהודים שנישאו בנישואי תערובת,
by Primary Decision Maker of Child's Religion
לזרם עכשווי ביהדות ,לפי מקבל ההחלטות העיקרי בשאלת דת הילד
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Conservative
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תשובות הלכתיות לשאלת
קביעת היהדות על פי האב
ביהדות הרפורמית באמריקה
נישואי תערובת מהווים סוגיה מאתגרת לתנועת
היהדות המתקדמת .משפחות בין-דתיות מהוות
שיעור הולך וגדל כמעט בכל הקהילות הרפורמיות
– ובחלקן את הרוב .מצד אחד ,משפחות בין-דתיות
רבות המצטרפות לבתי הכנסת הרפורמים מתקרבות
למעורבות בקהילה היהודית במקום לברוח ממנה,
ונראה כי רוב המשפחות הבין-דתיות המצטרפות
לקהילות רפורמיות מעוניינות לשמור על חיבור
ליהדות .מצד שני ,רק אחד מארבעה ילדים למשפחות
מנישואי תערובת מקים בבגרותו משפחה יהודית
משלו.
רבנים ,מחנכים ומנהיגים בקהילה הרפורמית מוגיעים
את מוחותיהם בשאלת האסטרטגיות המתאימות
ביותר להפעלה בשירות הפלח הבין-דתי של הקהילה
הרפורמית .יש המביעים דאגה מכך שהתמקדות
במשפחות הכוללות לא-יהודים באה על חשבון
משפחות שנישאו בתוך הקהילה היהודית או בנישואי
גיור ,המהוות את ה”ליבה” היהודית של הקהילה ,או
שבעשותם כך ,הם משנים או מסלפים את היהדות
מבלי להתכוון לכך ,מתוך הרצון שלא ליצור ניכור
בקרב חברי הקהילה הלא-יהודים או להציק להם .בין
הסוגיות הרבות שעל פתרונן הם עמלים עולה השאלה
איך לעודד גיור רשמי של בני זוג לא-יהודים (ובמיוחד
נשים לא-יהודיות) ,ובו-זמנית להימנע מלגרום למי
שבוחרים לא להתגייר להרגיש כאזרחים מסוג ב’.
הדרישה שהילדים המתחנכים בבתי הספר היהודיים
של התנועה הרפורמית לא יקבלו באותו זמן חינוך דתי
אחר היתה אחד מקווי הגבול שהבדילו את תוכניות
הקירוב של התנועה הרפורמית מתוכניות קירוב
של יהודים שאינם משתייכים לשום זרם ,כגון אלו
שהפעילו כמה מהפדרציות והמרכזים הקהילתיים

היהודיים ,גופי קירוב כמו )Jewish Outreach (JOI

 ,to the Intermarriedומוסדות עצמאיים נוספים.
אלא שקו הגבול הזה ,המפריד בין מאמצי הקירוב
של היהדות הרפורמית לבין מאמצי קירוב ליהדות
שלא מטעם זרם דתי מסוים ,ומציב דרישה שהיהדות
תהיה הדת היחידה שהילדים יקבלו בה חינוך
פורמלי ,לא נשמר באופן אחיד בקהילות הרפורמיות
השונות ,כפי שציין הרב אריק יופה בדרשה התקיפה
והּכנה שנשא בכנס הדו-שנתי ביוסטון בשנת .2005
ֵ
וכך אמר:
קורה
לפעמים
יהודים
שכאשר
כיהודים
המזדהים
מתחתנים עם נוצרים
כנוצרים,
המזדהים
בני הזוג מביאים לתוך
המשפחה את שתי
הדתות .הם אומרים
לעצמם כי "אם דת
אחת היא טובה ,שתי
דתות טובות עוד
יותר ".אבל מה שזה
עושה זה מייצר בלבול
אצל הילד ,שמבין בגיל צעיר מאוד שהוא
אינו יכול להיות "שתיהן" ,וכי הוא בעצם
מתבקש לבחור בין הדת של אמא לדת
של אבא[ ]...יש הורים שמתוך רצון נואש
להימנע מקונפליקטים בינם לבין עצמם
מתעקשים להעביר את הקונפליקט הלאה
לילדיהם ,כשהם מבקשים מהם להחליט
בעצמם .ואז הם רושמים את הילד גם לבית
ספר נוצרי וגם לבית ספר יהודי ללימודי דת
32
בימי ראשון.

הרב אריק יופה:
"לפעמים כאשר
יהודים המזדהים
כיהודים
מתחתנים עם
נוצרים המזדהים
כנוצרים ,בני הזוג
מביאים לתוך
המשפחה את
שתי הדתות"

אחרי שהסביר מדוע הוא חש שהאסטרטגיה ההורית
של חינוך הילדים בשתי דתות גורמת נזק פסיכולוגי,
המכון למדיניות העם היהודי
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המשיך יופה והסביר כי היא מזיקה גם מבחינה דתית,
וקרא לקהילות הרפורמיות “לגבש גבולות רשמיים
ולהגיד לא ”.יופה אמר:
"לפני עשר שנים ,בהמלצת ועדת הקירוב
שלנו ,העביר כנס האיחוד הדו-שנתי החלטה
המעודדת את קהילותינו לקבל ללימודים
רק את הילדים שאינם מקבלים חינוך דתי
רשמי בשום דת אחרת .זו היתה החלטה
נבונה ואנושית .למרות זאת יש כמה בתי
כנסת שסירבו לציית .בחלק מהמקרים הם
אימצו מדיניות של
“אנחנו לא נשאל ,אתה
מנהלי
לא תספר” .גם אם
בתי-הספר
הילד לומד בבית ספר
של הרפורמים
של הכנסיה ,כל עוד
נמנעים לשאול
ההורים אינם אומרים
ילדים אם יקבלו
דבר על כך ,בית הכנסת
חינוך דתי נוצרי:
שותק ...
"הידיעה היתה

מעלה סוגיות
אין מנוס מההכרה
שלא נוח לנו
כי חינוך כפול מזיק
להתמודד עימן"
לילד ואינו הוגן כלפיו.
הוא גם גורם לבעיות
בבית הספר הדתי
עצמו ,שם המורים
לעתים קרובות אינם מצליחים להתמודד
עם הקונפליקטים שעולים .הנסיון מוכיח
שהרבה יותר כדאי לקהילותינו לאמץ את
המדיניות שלנו מ 1995-ולהציג אותה
ברגישות לכל הנוגעים בדבר .כפי שקבעה
ההחלטה ,הרבנים והמחנכים שלנו צריכים
להיפגש גם עם ההורים ,להסביר את
הסיבות לבחירה במסורת דתית אחת בלבד,
ולהציע להם לימוד וייעוץ [ ]...בל נשכח את
שלימ ָדנו המלך שלמה ,אשר מול
ְ
השיעור
שתי אמהות שתבעו לעצמן את אותו הילד,
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השכיל לדעת כי האם שלא הסכימה שהילד
ייחתך לשני חצאים היא זו שאהבה אותו
יותר"33.
בשיחה בקבוצת מיקוד שנערכה לפני כמה שנים עם
מנהלי בתי הספר הדתיים של התנועה הרפורמית,
שאלתי אותם אם פרוטוקול ההרשמה שלהם כולל
הצגת השאלה להורי התלמידים המועמדים לקבלה,
האם ילדיהם יקבלו גם חינוך דתי נוצרי .כולם עד אחד
אישרו שאינם מציגים שאלה זו ,לא בראיון הקבלה
ולא בשום זמן אחר במהלך שנות הלימודים .המנהלים
עצמם שיערו כי רבים מהילדים שלמדו אצלם קיבלו
כנראה גם חינוך נוצרי ,אך הם העדיפו לא לדעת על
כך ,כי עצם הידיעה היתה מעלה סוגיות שהם לא חשו
בנוח להתמודד עימן.
הצהרותיו של הרב יופה נגד חינוך דתי כפול נכללו
בהודעה לעיתונות מטעם  ,URJאך למרות זאת לא
היתה כמעט כל התייחסות אליהן בעיתונים יהודיים
ברחבי אמריקה .אבל דבריו באותה דרשה ביחס לעידוד
הגיור צוטטו בהרחבה וזכו לתשומת לב רבה – שלילית
ברובה .לדברי משקיפים שנכחו בכנס  ,2005קביעותיו
של הרב יופה כי גיור הוא הצורה הטובה ביותר לקירוב
משפחות מנישואי תערובת התקבלו בהתלחשויות
רבות ורק מעט מחיאות כפיים מהוססות .יופה טען
שקבלת הפנים למשפחות מנישואי תערובת בקהילות
רפורמיות רבות היתה כה חמה ,עד שמנעה בפועל את
התגיירותן .כדי להעביר כאן את העוצמה והצלילות
של המסר של יופה ,בחרתי לצטט במלואו את קטע
הדרשה שבו הוא קורא לרבנים ולקהילות להיות
החלטיים יותר בעניין עידוד הגיור:
אתגר נוסף שעמו אנו מתמודדים הוא
הירידה במספר בני הזוג הלא-יהודים
המתגיירים .יש שפע ראיות אנקדוטליות
לכך שהעניין בגיור דעך בקהילותינו .בשנים
הראשונות של מפעל הקירוב ,אלכס שינדלר
הרבה לעסוק בנושא .אלכס הורה לנו" :אנחנו

חייבים לבקש .אסור לנו לשכוח לבקש".
ולמשך זמן מה ,התנועה שלנו עודדה גיור
באופן פעיל .רבות מהקהילות שלנו התחילו
לערוך טקסי גיור פומביים במהלך התפילות
הקבועות .אבל טקסים כאלה נדירים מאוד
כיום .ייתכן שהסיבה לכך היא שכאשר גרמנו
ללא-יהודים לחוש בנוח וקיבלנו אותם
לקהילותינו בזרועות פתוחות ,שיגרנו להם
למעשה את המסר שלא אכפת לנו אם
יתגיירו או לא.
אבל זה איננו המסר שלנו .מדוע? כי זו
מצווה לעזור ליהודי בכוח להפוך ליהודי
מבחירה .כי בית הכנסת איננו מוסד ניטרלי.
הוא מחויב לבניית חיים יהודיים תוססים
בשביל העם היהודי .כי אנחנו רוצים
שהמשפחות יתפקדו כמשפחות יהודיות,
ולמרות שמשפחות מנישואי תערובת
יכולות בהחלט לעשות זאת ,אנו מכירים
ביתרונות שבהפיכת משפחה מנישואי
תערובת למשפחה יהודית במלואה ,שיש
בה שני בני זוג יהודים בוגרים .היהדות
אינה מזלזלת במי שמוצאים אמת דתית
במקומות אחרים .ובכל זאת ,בתי הכנסת
שלנו מדגישים את גדולת היהדות ,ואנחנו
מציעים בשמחה חברּות בקהילת הברית
שלנו לכל מי שמוכן לקבל אותה.
ואגב :רוב הלא-יהודים המהווים חלק מחיי
בית הכנסת מצפים [הדגשה של יופה] לכך
שאנחנו נבקש מהם להתגייר .הם מגיעים
מרקע שבו בקשה למחויבות כזו נתפסת
כטבעית ונורמלית ,והם מבולבלים למדי
כשאנחנו נמנעים מלבקש זאת .לכן עלינו
לומר למתגיירים הפוטנציאליים שבתוכנו:
“נשמח לקבל אתכם ”.ובעצם ,אנחנו חייבים
להם התנצלות על כך שלא אמרנו זאת קודם.

כמובן שדרושה רגישות מיוחדת .בקשו ,אבל
אל תלחצו .עודדו ,אבל אל תתעקשו .ואם
מישהו אומר“ ,אני לא מוכן ”,הקשיבו לו.
אם נחתור לגיור ביד גסה ,התוצאה עלולה
להיות שתתעורר תרעומת .וכן ,יהיו כאלה
שבשבילם גיור לעולם לא יהיה אופציה .אבל
שום דבר מאלה איננו סיבה לאי-פעולה.
הגיע הזמן להפוך את המגמה ,באמצעות
חזרה לטקסי גיור פומביים ועשיית כל
הדברים האחרים המעודדים גיור בבתי
הכנסת שלנו( .הדגשות שלי).
הדרשה של יופה בעצמה
עוררה תרעומת .לא רק
המצדדים
שזכתה ליחס פושר בכנס
ב"קירוב"
הדו-שנתי ,היא התקבלה
ללא השתייכות
בקרב
שבר
בזעקות
לזרם דתי:
חברי קהילות רפורמיות
התקרבות
שילדיהם נישאו ללא-
ליהדות ועיסוק
יהודים ,בכתבי עת של
ביהודיות הם
תנועת הקירוב ליהדות
היעד האמיתי,
ללא זרמים ,ובקבוצות דיון
ולא הדחיפה
באינטרנט .באותן במות
לגיור
התבטאות בכתב הופיעה
במהרה אקסיומה או
מנטרה חדשה" :גיור איננו
קירוב .דחיפה לגיור איננה אסטרטגיה לקירוב".
תעשיית הקירוב ללא השתייכות לזרם דרשה
שהעוסקים בקירוב יימנעו בקפידה מליצור אצל
בני שיחם את הרושם שהגיור הוא יעדם הסופי
של מאמצי הקירוב .דובריה קראו לאנשים מן
השורה ולעוסקים בקירוב אופן מקצועי לנקות את
שפת הדיבור שלהם באופן שלא תכיל דבר שיוכל
להתפרש כזלזול או פגיעה בכבוד החברים .תחת
זאת ,התקרבות ליהדות ועיסוק ביהודיּות ,כמטרה
בפני עצמה ,הם היעד האמיתי.
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תגובתה של תוכנית הקירוב הרפורמית הרשמית
על הקונפליקט המדובר בשאלת חשיבות הגיור
כאסטרטגיית קירוב היתה מעורבת .מצד אחד ,כתב
העת של  ,URJ, Reform Judaism Onlineהמפרסם את
עצמו כ”מגזין היהודי הנפוץ ביותר בעולם” ,מרבה
לכלול סיפורים מחממי-לב על מתגיירים שהתאהבו
בטקסטים יהודיים ובחגים ובאירועי מחזור החיים
היהודי .מצד שני ,הדברים שאמר יופה על סיוע יזום
ופעיל בגיור אינם זוכים לאזכור תכוף .ניתוח תוכן
קפדני של אופן ההצגה של נאום יופה במדריך חדש
לדיון ולימוד מטעם התנועה
הרפורמית (Outreach: The
הרב וובר,
 Next Generationמאת
שהציע לשלם
 )Alan Bennettממחיש איך
מכיסו עבור
המסר המקורי של יופה
מנויים באתר
שּונָ ה בצורה לא מחוכמת
ההיכרויות
במיוחד .בפרק שכותרתו
ליהודים :J-Date
נשיאותיות
“קריאות
"עלינו לעשות
לקירוב” ,הדגש בנאומו
דברים על מנת
של יופה הועבר במלואו
שהיהדות
להאדרת ה”הרואיזם” של
תמשיך
בני זוג לא-יהודים המחנכים
להתקיים"
את ילדיהם כיהודים –
במקום עידודם להפוך
בעצמם ליהודים באמת:
34

בהרחיבו את המצע [של שינדלר] ב,2005-
השתמש נשיא  URJהרב אריק יופה במלים
“גיבורי החיים היהודיים” לתיאור אותם בני
זוג לא-יהודים המעורבים בפעילויות בבית
הכנסת ,מציעים תמיכה פעילה למעורבות
של בני זוגם ביהדות ,לומדים על מנהגי
היהדות ,משתתפים מפעם לפעם בתפילות,
35
ומתחייבים לגדל את הילדים כיהודים.
אחת התוצאות הלא-מתוכננות של החלטת קביעת
היהדות על פי האב כנורמה קהילתית היא שהרבנים
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המבטאים העדפה לנישואים בתוך הקהילה היהודית
מעוררים לפעמים את זעם החברים בקהילתם .דוגמה
מצוינת לכך הופיעה לאחרונה במאמר של Religion
 ,News Serviceתחת הכותרת “הרב נתן דחיפה
לקופידון בעזרת  ,”JDateובו תוארה הדרשה שנשא רב
מניו ג’רזי בערב יום כיפור בבית הכנסת “רודף תורה”.
לפי הדיווח ,הרב דונלד וובר “הציע לשלם מכיסו תמורת
מנוי לחצי שנה לאתר ההיכרויות המקוון הפופולרי
 JDateלמציאת בני זוג יהודים ,לכל הרווקים בקהילה
שיבקשו זאת ”.עד כה קיבלו כתשעה רווקים בקהילה
את הצעת הרב והם פוגשים יהודים באמצעות .JDate
וובר ,המשרת בקהילה זו כמעט עשרים-וחמש שנה,
התעכב בדרשתו על הסיבות הדמוגרפיות ליוזמתו:
מחקר עדכני מטעם המכון לחקר הדת של
ההיברו יוניון קולג’ הראה שפחות מעשרה
אחוזים מהנכדים של הורים בנישואי תערובת
מזדהים כיהודים [ ]...אנחנו צריכים שתבדקו
מועמדים יהודים כשאתם יוצאים לפגישת
היכרות .איננו רּבים .תצטרכו לחפש אותם
במקומות ספציפיים .והמקום הראשון?
 .JDateזו לא בדיחה .חצי מהחתונות שאני
עורך כיום הן של אנשים שהכירו ב.JDate-
[ ]...האם אנחנו מאמינים שהיהדות חשובה
מספיק כדי שתמשיך להתקיים ,שחשוב
שתהיה לנו השפעה בעולם? שאם לא יהיו
בעולם יהודים ,העולם יהיה עני יותר משהוא
כיום? אם אנחנו מאמינים בכך ,נצטרך
לעשות כמה דברים בעניין זה.
רבים מחברי הקהילה היו מרוצים מאוד מהדרשה
(ומיהרו לשלוח אימייל לילדיהם הבוגרים ולהציע
להם להירשם למסע ההיכרות עם בני זוג יהודים
בחסות הרב) ,אבל אחרים כעסו ונעלבו .כפי שהסביר
הרב וובר ,חברים אלה שמעו בדברי השבח שלו על
הקמת משפחות יהודיות בלעדיות זלזול במשפחות
מנישואי תערובת – דבר שהוא מתעקש בתוקף

לטעון שלא עלה על דעתו ולא נאמר מעולם .הוא
ניתח את אי הנחת של הקהילה מהנחיות ההלכה
בציינו שרבנים המצדדים בהקמת משפחה יהודית
מנסים למצוא “דרך ביניים” ,אבל ברוב המקרים
הם נתפסים כ”מדברים כמו דיקטטורים 36”.הפרשה
ממחישה באיזו מידה התהפכה הנורמה היהודית
ההיסטורית של אנדוגמיה (נישואים בתוך הקבוצה)
על ראשה :בעוד שאקסוגמיה (נישואין מחוץ לקבוצה,
נישואי תערובת) נתפסה לאורך ההיסטוריה כעבירה
על נורמות ,וההרתעה מביצועה הושגה באמצעות
הפעלת סנקציות חברתיות כמו נידוי או בידוד,
באמריקה כיום כל ביטוי של התנגדות לאקסוגמיה –
או אפילו העדפה לאנדוגמיה – נתפס כעבירה וראוי
לביקורת פומבית וציבורית .אפילו רבנים המנסים
לקדם אנדוגמיה נתפסים כחוצים את הקו.

סיכום :הערכת המציאות הנוכחית
“ההשלכות הסוציולוגיות שיהיו לקביעת היהדות על
פי האב בעתיד עדיין אינן ידועות ”,קבע דיינה אבן
קפלן בדיונו בהחלטת התנועה הרפורמית מ1983-
(Dana Evan Kaplan [2000], “Patrilineal Descent:
The Reform Movements Watershed Resolution
 of 1983”).אבל מחקרים חוזרים ,כולל המחקר
הנדון במאמר זה ,מבהירים היטב את ההשלכות
הסוציולוגיות.
במונחים של קבלה וקירוב משפחות יהודיות מצד
האב וילדיהן ,לאותו מיעוט שאכן מתקרב ליהדות,
ברור שההחלטה היתה הצלחה כבירה:
ילדים יהודים למשפחות יהודיות מצד האב
•
המזדהים כיהודים ורואים את עצמם כיהודים
לכל דבר ועניין ואף פועלים בהתאם ,מעשירים
מאוד את החיים היהודיים באמריקה כיום .ילדים
אלה למשפחות יהודיות מצד האב מעשירים את

העם היהודי ברמות ובדרכים רבות ושונות .אף
שסטטיסטית ,יש סבירות גבוהה יותר שילדים
לאמהות יהודיות יזדהו כיהודים מאשר ילדים
לאבות יהודים – אפילו בסביבות שבהן קביעת
היהדות על פי האב תקפה כבר זמן רב – אין עוררין
על כך שיש ילדים לאבות יהודים ואמהות לא-
יהודיות הנמשכים מאוד ליהודים וליהדות .ילדים
אלה ממחישים את העוצמה והתוקף של הרעיון
“זרע ישראל” .מכיוון שחונכו על ברכי הרעיון שהם
יהודים מלאים דרך אבותיהם ,חלק מאותם ילדים
חשים יהודים ללא שום
אמביוולנטיות .חלקם
באמריקה
ליהדות
מחוברים
כיום ,כל ביטוי
כאמונה דתית .אחרים
של התנגדות
באתניות
מתמקדים
לאקסוגמיה
יהודית,
ובע ִּמיּות
ַ
(נישואין מחוץ
תקופות
ומבלים
לקבוצה) נתקל
ארוכות בישראל .יש
בביקורת
שאוהבים – ואף יוצרים
פומבית,
– ביטויים תרבותיים
אפילו כשהוא
יהודיים .יהודים מצד
בא מפיהם
האב כאלה מזדהים
של רבנים
על פי רוב עם הגורל
אחרים
היהודי.
משתוקקים לחיבור ליהדות ומחפשים אותו
באופן פעיל .הם חברים חשובים בקהילה היהודית
וכך יש להתייחס אליהם.
יחד עם זאת ,ההשפעה הסוציולוגית כוללת גם כמה
תחומים מדאיגים:
קביעת היהדות על פי האב מאיצה את הירידה
•
במספר האמהות במשפחות יהודיות המזדהות
כיהודיות ,בשני אופנים( :א) יש קשר בינה לבין
שיעורי גיור נמוכים יותר בקרב נשים לא-יהודיות
של יהודים; ו(-ב) יש קשר בינה לבין שיעורים
גבוהים של נישואי תערובת ,שבהם אין כל יתרון
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לנישואים עם אשה יהודיה .סטטיסטית ,משפחות
שיש בהן אם יהודיה פעילות יותר בחיים היהודיים
ומחוברות ליהדות יותר ממשפחות שאין בהן אם
יהודיה .הדבר נכון גם לגבי אמהות שנולדו יהודיות
וגם לאמהות שהתגיירו .לפני החלטת קביעת
היהדות על פי האב ,נישואי גיור – שבהם בן הזוג
שנולד לא-יהודי מתגייר והופך ל”יהודי מבחירה”,
אם להשתמש בביטוי מקובל – היו בעיקר גיורים
של נשים לא-יהודיות .רבים מאותם גיורים
התבצעו לפני החתונה ,כך שבטקס הנישואין
אפשר היה להשתמש בשפה
המסורתית של הקמת “בית
 9מתוך 10
אמיתי בישראל ,על פי דת
אמהות יהודיות
משה וישראל ”.גיורים אחרים
בנישואי
נערכו אחרי החתונה ,ברוב
תערובת
המקרים לפני הולדת ילד
מתכוונות "לגדל
ועריכת טקס יהודי לקבלת
ילדים יהודים",
פני היילוד או לפני טקס
לעומת רק קצת
בר/בת מצווה .המניע לכך
יותר ממחצית
היה יצירת משפחה ש”כולם
האבות היהודים
בה מאותו סוג” .בעת קבלת
בנישואי תערובת
החלטת קביעת היהדות על
פי האב ב ,1983-שיעורי
הגיור של נשים לא-יהודיות
כבר היו בירידה; בשלושים השנים שחלפו מאז ירד
שיעורם עוד יותר .אף שאין לנו שום דרך לדעת אם
החלטת קביעת היהדות על פי האב השפיעה על
הירידה ,אין מנוס מלהכיר בעובדה שמכיוון שעל
פי ההחלטה ילדים לאב יהודי נחשבים יהודים
האם נשארת לא-יהודיה ,במובן מסוים
אפילו ִאם ֵ
אין לה בעצם “סיבה” לעבור גיור רשמי.
גברים יהודים שמתחתנים עם נשים לא-יהודיות –
•
ובכך יוצרים משפחות יהודיות על פי האב – נמנים
על היהודים בעלי החיבור הרופף ביותר ליהדות
באמריקה כיום .הניכור של גברים ובנים כלפי
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היהדות ממשיך להוות בעיה מערכתית בחברות
יהודיות באמריקה .הוא משפיע לא רק על קיום
טקסים דתיים ותכיפות הביקורים בבית הכנסת,
לע ִּמיּות יהודית ,חוג
אלא גם על מידת החיבור ַ
החברים ,בחירת בני זוג לנישואין ,דאגה ליהודים
בישראל וברחבי העולם .ניכור זה גם תורם לגידול
בנישואי תערובת וגם מוחרף בעקבותיהם ,והוא
מוצא ביטוי בולט במשפחות יהודיות מצד האב.
לדוגמה ,כשסקר האוכלוסיה היהודית בבוסטון
לשנת ,)Boston Jewish Population Study( 2005
בעריכת חוקרים ממכון שטיינהרדט באוניברסיטת
ברנדייס ,פורסם בנובמבר  ,2007הבליטו כותרות
העיתונים היהודיים ברחבי אמריקה נתון אחד:
 60אחוזים מן המשפחות בבוסטון שיש בהן
הורה אחד יהודי והורה שני לא-יהודי דיווחו שהן
מגדלות את ילדיהן כיהודים .מה שלא זכה להבלטה
בכותרות שדיווחו על אותו סקר היה הממצא
שלפיו במשפחות יהודיות על פי האם ,תשע מתוך
עשר אמהות יהודיות בנישואי תערובת מתכוונות
“לגדל ילדים יהודים” ,בהשוואה לרק מעט יותר
37
ממחצית האבות במשפחות יהודיות על פי האב.
חשוב להציב את ההחלטה על קביעת היהדות על
פי האב בהקשר של חוסר האיזון המגדרי החמור
הבולט כיום ביהדות הליברלית באמריקה .נשים
יהודיות באמריקה מעורבות ביהדות הרבה יותר
ספירה דתית וחילונית-
מגברים יהודים ,כמעט בכל ֵ
אתנית .כפי שנטען במאמר זה ועל סמך נתוני
המחקר 38,גברים יהודים המתחתנים עם נשים
לא-יהודיות מחוברים ליהדות הרבה פחות ובאופן
מובהק סטטיסטית מאשר נשים לא-יהודיות
בנישואי תערובת .משפחות שבהן ההורה היהודי
האחד הוא גבר יהודי עם חיבור רופף ליהדות
מדורגות כאוכלוסיה השולית ביותר ביהדות
האמריקנית ,גם מפני שאינן כוללות אם יהודיה.

קביעת היהדות על פי האב מבטלת את “יתרון
•
השוק” למטרת נישואין ,שממנו נהנו בעבר
נשים יהודיות ,אשר כקבוצה עדיין מבטאות
העדפה לבני זוג יהודים .גברים יהודים ונשים
יהודיות הפכו ל”שווים” כהורים שמולידים ילדים
המוגדרים כיהודים .גבר יהודי שרוצה ילדים
יהודים לא חייב להתחתן עם אשה יהודיה.
התוצאה הסוציו-פסיכולוגית בפועל היא שגברים
מּועדים
ָ
יהודים ,אשר במשך עשורים רבים היו
להינשא בנישואי תערובת הרבה יותר מנשים
יהודיות ,חופשיים כיום יותר מאי פעם לעשות
זאת .במקביל ,בקרב הנשים היהודיות שיעור
נישואי התערובת כיום כמעט זהה לזה של גברים
יהודים ,גם בתגובה לכוחות הפועלים בשוק
הנישואין .למרות שהנורמליזציה של קביעת
היהדות על פי האב במסגרת התנועה הרפורמית
אכן מיסדה את מדיניות ההכלה במידה כזו
שאפילו משפחות מנישואי תערובת שנמנעות
מביקור בבית הכנסת מדווחות כי מעולם לא
נגרמה להם תחושת אי נוחות מצד מתפללים
יהודים ,עדיין רוב המשפחות מנישואי תערובת
המשתייכות לבתי כנסת הן משפחות שיש בהן
אם יהודיה .האמביוולנטיות כלפי יהודים ויהדות,
שעל פי ההנחה ממלאת תפקיד מסוים בעצם
ההחלטה להינשא בנישואי תערובת אצל חלק
מהגברים היהודים ,ממלאת תפקיד גם בהכרעת
האופי הדתי של משפחתם .כפי שציינו ,מחקר
הראיונות מגלה שנשים יהודיות הנישאות לגברים
לא-יהודים מדווחות במקרים רבים כי העדפתן
הראשונה היתה להתחתן עם גבר יהודי.
מאמצי קירוב המתמקדים בקבלת אמהות לא-
•
יהודיות של משפחות יהודיות מצד האב מסיטים
את הדגש מאבות ואמהות ששניהם יהודים.
ארגונים שאינם קשורים לאחד הזרמים ביהדות
אמריקה ,כגון “קירוב הנשואים בנישואי תערובת

ליהדות” (Jewish Outreach to the Intermarried

 – JOI),מיקדו את מרב מאמציהם באמהות לא-
יהודיות במשפחות יהודיות על פי האב ,והקימו
“מעגלי אמהות” העוסקים בקירוב אמהות לא-
יהודיות שמגדלות ילדים יהודים .מאמצים אלה
יעילים מאוד במובנים רבים ויש להם יתרון חינוכי
עצום ,שכן הם מסייעים בבניית רשתות קשרים
חברתיים ובפיתוח אוריינות ובקיאות בתרבות
היהודית .לדוגמה ,הארגון הפיק סדרת כרטיסי
ברכה ליום האם ,החוגגים את החג האמריקני הזה
בצירוף תודה מיוחדת
לאמהות לא-יהודיות
רוב המשפחות
המגדלות ילדים יהודים.
מנישואי
המשמעות המובלעת
תערובת
כאן ,שאמהות לא-
המשתייכות
יהודיות לילדים יהודים
לבתי-הכנסת
הן מיוחדות ,נושאת את
הן משפחות
הבלתי-מכּוון
המסר
שיש בהן אם
שלפיו אמהות יהודיות
יהודיה
הן מיוחדות פחות.
יתרה מזו ,להתמקדות
זו שתי מגבלות( :א)
היא אינה מתייחסת
האמביוולנטי
ליחס
של הגבר היהודי כלפי יהודים ויהדות .מכיוון
ש”מעגלי האמהות” ומאמצי קירוב נוספים
מיועדים בעיקר לאמהות לא-יהודיות ואינם
מטפלים באמביוולנטיות (ולפעמים פשוט
אנטיפתיה גלויה) כלפי היהדות מצד אבות
יהודים במשפחות יהודיות על פי האב ,הם יכולים
להשיג הישגים מוגבלים בלבד בקירוב משפחות
יהודיות על פי האב אל יהודיּותן; (ב) השבח
וההלל לאמהות לא-יהודיות המגדלות ילדים
יהודים – ולא לאמהות היהודיות המגדלות ילדים
יהודים – מביאים לכך שמאמצים אלה ,גם מבלי
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להתכוון לכך ,מקעקעים ומחלישים עוד יותר את
מעמדן הסוציולוגי של אמהות יהודיות.
קביעת היהדות על פי האב מבודדת את היהדות
•
הרפורמית באמריקה מן היהדות הליברלית/
מתקדמת העולמית וגם מן הקהילות היהודיות
האורתודוקסיות והקונסרבטיביות באמריקה.
חשוב לציין שקהילות היהדות המתקדמת,
הליברלית או הרפורמית ברחבי העולם לא
בהכרח מצייתות להכרעת היהדות הרפורמית
באמריקה ,שלפיה ילדים לאב יהודי ולאם לא-
יהודיה נחשבים כיהודים
אם הם מתחנכים כיהודים.
קהילות היהדות
למעשה ,בכנס בינלאומי של
המתקדמת,
תנועות יהודיות ליברליות,
הליברלית או
שנערך בסן פרנציסקו
הרפובמית
ב ,2011-התברר שמנהיגים
ברחבי העולם
מחוץ
רבים
רפורמים
לא בהכרח
לאמריקה מתנגדים לאימוץ
מצייתות
האמריקנית.
ההחלטה
להכרעות
קהילות תפוצה המקיימות
התנועה
קשרים חזקים עם ישראל,
הרפורמית
כגון יהדות דרום-אפריקה,
בארה"ב בעניין
מושפעות מאוד (ואף
הזהות היהודית
עלולות להיפגע) מן הידיעה
שהרשויות הדתיות בישראל
אינן מקבלות ילדים יהודים על פי האב כיהודים,
כפי שדיווחה העיתונאית סו פישקוף .מסיבה זו
ואחרות ,קביעת היהדות על פי האב “לא תופסת
תאוצה בעולם הרפורמי 39”.אם כן ,קביעת היהדות
על פי האב מהווה גורם חשוב בבולטות ובעוצמה
הנוכחית של היהדות הרפורמית בארצות הברית
– ובה בעת גם סוגיה מפלגת שלא רק מפרידה
בין היהדות הרפורמית באמריקה לבין היהדות
הקונסרבטיבית והאורתודוקסית ,אלא גם בינה
לבין קהילות רפורמיות ברחבי העולם.
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השלכות מדיניות:
התרחיש הרצוי ביותר לילדים ממשפחות יהודיות על
פי האב הוא שהם יהיו דומים בכל לילדים ממשפחות
שבהן שני ההורים יהודים ,הבאים מבתים שיש בהם אם
יהודיה .במשפחות מנישואין בתוך הקהילה ומנישואי
תערובת גם יחד ,שיעור ההצלחה במונחי זהות יהודית
– בלי קשר למוצא ההורים – הוא הגבוה ביותר בקרב
ילדים החווים רקע של חינוך יהודי עשיר ,כולל חינוך
יהודי פורמלי בשנות הנעורים ,יציאה למחנות יהודיים,
וטיולים לישראל .בקרב יהודי אמריקה כיום יש סבירות
גבוהה יותר שילדות ונשים יקבלו חינוך יהודי מקיף
יותר מגברים יהודים .מסיבה זו ואחרות ,כקבוצה (אף
שיש כמובן חריגים רבים) ,גברים יהודים הנישאים
בנישואי תערובת נכנסים לנישואים אלה כשהם כבר
אדישים או לפחות אמביוולנטיים לגבי יהודיּותם .אצל
גברים ,הסבירות שיהפכו לעמוד התווך של היהודיּות
במשפחות מנישואי תערובת נמוכה בהרבה מאשר
בקרב נשים.
אף על פי כן ישנם סיפורי הצלחה .אמנם חלק
מהילדים במשפחות יהודיות מצד האב המזדהים
כיהודים באים מרקע יהודי רופף מאוד ,אבל בנקודה
מסוימת במסע חייהם קורה לפעמים שהם נתקלים
במהלכי התערבות יהודית המעוררים בהם השראה,
כגון מפגש עם רב או מורה המקבל אותם בברכה,
או ,בשיעור הולך וגדל ,טיול לישראל במסגרת
תגלית ( .)Birthrightילדים ,בני נוער וצעירים שנולדו
מנישואי תערובת יכולים להפיק תועלת רבה מאותן
פעילויות המשך שמהן נהנים ילדים לשני הורים
יהודים( .טיעון חזק נוסף בזכות יצירת תוכניות
המשך יעילות).
1.1מעבר לכך ,בפועל ידוע לנו מעט מאוד על
אסטרטגיות שיכולות לקרב בנים ,צעירים,
בוגרים ,וגברים יהודים באופן כללי ,אל היהודים,
היהדות והחיים היהודיים .הקהילה היהודית

טרם התמודדה באופן מלא עם בעיית חוסר
האיזון המגדרי ביהדות .הקהילה כולה – לא
רק המשפחות מנישואי תערובת – מושפעות
מהתנכרות הגברים .מנהיגים ומחנכים יהודיים
חייבים ללמוד ולחקור עוד כיצד ניתן לחבר גברים
יהודים אמריקנים ליהודיותם .המלצת המדיניות
הראשונה של מסמך זה היא קריאה ובקשה
להמשך המחקר על אסטרטגיות לחיבור גברים
יהודים אמריקנים ליברלים – כולל במשפחות של
נישואי תערובת – אל יהודיּותם.
2.2המלצת המדיניות השניה היא להדגיש את
חשיבות הגיור .מאוד לא סביר שהתנועה
הרפורמית תרצה לחזור בה מההחלטה של
 .1983תחת זאת ,קריאתו של הרב אריק יופה
ב 2005-לכך שיהודי אמריקה ,ובעיקר בתנועה
הרפורמית ,יאמצו עידוד נלהב יותר של הגיור
כאסטרטגיה לקירוב ,נראית כיום הולמת במיוחד.
משפחות מנישואי גיור מצויות במקום דומה
מאוד למשפחות שנישאו בתוך הקהילה היהודית,
מבחינת הקשרים והפעילויות במעגל היהודי.
עידוד לגיור שנעשה בעדינות וברגישות ומתוך
קבלה בברכה עשוי להיות אסטרטגיית הקירוב
המועילה ביותר העומדת כיום לרשות הקהילה
היהודית.

בדיון בעמדות ההיסטוריות של האורתודוקסיה
בשאלת הגיור ,כתבו דוד אלנסון ודניאל גורדיס:
“דרישות ההלכה ותנאיה נוצקו בכור המצרף של
החיים ,בידי בני אדם שהביאו את אמונותיהם
המוצקות בהקשרים היסטוריים ספציפיים אל הדיון
במקרים המובאים לשיפוטם 40”.מאמר זה טוען בתוקף
כי בהקשר ההיסטורי הספציפי של אמריקה בעשור
השני של המאה העשרים-ואחת ,לנוכח המצב החריג
מבחינה היסטורית של נישואי תערובת בהיקף נרחב
והתרופפות החיבור ליהדות בקרב גברים יהודים,
תגובה שתכלול הגברת המאמצים החינוכיים בכל
פלחי האוכלוסיה ,והזמנת בני זוג לא-יהודים להפוך
באופן רשמי לחלק מהעם היהודי באמצעות גיור,
תוכל גם לשמור על התוצאות החיוביות וגם לסייע
בשיכוך הדאגות שיצרה החלטת קביעת היהדות על
פי האב.

3.3מצבים כאובים רבים נגרמים כתוצאה מן המציאות
שבה יהודים שעברו גיור אצל רבנים רפורמים אינם
מתקבלים כיהודים בהקשר הישראלי .למרות
הרּבה שבוודאי
ָ
הרגישות הפוליטית והדתית
תידרש לשם כך ,מאמר זה מסתיים בהמלצה
שממשלת ישראל תנקוט מאמצים מתואמים
יותר למציאת דרכים שיאפשרו לאוכלוסיות בתוך
ומחוץ לישראל ,שחבריהן תופסים את עצמם
כיהודים ,להשיג הכרה ישראלית ממשלתית
רשמית (גם אם לא הלכתית אורתודוקסית) לכך
שהם שותפים מלאים בגורל העם היהודי.
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רבנים וחברי הקהילה הרפורמית החלו לבלות יותר2121
 למוסיקה ישראלית, והתחברו לעברית,זמן בישראל
 לריקודים יהודיים ולהיבטים נוספים של,חדשה
חילוני- ובכללם הקשר הישראלי,התרבות הישראלית
 המקהלה הרשמית.אל החגים בלוח השנה היהודי
,החלה לפנות את מקומה לרבנים הפורטים עלי גיטרה
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וחלקם המשיכו לחבוש בבית הכנסת את הכיפות
.שרכשו בישראל
Harriet Hartman and Moshe Hartman, Gender2222
and American Jews: Patterns in Work, Education
& Family in Contemporary Life (Waltham, MA: HBI
Series on Jewish Women/ Brandeis University Press,
2009), p. 138.
Graphic figures prepared by Daniel Parmer, in Sylvia2323
Barack Fishman and Daniel Parmer, Matrilineal
Ascent/ Patrilineal Descent: The Growing Gender
Imbalance in Contemporary Jewish Life (Waltham,
MA: Cohen Center for Modern Jewish Studies, 2008).
Sylvia Barack Fishman, Double Or Nothing?2424
Jewish Families and Mixed Marriage (Waltham,
MA.: Brandeis University Press/ University Press of
 ראיונות254  הספר מבוסס על.New England, 2004)

:עומק עם בעלים ונשים בארבעה מקומות באמריקה

Judaism 68th General Assembly (http://urj.org/
yoffie/biennialsermon05/).
Yoffie, Sermon 05, op. cit3333
Sylvia Barack Fishman,  ראו,לדיון נוסף בתופעה זו3434
“The Jewish Outreach Enterprise: Rhetoric and
Reality,” in Steven T. Katz and Steven Bayme, eds.,
Continuity and Change (New York: University Press
.of America, Inc., 2011), pp. 105-129

35
Alan
35 D. Bennett, “Outreach: The Next Generation
discussion and study guide,” in Reform Judaism
online: Union for Reform Judaism (http://
reformjudaismmag.org/Articles; Winter 2007),
p. 1 of 6.
Jeff Diamant, “Rabbi gives Cupid a nudge with3636
JDate,” in USA Today, Nov. 8.
Leonard Saxe et al., Jewish Population Study of3737
Greater Boston (Waltham, MA.: Brandeis University
Cohen Center for Modern Jewish Studies, and the
Boston Combined Jewish Philanthropies, 2005).
Fishman and Parmer.3838
Sue Fishkoff, “Why is patrilineal descent not3939
catching on in Reform worldwide?” JTA Jewish and
Israeli News, San Francisco, February 15, 2011.
David Ellenson and Daniel Gordis, Pledges of Jewish4040
Allegiance: Conversion, Law, and Policymaking
in Nineteenth-and Twentieth-Century Orthodox
Responsa (Stanford: Stanford University Press:
2012), p. 166.

likely to marry non-Jews, and intermarried Jews are
more likely than in-married Jews to call themselves
“secular.” According to the American Religious
Identification Survey (ARIS) 2008, which examined
secularism in the United States, percentages of
American Jews who identify as“secular,”“unaffiliated,”
or “cultural Jews who identify by ethnicity alone”
rose from 20 percent in 1990 to 37 percent in 2008.
“I attribute the shift to a combination of disaffection
from Judaism and intermarriage,” commented key
investigator, Dr. BarrryKosmin. (Barry A. Kosmin
and Ariela Keysar, American Religious Identification
Survey (ARIS), 2008 (Hartford, CT.: Trinity College,
2008). Indeed, in the NJPS 2000-01 and in earlier
ARIS studies it was already apparent that children
raised in intermarried households were far less
likely to be “raised as Jews,” far less likely to receive
Jewish education, and much more likely than
those raised in inmarried households to identify
as “secular” when they reached adulthood.
Both the likelihood of creating an intermarried
household and the likelihood of identifying as
secular increase when intermarriage becomes the
family tradition (NJPS Report 2000-01: Variations
in Intermarriage, Intermarriage and Current Jewish
Connections (NJPS United Jewish Communities/
Jewish Federations of North America). As we have
noted, around three quarters of Jews with only one
Jewish parent marry a non-Jew. About one-third of
American Jewish intermarried families nationally
say they are “raising child/ren as Jews.” Among
those intermarried couples not raising children
as Jews many report that the household has no
religious affiliation. Almost 60 percent with only
one Jewish parent who were “raised as Jews” are
intermarried, and about 86 percent of those with
only one Jewish parent who were “not raised as
Jews” are intermarried
Sermon by Rabbi Eric Yoffie at the Houston Biennial,3232
Houston, TX, Nov. 19, 2005, Union for Reform
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9

מנהיגות יהודית בצפון אמריקה –
שינויי איוש ומבנה

מ וא
מימוש תקוותיו ושאיפותיו של העם היהודי תלוי
באיכות המנהלים המקצועיים והמתנדבים המשרתים
בארגונים יהודים ,ובמיוחד במנהיגים הבכירים.
היכולת לעצב את הדינמיקה הפנימית של העם היהודי
ולהשפיע על הדינמיקה החיצונית תלויה בחזון ,בלהט,
בידע ,במיומנות ובהשפעה של אנשים אלה ,ובאיכות
ובחיוניות של מוסדותינו וקהילותינו .פיתוח מתמיד
של מנהיגים ומשאבי אנוש באיכות גבוהה ובכמות
מספקת הוא תנאי יסודי והכרחי להמשך השגשוג של
העם היהודי.
שתי שאלות מכריעות מעסיקות את הקהילה
היהודית בצפון אמריקה ,ויש להן השלכות קריטיות
על העם היהודי בעולם כולו .האם תצליח הקהילה
למלא מחדש את שורות ההנהגה המקצועית הבכירה
המזדקנת והולכת ,שרבים מתוכה עתידים לפרוש
בקרוב? והאם מחליפיהם ,בצד מנהיגים מתנדבים
ובלתי-רשמיים חדשים ,יהיו מצויידים בחזון ,בלהט
ובמיומנות הדרושים לעיצובה מחדש של התשתית
הקהילתית באמריקה באופן שיבטיח הסתגלות
מוצלחת למציאויות המשתנות ותגובה הולמת
לאיומים חיצוניים? שאלות אלו כרוכות בסוגיות
רחבות וישנות יותר ,הנוגעות לכמות ולאיכות הכוללת
של המנהלים המקצועיים והמתנדבים ,וליכולת לקרב
ולהפעיל מתנדבים בוגרים צעירים .על מנת להצליח

בכך דרושה תוכנית מיידית לפיתוח מנהלים ,יישום
דפוסי העבודה המיטביים בתחום ניהול משאבי אנוש,
וטיפוח שקול וקפדני של מנהיגים יהודיים בלתי-
רשמיים ובעלי השפעה.
במסמך זה ננסה להעריך את מצב ההנהגה היהודית
בצפון אמריקה ,לזהות אתגרים מרכזיים ולהציע
המלצות מדיניּות ,אסטרטגיות ודרכי התערבות.
על פי אומדנים ,בארצות הברית פועלים כ9,500-
•
1
מלכ"רים יהודיים .מסמך זה יטפל באתגר של
חילופי ההנהגה המקצועית בארגונים היהודיים
הגדולים והמשפיעים ביותר בדרך שנענית לאופיים
המשתנה של החיים היהודיים בצפון אמריקה.
ארגונים אלה כוללים גופים ארציים גדולים כגון
 American Jewish Committeeואגודת הלל,
הסמינרים הגדולים והזרמים הדתיים העיקריים,
הפדרציות הגדולות ביותר ,מרכזים קהילתיים
( ,)JCCבתי כנסת ( )congregationsואחרים.
המסמך יגדיר דיוקן אידיאלי לדור הבא של צמרת
•
הניהול המקצועי בארגונים ויעריך את היכולת
לאייש עמדות אלו בחמש עד עשר השנים הקרובות.
המסמך יבחן הנהגה בהתנדבות ויעריך את
•
משאבי "העוצמה הרכה" של הקהילה היהודית
– אנשים הפעילים בחיים הפוליטיים ,עובדים
בשירות הממשלה ,עוסקים בענייני ציבור,
מעורבים בחוגי התקשורת והאקדמיה.
המכון למדיניות העם היהודי
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המסמך יציע מסגרת שיטתית לאופן שבו
•
הקהילה היהודית בצפון אמריקה יכולה לנהל את
צורכי המנהיגות המקצועית לטווח הארוך.
המסמך שואב ממחקרים על מלכ"רים יהודיים
וכלליים ,ראיונות בכתב ובטלפון עם קבוצה מגוונת
של  34פעילים בעניינים יהודיים.

מצוק ההנהגה
בדו"ח מטעם רשת המממנים היהודיים (Jewish

 )Funders Networkבשנת  2009הזהירו החוקרים
מייקל אוסטין וטרייסי סלקוביץ" :נראה כי הקהילה
היהודית הארצית ניצבת על סף תהום .במהלך חמש
עד עשר השנים הבאות
עתידים בני דור ה'בייבי
המשבר הכלכלי
ולהציב
לפרוש,
בום'
של 2008
כ 95-75-אחוזים מגופי
האט את
הקהילה היהודית מול
קצב פרישתם
האתגר של איתור הנהגה
של מנהלי
תפעולית חדשה .שדה
הארגונים
השירות הקהילתי היהודי
כיום שונה לגמרי ממה
שהיה בעת הקמת מדינת
השואה,
אחרי
ישראל
כשמאות צעירים יהודים
את
להקדיש
החליטו
המקצועיים
חייהם
לשירות הקהילה היהודית .השילוב של מציאות זו
עם ההתקדמות הטכנולוגית המהירה ,התמקצעות
התחום ,הדרישות הגוברות ממנהלי הקהילות ,והשינוי
המהיר בצרכים ובתרבות של הקהילה היהודית ,הוליד
2
אתגרים עצומים ובלתי-נודעים".
דאגה זו קיבלה ביטוי תכוף ,לאחרונה בהצעה
שהעלה ב 2012-לארי מוזס ,הנשיא בדימוס של קרן
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וקסנר ,להקמת מרכז ארצי לפיתוח מנהלים (Center

 .)for Executive Developmentסקר של האגודה
לשירותי קהילה (Jewish Communal Service
 )Associationמצא מחסור חריף בתכנון התחלופה
בארגונים יהודיים .רובם המכריע של המרואיינים היו
4
שותפים לדאגה זו.
3

המשבר הכלכלי של  2008האט ,כנראה ,את קצב
הפרישה של המנהלים .עם זאת ,הבעיה היא חלק
מאתגָ ר גדול יותר של מנהיגות מקצועית עימו
ֶ
מתמודדים מלכ"רים אמריקניים .סקר של קבוצת
 Bridgespanמשנת  2006שמרבים לצטטו העריך
כי עד שנת  2016יצטרך מגזר המלכ"רים (המהווה
 10.6%מכוח העבודה בארה"ב) לייצר  80,000מנהלים
5
בכירים חדשים בכל שנה ,פי  2.4מהצרכים הנוכחיים.
מחקרים נוספים מצלצלים בפעמוני האזעקה 6.מבין
מנכ"לי המלכ"רים 22.5% ,הם בני  60ומעלה ,ו36%-
מתוכם מצפים להמשיך בתפקידם פחות משלוש
שנים 7.אף שגיל הפרישה הממוצע בארה"ב עלה ל,67-
יותר מ 50%-מהמנכ"לים הנוכחיים מצפים לפרוש עד
8
גיל .65
בנוסף ,כתב העת ,קורות הנדבנות (Chronicle of

 )Philanthropyהעריך כי כמחצית מכלל האחראים
העיקריים לגיוס כספים מתכננים לפרוש מתפקידם
בתוך שנתיים .כ 40%-מתוכם חושבים לעזוב לגמרי
את תחום גיוס הכספים 9.בעיית מיעוט המומחים
לגיוס כספים מחמירה עוד יותר עקב תקופת ביניים
ממוצעת של כשישה חודשים עד לאיוש משרה פנויה.
עקב הציפיה הגוברת שהמנכ"לים החדשים יצטיינו
בגיוס כספים ,המנהלים האחראים לפיתוח הם
המועמדים המתבקשים לאיוש לשכת המנכ"ל.
כמו כן ,מנהלים בכירים רבים (שאינם מנכ"לים)
בארגונים היהודיים הגדולים מגיעים אף הם לגיל
פרישה ולפיכך לא סביר שישאפו למשרה הרמה
10
ביותר או שיתבקשו לכהן בה.

שינוי ההקשר
הנהגת ארגונים גדולים ומורכבים ,התלויים בנדבנות
ובתמיכה מתמדת של הוועד המנהל ,היא עבודה
קשה מאוד ,הדורשת מיומנויות מתקדמות רבות.
יחד עם זאת ,מי שיתפסו את העמדות המקצועיות
הבכירות עתידים להתמודד עם ֶהקשר יהודי וכללי
שונה לגמרי מזה שקידם את פני המנהלים המכהנים
כיום .המגמות והגורמים ידועים ומתועדים היטב.
הם כוללים את ההשתלבות המלאה בחברה הכללית;
עוצמתה של ישראל ויחסיה המורכבים עם ארה"ב;
שינויים דמוגרפיים וסוציולוגיים דרמטיים ושינויים
בדפוסי ההזדהות וההשתייכות; שינויים בשוק
הנדבנות; דעיכת האמון במוסדות ללא כוונת רווח;
תמורה בעמדות ובסדר הקדימות ביחס לישראל,
ביטחון היהודים ,שירותים חברתיים וזהות יהודית;
ועולם הגלובליזציה המשתנה במהירות ותלוי
בטכנולוגיה .רבות מן המגמות הללו מייצגות איומים
ארוכי-טווח על חיוניותה של הקהילה היהודית בצפון
אמריקה ,ומכאן גם על יהדות העולם .חלקם מציעים
גם הזדמנויות חדשות.
ספקות לגבי הרלוונטיות ויכולת ההתקיימות של
הרשת הארגונית היהודית הנוכחית עולים כל הזמן,
ובצידן קריאות תכופות להתקדמות  -ואף התקדמות
מסוימת בפועל  -בהתארגנות מחדש ,הכוללת
מיזוגים ,זיהוי ארגונים 'שוקעים' ,הגדרה מחדש של
ארגונים אחרים ,הקמת מוסדות חדשים ,וחדשנות
תוכניתית כוללת .אבל חרף השינויים המתרחשים,
בעתיד הנראה לעין סביר להניח שהארגונים הגדולים
והמורכבים ביותר ,בעלי המשאבים וההשפעה
הגדולים ביותר ,ימשיכו להיות ארגוני הזרם המרכזי.
עקב ההקשר המשתנה והדאגות בשאלת איכות
המנהיגים הנוכחיים ,רבים עשויים לקדם בברכה
תחלופה נרחבת בדרג הניהולי הבכיר ,חרף העלויות
והשיבושים שיתלוו לכך .הקצב המהיר של השינוי עלול

לפגוע בהשגת היעד הנכסף של יציבות ניהולית .הרב
מארק צ'רנדוף כתב עם פרישתו מתפקיד נשיא רשת
המממנים היהודית כי יש לעודד תחלופת מנהלים,
11
והציב כיעד תקופת כהונה ממוצעת בת  8-10שנים.
בהינתן גורמים אלה ,והוויכוח הגובר על הצרכים
והמבנה המיטבי לקהילה היהודית ,המנכ"לים הבאים
יצטרכו להלך על חבל דק .יהיה עליהם להבין ולשלוט
בהקשר הקיים ,ובו-זמנית גם להיענות לאתגר השינוי
המוסדי ,לגבש לו חזון ולהנהיגו.

הפרופיל המקצועי הרצוי
ישנן לפחות שתי דרכים להגדרת הפרופיל המקצועי
הרצוי .האחת פותחת
בניתוח התפקיד ,הצרכים
"תקופת הכהונה
וההקשר
הארגוניים
הממוצעת
הסביבתי ,ואחר-כך מפרטת
של מנהל
את הידע ,הכישורים ,הנסיון,
צריכה להיות
הערכים והתכונות האישיות
 8-10שנים"
הדרושות להצלחה בתפקיד.
אלה נשענים על ראיות
ממחקרי ניהול ומנהיגות
עדכניים .הגישה השניה
מוגדרת על-פי הציפיות
וההשקפות של המגייסים.
למרבה הצער ,שתי הגישות
האלו לא תמיד עולות
בקנה אחד .תבחיני הבחירה מושפעים מהבדלים בין-
דוריים ,מגדר והשקפת עולם דתית .במקרים רבים הם
מתגבשים כתגובה להערכות הביצועים של המכהן
בתפקיד .בין גורמי המתח הנפוצים יש למנות את מי
שסבורים כי ניסיון מקיף בתחום הוא קריטי ,לעומת מי
שמחפשים מועמדים לא-מסורתיים עם נקודת מבט
ומיומנויות חדשות ורעננות; אלה שתופסים כישורים
עסקיים וכישורי ניהול וגיוס כספים כדרישת התפקיד
המכון למדיניות העם היהודי
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החשובה ביותר ,לעומת אלה ששמים את הדגש על
אוריינות יהודית וחזון לעתיד העם היהודי .סביר מאוד
שמתנדבים צעירים יותר ,ובמיוחד יזמים ,יפסלו את
דרכי העבודה של המנכ"לים הפורשים ואת נקודת
המבט של המנהיגים המתנדבים המבוגרים יותר,
מרי הסטטוס קוו .מתחים
כמש ֵ
ַ
שאותם הם תופסים
אלה מחייבים תשומת לב רבה וקפדנית להרכב ועדות
החיפוש ולתהליכי עבודתן .כדי לטפח את היכולת
לשינוי ארגוני יש להקדיש קשב מיוחד לקולותיהם של
מתנדבים בני הדור הבא.
רוב המרואיינים אינם מאמינים שיש מסלול אחד
טוב מאחרים אל לשכת המנכ"ל ,ומצדדים בפתיחּות
לנתיבי קריירה רבים ומגוונים .אבל למרות שכל
תפקיד מצריך צירוף כישורים ייחודי ,גם הראיונות
וגם ספרות הניהול מצביעים על מערך התבחינים
האידיאלי הבא לגיוס הדור הבא של מנכ"לי מלכ"רים.
ככלל ,תבחינים אלה חלים גם על רבנים:
רצון ויכולת להנהיג באמת ,הנשענים על חזון של
•
התקדמות ,להט ,העצמה אישית ,אומץ ,נחישות
והתמדה ,כישורים בין-אישיים ותקשורתיים
והיכולת להעניק השראה לאחרים .לכל אלה חייבת
להצטרף ענווה .הציפיות התרבותיות המשתנות,
והמציאות שבה רוב האתגרים כרוכים במאמצי
הסתגלות ,מכתיבות שימוש מוגבר במודלים של
תפנית .המנכ"לים
וש ָ
מנהיגות משרתת ,מבוזרת ַ
הבאים יצטרכו לשמור על איזון עדין במיוחד בין
היותם מנהיגים חזקים ומועצמים מצד אחד ,לבין
הצורך לשתף ולהעצים אחרים ,מצד שני.
קיום חיים פרטיים יהודיים משמעותיים ומחויבות
•
לערכים יהודייםַ ,ע ִּמיּות יהודית וביטחון ישראל.
ידע יהודי ,כולל הכרת הדמוגרפיה ,הסוציולוגיה
•
ודרכי הפעולה של הקהילה היהודית בצפון
אמריקה ,ידע עדכני על ישראל ,יהדות העולם
וסדר היום היהודי העולמי .רצוי מאוד שלמועמד
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יהיו גם אוריינות רחבה בהגות היהודית הדתית,
בטקסטים קלאסיים ובשפה העברית ,ויכולת
חוצת-תרבויות כדי לנהל יחסים עם מנהיגים
ישראלים ויהודים בעולם.
•כבוד למגוון הביטויים של היהדות ותמיכה
במדיניות פלורליסטית .אנשים בשנות ה40-
לחייהם ,המסוגלים להבין ,לתקשר ,להניע ולבנות
יחסים עם ציבורים מגוונים בשנות ה20-40-
לחייהם.
"מ ַש ְּת ִפים חוצי גבולות" (Collaborative
•
ְ
 )boundary spannersשידגישו סוגיות משותפות
גדולות ובניית הקהילה על חשבון שימור מוסדי.
מוכנות ומיומנות בגיוס כספים ובטיפוח וליווי
•
תורמים.
מיומנויות בניהול אסטרטגי ,עם דגש מיוחד
•
בניהול כספים ומשאבי אנוש ,ניהול שינויים
ומשילות הוועד המנהל.
הבנה דקה ויכולת ניהול יחסים בין דרג הניהול
•
המקצועי לשאר העובדים ,כולל כיבוד החובה
לציית למשילּות המתנדבים ומחויבות להעצמת
ועדים יעילים.
יכולת ומחויבות לפתח ולהעצים צוותים איכותיים
•
לעבודה משותפת ,תוך הקדשת מחשבה להכשרת
מחליפים לעצמם.
גמישות ,סתגלנות ,יצירתיות ,פתיחות ,ורוח של
•
חדשנות ויזמות .פתיחות לחשיבה בין-תחומית
ועל-תחומית.
ברור מאליו ששום מועמד לא יציג את כל התכונות.
הדרישות המהותיות כוללות חזון יהודי ,להט ומרץ,
כישורים בין-אישיים ,יכולת בניית צוותים וגיוס
כספים ,והיכולת לשלוט ביחסים בין דרג הניהול
המקצועי לשאר העובדים.

איכות ה'צנרת'
מושג ה'צנרת' מתייחס למנהלים איכותיים בדרג
הביניים ,המפלסים את דרכם אל הצמרת ,ומצוידים
בהכשרה ,בנסיון ובכישורים הדרושים לאיוש משרת
המנכ"ל בבוא היום .רבים מאמינים שצנרת הארגונים
היהודיים רעועה .אוסטין וסלקוביץ מצאו כי אף שכ-
 25%מכלל המנכ"לים המכהנים כיום יכולים לזהות
"כוכבים שמתחילים לזרוח" ,רובם המכריע אינם
יודעים מהיכן יגיעו מחליפיהם 12.זה משפיע ,כמובן,
על השאלה המיידית של תחלופת מנהלים ,וגם מגביר
את הדאגה ביחס לאיכות הכוללת של כוח העבודה
המקצועי היהודי בארגונים .רק בעיר ניו יורק ,בקרב
הקהילה האורתודוכסית ,תועדו ציפיות לתחושת
ביטחון גדולה יותר ותחושת יכולת לאייש עמדות
בכירות בחיים הציבוריים היהודיים .אבל רוב האנשים
שרואיינו יכלו לזהות כמה "כוכבים עולים" ,רובם
בעלי השכלה גבוהה ,והיסטוריה ארוכה של מעורבות
יהודית .כמה מהם רואיינו במחקרנו .בדרך כלל הם
מביעים ביטחון עצמי ונכונּות רבה ,אף שחלקם ציינו
שהם חשים אמביוולנטיות ביחס לרצונותיהם.
רבים סבורים שמושג הצנרת מיושן ,לא מציאותי,
ומחזק את הסטטוס קוו .לדעתם ,על הקהילה
היהודית לפרוׂש רשת חיפוש רחבה יותר ,ולתור אחר
אנשים איכותיים בעלי ידע יהודי ולהט גם בסביבות
אחרות של המגזר הציבורי והמלכ"רים ,והם מציינים
בעיקר את תחומי העסקים והמשפט .כולם מודים
בכך שאנשים כאלה ייתקלו במחסומי כניסה ,יצטרכו
לקבל הדרכה ,ליווי ואימון ,וייאלצו לעשות מאמצי
הסתגלות רציניים למציאויות ולדרישות של החיים
הארגוניים היהודיים ,במיוחד בכל הנוגע ליחסים
בין דרג הניהול המקצועי לבין שאר העובדים .רובם
עבר מאדם מן השורה בעל מחויבות
המ ָ
רואים את ַ
יהודית למנהל מקצועי כמבחן הקשה ביותר ,עם
מרב הסיכויים להיכשל בו.

איכות היחסים בין המתנדבים ואנשי המקצוע
(במיוחד השיתוף בין המתנדבים ואנשי המקצוע
המובילים) היא גורם מכריע בהצלחת ארגונים יהודיים.
אך התפיסה או המציאות של תפקוד לקוי הם נפוצים.
הרבה תלונות נובעות מאנשי המקצוע שמתארים את
הסביבה כרעילה.
ניתן לצפות שההפרש ביחסי כוח וההפרש החברתי-
כלכלי הרֹווֵ ח בין מתנדבים ועובדים יגרמו למתח.
עם זאת ,מספר גורמים שכיחים יכולים להחמיר את
המצב .אלה כוללים:
תפיסה בקרב מתנדבים
•
מקצוע
שאנשי
מערערים את תפקידם
וסמכותם ,ומעדיפים
באנשי
להשתמש
דירקטוריון כ"חותמות
גומי" ו/או מעריכים
מתנדבים אך ורק לצורך
ניצול פוטנציאל הנתינה
שלהם.

הרוב המכריע
מקרב המנהלים
המכהנים כיום
אינם יודעים
מהיכן יגיעו
מחליפיהם

ותפיסה
טינה
•
בקרב אנשי מקצוע
שמתנדבים ,שלעיתים
מומחיותם בתכנים מצומצמת ,אינם מעניקי
ערך ,כבוד או הכרה בהכשרה המקצועית ,ניסיון
והישגים שלהם.
כעס ותסכול כאשר מתנדבים עוסקים בניהול
•
פרטני ומתערב (.)micro-management
תרעומת על שכר נמוך ושעות עבודה ארוכות,
•
ולעומת זאת אמונה מצידם של המתנדבים שמצב
זה מוצדק ,בשל מחוייבות המקצוענים למשימה.
ציפיות מאנשי מקצוע שהם יוותרו ויקבלו
•
דרישות לא מציאותיות מצדם של מתנדבים או
התנהגות משפילה.
המכון למדיניות העם היהודי
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סובלנות מוגבלת לשגיאות מקצועיות מלווים
•
באחריותיות ( )accountabilityמוגבלת מצד
המתנדבים.
גורמים אלה קיימים בכל ארגון יהודי ,אף על פי
שהמידה בה הם קיימים או נתפסים כקיימים משתנה
מארגון לארגון .למרות זאת ,בדרך כלל אין מדברים על
זה בצורה גלויה או קונסטרוקטיבית.
מחקרים עדכניים מוצאים בקרב אנשים צעירים
מוטיבציה גבוהה להיכנס למקצועות מּוכוָ וני-משימה.
סקר “ ”Ready to Leadמ ,2008-שהקיף כמעט 6,000
צעירים שנחשפו לעולם
כ40%-
המלכ"רים ,לפעמים עקב
מהמנכ"לים
אכזבה מעולם העסקים או
נכשלים
צמצום האפשרויות בתחום
בתפקידם
המשפט ,בצד מחויבותם
במהלך 18
לצדק חברתי ,מצא כי
החודשים
שואפים
מתוכם
32%
הראשונים
להיות מנכ"ל מלכ"ר ו47%-
לכהונתם
אומרים שבעיניהם העבודה
האידיאלית היא במגזר
13
המלכ"רים.
בעולם היהודי ,כמה מאות
צעירים השתלבו במגזר
היזמות והחדשנות ,והקימו גופים העוסקים בחינוך
יהודי ,זהות ,אמנות ותרבות יהודית ,ענייני ציבור
ושינוי קהילתי .הם מציגים רבות מהתכונות שהוגדרו
בפרופיל האידיאלי ,והם מהווים מאגר כשרונות
עם פוטנציאל ארוך-טווח ,שמרבים להתעלם ממנו.
יחד עם זאת ,כדי שיוכלו לקבל על עצמם תפקידים
בארגוני הזרם המרכזי ,הם יזדקקו לטיפוח ,ובוודאי
ידרשו להכניס שינויים משמעותיים באופי השותפות
בין המנהלים המקצועיים לשאר העובדים ,ובאיזון בין
העבודה לחיים.
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גורמים תורמים
"מצוק" ההנהגה נובע ממספר גורמים הקשורים
בביקוש והיצע .המחקרים מספקים לנו תמונה חיה
14
של סוגיות כוח האדם בתוך הקהילה היהודית.
תובנות נוספות שאבנו ממחקרים כלליים על הנושא.

גורמים המשפיעים על הביקוש
למרות המשבר הכלכלי של  ,2008מגזר המלכ"רים
ממשיך להתרחב במספרים ובגודל 15.דינמיקה דומה
מתקיימת כנראה גם בקהילה היהודית ,פרט למוסדות
ֵ
הרבניים ,שם נראה כי הביקוש הולך
וקטן 16.צמיחה
בתחום זה עשויה לבוא מיוזמות הזנק קטנות וממגזר
הקרנות .ארגונים גדולים יותר זקוקים ליותר מנהלים
בכירים ,שאחרת היו מכהנים כמנכ"לים של גופים
קטנים יותר .גם אם מספר הארגונים נשאר קבוע ,דור
המחליפים של המנכ"לים בני דור ה'בייבי בום' קטן
יותר מבחינה מספרית.
תקופות הכהונה של מנכ"לים בעולם התאגידים
מתקצרות כיום מ 9.5-שנים ל 7.6-שנים בממוצע.
ביצועים גרועים יוצרים ביקוש נוסף ,שכן 40%
מהמנכ"לים נכשלים בתפקידם במהלך  18החודשים
הראשונים לכהונתם 17.כ 30%-ממנכ"לי המלכ"רים
מפוטרים או נאלצים להתפטר 18.מנהיגים צעירים יותר,
בעלי רקע של יזָ מות ,מרבים להביע את דאגתם לגבי
מערך הכישורים והיכולות של המנכ"לים הנוכחיים
המבוגרים .יש שפע של סיפורים על פרידות מאולצות.

גורמים המשפיעים על ההיצע
גורמים דמוגרפיים ,כגון גודלה הקטן יותר של קבוצת
האוכלוסיה שאחרי דור ה'בייבי בום' ,ממלאים כמובן
תפקיד ,אבל הגורמים העיקריים קשורים לשינויים
שחלו בזהות ובהשתייכות היהודית ובניהול כושל של
המשאב האנושי.

סביבת המלכ"רים היהודיים נתפסת כפחות ממיטבית
ומרבים לתאר אותה כסביבה רעילה לגיוס ,פיתוח,
שמירה וניהול קריירה של מנהלים מקצועיים.
הגורמים שזוהו בספרות המחקרית ומתוך מידע
אנקדוטלי כוללים:
העבודה נעשתה קשה יותר .רוב המנהלים
•
המקצועיים הבכירים מדווחים כי גורמים כמו
גדלה בגיוס
שינויים בקהילה ,לחץ גובר ותחרות ֵ
כספים ,מורכבות גוברת של סוגיות ,ארגונים
ופיקוח ,ומערכות יחסים מאתגרות או אף רעילות
בין הדרג המקצועי לדרג ההתנדבותי ,מגבירים
מאוד את המועקה והתסכול.
דפוסי עבודה גרועים במיון וגיוס עובדים.
•
עומס עבודה בלתי-הגיוני וציפיות לביצועים
•
בלתי-מציאותיים.
סובלנות נמוכה לכישלון.
•
פיקוח מוגבל ,לא מספיק או לא תומך מצד
•
הממונים .איכות וכמות מוגבלת של הדרכה
והכשרה בתפקיד.
היעדר תמיכה בפיתוח קריירה.
•
היעדר הכרה וכבוד.
•
פיצוי כספי בלתי משביע רצון בשלבים המוקדמים
•
של הקריירה.
שימוש מוגבל בחופשות לידה ,זמן גמיש ,משרות
•
חלקיות ואסטרטגיות נוספות להקלה על הורים
עובדים ולשיפור האיזון בין העבודה לחיים.
תמריצים שליליים וחסמים להתקדמות נשים.
•
תפיסה רווחת בקרב צעירים רבים שלפיה ארגוני
•
הזרם המרכזי מתנגדים לשינוי ,מתמקדים רק
בגיוס כספים ונעדרי תחכום טכנולוגי.

חיזוק נוסף מכוחות משיכה .לדוגמה ,מגייסי כספים
מיומנים מגלים שהם יכולים להרוויח הרבה יותר
בסביבות אחרות ,מלחיצות פחות .נשים צעירות
עוזבות במקרים רבים בתוך שנתיים עד שלוש ,כשהן
נישאות או מקימות משפחה .גורמי הדחיפה ברורים
ומובנים לבני דור האלפיים ,המצפים להחליף עבודות
בתדירות גבוהה ,חסרי סבלנות להמתין לקידום דרך
ה"צינור" ,ואינם שוקלים קריירה המוגבלת לארגון
19
מסוג אחד בלבד.
גורם חשוב שמרבים לציינו בהקשר זה הוא צמצום
הניידות .במשפחות עם
פחות
מפרנסים,
שני
הניידות
עובדים מוכנים לשנות
הצטמצמה,
מקום מגורים כדי למצוא
משום
תעסוקה .קהילות קנדיות
שבמשפחות
מתקשות לגייס מועמדים
עם  2מפרנסים
אמריקניים .אלה שעובדים
פוחתת הנכונות
בקהילות קטנות או בינוניות
להחליף מקום
ואינם יכולים לעבור מקום
מגורים כדי
מתקשים למצוא הזדמנויות
למצוא תעסוקה
לקידום (או שהם חוששים
יחפשו),
אם
מעונש
ומחפשים קידום בסביבות
חילוניות.
בתי הספר לעבודה סוציאלית ושירות קהילתי
יהודי מוציאים רק קומץ בוגרים 20.תוכניות יקרות
וממושכות לפיתוח מקצועי זכו לביקורות מעורבות.
תוכנית שאפתנית שנועדה להכשיר עובדים צעירים
בתחילת דרכם נסגרה עקב היעדר מימון .הארגונים
המקצועיים חלשים ,ורוב ההדרכה בתפקיד מתמצה
בהכשרה בת יום אחד ,שברוב המקרים אין מייעדים
לה משאבים מספיקים ,ואיכותה מפוקפקת.

גורמי דחיפה אלה מקטינים את מידת האטרקטיביות
של קריירה מקצועית בארגונים ,והם מקבלים
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השפעת הזהות היהודית
לנוכח הירידה ברמת ההשתייכות והנאמנות למוסדות
המסורתיים ,נישואים בין-דתיים ,ואי נחת גוברת
ממדיניות ישראל ,פחתה הסבירות לכך שצעירים
יהודים יחפשו מיוזמתם קריירה בארגון יהודי.
אך יש גם עדויות לעניין ניכר בקרב צעירים יהודים
בפיתוח תוכניות וארגונים חדשים הקשורים בחינוך
יהודי ,צדק חברתי ,חיי הדת ,ענייני ציבור וקהילה.
רבים מהמרואיינים מצביעים על מגזר החדשנות
כמקום שופע להט וכשרון,
פוטנציאלי
וכמקור
רק ארגונים
למנהיגים בכירים עתידיים.
מעטים נקטו
אלא שבדרך כלל אותם
יוזמה לתכנון
צעירים מוכשרים ובעלי
פורמלי של
מוטיבציה אינם מעוניינים
תחלופת
לעבוד בארגונים מסורתיים.
המנהלים
ויש מנהיגים מבוגרים יותר
הרואים בהם מועמדים
לא
או
בלתי-סבירים
מתאימים .ואכן ,יזם חברתי
בולט ומכובד מאוד ביטא
בראיון הפתעה גדולה מכך
שאף נציג של ארגון מן הזרם
המרכזי לא ניסה לפנות אליו
בקשר למהלך אפשרי בקריירה שלו .ניסיונו דומה
מאוד לסיפורו של מרואיין אחר ,המכהן כיום כמנכ"ל
בכיר.
השאלה האם היזמים הצעירים של היום יתמקמו
בסופו של דבר ביתר נוחות בארגוני הזרם המרכזי
פתוחה להשערות .מה שמסתמן כאפשרות סבירה
הוא שניצול כשרונותיהם יחייב מהלכי קירוב פעילים,
טיפוח יזום ושינויים משמעותיים במבנה ,בתפעול,
בסגנון המנהיגותי ובתרבות העבודה של ארגוני
המטרה.
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השואה ,ישראל ,והאנטישמיות היוו מניעים חזקים
לעבודת המנכ"לים המכהנים .השינויים בזהות
ובעמדות מעלים את האפשרות שאלה שנמשכים
לתפקידים מקצועיים בקהילה יבואו בעתיד משורות
היהודים המסורתיים יותר מבחינה דתית .האם הדבר
יגביל את יכולתם לפעול מול אוכלוסיה ההופכת
חילונית יותר ויותר?

אינרציה מוסדית
יש ראיות משכנעות לכך שהמנכ"לים המכהנים כיום
והוועדים המנהלים שלהם התעלמו או לא השכילו
להתמודד עם מצוק הדרג הניהולי ועם האתגר
הרחב יותר של ניהול יעיל של המשאב האנושי .רק
ארגונים מעטים נקטו יוזמה לתכנון פורמלי של
תחלופת המנהלים ,אם לטווח הארוך ואם עקב מצב
חירום ,למרות הידיעה הברורה שתכנון כזה הוא אחד
מתפקידי היסוד של ההנהגה וגם פרקטיקה ניהולית
מומלצת .בדרך כלל החילופים אינם מתוכננים,
21
וניהולם כושל.
המציאות במגזר המלכ"רים ,ובה תקציבים מוגבלים,
היעדר מנהלים עוזרים ,ומיעוט גורמים מתווכים,
פוגמת בתכנון תחלופה יזומה ,והמשמעות היא
סבירות נמוכה מאוד לכך שהמלכ"רים עצמם
יטפחו כשרונות ויצמיחו מתוכם מועמדים פנימיים
22
לתפקידים הבכירים.
גם סוגיות כלכליות ורגשיות יכולות לגרום למנכ"לים
ולוועדים המנהלים להימנע מהתמודדות עם חילופי
מנהלים .סטיבן נובל ( )Noble, 2012מונה כמה מן
התחושות המורכבות שהנושא מעורר:
אמונת המנכ"ל כי "עבודתי טרם הסתיימה".
•
היעדר ביטחון בקיומו של מחליף ראוי.
•
אמונת המנכ"לים כי הם אלה שאמורים להחליט
•
על מועד עזיבתם.

היעדר תכנון אישי לשלב הבא בחייהם.
•
פחד המנכ"ל מהפיכתו ל'ברווז צולע' או אילוצו
•
23
לפרוש מיד אם יעלה לדיון את נושא הפרישה.

מדוע לא השכלנו לטפל
במשבר המתקרב?
לפני כעשר שנים יצא דייוויד אדל ,מנהל מקצועי
לשעבר ויועץ מחקר מוביל ,בקריאה לפעולה ,והצהיר:
"אנו יודעים הרבה מאוד על המשבר בתחום כוח
האדם הניהולי ,אך חסר לנו הרצון לטפל בבעיה בקנה
מידה מערכתי .המשבר הזה ישפיע על יכולת הקהילה
היהודית לממש את הפוטנציאל שלה .פתרונו דורש
מחויבות של צמרת ההנהגה המתנדבת והמקצועית
גם יחד ".אדל חזר על אזהרתו ביולי  24.2012לקריאה
25
זו היו הדים רבים גם בעולם המלכ"רים הרחב יותר.
לכשל הזה יש מחירים אמיתיים .רוב הארגונים
היהודיים נתונים כבר עתה בלחצים לשמור על
הרלוונטיות הנתפסת שלהם ,השפעתם וקיימותם
הפיננסית .הכשל בהבטחת כוח אדם איכותי לניהולם
עלול להתניע מעגל קסמים שלילי של שקיעה ארגונית.
חילופי מנהלים המתאפיינים בתכנון לקוי ,כאלה
שהארגון נמנע מלבצעם או המתרחשים בהפתעה,
עלולים להתניע תהליכים של:
חוסר יציבות וצמצום ההשפעה.
•
בריחת אנשי סגל מרכזיים ומוראל ירוד.
•
צמצום בגיוס כספים.
•
הכתמת התדמית של המנהל המקצועי.
•
ריכוז כוח מופרז בידי מנכ"ל ותיק ,העלול גם
•
להרתיע עובדים בעלי יכולות.
הפקרת מנהלים נאמנים אחרי ששירתו בתפקידם
•
כל חייהם.

אבל למרות האזהרות החוזרות וספיקת הכפיים
הקולקטיבית ,הקהילה היהודית לא טיפלה בנחישות
בבעיית כוח האדם הניהולי .לפעמים אף התרשלה
בטיפול .מדוע?
ברוב המקרים הוועד המנהל מייחס חשיבות מועטה
ומקדיש תשומת לב מוגבלת מאוד לעניינים של יכולת
ותשתית ארגונית פנימית .הם מסווגים כתקורה.
גדלים ,הכנסות מוגבלות,
ֵ
באקלים של צרכים
תורמים ספקניים וריבוי גופי פיקוח ('כלבי שמירה')
על ארגונים הניזונים מתרומות ,היחס בין תקורה
להוצאות תוכניתיות מצוי
תחת בקרה קפדנית ביותר.
רק קומץ
ישנם תמריצים שליליים
נדבנים
חזקים מאוד לשימוש
החושבים
במקורות מימון בלתי-
קדימה מוכנים
מוגבלים להדרכה ,אימון,
לשקול הקצבת
שבתונים וכדומה.
תרומות לפיתוח

מקצועי של
מנהלים

אם מתוך הפחד לפלוש
לתחום השמור למנכ"ל
ואם בגלל התנגדות הדרג
הניהולי ,במקרים רבים
אין לוועד המנהל שום
תובנות בנושאים הקשורים
במועסקים .לרוב הם אינם
מצליחים להציב ציפיות מציאותיות ולהעריך ולשפוט
את ביצועי המנהלים הבכירים בהתאם .וגם כשהם
עושים זאת ,רק במקרים נדירים יש בהערכות אלו
התייחסות ליכולת ניהול כוח אדם כתבחין מרכזי
לביצועים.
למעט קומץ נדבנים החושבים קדימה ,פיתוח
מקצועי של מנהלים אינו מהווה אופציה אטרקטיבית
לתורמים השוקלים מתן תרומות משלימות או מתנות
מתוכננות.
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בעיית הסתגלות המחייבת תגובה מערכתית
האתגר המיידי של חילופי מנכ"לים טמון וכרוך
במערך רחב יותר של סוגיות בניהול משאבי אנוש.
היקף הבעיה ,ריבוי הגורמים ודרגת הליקוי התפקודי
פירושם כי אין די באסטרטגיות טכניות או ספציפיות
לטווח הקצר ,כגון הוספת תוכניות הכשרה או הרחבת
טווח הגיוס ,להשגת התקדמות אמיתית .מצב האיוש
הוא אתגר של התאמה לנסיבות חדשות ואף מהפכניות
( 26.)adaptive challengeכפי שתיארו חוקרי ניהול
ומנהיגות כמו רון חפץ ודונלד לורי ,אתגרים של
התאמה והסתגלות הם
בעיות שאין להן פתרונות
אי אפשר
טכניים קלים וברורים.
להתמודד עם
הם מחייבים אסטרטגיות
האתגר המיידי
חדשות התלויות בשינוי
של חילופי
התנהגות ,ויתור על שיטות
המנכ"לים
ישנות ,והבטחת המחויבות
באמצעות
והאחריות של אנשים בכל
אסטרטגיות
27
דרגי המערכת.
טכניות או

ספציפיות
זוהי סוגיה החורגת מכל
לטווח הקצר
ארגון או מגזר יחיד .היא
מתאימה לפרדיגמה שג'ון
קניה ומארק קריימר תיארו
קולקטיבית"
כ"השפעה
( )collective impactלהתמודדות עם בעיות
מורכבות ובעלות שורשים עמוקים ועם מאמצי
שינוי מערכתיים בהיקף נרחב ,כגון שיקום שכונות
עירוניות עניות או מערכת החינוך העירונית 28.אתגר
האיוש דורש פעולה משותפת ארוכת-טווח ,הנשענת
על חזון משותף ,על ידי קואליציה רחבה של מוסדות
ושחקנים.
את משבר כוח האדם יש להבין כאחריות משותפת
של המנכ"לים והוועדים המנהלים .מנכ"לים נאורים
ואחראיים יאמצו את אתגרי השינוי .אבל הוועדים
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המנהלים ,שעליהם מוטלת האחריות המשפטית,
מוכרחים גם הם ליטול בעלות על התהליך .יהיה
עליהם לאמץ קווי מדיניות חדשים ,לספק משאבים
כספיים ,לשתף פעולה עם ארגונים אחרים ,ולהגדיר
באופן ברור את הציפיות שיש להם בתחום ניהול
29
משאבי אנוש מן המנכ"לים שיהיו אחראים לביצוע.

אסטרטגיות לטווח קצר
היענות לאתגר ההתאמה וההסתגלות ובניית יוזמת
פעולה קולקטיבית הם תהליכים ארוכי-טווח .הגדרתם,
ההיערכות לקראתם וקבלת התוצאות דורשות זמן
רב .לעומת זאת ,חילופי מנהלים מתרחשים כל הזמן,
ורבים יתרחשו בעתיד הקרוב .יש להציבם גבוה בסדר
הקדימות .לשם כך ניתן לנקוט כמה אסטרטגיות ,כל
אחת בנפרד או ביחד:
1.1דחיית החילופים בדרג הניהולי הבכיר .בגלל
המצב הכלכלי וגורמים רגשיים ,ייתכן שחלק
מהמנהלים יהיו מעוניינים להמשיך בתפקידם.
אבל יש לכך גם כמה השלכות שליליות אפשריות:
העלויות הכספיות יגדלו .מדובר באנשים
•
המקבלים שכר גבוה מאוד .התמריצים
להשארתם בתפקיד יהיו כנראה תוספות
לשכרם ,בעוד שהחלפתם תביא לחיסכון
בהוצאות השכר.
השארת מנהל מכהן בתפקידו עלולה
•
לעכב שינוי ארגוני נחוץ (כגון החלפת סגנון
מנהיגותי ,אימוץ טכנולוגיה חדשה ,שינוי
אסטרטגיית גיוס כספים) .צעד כזה עלול
להרתיע מתנדבים צעירים יותר ,לפגוע
בשאיפות הקריירה של מנהלי דרג הביניים,
וליצור ניכור בקרב מועסקים בני דור האלפיים.
הגדלת ההסתמכות על מנהיגים ותיקים
•
(ואולי כאלה שהפכו ל"איקוניים") עלולה

לערער עוד יותר את מאזן הכוחות בין
המנהלים המקצועיים לשאר העובדים.
2.2גיוס נמרץ מתוך מאגר הכשרון הקיים בארגונים
היהודיים .אף שהמאגר מוגבל ,יש בו אנשים
המוכנים להנהיג .חלקם אולי יחייבו פיתוי ושכנוע
כדי לעזוב משרות נוחות או תמריצים כדי להתגבר
על חסמי ניידות .צריכה להיות פתיחּות לחציית
גבולות ארגוניים.
3.3שתי אסטרטגיות בעלות השלכות דומות הן( :א)
גיוס מנהלים מוצלחים מארגונים והקשרים לא
יהודיים( .ב) גיוס בני דור ה'בייבי בום' המעוניינים
ב'פרק ב' בקריירה שלהם .כמות החילופים
והצנרת המוגבלת פירושם כי לפחות בעתיד
הנראה לעין ייאלצו הארגונים לשכור אנשים
בעלי הכשרה וניסיון יהודי מינימלי ,אם בכוונה
ואם מתוך כורח .המחקרים על תאגידים גדולים
מעידים כי ההבדלים בין שיעורי ההצלחה הכוללים
של מועמדים פנימיים וחיצוניים אינם גדולים;
אבל מועמדים מחוץ לארגון נוטים להצליח יותר
כשהארגונים נתונים במשבר ,ומועמדים פנימיים
מצליחים יותר כשהחברה איתנה 30.אנשים מבחוץ
יצטרכו להסתגל לסגנון החיים הציבורי של
מנהלים מקצועיים בחיים היהודיים ולהתאים
את עצמם למערכת היחסים בין דרג המקצועי
והמנהיגות ההתנדבותית .בהיעדר רשת תמיכה
מקצועית קיימת ,אנשים כאלה יזדקקו להדרכה
קפדנית ופעילה במילוי תפקידם ,אימון ניהולי
והשתלמויות נוספות כדי שהחילופים יתנהלו
בהצלחה .ייתכן שיתקשו להשיג לגיטימציה
בעיני עמיתיהם ,עובדיהם והקהילה הרחבה .יש
הסבורים שצריך לחייב אנשים כאלה להתחיל
בתפקיד ניהולי זוטר ו/או לרכוש השכלה והסמכה
לפני שיועסקו כמנכ"לים.
דיון זה מעלה שאלות מעניינות לגבי (א) איך ארגונים
מעלים את הסוגיה הרגישה של חילופי מנהלים מול

מנכ"לים ותיקים ומבוגרים 31ו(-ב) אילו תפקידים
יכולים הפורשים למלא בארגוניהם או בגופים אחרים.
אלה שניחנו בענווה ובפתיחות לשינויים יכולים להוות
משאב אדיר להדרכה ,ייעוץ ,ליווי ואימון .הגדרת
עסקה לאחר הפרישה עשויה להקל על הדיון
אפיקי ַה ָ
בחילופים הצפויים.

המלצות ודפוסי עבודה מיטביים
לניהול משאבי אנוש מקצועי
שערכנו
הראיונות
והספרות המחקרית העלו
אסטרטגיות רבות לטיפול
בצורכי האיוש של הקהילה
היהודית בצפון אמריקה.
לשתי
תומצתו
אלה
המלצות מדיניות עיקריות
וסיכום של הפרקטיקות
המומלצות ליישום:

לפחות בעתיד
הנראה לעין
ייאלצו הארגונים
לשכור אנשים
בעלי הכשרה
וניסיון יהודי
מינימלי

1.1תכנון והשקת יוזמה
ארוכת-
כלל-ארצית
טווח ומתוקצבת כראוי,
לאימוץ דרכי פעולה
שהוכחו כיעילות בגיוס ,פיתוח מקצועי ושימור
של משאבי אנוש ,וכן בעיצוב תרבות ארגונית,
מדיניות ודפוסי עבודה התומכים במצוינות
מקצועית .יוזמה זו תתייחס לרשת הארגונים
היהודיים כמערכת כלל-ארצית ,בעלת צרכי
איוש משותפים וקשרי תלות הדדיים .היוזמה
חייבת להישען על פעילות חינוכית והסברתית
בקרב מנהיגים ,תורמים ומנהלים בכירים ,במגמה
להעביר להם מסרים על אופי האתגר ועל ההכרח
להתמודד עימו .היוזמה תעסוק בהגדרת חזון
וסדר-יום משותפים לארגונים יהודיים מקומיים,
ארציים ובינלאומיים ,מוסדות השכלה גבוהה,
המכון למדיניות העם היהודי
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קרנות ,איגודים מקצועיים ,חברות העוסקות
באיתור מנהלים וגורמים נוספים .היוזמה תשים
לה למטרה לזהות היכן יש צורך בתוכניות
חדשות ,ואולי גם בארגונים חדשים 32.היוזמה
תגדיר מדדי הצלחה משותפים ,ותתנהל תוך
תקשורת מתמדת בין כל משתתפיה .גורם חיוני
ומכריע להצלחת היוזמה יהיה הקמת ארגון
ומת ֵאם בין
ָ
נייטרלי ,שימלא תפקיד מתמשך כזָ ָרז
33
כל משתתפי היוזמה.
2.2אסטרטגיות של השפעה קולקטיבית מחייבות
התאמה לאופני ההתנהלות
המקובלים של עצמאות
רוטציה
ארגונית.
ומשילות
בתפקידים
בקואליציות בין-ארגוניות
כולל רכישת
מסוג זה ,ארגונים יחידים
ניסיון מחוץ
עשויים לספק שירותים
לקהילה
או תוכניות ספציפיים,
היהודית עשויה
אבל בידי מנהיגי הארגונים
להגדיל את
היוזמה
המעורבים
ערכו של
השיתופית תישאר השליטה
המנכ"ל העתידי
בכל הנוגע לתכנון ,ארגון,
תקצוב ותיאום השירותים
34
הנ"ל.
מרכז
הקמת
צפון אמריקני רב-שיטתי
יפתח תוכניות לימודים
לפיתוח מנהלים .המרכז ַ
ואסטרטגיות חינוכיות להכשרה ומתן השראה
למנכ"לים חדשים (בנוסח סמינר בן שבוע לנשיאי
אוניברסיטה חדשים בבית הספר לחינוך של
אוניברסיטת הרווארד); אנשים עתירי פוטנציאל
באמצע הקריירה שלהם; ואנשים עתירי
פוטנציאל המעוניינים להיכנס לתחום .המרכז
גם יספק מנהיגות שיטתית בסוגיות של פיתוח
מנהלים ,תכנון חילופים ,תחלופה ,אימון מנהלים
ופיתוח מקצועי מתמיד .אם המרכז יוצב בעמדה
שתאפשר לו לתמוך ברשת הארגונים היהודים
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בכללותה ,הוא יוכל לקבל על עצמו את תפקיד
"עמוד השדרה" שצוין לעיל .המסמך שכתב
לארי מוזס לקרן ג'ים ג'וזף מציע מערך מעניין
35
של יעדים ושיקולים להמשך מחקר וחיפוש.
באופן אידיאלי ,עד שאדם מתמנה למנכ"ל של
יפתחו חזון לכיד
ארגון יהודי גדול ,היא/הוא ַ
לעתיד העם היהודי ,כישורי מנהיגות הכרחיים,
ומיומנויות ניהול וגיוס כספים ,יצברו ידע חיוני
בתחום השירות שבחרו ,ידע רחב על העולם
היהודי ורשת קשרים ענפה .נכסים אלה מציידים
את המנכ"ל לא רק בתכונות הדרושות להובלת כל
ארגון באשר הוא ,אלא גם ביכולת למלא תפקיד
מכריע בסדר היום היהודי הגלובלי .תאגידים
משיגים מטרה זו בדרך כלל באמצעות תוכנית
מובנֵ ית להערכה ,הכשרה ,רוטציה בתפקידים,
ומטלות מעודדות צמיחה .אנשי מקצוע יהודיים
לא ניתן לתפעל כמו כלים במשחק השחמט.
אבל רוטציה בתפקידים ,כולל רכישת נסיון
מחוץ לקהילה היהודית ,עשויה להגדיל את
ערכו של המנכ"ל העתידי ולשפר את שיתוף
הפעולה והחדשנות .המנהלים המקצועיים
והמנהיגים מקרב הציבור אמורים לראות בחיוב
נסיון תעסוקתי מגוון מסוג זה ולפעול כדי
להסיר חסמים להשגתו .המרכז לפיתוח מנהלים
יוכל לספק הערכות בלתי-משוחדות ,שירותי
תכנון קריירה וייעוץ תעסוקתי למועמדים בעלי
פוטנציאל גבוה במיוחד ,באופן המשלב היבטים
מסוימים של מודלים תאגידיים.

תפקידה של ישראל
התנסות בישראל יכולה להעניק השראה לחיזוק
הזהות והמעורבות היהודית .במינוף נכון ,היא יכולה
כּכן השיגור של קריירה מקצועית בארגונים
לשמש ַ
היהודיים .אסטרטגיית גיוס חשובה היא הכללת
החשיפה לתפקידים מקצועיים והתנדבותיים בכל

התנסות בישראל (וגם בתוכניות של מחנות הקיץ).
בסקר שנערך לאחרונה בקרב משתתפי תוכנית מסע
עם סיום התוכנית ,אמרו  47%מהמשתתפים כי ירצו
לעבוד בארגון יהודי ,ועוד  40%נוספים אמרו שהם
עשויים לשקול זאת 36.ביקורים מקצועיים ,מוסדות
ושבתונים בישראל יכולים לשמש כ"זריקות עידוד"
תקופתיות להגברת המוטיבציה .מעבר להשראה,
חשוב שאנשי מקצוע עתירי פוטנציאל יבלו תקופות
ממושכות וחוזרות בישראל על מנת לפתח הבנה
מעמיקה יותר של החברה הישראלית כיום ,לרכוש
מיומנויות שפה ולבנות קשרים שיוכלו להקל על
דיאלוג ,שיתוף פעולה ותמיכה הדדית גלובלית.
התנסות בישראל של לפחות שלושה חודשים,
ועדיף שנה ,צריכה להיות חלק מכל תוכנית ארוכת-
טווח לפיתוח מקצועי של מנהלי ארגונים יהודיים.

הידוע בשם "שיתוף פעולה בין תורמים גדולים"
קבוצת
(.)high-stake donor collaboration
 Bridgespanמגדירה את התבחינים הבאים" :חזון רב-
שנתי משותף שהתורמים מאגדים סביבו כשרונות,
משאבים וקבלת החלטות 38".הכפפת קבלת ההחלטות
של הארגון היחיד ליוזמת מימון שיתופית ולמשילות
של קולקטיב ארגוני גדול יותר היא עניין נדיר וקשה
מאוד; אבל היא מציעה פוטנציאל אדיר ועשויה להיות
הגורם החיוני להנעת היוזמה קדימה.

דפוסי עבודה מיטביים בניהול משאבי אנוש

לקרנות היהודיות נועד כאן תפקיד מכריע .זה צריך
להיות עניינן המשותף של כל הקרנות באשר הן ,שכן
כדי להבטיח את הגשמת החזון הנדבני וסדר הקדימות
האסטרטגי שלהן הן תלויות באיכות מקבלי המענקים
שהן מחלקות .וגם הן ,לא פחות מגופים אחרים,
סובלות מחולשת כוח אדם.

בתוך כל ארגון באשר
•
הוא ,פונקציית משאבי
אנוש מפותחת ומקיפה
חייבת לטפל בנושאים
הבאים :תכנון נכון
של המבנה הארגוני
התפקידים;
ותיאורי
חיפוש מתמיד אחר
אנשים חדשים ,זיהוי,
טיפוח וגיוס עובדים
פוטנציאל;
עתירי
פיתוח מיומנויות מיון,
ִראיּון וגיוס; ניהול
נכון של שלבי קליטה,
קבלה ,הכוונה ,הדרכה ,פיקוח ומדידת ביצועים;
אסטרטגיות לשמירת עובדים ופיתוח קריירות,
מדיניות שכר וכוח אדם תחרותית; תרבות
וסביבת עבודה תומכת הכוללת ציפיות הגיוניות,
בניית צוות ויחסים בונים בין הדרג המקצועי לכל
השאר .דפוסי עבודה כאלה ישפרו את המוניטין
ויגבירו את כוח המשיכה של קריירה מקצועית
בעולם הארגונים היהודיים.

הקרנות יכולות להעניק תמריץ לנקיטת גישה של
השפעה קולקטיבית באמצעות מודל מימון הולם,

בקהילה היהודית ,הדגש מושם בדרך כלל בגיוס,
•
במיוחד של עובדים מתחילים .אבל אסטרטגיות

מימון
ברור לגמרי ,ויש לכך תמיכה בדברי המרואיינים ,כי
יישום דפוסי העבודה המומלצים כפי שהם מתוארים
להלן ,השקת מרכז לפיתוח מנהלים ,יוזמה לרתימת
השפעה קולקטיבית ,והקמת מבנה שדרתי ,מחייבים
הגדלת תקציבים .המשמעות היא שהארגונים יצטרכו
להקדיש חלק גדול יותר מתקציבי התפעול שלהם
לעניינים אלה ,בצד חיפוש מקורות מימון חדשים.
עם זאת ,מנקודת מבט של עלות-תועלת ומינוף,
יש לראות השקעות כאלו כהגיוניות ונחוצות ,ולא
37
להתייחס אליהן בביטול כתקורה גרידא.

חשוב שאנשי
מקצוע עתירי
פוטנציאלי
יבלו תקופות
ממושכות
וחוזרות בישראל
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לשמירת עובדים ,כחלק מתוכנית משאבי
אנוש כוללת ,חשובות לא פחות לקיום כוח
עבודה איכותי ,מינוף השקעות וצמצום עלויות
התחלופה.
תכנון יזום של תחלופה ומעבר עובדים באופן
•
שוטף ובמצבי חירום .זהירות מיוחדת נדרשת
במקרים של מנכ"לים ותיקים מאוד ,כריזמטיים
או איקוניים .המחליפים הפוטנציאליים אולי יהיו
מודאגים מכך שגם כאשר הארגון חפץ בשינוי,
תחושת האובדן וההשוואות הבלתי-נמנעות
עם קודמיהם יקשו עליהם להצליח בתפקידם.
כפי שציין מועמד לתפקיד מנכ"ל" :אולי עדיף
להיות המחליף השני ".תכנון תחלופה וחיפוש
מנהלים אמורים לכלול ייצוג נכבד של מנהיגים
צעירים יותר (א) כדי שיספקו תשומות בשאלות
אסטרטגיות קריטיות ו(-ב) כדי להעריך את
יכולת ההתייחסות הרגשית שלהם לחילופים
הצפויים.
רבים ,אם לא הרוב ,בקרב אנשי המקצוע היהודים
•
לא תכננו קריירה בחיים הארגוניים היהודיים .אצל
חלקם ,עבודה מעניינת הפכה לקריירה .במקרים
רבים הם הסכימו לשקול משרה כזו בעידודם
של חבר ,מדריך ,או מכר מזדמן .אנשים אלה
קיבלו פניה אישית והתבקשו לשקול אפשרות
לעבודה בארגון יהודי .כל המנהיגים המקצועיים
והמתנדבים יכולים למלא תפקיד דומה .כחלק
מיוזמה רחבה ,יש להקדיש תשומת לב מיוחדת
לחיפוש מתמיד אחר מועמדים פוטנציאליים,
במיוחד ממגזר החדשנות היהודית.
ארגונים רבים מרתיעים בכוונה או שלא בכוונה
•
את עובדיהם מחיפוש אחר הזדמנויות חדשות.
במקום להסתכן בעזיבה של אנשים טובים את
התחום ,על הקהילה לפתח דרכים לעודד שמירת
עובדים ופיתוח קריירה במסגרת התחום ,גם אם
39
לא תמיד באותו ארגון.

130

המכון למדיניות העם היהודי

דרוש מאמץ מיוחד כדי לעודד ולתמוך בקידום
•
נשים .יש להקדיש תשומת לב להנהגת שעות
עבודה גמישות ,חופשת לידה ,איזון בין העבודה
לחיים ומתן תמריצים והקלות לנשים החוזרות
לעבודה אחרי גידול ילדים.
התרבות הארגונית חייבת להשתנות באופן שיסיר
•
את הסטיגמה מהכשרה מתמדת ו/או מתקנת של
ניהול מקצועי בארגונים ויציב ציפיות חיוביות
להשתפרות כתוצאה מהכשרה כזו .מנכ"לים
חדשים צריכים לקבל באופן אוטומטי מאמן
ניהולי ומדריך מלווה אישי במעמדם .ביקורות
הביצועים השנתיות אמורות להגדיר תחומי
40
צמיחה והמשך הכשרה.
אגודות מקצועיות ,פעילויות למתן הכרה ,ליווי
•
אישי ,תמיכת עמיתים ,ושיווק יוזם עשויים לשדרג
41
את התדמית והסטטוס של המקצוע.
על הוועדים המנהלים להציב ציפיות ,לנטר
•
ביצועים באופן פעיל ,ולהטיל על ההנהלה את
42
האחריות לניהול יעיל של המשאב האנושי.

הנהגה יהודית מתנדבת
ולא-רשמית
אף שעיקר הנטל הקשור בעתיד היהודי ימשיך ליפול
על כתפי המנהלים המקצועיים ,למתנדבים שהם
אנשים בולטים בממשל ,בשדה הבידור ,בתקשורת,
באקדמיה ובמעגלים נוספים יהיה תפקיד מרכזי
בעיצוב העתיד ובהמשך השגשוג של העם היהודי.
בעולם יהודי מבוזר ,יחידני וגלובלי ,ההשראה,
החשיבה ,המנהיגות והתנופה לשינוי יכולים לבוא
מכל מקום .די אם ניזכר בהקמת מפעל תגלית ,בסרטון
 The Great Schlepשל הקומיקאית שרה סילברמן,
בתפקידו של סטיבן ספילברג בחינוך על השואה,
או בהשפעתו של העיתונאי תומס פרידמן על דעת

הקהל היהודית ,כדי להיווכח שהמאמצים וההשפעה
של ארגוני הזרם המרכזי מתאזנים בידי כוחות שמחוץ
לשליטתם .אנו תלויים לחלוטין בנכונותם המתמשכת
של היהודים העשירים ביותר לתמוך במטרות יהודיות.
יהודים בולטים בתרבות הפופולרית מעצבים ומחזקים
עמדות והתנהגויות .מנהיגים ישראלים משפיעים על
האופן שבו צעירים יהודים מתחברים אל העם היהודי.

הנהגה מתנדבת
במערכת היחסים הקלאסית בין המנהלים המקצועיים
לבין המנהיגות המתנדבת חלה תמורה .הפרדיגמה
הקלאסית (למעט הרבנות ,באופן חלקי) ,שנשענה
על משפט המלכ"רים ועל ההתפתחות ההיסטורית,
קבעה כי "הוועד המנהל קובע את המדיניות והסגל
מממש אותה ".במידה רבה ,המנכ"לים והסגל הבכיר
מילאו תפקיד מאפשר ,שהעצים את כוח הוועד
המנהל להנהיג ,וקיבלו על עצמם את האחריות לניהול
המימוש וההיבטים האדמיניסטרטיביים .גורמים רבים
הביאו לשינוי ביחסי הכוחות לטובת המנכ"ל ,שרוב
המרואיינים רואים אותו בחיוב .האידיאל החדש הוא
מנהיג חדור חזון ,מועצם ,שלא רק מנהל ביעילות
אלא גם מתווה כיוון ,מדיניות ואסטרטגיה .הספרות
על ניהול מלכ"רים מעניקה תוקף לפרדיגמה חדשה,
שבה הוועד המנהל וסגל העובדים מפתחים מדיניות
ביחד; הוועד המנהל מתווה מדיניות; הסגל מממש את
המדיניות ואז הוועד המנהל והסגל מעריכים ביחד את
המדיניות .בין אם הוועד המנהל מנהיג בפועל ובין אם
לא ,בידו הסמכות והאחריות המשפטית והמוסרית
להצלחת הארגון והמשך קיומו .הצלחה בהנהגת
מלכ"ר כרוכה בחלוקת כוח יצירתית בין הוועד המנהל
לבין המנכ"ל; וזוהי דינמיקה מורכבת ורצופת סכנות.
כשהוועד המנהל חסר יכולת או רצון למלא את תפקידו
על פי המנדט שניתן לו ,זהו מצב עתיר סיכונים ,שעלול
להביא לקריסת הארגון .תפקיד הוועד המנהל במתן
תמיכה וגיוס כספים חיוני להצלחת הארגון .וכפי

שנאמר קודם ,עליו לקבל מידה מסוימת של אחריות
ובעלות להבטחת דפוסי עבודה יעילים בניהול המשאב
האנושי.
אשר למנהיגים בהתנדבות ,ישנן כמה מגמות
מטרידות ,ידועות ומוכרות היטב:
מספר לא מספיק של מנהיגים מתנדבים איכותיים
•
(בעלי ידע ,כישורים ויכולת פיננסית).
שיעור מוגבל ההולך ויורד מתוך כלל העושר
•
והאקטיביזם הההתנדבותי של היהודים מופנה
למטרות יהודיות.
קושי לפתות ולשמר
•
מנהיגים מתנדבים בני
הדור הבא.

הצלחה בהנהגת
מלכ"ר כרוכה
בחלוקת כוח
יצירתית בין
הוועד המנהל
לבין המנכ"ל

כללית ,ההיקף והעומק
של מתן הכוונה ,הדרכה
ופיתוח למנהיגים מתנדבים
הם רעועים ובעייתיים.
מתנדבים רבים מתנגדים
לעבור הכשרה ,ואנשי
המקצוע מהססים להצביע
על חולשותיהם 43.עיקר
המאמץ מתמקד במועמדים
בעלי סיכוי להוות 'הנהגה
צעירה' .יש להרחיב את המאמצים לגייס ,להכשיר
ולפתח מנהיגים מתנדבים.
יחד עם זאת ,ייתכן שהאסטרטגיה היעילה ביותר
לטווח הארוך היא פיתוח קאדר של מנהיגים מקצועיים
ומנכ"לים שיודעים להעריך ולהעצים משילּות
מתנדבים ומסוגלים להעניק השראה ולעבוד עם
מנהיגים מתנדבים בעלי יכולות גבוהות .יש בכך כדי
להשיק מעגל מחזק וחיובי של השתפרות מתמשכת,
שבו מתנדבים טובים יותר מגייסים מנכ"לים טובים
יותר ,וכך הלאה .כיום מצפים מהמנכ"לים להיות
המובילים העיקריים בניהול הפיתוח הארגוני .תפקיד
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זה אמור לחרוג מעבר לגיוס כספים ,ולכלול גם פיתוח
מתנדבים איכותיים .לצורך זה על המנכ"לים להפעיל
את כישוריהם ולמקד את מאמצי הטיפוח שלהם
גם בזיהוי ,יצירת קשר ,העצמה והשמה של אנשים
בעלי חזון ,תבונה ,ידע וכישורים מגוונים בעמדות
משילּות בכירות .התרבות הארגונית חייבת להשתנות
כך שתכונות אלו ייתפסו כשוות בחשיבותן ליכולות
הפיננסיות של המועמד.

הנהגה לא-רשמית
נראה כי נושא ההנהגה הלא-רשמית אינו זוכה לשיקול
דעת ממוקד בהתייחס להיקף התופעה ,מגמותיה
והאסטרטגיות לחיזוקה .הנושא חשוב בשני מישורים
לפחות:
ההשפעה שמנהיגים לא-רשמיים יכולים להפעיל
•
על חשיבה פנים-ארגונית ,התוויית כיוון ומדיניות,
אסטרטגיה ,תפעול ותרבות הקהילה היהודית על
גופיה השונים.
כ'נכסי עוצמה רכה' ,שבכוחם להשפיע על דעת
•
הקהל החיצונית ,מדיניות הממשלה ודרכי
הפעולה בסוגיות קריטיות ליהודים כגון ביטחון
ישראל .עם זאת ,השסעים המעמיקים והמוכנות
הגוברת למתוח ביקורת פומבית על ישראל
פירושם כי אנשים אלה פועלים במקרים רבים
באופנים שיש ביניהם סתירה לכיוון של הארגונים
היהודיים.
אפשר לסווג מנהיגים לא-רשמיים בחמש קטגוריות
לפחות ,שאינן שוללות זו את זו:
יהודים בולטים ומוכרים לציבור הרחב ,בעלי
•
השפעה בתחום מקצועם ,שיש להם זהות
יהודית חזקה ונכונות להעניק מיוקרתם וכוחם
לסוגיות יהודיות – אם במישור הפנימי ואם כלפי
חוץ .מקום ַמפתח בקבוצה זו שמור ליהודים
בעלי תפקיד פוליטי ,עמדות בכירות בממשלה,
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בעיתונות ובאקדמיה .אלה יכולים למנף את
הידע ,הקשרים והאמינות שלהם ,בעיקר סביב
סוגיות הקשורות בישראל ובביטחון היהודים,
ולעצב דעות ועמדות בתוך ומחוץ לקהילה
היהודית.
אחרים ,בולטים כמותם ,המקיימים חיים יהודיים
•
עשירים ומשמשים כמקור לגאווה יהודית ,אך
אינם פועלים באופן רשמי בעניינים יהודיים.
חלקם ,כגון ג'ון סטיוארט ,הנהנים מציבור
עוקבים גדול ,יכולים להיתפס כמודל לחיקוי או
לשמש כקולו של פלח ספציפי מתוך האוכלוסיה
היהודית .באופן זה הם יכולים לעצב או לחזק
עמדות או דפוסי התנהגות.
אנשים עשירים מאוד ,אשר מתוקף נדבנותם
•
או עסקיהם המגוונים ,ומעורבותם בחיים
החברתיים והאזרחיים ,יכולים לתפוס עמדות
הנהגה והשפעה .במיוחד ,אנשים אלה משתמשים
בקרנות ענק כדי להשפיע על עיצוב המדיניות
וסדר הקדימות של הארגונים הנתרמים.
מנהיגים ישראליים או עולמיים ,בפוליטיקה,
•
בעסקים ובתרבות ,שדעותיהם או פעולותיהם
מעצבות את החשיבה והעמדות בצפון אמריקה,
או שהם משפיעים על החיים היהודיים בצפון
אמריקה באמצעות מדיניות ממשלתית.
רוב המרואיינים מאמינים כי הקהילה היהודית
ממשיכה להוליד מתוכה מספר ניכר של יהודים
בולטים ובעלי השפעה ,וכי עדיין יש בידיה נכסי עוצמה
רכה רבים .אבל בהינתן האתגרים הגיאו-פוליטיים,
ברור שכל המרבה הרי זה משובח .הדאגה הממשית
יותר מתמקדת בהצטמצמות נתח הנדבנות היהודית
המופנה למימון מטרות יהודיות.
החוקר רון אונץ ( )Unzמצביע על ירידה מובהקת
בהישגים האקדמיים של היהודים .אונץ משער
שמגמה זו תגביל בעתיד את יכולת הגישה הבלתי-

פרופורציונלית של היהודים לאוניברסיטאות העילית,
שבוגריהן ,לטענתו ,מהווים את הרוב המוחלט של
האנשים המשפיעים בארה"ב.
פעילויות שונות לטיפוח מנהיגים לא-רשמיים
ועוצמה רכה מתקיימות כיום בעיקר במסגרת
ארגונים אינדיבידואליים CLAL .ותוכניות ארציות
כגון קרן המלגות דורות וקרן עמיתי וקסנר ממלאות
תפקיד בכך .תוכניות כגון  ,Birthright Excelמלגות
ברונפמן ו ROI-מתמקדות בחדשנים ובעלי השפעה
פוטנציאלית מבני הדור הצעיר יותר .יחד עם זאת
שוררת תחושה שניתן לעשות הרבה יותר ,וכי יש
חשיבות לתכנון אסטרטגיות לזיהוי ,פיתוח והעסקת
יהודים צעירים מבטיחים ובעלי השפעה .דוגמה לכך
הוא הארגון  ,She Should Runגוף אמריקני הפועל
לזיהוי ועידוד נשים מבטיחות לרוץ למשרות ציבוריות.
דגם נוסף הוא תוכנית עמיתי רודרמן (Ruderman
 ,)Fellowsהמביאה חברי כנסת ישראלים לארצות
הברית .אך צריך לזכור שכל מאמץ לשיתוף פעולה
ייאלץ להתמודד עם האתגר של מגוון דעות שונות,
ולהציג עמדה סובלנית ומכילה.

המלצות מדיניּות
כינוס פורום התייעצות ארצי בארה"ב ,שבו מנהיגי
עולם החיים הציבוריים היהודיים יעסקו בנושא
"הגדלת משאבי העוצמה הרכה של היהודים" .באופן
אידיאלי ,רצוי כי כל מנהיגי הארגונים הארציים
הגדולים לענייני הציבור היהודי ,הקואליציה
הרפובליקנית היהודית (Republican Jewish
 ,)Coalitionהמועצה הדמוקרטית היהודית (Jewish
 ,)Democratic Councilוהגופים המקומיים הגדולים
ביותר העוסקים ביחסי קהילה ,יתכנסו יחדיו
בחסותו של ארגון גג ניטרלי כדי לבחון אסטרטגיות
והזדמנויות להגדלת מספר היהודים הבולטים
המשפיעים ,העמקת האקטיביזם ,המעורבות

וההשפעה שלהם בממשל ,בשירות הציבורי,
בפוליטיקה ,בתקשורת ,באקדמיה ובאמנויות.
התייעצות כזו חייבת להיות בלתי-מפלגתית במובהק
ולהקיף נקודות השקפה שונות .יידרשו הקפדה רבה
והכנה יסודית כדי לזהות את המתכנסים האפקטיביים
ביותר וליצור סביבה שבה ניתן לקדם רעיונות
מבטיחים.

הצפי
הורגלנו לראות מנהיגות
כמתגלמת בדמותו של
אדם אחד ,איש חזון הרואי
וכריזמטי ,המסוגל לסחוף
את ההמונים ולהביא לשינוי
44
דרמטי.

הדאגה הממשית
מתמקדת
בהצטמצמות
נתח הנדבנות
היהודית
המופנה למימון
מטרות יהודיות

אלא שהאתגרים הניצבים
כיום בפנינו ,אף שהם
ממשיים ודחופים ,חסרים
את הבהירות ,החדות
האופייניות
והדרמה
למצבי משבר ,המשמשים
בדרך כלל רקע לעלייתם
של מנהיגים הרואיים.
האמת היא שאנו מייחלים
לכך שצורך כזה לא יעלה לעולם .כמו כן יש לזכור
שהקהילה היהודית בצפון אמריקה מתארגנת מאז
ומתמיד מרצון ובהתנדבות ,ומתנגדת לכל סמכות
ריכוזית ואחידּות כפויה .זאת ועוד ,שינוי הנורמות
התרבותיות ,בצד הראיות בספרות המחקר
העוסקת במנהיגות וניהול ,מצביעים על הצורך כיום
תפניים ,שיביאו
וש ָ
במנהיגים ובתהליכים מעצימים ַ
לביזור ההנהגה ולשינוי הנובע מתוך חזון משותף
לעתיד.
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בהקשר זה נזדקק לצבא של מנהיגים מקצועיים,
מתנדבים ולא-רשמיים ,בעלי הבנה מעמיקה של
ההקשר הנוכחי ,המצוידים בלהט ,רצון ויכולת ליטול
על עצמם את המשימה של שמירה על קיום עם יהודי
משגשג.
למרבה הצער ,במצבנו כיום אין אנו ערוכים דיינו
להתמודדות עם אתגר זה ,ולשם כך דרושה התמקדות
נרחבת ,מתמדת ודחופה בשאלת ההנהגה.
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יהדות אירופה :איתותים והפרעות
האם קיימת נקודת מפנה שלילית?

מציאות פרדוקסאלית
עם השלכות שליליות אפשריות

כשרות ,בתי מדרש ומוזיאונים יהודיים נפתחים בזה
אחר זה בבירותיה של אירופה.

מנקודת מבטם של יהודים אמריקאיים וישראלים,
נראה שיהדות אירופה נעה במסלול בעייתי.
התפתחויות שליליות בתחומים רבים – כלכליות,
פוליטיות והתגברות של תופעות אנטישמיות –
מעלות אצלם ספק ביחס לאפשרות השגשוג של חיים
יהודיים ביבשת הישנה.

אולם נראה כי מעבר לשיח של "עסקים כרגיל" ,היהודים
דווקא פסימיים ביחס לעתידם ,הרבה יותר מכפי שהם
מוכנים להודות .בסקר נרחב בקרב משיבים יהודים
שנערך לאחרונה מטעם סוכנות האיחוד האירופי
לזכויות אדם בסיסיות (ושתוצאותיו הרשמיות
יפורסמו באוקטובר  ,)2013התברר כי יהודים בכל
רחבי אירופה אינם חשים בטוחים .תוצאות ראשוניות
שעולות מהסקר מצביעות על כך ש:

לעומתם ,יהודי אירופה ,ככלל ,נהנים מחיי יום-יום
נוחים ,והגופים הייצוגיים שלהם אינם רואים צורך
דחוף ליזום כל תהליך חשיבה אסטרטגי כלל-אירופי
או אפילו מקומי בתגובה להתפתחויות אלו .כיוון
שהם אינם נתקלים באנטישמיות מטעם המדינה או
במחסומים בפני הגשמה עצמית מקצועית וחברתית,
הם בוטחים בממשלות שיספקו להם הגנה ,ומאמינים
שיוכלו להישאר באירופה – כל עוד אינם מבליטים
את יהדותם מעבר למידה .בשכונות היהודיות של
הפרברים העשירים והמוגנים של מערב פאריז וצפון
לונדון מתקיימים חיים יהודיים תוססים ,ומדי חודש
עוברות לשם משפחות יהודיות מקהילות אחרות.
הקהילה היהודית של וינה צומחת (עקב הגירה של
יהודים מהונגריה) .יהודי ברלין השיקו את הקול
היהודי מגרמניה – רבעון ,הממומן מכספי הציבור,
ומספר המנויים עליו מגיע לחמישים אלף .יהודי
בודפשט פתחו מרכז תרבות ישראלי תוסס .מסעדות

 .1למעלה מאחד מכל ארבעה ( )26%משיבים יהודים
אומר שחווה הטרדה אנטישמית לפחות פעם אחת
ב 12-החודשים שקדמו לסקר ,ואחד משלושה
( )34%חווה הטרדה אנטישמית בחמש השנים
האחרונות 5% .מכלל המשיבים היהודים אמרו
שרכוש שבבעלותם הושחת בכוונה בשל שיוכם
היהודי וכ 7%-חוו צורה זו או אחרת של פגיעה
פיזית או איום פיזי בחמש השנים האחרונות.
 .2בשלוש מתוך תשע מדינות שבהן נערך הסקר –
צרפת ,בלגיה והונגריה – 40%-50%מהמשיבים
אמרו שהם שוקלים להגר משום שלא הרגישו
1
בטוחים.
הנריק ברודר ,עיתונאי יהודי בולט בגרמניה ואחד
מבעלי הטורים הנקראים ביותר בעיתונות הכללית,
הצהיר לאחרונה כי לו היה צעיר יותר היה עוזב את
המכון למדיניות העם היהודי
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אירופה .הוא לא היהודי היחיד הסבור כך .ואמנם,
רבים מבניהם ובנותיהם של היהודים המשתייכים
לשכבות המבוססות והמשכילות באירופה עזבו לצפון
אמריקה ולישראל .כ 300-200-משפחות מצרפת
היגרו לאחרונה למונטריאול ולפחות  120משפחות
היגרו ללונדון .בחלקה הצפון-מערבי של מנהטן צמחו
שתי קהילות של יהודים צרפתים 2.מעבר לעלייתם
של כחמישים אלף יהודים מצרפת לישראל מאז
( 1990המהווים  10%מיהדות צרפת) ,איגודי עולים
טוענים שכ 30-20-אלף יהודים צרפתים נוספים
חיים חלק מהשנה בישראל,
אך מעדיפים שלא לקבל
הניסיון להגביל
אזרחות ישראלית.

פרקטיקות

הנתונים שבידנו חלקיים
דתיות
ואינם מייצרים תמונה
באירופה הוא
מלאה לגבי מצבה של יהדות
חלק מתגובה
אירופה .אך ככל שהדברים
נגד הרב-
נוגעים לעיצוב מדיניות
תרבותיות והוא
זהיר ,הכולל גם את מדינת
מכוון בעיקר
ישראל והעם היהודי בעולם,
נגד מהגרים
עמדתנו במסמך זה היא כי
מוסלמים
ייתכן שהחיים היהודיים
באירופה הגיעו לנקודת
מפנה שלילית – וכי ראוי להיערך לאפשרות זו .זאת
ועוד ,אנו נלך ,בזהירות אמנם ,בעקבות המשקיפים
הפסימיים החוששים – מעבר לאלימות הספוראדית
נגד יהודים המתרחשת בצרפת ,סקנדינביה ,גרמניה,
הונגריה ,אוקרינה ,בלגיה והולנד – מפני הסטתה
של היהודיות לשולי החברה הכללית .אבדן המעמד
הציבורי (או שחיקה ניכרת שלו) עלול להכניס את
הקהילות היהודיות המאורגנות לסחרור אכזרי של
שוליּות חברתית מתמשכת (התבוללות מבחירה של
הקהילה הרחבה יותר ובידול עצמי של ליבת הקהילה
היהודית) ,צרות אופקים ,קושי במציאת מנהיגות
איכותית לקהילה ובסופו של דבר ,דעיכה.
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העמודים הבאים יבחנו וינתחו את השינויים העלולים
להחיש תהליך כזה ויצביעו על כמה נקודות התערבות
אפשריות.

התפתחויות אחרונות
על רקע שינויים דמוגראפיים ,הכוללים הגירה המונית
של עובדים זרים לאירופה ,אפשר להבחין מזה זמן
מה בהתקפות על יסודות החיים היהודיים באירופה.
ניסיון זה להגביל פרקטיקות דתיות הוא חלק מתגובה
רחבה מכוונת נגד הרב-תרבותיות שהונהגה בעבר,
והוא מכוון בעיקר נגד מהגרים מוסלמים ,אך לא ניתן
להתעלם מההשפעה העקיפה שיש לו על מעמדה של
היהדות .גם אם נראה שכל הגבלה בודדת על החיים
היהודיים המסורתיים ,מעוגנת בערכים אוניברסאליים
ובאינטרסים של טובת הכלל ,האפקט המצטבר שלהן
אינו מבשר טובות.
ההגבלות כוללות:
ניסיון לאסור על ברית מילה בגרמניה (תנועות
•
"אנטי -ברית מילה" דחפו לאיסור גם בדנמרק,
אוסטריה ,אנגליה וארצות אירופאיות נוספות) –
בהתבסס על זכויות ילדים וטיעונים רפואיים.
ניסיון לאסור על שחיטה דתית (יהודית
•
ומוסלמית) בהולנד ,פולין ,וצרפת ,כשהדבר
כבר נאסר בשווייץ ,שוודיה ,נורבגיה ואיסלנד.
בהתבסס על זכויותיהן של חיות.
איסור על בתי קברות נצחיים (בשווייץ ובלגיה)
•
בהתבסס על טיעונים סביבתיים.
דחיית הבקשות להתחשבות בלוח השנה היהודי
•
בקביעת מועדי בחינות אקדמיות (בצרפת ושווייץ)
3
בהתבסס על טיעון של הפרדת דת ומדינה.
דחיית בקשות לחלופה לאינטרקום בדרכי הגישה
•
לבנייני מגורים (בצרפת) – בהתבסס על טיעוני
4
ביטחון.

בחינה מחדש של המימון הציבורי למוסדות
•
תרבות יהודיים (בצרפת ומדינות אחרות) –
בהתבסס על טיעונים של הוגנות.
התערבות גוברת בפעולותיהם של בתי ספר
•
יומיים יהודים (בכל רחבי אירופה) – בהתבסס על
טיעונים של היעדר אפליה אתנית ועוד.
ההשפעה המצטברת של המהלכים שפורטו לעיל
ניכרת בהכבדה על חיי היום-יום של יהודים מסורתיים
והסטה שלהם לשולי החברה הכללית.

פרשת ברית המילה :ניתוח מקרה
פרשת ברית המילה בגרמניה ,אשר החלה בפסיקתו
של בית משפט מקומי בקלן ,הפכה לפומבית ב26-
ביוני  2012והסתיימה – זמנית – בבונדסטאג ב10-
בדצמבר  .2012פרשה זו מדגימה כיצד פסיקה בודדת
של בית משפט מקומי יכולה ,פוטנציאלית ,לערער
באופן קיצוני את ההמשכיות היהודית באירופה.
בקיץ  2012פרסם המכון למדיניות העם היהודי
מסמך מדיניות מקיף בנושא זה ,שבו הוצגו הדילמות
המרכזיות למקבלי ההחלטות בנוגע להתמודדות עם
5
הפרשה.
המתנגדים לברית מילה מכחישים את המניעים
הגזעניים המיוחסים להם .לטענתם ,הנושא העומד
על הפרק הוא זכויות הילדים .אחד מהסקרים ,שנערך
במהלך השנה שעברה ,מצא כי  60%מהגרמנים רואים
בברית המילה השחתה של איבר המין ורוב הקבוצות
הרפואיות בגרמניה ,כולל איגוד רופאי הילדים
הגרמני ,מגנות את ברית המילה ורואות בהליך
פציעה או הטלת מום שאין בה תועלת בריאותית.
לעומת זאת ,איגוד רופאי הילדים האמריקאי ()AAP
פרסם את ההצהרה הבאה" :לאחר סקירה מקפת של
הראיות המדעיות ,איגוד רופאי הילדים האמריקאי
מצא שהתועלת במילת ילוד זכר גדולה מהסיכונים,

אך תועלת זו אינה גדולה במידה המספיקה להמליץ
על מילה באופן אוניברסאלי ".בהתאם ,איגוד רופאי
הילדים האמריקאי קובע שיש "להותיר את ההחלטה
הסופית בידי ההורים ,בהקשר של אמונותיהם
הדתיות ,האתיות והתרבותיות".
עמדתם של הגרמנים גורסת כי "הפרה של השלמות
הגופנית" של תינוק חמורה יותר משלילת חופש
הדת של הוריו .אם מבחינה תיאורטית העמדה
ההומניטארית לגיטימית ומתקבלת על הדעת,
מבחינה מעשית ,היא עשויה לגרום ליהודים לחוש
שלא בנוח בגרמניה.
מנקודת מבט של תכנון
מדיניות מעניין לבחון
את התגובה היהודית
המאורגנת לפרשה זו:

ההשפעה
המצטברת
של מהלכים
אירופיים מכבידה
על חיי היום-
יום של יהודים
מסורתיים
ומסיטה אותם
לשולי החברה
הכללית

ועידת רבני אירופה
•
האיצה ביהודי גרמניה
לקיים את מצוות ברית
המילה תוך התעלמות
מפסיקת בית המשפט
בקלן .הרב פינחס
נשיא
גולדשמידט,
הוועידה ,כינה את
פסיקת בית המשפט "אחת ההתקפות החמורות
ביותר על חיים יהודיים לאחר השואה" .סטפן
קרמר ,המזכיר הכללי של הצנטראלראט (המועצה
המרכזית של יהודי גרמניה) אמר ש"ברית המילה
הינה אבן יסוד בדת היהודית .אם מנהג זה מצוי
במחלוקת משפטית ,עלינו לשקול מחדש האם
אנו יכולים להישאר בגרמניה".
הרב הראשי האשכנזי של ישראל נסע לברלין
•
וקיים פגישות שונות בנושא ,ללא תיאום עם
נציגי המנהיגות היהודית – התערבות שנתפסה
ע"י יהודי גרמניה כפולשנית ובלתי מועילה.
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השגריר הגרמני בישראל זומן לכנסת להסביר את
המדיניות של ארצו וכמה פוליטיקאים ישראליים
6
גינו את המימד האנטישמי המיוחס לפסיקה.
בעידוד הקהילה היהודית האמריקאית ,קבוצה
•
של  20חברי קונגרס אמריקאיים ,הן רפובליקנים
והן דמוקרטיים ,שיגרה מכתב מחאה לשגריר
7
גרמניה בארה"ב.
הקנצלרית אנגלה מרקל צוטטה כאומרת בישיבה
•
סגורה של הדמוקרטים
הנוצרים" :אינני רוצה
יש לשקול
שגרמניה תהיה המדינה
האם בהשגת
היחידה בעולם שבה יהודים
הסכמים מאחורי
אינם יכולים לקיים את
דלתיים סגורות
טקסיהם .אנו נהיה ללעג
יהיה כדי
ולקלס ".חלק מהאנשים
להגן על הנוהגים
הבינו את הערתה של
היהודיים
הקנצלרית כאילו היא
לטווח ארוך
מוטרדת יותר מדימויה של
גרמניה מאשר מהשפעת
הפסיקה על אורך חייהם
של יהודי גרמניה.
בעקבות התערבותה של מרקל ,אימץ הבונדסטאג
•
חקיקה המתירה ברית מילה .מבחינה פוליטית
המשבר נפתר – אך לא מבחינה ציבורית .לפני
החלטת הבונדסטאג עמד שיעור הגרמנים
המתנגדים לברית מילה על  ,45%אך לאחר
ההצבעה עלה שיעור זה ל.75%-
הנושא הפך למעין כדור שלג 8.לפי סקר שפורסם
•
במרץ  ,2013כ 45%-מהבריטים תומכים באיסור
9
שחיטה ו 38%-תומכים באיסור ברית מילה.
מבחינת תכנון ועיצוב מדיניות ,וככל שההתקפות
על קיומם של טקסים יהודים צוברות תנופה ,ראוי
לשקול האם הגישות והצעדים שננקטו עד כה ע"י
נציגי הקהילות היהודיות – זכייה בהצבעות קצרות
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טווח והשגת הסכמים מאחורי דלתיים סגורות מבלי
להתמודד תמיד עם השינויים הרחבים יותר בדעת
הקהל – יהיה בהן כדי להגן על הנוהגים היהודיים
בטווח הארוך.
האם התקפות אלו על יסודות החיים היהודיים
חושפות גישה של "דחיית היהודיות"? יהושע האמר,
עיתונאי יהודי אמריקאי היושב בברלין ,כתב כי
"פסיקת בית המשפט ,ותגובת הנגד העוינת לברית
המילה בהמשך ,חיזקה את הרעיון שהגרמנים רואים
ביהודים – ובמוסלמים – נוכרים הנאחזים באמונות
וטקסים פרימיטיביים ודוחים 10".המוסלמים הגרמנים,
שרבים מהם חשים כאזרחים סוג ב' ,נסערו גם הם.
עלי דמיר ,יו"ר הקהילה המוסלמית אמר שהפסיקה
תקשה עוד יותר על שילובם של המוסלמים בחיי
היומיום בגרמניה.

מגמות-על ומניעים תרבותיים
עמוקים
גם אם לא במתכוון ,תופעה זו של דחיקת המנהגים
היהודיים לשוליים היא תוצאה של התפתחויות
במישור הדמוגראפי ,הפוליטי ,הסוציולוגי התרבותי
והכלכלי.

1.1שקיעה כלכלית ,מהומה פוליטית
ואנטישמיות
היבשת הישנה שרויה במצב כלכלי ופוליטי רעוע.
בכמה מדינות הפכו מפלגות פופוליסטיות וימניות
קיצוניות לשחקנים פוליטיים חשובים ובעלי עוצמה,
והשיח האנטישמי שרווח בחלקן מתפשט בהתאם.
כתוצאה מקיצוצי תקציב ,אך גם בשל הלחץ לסייע
גם למיעוטים אחרים ,רמת המימון הציבורי הגבוהה
למוסדות יהודיים ,שהייתה נהוגה בעבר ,נמצאת
במגמת ירידה .בחקירותיו את ההיסטוריה של אירופה,

מצא פרננד ברודל ( )1985–1902שכל רדיפה אנטי-
יהודית משמעותית באירופה באה בסמוך למשבר
כלכלי חמור 11.ואמנם ,מספר התקריות האנטישמיות
באירופה עלה השנה בשיעור של  .30%בצרפת ,הוא
עלה בשיעור של  ,68%כולל  96תקיפות אלימות.
שיעור התקיפות הסלים במהירות לאחר ההתקפה
הקטלנית בטולוז ב 19-למרץ  ,2012שבוצעה ע"י
גי'האדיסט צרפתי ממוצא אלג'ירי.
לעוינות אנטי-יהודית זו פנים מגוונות .בעוד שברוב
המדינות מונעת האנטישמיות ע"י אלמנטים מוסלמים
ומנומקת כתגובה למדיניות הישראלית במזרח התיכון,
ביוון ,לאטביה ,אוקראינה והונגריה היא מתבססת על
קריאות לטוהר אתני ולאומיות .בהונגריה ,הרטוריקה
האנטישמית הפומבית עלתה לרמה שלא נראתה
באירופה מאז מלחמת העולם השנייה ,והיא מלווה
בוונדאליזם אנטי-יהודי ובאלימות ספוראדית ,שכוונה
גם נגד הרב הראשי.
מעבר לאלימות ,גם האנטישמיות הפוליטית צוברת
תאוצה ,מפלגות פופולאריות המזוהות לעיתים
קרובות עם הימין הקיצוני הריאקציוני ,ואשר דוגלות
בלאומיות ,קסנופוביה אנטי-מוסלמית ולעיתים
גם אנטישמיות ,מתחילות לתפוס חזקה בזירות
הפוליטיות המרכזיות .המפלגות הניאו-נאציות ביוון,
לאטביה ,אוסטריה ,אוקראינה והונגריה כבר הגיעו
למצב זה ,והבדרן האיטלקי הפופולארי ,בפה גרילו,
מנהיגה של תנועת חמשת הכוכבים (MoVimento 5
 )Stelleשזכתה להישג מרשים בבחירות האחרונות,
משתמש ברטוריקה אנטישמית.

2.2סף הסובלנות ותגובת הנגד
לשינוי תרבותי
תחילתה של הרב-תרבותיות האירופית באנגליה של
אמצע שנות השישים של המאה העשרים .ממשלות
(במיוחד בבריטניה ,גרמניה וסקנדינביה) ניסו להקל
על האינטגרציה של קבוצות אתניות חדשות ע"י שילוב

השונות האתנית/דתית שלהן בחברה הלאומית .אבל,
מאז תחילת המאה הנוכחית ,ובוודאי שמאז התקפות
הטרור בארה"ב בספטמבר  2001ובלונדון ביולי ,2005
גברה הביקורת על הרב-תרבותיות והיא מוחלפת
בהדרגה ע"י "פוסט-רב-תרבותיות" העוינת חלק
12
מהנוהגים הקשורים למיעוטים אתניים ומהגרים.
כל עוד השחיטה היהודית וברית המילה בוצעו בקנה
מידה מצומצם מאוד ,הן לא נחשבו נושא הראוי
לתשומת לב הציבור הרחב ונתאפשרו במסגרת של
הסדרים מיוחדים .אך נראה שעלייה בשיעור האזרחים
ומקיימים
השומרים
מנהגים אלו – שנבעה בין
כתגובה לשינוי
היתר מנוכחותם הגוברת
הדמוגראפי
של המוסלמים בכמה
קולות
ארצות אירופיות  -חייבה
פופולאריים
רגולציה רשמית שלהם.
מצדדים בחזרה
ממילא ,ההתנגדות לנוהגים
ל"ערכי הליבה
הללו מכוונת לאו דווקא נגד
האירופיים"
יהודים באופן ספציפי אלא
ומפלגות
נגד האוכלוסייה המוסלמית.
לאומיות
האסלאם מצוי בתהליך בו
ונוצריות צוברות
הוא הופך למרכיב מרכזי
השפעה
של הנוף התרבותי האירופי,
כששיעור גובר של מוסלמים
מחזיק בעמדות השפעה.
כתגובה לשינוי הדמוגראפי הזה ,קולות פופולאריים
מצדדים בחזרה ל"ערכי הליבה האירופיים" ומפלגות
לאומיות ונוצריות צוברות השפעה פוליטית ניכרת.
המוסלמים נדרשים להוריד פרופיל ,לאמץ את האתוס
האירופי ,ולהעביר את הנוהגים האתניים והדתיים
שלהם למרחב הפרטי .האיסור על צריחי תפילה
מוסלמיים בשווייץ ,שנתמך ע"י  57.5%מהמצביעים
והאיסור על הבורקה (כיסוי הפנים לנשים) בצרפת,
נתפסים כביטויים של מדיניות התומכת בהתבוללות
המוסלמים .מנהגים יהודיים נופלים קורבן למגמה זו.
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3.3האידיאולוגיה החילונית האירופית
אירופה ,בעיקר המערבית ,חילונית יחסית .לעומת
ארה"ב ,שבה (על פי סקר גאלופ)  65%גורסים שהדת
ממלאת תפקיד חשוב בחייהם ,במדינות אירופה
האחוז נמוך בהרבה 13% :בצרפת 25% ,באיטליה,
ו 34%-בגרמניה 13.בהתאם ,הדת נתפסת ע"י רבים
באירופה באופן שלילי ,ומאז עידן הנאורות והמהפכה
הצרפתית ,הכמיהה לחירות הובילה למאבק ושחרור
משליטתה של הכנסייה 14.חופש דת אישי ומשפחתי
הוא אבן יסוד במערכת הערכים האמריקאית ,אך
גישתם של האירופים שונה.

הצעירים ניצבים
ניתוח קונפליקטים בין
בפני בחירה
ליברליים-
אידיאלים
בלתי-אפשרית:
אירופיים ובין נוהגים
מצפים מהם
דתיים-שמיים עשוי לסייע
להשתלב,
בזיהוי מגמות ובצפי של
אך הסביבה
התפתחויות פוטנציאליות.
מדגישה את
פרופסור ססיל לאבורד
ההבדלים
בין
השוואה
ערכה
האתניים בין
הפוליטית
התיאוריה
אירופים יהודיים
בת
האנגלו-אמריקאית
ולא-יהודים
זמננו לבין זו הצרפתית,
בדיון
התבוננות
תוך
סביב
האינטלקטואלי
האיסור על סמלים דתיים בבתי הספר הצרפתיים
בשנת ( 2004איסור שנועד לצמצם את שכיחותם
הגוברת של כיסויי ראש מוסלמים ,ושנגע גם בכיפות
היהודים והצלבים הנוצריים) .היא מצאה כי מתנגדי
המנהגים הדתיים הצדיקו את עמדותיהם על בסיס
שלושה אידיאלים של הרפובליקה )1( :אוטונומיה של
היחיד ,כדי לטעון שיש לשחרר נשים מאמונות דתיות
מדכאות; ( )2שוויון חילוני ,כדי לטעון שזירה ציבורית
חופשייה מדת היא הדרך הטובה ביותר לכבד את כל
האזרחים בלי קשר לדתם; ( )3לכידות לאומית ,כדי
לגנות סימנים דתיים כסמלים בולטים של כיתתיות
144
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והיעדר אינטגרציה מספקת של המיעוטים בקהילה
15
הלאומית.
אם לאבורד צודקת ,אזי ההתנגדות ללבוש מסורתי
ולטקסים ומנהגים דתיים אינה מקרית ,ויהיה קושי
לפתור אותה באמצעות פשרה .טקסים דתיים ייתפסו
כאיומים על האתוס הלאומי ובכלל זה על ערכי הליבה
של שוויון (ניטראליות חילונית בזירה הציבורית),
חירות (אוטונומיה של היחיד ואמנציפציה) ואחווה
(נאמנות אזרחית לקהילת האזרחים) .לפי התפיסה
הצרפתית של האמנה החברתית (רוסו) ,היחיד מעניק
את כוחותיו וזכויותיו לרצון הכללי ומקבל בתמורה
זכויות אזרחיות – לא זכויות טבעיות .בתגובה לזרם
המאסיבי של מהגרים מוסלמים ,הגישה שהמדינה
היא חילונית במהותה התחזקה וקיבלה מעמד של
מורשת תרבותית .גישה זו עומדת ביסוד התביעה
לוויתור על מנהגים דתיים המנוגדים לאתוס הכללי,
כולל מנהגים יהודיים.

4.4דחייתה של ייחודיות יהודית
אם באמריקה היהודים הצעירים שילבו את יהודיותם
בצורה 'רכה' בתוך זהותם רבת הפנים ,היהודים
האירופים עדיין חיים על פי זהות בינארית ,כמו
היהודים באמריקה בדורות הקודמים .בדומה לדור
הסבים של יהודי אמריקה דהיום ,אפילו ליהודים
אירופים שיש להם מעט מאד הון אתני יהודי ,שאינם
יודעים שפות יהודיות ,לא מכירים כמעט שום טקסטים
כתובים וביטויים תרבותיים יהודיים ,יש תחושת זיקה
ברורה – לטוב ולרע – עם מוצאם היהודי .גם אם
היהודים הצעירים באירופה אינם חווים מכשולים
בדרכם לניידות השכלתית ,תעסוקתית או חברתית,
יהדותם מהווה גורם מפתח בזהותם – שייכותם
לעולם היהודי אינה עניין טריוויאלי .במונחים מעשיים
הם ניצבים בפני בחירה בלתי-אפשרית :מצפים מהם
להתבולל כדי להשתלב באופן מלא בחברה האזרחית,
אך הסביבה מדגישה את ההבדלים האתניים בין

אירופים יהודיים ולא-יהודים ואינה מאפשרת להם
לעשות זאת בקלות.
האיחוד האירופי ,שנבנה לאחר מאות שנים של
סכסוכים אתניים-דתיים עקובים מדם ,אימץ אתוס
מייסד לפיו זהויות אתנו-דתיות חזקות וזהויות
לאומיות הן דבר שמוטב להימנע ממנו ,ועל כן ייחודיות
יהודית היא חשודה .יורשו של ניקולא סרקוזי בראשות
מפלגת האיחוד למען תנועה העממית הליברלית
( )UMPומנהיגּה הנוכחי של האופוזיציה ,ז'אן-
פרנסואה קופה ,שאמו ממוצא יהודי-אלג'ירי ואביו
ממוצא יהודי-רומני ,מדגים את הלחץ שחווים יהודי
אירופה להתנתק מה"הייחוס" היהודי כדי לפלס את
דרכם אל ההנהגה הפוליטית הלאומית .הוא חש צורך
להצהיר כי "קהילת הייחוס שלו אינה זו היהודית אלא
הצרפתית ".בעוד שהיהדות כתרבות זוכה לעיתים
לשבחים והלל ,המימדים האתניים ,הלאומיים,
והקהילתיים של היהדות נדחים על ידי חברת הרוב,
והיהודים נדרשים לשמור את זהותם למרחב הפרטי
ולהימנע מהדגשת היהודיות שלהם במרחב הציבורי.
עקב השינויים הדמוגראפיים וההגירה המסיבית של
ל"שכחה
ִ
אוכלוסיות מוסלמיות ,ציפייה זו מהיהודים
מרצון" הולכת ומתגברת.

השלכות על חיי הקהילות
היהודיות באירופה
מאמר זה התחיל בהצגה של שתי זוויות מבט ,האחת
אופטימית והשנייה פסימית ,ביחס לניהול אורח חיים
יהודי באירופה .לאור ההקשר התרבותי והחברתי
הרחב שנידון ,ניתן אולי להבין את המציאות על
מורכבותה ולהציג את שתי הפרספקטיבות כשני
צדדים של אותו המטבע .אכן ,מתברר שבעקבות
ההתפתחויות שתוארו לעיל ,הקהילות היהודיות
הפכו למקוטבות .מצד אחד ,מיעוט קטן ,הכולל את
האורתודוקסים והחרדים ,חי חיים יהודים נמרצים

והפך למגויס ומחובר יותר ליהדותו .מאידך ,ישנה
קבוצה השואפת להשתלב במרחב החיים הלאומי
ציבורי ,קבוצה זו משתדלת להנמיך את הפרופיל
היהודי שלה ולהתנתק מבחינה תרבותית וחברתית
מהמוסדות היהודיים .כתוצאה מכך ,קהילות יהודיות
נחלשות ומתקשות לעסוק בחשיבה אסטרטגית על
העתיד.
בכל רחבי אירופה ובמיוחד באנגליה וצרפת ,בהן
מתגוררים  80%מיהודי מערב אירופה ,ניתן לראות
ביטויים לקיטוב זה .בכדי לנהל חיים ללא חיכוכים
מיותרים עם הסביבה,
נוקטים היהודים בדרכים
הקהילות
שונות – היהודים האדוקים
היהודיות
עוברים לשכונות מבודלות,
שהפכו
עולים
האידיאליסטים
למקוטבות,
והשאפתנים
לישראל,
נחלשות
עוזבים לאמריקה.
ומתקשות

לעסוק בחשיבה
אסטרטגית
על העתיד

מצב זה טומן בחובו שני
מסרים חשובים ליהדות
העולמית .הראשון הוא
שיתכן כי הנהגת יהדות
אירופה חסרה את הכלים
שיאפשרו
המקצועיים
לה להתארגן ברמה הפן-
אירופאית ולהתמודד בכוחות עצמה עם האתגרים
בפניהם היא ניצבת .השני ,בהתבסס על הרמה הגבוהה
של מוטיבציה להגירה ,קובעי מדיניות בישראל עשויים
לראות במצב הבעייתי הזה חלון הזדמנויות לעלייתה
לארץ של אוכלוסיה איכותית.
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המלצות :אתגרים ותגובות
יהודיות אפשריות
אתגרי הגירה :האם היהודים
יעזבו את אירופה?
קרוב לוודאי שמרבית יהודי אירופה ,הנהנים ממעמד
אישי ,חברתי ,מקצועי וכלכלי גבוה יחסית ,יישארו
באירופה .עם זאת אנו מבחינים בשתי תופעות:
1.1הגירה פנימית לקהילות חזקות יותר .משפחות
מעדיפות לעבור לשכונות
בהן ילדיהן יכולים ללכת
נוכח
לבתי ספר בהם יש
ההתפתחויות
מספר גדול דיו של ילדים
החדשות
יהודים ונוכחות מוסלמית
באירופה,
מצומצמת .מעבר בית
הקהילות
לעולם אינו קל וכאשר
השונות צריכות
אנשים מחליטים לעבור,
לשקול את
הדבר מעיד בודאי על מידה
הקמתו של גוף
של אי-נחת.
מתאם כלל-

אירופי חדש
2.2הגירה בינלאומית.
חלק גדול מיהודי אירופה
הדוקה
קרבה
חשים
לישראל ,וישראל עשויה
להיות היעד הפוטנציאלי של רבים מהם .אולם,
כפי שהוצג הדבר בהערכה השנתית של המכון
לשנת  ,162012-2011בישראל לא קיימת כרגע
נכונות פוליטית להקים את המבנים הדרושים על
מנת להקל על השתלבותם המקצועית והחינוכית
של עולים חדשים מארצות אירופה שאינן דוברות
רוסית .הפתרונות שהועלו על למנת לשפר את
יכולותיה של ישראל בתחום זה נחלקים לארבע
קטגוריות:
1.1הסרת חסמים ביורוקרטים ,כמו אלו הכרוכים
בהשגת הכרה בתארים ורישיונות מקצועיים
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זרים ובחינה מחדש של תקנות הגיוס הצבאי
(למשל ,הגמשת חוק גיוס החובה) ע"י
הקמת ועדה בין משרדית/רשות לאומית ע"י
הממשלה.
2.2שיפור משמעותי של מערך הקליטה בישראל.
גיבוש תכניות לערים ויישובים נבחרים על
מנת להבטיח שיוכלו לספק את כל שירותי
הקליטה :אולפנים ,חינוך ילדים ,פעילות
קהילתית ותעסוקה .על התכנית להיות
מיושמת בערים עם ריכוז גבוה של עולים ע"י
צוות פרויקט שיוכשר לכך במיוחד.
3.3חידוש והרחבת פרויקטים העוסקים ב"עלייה
קהילתית" ,ובכלל זה מערכת פרואקטיבית
למשיכת עולים .הצעה זו מבקשת גם להגדיל
את המאמצים להסיר חסמים ביורוקראטיים
הקשורים להקמה ומעבר של עסקים קטנים
ובינוניים.
4.4על מנת לתת מענה כולל למבקשי עלייה
ממערב אירופה ,אנו מציעים שיוקם גוף
ביצועי שישלב בין המאפיינים הייחודיים של
קהילות מערב אירופה לבין הלקחים שנלמדו
מגיוסם וקליטתם של עולי צפון אמריקה.

אתגרים ארגוניים :גופי פעולה אפשריים
הקהילה עצמה :נוכח ההתפתחויות החדשות באירופה,
הקהילות השונות צריכות לשקול את הקמתו של גוף
מתאם כלל-אירופי חדש 17.על גוף כזה לכלול נציגים
דתיים ומנהיגי קהילה במאמץ משותף לשמר יסודות
בסיסיים של שייכות יהודית .אין לשלול השתתפות
ישראלית ואמריקאית בגוף על-אירופי כזה – אולי
כמשקיפים – כיון שפניה של יהדות אירופה משפיעים
בצורות רבות על העולם היהודי בכללו ,אפילו שכרגע
האירופים הם המצויים בקו החזית .כיוון אחד שיש
לבחון עבור גוף ניהולי אפקטיבי הוא כוח משימה

המורכב מנציגי הקהילות (כמו גם :רב ,משפטן ,מנהיג
קהילתי ופוליטיקאי) ,חשוב כי כוח המשימה יכלול
לפחות נציג אחד מיהדות צפון אמריקה ונציג נוסף
מישראל כמשקיפים.
יהדות העולם וישראל :חשוב להבחין בין פעולות
שננקטות ע"י העם היהודי בכללותו (כולל הקהילה
בארה"ב) לבין מעורבות ישראלית בענייניה של יהדות
אירופה .בעוד חיוניותן של קהילות יהודי אירופה
תושפע מעתידה של אירופה ויחסה אל מוסלמים,
יהודים וישראל ,קרוב לוודאי שבמידה ויתפתחו תנאים
שליליים יעברו יהודי אירופה המעורבים יותר – מתוך
 1.3מיליון יהודי אירופה הקיימים – למקומות אחרים,
נוחים יותר .בהקשר זה ייתכן שלישראל ויהדות צפון
אמריקה יש אינטרסים סותרים.
כיוון שכך ,התפקיד ההולם עבור ארגונים יהודים
אמריקאיים ובינלאומיים ,דתיים וחילוניים ,הוא
ברור :עליהם לתמוך ,כפי שהם אכן נוהגים לעשות,
בארגונים יהודיים מקומיים ולהציג בדרך המקצועית
ביותר את הטיעונים המשפטיים ,הרפואיים ,הרבניים
וההיסטוריים בפני מקבלי ההחלטות המשפטיות
והפוליטיות באירופה .מנהיגים יהודיים בינלאומיים
צריכים לשים לב ולתאם את מאמציהם עם מנהיגי
הקהילות המקומיות ולהמחיש לרשויות הציבוריות,
באופן דיסקרטי ,שהיהודים המקומיים אינם לבדם
במאבק הזה.

היהודיות באירופה ,יש לשקול תיאום עם שחקנים
אירופים לא-יהודים.

סיכום
נראה שהקמפיין להגבלת יסודות החיים היהודיים
שאנו עדים לו כיום ,הוא חלק ממגמת-על תרבותית
הקשורה למשבר הזהות הפוליטי ,הכלכלי והדמוגראפי
של אירופה .כדאי לשקול האם הגישות והאסטרטגיות
הנוכחיות בהן נוקטות הקהילות היהודיות – זכייה
בהצבעות קצרות טווח
התערבות
והשגת הסכמים בדלתיים
פומבית של
סגורות מבלי להתמודד
ממשלת ישראל
תמיד עם ההתפתחויות
היא נושא רגיש,
הרחבות יותר בדעת הקהל
שעלול להחריף
– יש בהן כדי להגן על אורח
את הטיעונים
החיים היהודי ועל הקהילות
בדבר נאמנות
איננו
הארוך.
בטווח
כפולה
בטוחים כי שיטות הפעולה
והמוסדות שסיפקו מענה
יעיל בעבר יתאימו גם
לאתגרים של המחר.

באשר להתערבות אפשרית מצידה של מדינת ישראל:
אף שהתערבויות דיפלומטיות דיסקרטיות מצד
השגרירויות הישראליות הן לעיתים קרובות מועילות,
הרי שהתערבות פומבית מצדה של ממשלת ישראל
בתקשורת המקומית היא נושא רגיש ,שעלול להחריף
את הטיעונים בדבר נאמנות כפולה של יהודי אירופה,
ועל כן יש לשקול אותה בזהירות.
קואליציות עם גורמים ואנשים לא יהודים :עם הירידה
בגודלן ובהשפעתן הפוליטית של חלק מהקהילות

המכון למדיניות העם היהודי

147

 אתגרים: "משבר ברית המילה, דב ונדיה אליס,מימון5.5
 המכון למדיניות העם,"ליהדות אירופה ולעם היהודי
.2013  ספטמבר,היהודי
 תגובת הפוליטיקאים,מנקודת המבט של העם היהודי6.6
: ראה.מועילה-הישראלים עשויה להיתפס כבלתי
Ellis, Nadia and Dov Maimon, "Israel, don’t
capsize the Jewish people’s boat", Times of Israel,
.September 10, 2012
http://waxman.house.gov/sites/waxman.house.7.7
gov/files/documents/UploadedFiles/Letter%20
on%20Circumcision%20in%20Germany%20
2012.08.08.pdf

להצגה של החקיקה הלאומית במגוון מדינות8.8
: ראה הדו"ח האוסטרלי המקיף,בעניין ברית המילה
Non-Therapeutic Male Circumcision, Tasmania Law
Reform Institute, August 2012. http://www.law.
utas.edu.au/reform/documents/CircumcisionFinal.
pdf
Poll: 45 percent of Britons favor banning shechitah,9.9
Jewish Press, March 30, 2013.
Hammer, Joshua, Anti-Semitism and Germany's1010
Movement Against Circumcision. The Atlantic,
January, 7, 2013.
Braudel, Fernand, The Mediterranean and the1111
Mediterranean World in the age of Phillip II, Vol. II,
Trans. Sian Reynolds, Suffolk 1982, p. 820 quoted by
in Shalom Salomon Wald, Jewish Civilization at the
Crossroads, Lessons from the History of Rise and
Decline, JPPI edition, Publication pending.
See McCrudden, Christopher, Multiculturalism,1212
Freedom of Religion, Equality, and the British
Constitution: the JFS case considered (2011)
International Journal of Constitutional Law.
www.gallup.com/poll/114022/state -states-1313
importance-religion.aspx.
www.pewforum.org/
Christian/Catholic/During-Benedicts-PapacyReligious-Obser vance -Among-Catholics-inEurope-Remained-Low-but-Stable.aspx

הערות
וואל מהנציגות של איחוד-הרצאה של גברת סנדרה דא1.1
האירופי בישראל בפורום הגלובאלי הרביעי למאבק
 במשך השנים.2013  במאי30 , ירושלים,באנטישמיות
 אך סקר,נערכו סקרים רבים על עמדות אנטישמיות
 שנערך בתשע מדינות אירופיות הוא ייחודי כיוון,זה
שהוא מדד אנטישמיות כפי שהדבר נתפס מנקודת
.המבט של היהודים עצמם
Molinari, Maurizio, "Manhattan terra :ראו לדוגמא2.2
promessa degli ebrei in fuga da Parigi," La Stampa,
.March 13, 2013

, הפועל באופן משביע רצון,הסדר יוצא דופן מסוג זה3.3
,מצוי ב"קונקורדטו" של איטליה עם הקהילה היהודית
/המעניקה ליהודים את הזכות להימנע מעבודה
 ובו בזמן,בחינות בימי שבת וחגים יהודיים/בית ספר
דורשת מאוניברסיטאות ומשרדים ציבוריים להימנע
מלקבוע מבחנים ומחויבויות אחרות במהלך החגים
Sacerdoti, Giorgio, L'IntesatraStato : ראו.היהודיים
e Unione delle Comunita' Ebraichedel 1987 e la
sua attuazione. http://www.governo.it/Presidenza/
USRI/confessioni/doc/sacerdoti.pdf

לדיון במימד של זכויות אדם הטמון בתקדימים4.4
יום של יהודים-המשפטיים המגבילים את חיי היום
, כולל מגבלות הנוגעות למזוזות,שומרי מצוות בצרפת
Amar, Jacques, "Laïcité : ראו,סוכות ואינטרקומים
2005 : zones d’ombre et droits de l’individu,
l'exclusion rampante des juifs pratiquants,"
Controverses, n° 1, March 2006, p. 176-193. http://
.www.controverses.fr/articles/numero1/amar1.htm

, מסורתית:הבה נזכיר שאיסור זה מהווה עליית מדרגה
,תהליך החילּון באירופה לווה בהפרדה בין רשות הפרט
 לבין המרחב הציבורי שבו יש,שבה הותרו ביטויי דת
 בעוד שיהודים שומרי מצוות.להימנע מביטויי דת
אינם יכולים עוד ללכת לבית הכנסת בשבת בגלל דלת
 הלכה למעשה הם נעולים במרחב,הכניסה החשמלית
.הפרטי ומנועים מגישה אל המרחב הציבורי
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11

חיים יהודיים לטינו-אמריקאיים
במאה ה :21-הפרדוקס של קהילות
מתכווצות מול התרחבות ותחייה של
החיים היהודיים

בעשור השני של המאה ה 21-עומדים החיים
היהודיים הלטינו-אמריקניים בפני הזדמנויות
ואתגרים חדשים ,הנובעים מתהליכי גלובליזציה
והגירה .הלוגבליזציה חידדה את אי-השוויון בין
המגזרים השונים ,ובמקביל פתחה הזדמנויות
חדשות ,שיש להן פוטנציאל השפעה גם על יהודי
היבשת .מודלים כלכליים חדשים הביאו להישגים,
אך גם למשברים מחזוריים ,והתחזקו מאוד תהליכים
של פלורליזציה ודמוקרטיזציה .התמורות הכלכליות
והפוליטיות ,יחד עם החמרת אי-השוויון החברתי,
הביאו לזרמי הגירה ניכרים של יהודי אמל"ט.
חלק מן היהודים שהיגרו מאמל"ט כבר אינם חיים
בקהילות של מהגרים ,כי אם בקהילות של אזרחים-
אמיגרנטים ,והם נהנים מהזדמנויות מקצועיות
וחדשות ומשווקים מתרחבים.
הגירתם של יהודי אמל"ט היא חלק מתופעה גלובלית
נרחבת – מ 75-מיליון מהגרים ב 1965-ל 120-מיליון
בשנת  ,1990ול 214-מיליון בשנת Held et al.( 2009
 .)1999; UNDP 2009ההערכה היא כי ב 40-השנים
האחרונות היגרו ממדינות אמריקה הלטינית בין
 150עד  250אלף יהודים ,מיעוטם למדינות בתוך
האזור ורובם ליעדים מחוץ לאזור ,בעיקר לארה"ב,
ישראל ובמידה פחותה יותר למדינות במערב
אירופה (ספרד) וגם אל קנדה .בעקבות זאת ,מספר
היהודים באזור ירד באופן משמעותי – מ 514-אלף
בשנות השבעים ל 392-אלף כיום (DellaPergola

 .)2009, 2011הקהילה הגדולה ביותר ביבשת היא
עדיין בארגנטינה ,למרות הצמצום הדמוגרפי הניכר
שחוותה קהילה זו  -מכחצי מיליון בשנות ה390 ,'60-
אלף בעשור הבא ,וכ 180-אלף בלבד כיום.
הפרופיל הדמוגרפי של האוכלוסייה היהודית
במקסיקו יציב יותר ,הודות לדפוסים סוציו-
דמוגרפיים מסורתיים יותר ולבואם של יהודים
מחלקים אחרים של אמריקה הלטינית .יהודי
מקסיקו מונים כיום כ 40-אלף נפש .האוכלוסייה
היהודית באורוגוואי ירדה מחמישים אלף ל 22-אלף;
בוונצואלה  -מ 30-אלף ל 15-אלף ,בצ'ילה מ 30-אלף
ל 21-אלף .אל-סלוודור ,אקוודור ,פרו ופרגוואי חוו
גם הן ירידה משמעותית באוכלוסיה היהודית שלהן
מאז שנות ה .'70-בברזיל ירד מספר היהודים מ140-
אלף ל 96-אלף ,בעיקר כתוצאה מהתבוללות .אולם
בשנים האחרונות נעצרה מגמה זו ,ויש אף עלייה
קטנה במספר היהודים שם.
הירידות החדות באוכלוסייה היהודית במדינות דרום
ומרכז אמריקה מאז אמצע שנות ה '80-נובעות בעיקר
מהגירה בממדים משמעותיים ,אם כי בגואטמלה,
יותר ממחצית היהודים החליטו להישאר במקומם.
בקוסטה ריקה השכנה גדלה האוכלוסייה היהודית
בכשני שלישים מאז שנת  ,1967ואילו פנמה הפכה
ליעד הגירה עבור יהודים ממדינות אחרות במרכז
אמריקה.
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גלי ההגירה מאמריקה הלטינית נבדלים זה מזה
באופיים והיקפם .הם כוללים הגירה כפויה  -אנשים
שאולצו לצאת לגלות או כאלה שהיו מצויים בסיכון
גבוה (למשל פעילים פוליטיים ואינטלקטואלים);
משפחות שהיגרו מרצון ,משיקולים של ביטחון
ופרנסה; בעלי מקצוע המחפשים הזדמנויות
מקצועיות ועסקיות .קיימת תנועה רצופה של בעלי
מקצוע בתחומי עיסוק יוקרתיים ,ויהודים היוו שיעור
ניכר מביניהם.
המגמות החדשות מצביעות הן על הגירה והן על
חיים יהודיים המתרחבים
מחדש
ומתעוררים
 35%מיהודי
הלטינית
באמריקה
ארגנטינה היגרו
המהגרים
ובקהילות
בין השנים
היהודיים שיצאו מיבשת
,2009-1970
זו .זרמי ההגירה משפיעים
אך רק 8%
על הקהילות היהודיות
רואים בהגירה
והחברות הלאומיות ,גם
יוצאת איום
יוצאים
שמתוכן
אלה
רציני
אלה
וגם
המהגרים
הקולטות אותם .ההשפעה
ניכרת במעגלים חברתיים
רחבים ובזירות מוסדיות,
המאופיינים ביחסים בעלי
דינמיות גוברת בין יהודים ,בין כיחידים ובין כקבוצות
( .)Bokser Liwerant 2002, 2006מבחינת הקהילות
היהודיות הקולטות את המהגרים ,הגירה מהווה
גורם דמוגרפי תומך ,ובמקביל היא מייצרת העשרה
תרבותית והתחדשות מוסדית .משום כך אין לנתח
את החיים היהודיים באמריקה הלטינית באמצעות
קטגוריות דיכוטומיות מקובלות כגון פנימי-חיצוני,
מרכז-פריפריה ,אלא באמצעות מסגרות גמישות
ומקיפות ,המתבססות על נקודת מבט על-לאומית.
ארגנטינה ,בה – עדיין – נמצאת הקהילה היהודית
הגדולה ביותר באמריקה הלטינית ,חוותה צמצום
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דמוגרפי משמעותי ( 35%מהאוכלוסייה בין השנים
 .)1970-2009למרות זאת ,בסקר שנערך בין יהודים
הנחשבים למשפיעים ולמשתתפים בעיצוב דעת קהל,
רק  8%חשבו שהגירה יוצאת מהווה איום רציני על
הקהילה .נראה שהסיבה לכך נעוצה בתהליך מתמשך
של בניית מוסדות והתאוששות קהילתית ,וכן
בהגירה החוזרת שהתרחשה בארגנטינה ,כאשר חלק
מן העוזבים חזרו בעקבות ההתאוששות הכלכלית
(שנעצרה בשנים האחרונות) .בקולומביה ,פרו,
מקסיקו ,אורוגוואי וצ'ילה ,רוב המשתתפים בסקר (8
מתוך כל  10משיבים) אמרו כי להערכתם ,לא סביר
שארצם תקלוט הגירה יהודית בשנים הקרובות .ממצא
זה מאותת על איזון שלילי בין הגירה יוצאת להגירה
נכנסת .יצויין כי בניגוד למגזרים יהודיים אחרים ,אצל
יהודים אורתודוקסים מורגשת ניידות גדולה יותר,
המתבטאת גם בהגירה יוצאת וגם בהגירה נכנסת.
ההגירה של השנים האחרונות הביאה גם להרחבה של
החיים היהודיים הלטינו-אמריקאיים .בעולם הנמצא
בשינוי מתמיד ,תופעות חדשות כוללות ניידות רחבה
יותר ,מעברים מרובים ,טרנסמיגרציה ויצירה של
קשרים ופעילויות-גומלין בני-קיימא חוצי מדינות .יתר
על כן ,מתפתחים דפוסים חדשים של זרימה של אנשים
וידע ושל החלפה של תפוקה אינטלקטואלית ,מדעית
ותרבותית .רבים מיהודי אמריקה הלטינית הם חלק
משכבה של מהגרים בעלי כישורים הנהנים מקבלת
פנים של "שטיח אדום" .גדל והולך מספר המהגרים
משכבה זו העוברים למדינות ה OECD-השונות .כצפוי,
ארצות הברית ,בשל קירבתה וההזדמנויות הרבות
והמגוונות שהיא מציעה ,מושכת את המספר הרב
ביותר של מהגרים לטינו-אמריקאים בעלי כישורים.
אמריקה הלטינית עומדת במקום השלישי ,מבחינת
מספר היקף המהגרים ממנה ליבשות אחרות .בעשור
הראשון של המאה ה 21-היו בארה"ב  494אלף מדענים
ומהנדסים ממוצא לטינו-אמריקאי ,שהיוו כ 15%-מכלל
הזרים ששולבו במערכות המדע והטכנולוגיה וארה"ב.

יש גידול משמעותי במספר הסטודנטים מאמריקה
הלטינית הלומדים באוניברסיטאות אמריקאיות ועם
סיום לימודיהם משתלבים במרחב האקדמי והמקצועי
של ארה"ב .בשנת  2007קיבלו  229מקסיקנים180 ,
ברזילאים 141 ,ארגנטינאים ו 121-קולומביאנים תארי
דוקטור ( )Ph.Dבארה"ב .אולם לא רק מדענים ומהנדסים
מהגרים מאמל"ט לארה"ב וליתר מדינות ה .OECD-לצד
המהגרים בעלי הכישורים מתקיימת הגירה ניכרת של
עובדים חסרי הכשרה וכפריים עניים החסרים חינוך
פורמאלי ,אשר ניצבים בפני מדיניות הגירה מגבילה
(אלה מכונים "מהגרי כרטיס אדום"; .)Faist 2010
בהקשר זה של מציאויות המשולבות זו בזו ,על פי
סקר שערך הג'וינט בקרב מעצבי דעת קהל ,כמעט כל
המרואיינים ( )99%הסכימו ש"חשוב מאד" "לחזק"
את היחסים בין יהודים החיים במקומות שונים
באזור .שמונה מתוך עשרה הסכימו ש"ליהודי אמל"ט
יש אחריות מיוחדת זה כלפי זה" .שבעים ושבעה
אחוזים הסכימו ש"ליהודי אמל"ט יש נקודות מבט
ייחודיות ובעלות ערך לחלוק עם אחרים" .עם זאת,
שישה מתוך עשרה משיבים לא הסכימו לטענה ש"כל
קהילה מקומית משולבת באופן הדוק בקהילות
יהודיות אחרות באמריקה הלטינית" .כך ,בעוד
שנראה שיש עניין רב בשיתוף פעולה הדוק יותר
ובחילופין על פני שטחה וקהילותיה של אמריקה
הלטינית ,נראה שציפייה זו אינה תואמת בהכרח את
המציאות בשטח ,והיא עודנה מהווה אתגר הניצב
בפני המדיניות הקהילתית ,המקומית והעולמית.
מגמות דמוגרפיות הקשורות להגירה של יהודי
אמל"ט ,בעיקר אל צפון אמריקה ,ישראל ואירופה,
רומזות למודלים מגוונים של חיים יהודיים ,אשר
משקפים באופן חלקי מגמות עולמיות ובאופן חלקי
את ייחודיותו של אזור זה .באשר לנוכחותם בארה"ב,
עדיין יש לזהות מספרים מדויקים ,אבל ההערכות
נעות בין  100אלף ל 133-אלף (לפי הגדרות של
אוכלוסיית ליבה/מורחבת )DellaPergola 2011 -

ל 156-אלף ( .)Sheskin and Dashefsky 2011מעריכים
שמספר דומה היגר לישראל ( 115אלף 150/אלף
 הגדרות ליבה/מורחבת) ,ו 12.5-אלף 20/אלףלמקומות אחרים .בהשוואה לקבוצות אחרות של
מהגרים יהודים בארה"ב ,הזרמים השונים מאמריקה
הלטינית מתאפיינים בצמיחה עקבית ,אם כי ישנם
הבדלים בהתאם להקשר הלאומי הספציפי.
יש לראות את ההתמקמות מחדש של חיים
יהודיים לטינו-אמריקאיים בארה"ב כחלק מעולם
של היספנים/לטינים קונקרטי ומדומיין רחב יותר.
מספרם של ההיספאנים/
לטינים הגיע לכמעט 50.5
כ 100-עד
מיליון איש בארה"ב (16.3%
 133אלף
מהאוכלוסייה) והם הפכו
יהודים מארצות
ביותר
הגדול
למיעוט
אמריקה
בארה"ב  -מדובר בגידול
הלטינית חיים
של  61%מאז שנת .1990
כיום בארה"ב
מעריכים שעד שנת 2020
הם יהוו רבע מאוכלוסייתה
של ארה"ב 1.מגמה דמוגרפית
זו היא משמעותית עוד יותר
בהשוואה לצמיחה של כלל
אוכלוסיית ארה"ב והמגמות
הדמוגרפיות באוכלוסיית
יהודי ארה"ב .בהתחשב בגודל הקבוצה והפרופיל
שלה ,ההיספאנים/לטינים המתגוררים בארה"ב הגדילו
באופן משמעותי את ההשפעה החברתית והתרבותית
שלהם – החל בספרות ומוסיקה וכלה בכוח פוליטי,
כפי שניתן היה לראות בבחירות לנשיאות בשנת .2012
יהודי אמל"ט השתלבו במגוון של סביבות
"אמריקאיות" תוך שהם שומרים על הייחוד הסוציו-
תרבותי שלהם ,הן ביחס לתרבות המקור שלהם והן
ביחס ליהודיות שלהם .מודלים יהודיים קולקטיביים
הועברו ונוצרו מחדש בתוך מוסדות חינוך וארגונים
קהילתיים בארה"ב ,בעוד שמודלים היברידיים מהווים
המכון למדיניות העם היהודי

153

גם הם חלק מהנוף החדש .בעולם יהודי גלובלי
המתאפיין בצפיפות מוסדית וארגונית גבוהה ,יהודי
אמל"ט יכולים להיכלל ולהשתלב במגוון של קהילות
מארחות שונות באמצעות הצגת זהויות מרובות:
כיהודים ,כיהודים מאמריקה הלטינית ,כלטינו-
אמריקאיים או כהיספאנים/לטינים ,כמקסיקנים,
קולומביאנים ,ארגנטינאים ...אמריקנים/ישראלים.
המספר ההולך וגדל של יהודים המגיעים מאמריקה
הלטינית והתביעה שלהם להשתלב מעמידים במבחן
את הגבולות המקובלים והתפיסות ההדדיות של
דמיון ושוני.
ניידות
בתוך
קביעּות
יהודי אמל"ט
מאפיינת אתרים עירוניים
השתלבו במגוון
אליהם היגרו יהודי אמל"ט.
של סביבות
בארה"ב ,קהילות יהודיות
"אמריקאיות"
מהוות מגנט של התיישבות.
תוך שמירת
למשל ,נפת מיאמי-דייד
ייחודם
בדרום פלורידה וסן-דייגו
הסוציו-תרבותי
בדרום קליפורניה מהווים
בהם
חדשים,
מרכזים
על-לאומיים
תהליכים
מגוונים מתרחשים בו-
זמנית :הגירה יוצאת ,שינוי
מקום ,התמקמות מחדש,
חזרה ,חוויות קצרות-טווח וזמניות .בשני המקומות,
בולט אופיים הבלתי-אחיד של החיים היהודיים
בארה"ב .אוכלוסייתה היהודית של סן-דייגו מונה 89
אלף איש והיא קטנה יותר מהקהילה של ארגנטינה
הידועה כגדולה ,אך גדולה מהקהילה היהודית של
מקסיקו .הקהילה היהודית בנפת מיאמי-דייד יחד עם
אזורי פורט-לאודרדייל ופאלם-ביץ השכנות (דרום-
מזרח פלורידה) מייצגת את הקהילה השלישית
בגודלה במדינה .אף שיש לאסוף נתונים מעודכנים,
מעריכים שמספר יהודי אמל"ט הוא  16אלף במחוז
מיאמי-דייד ( )Sheskin 2004ובין שש מאות לשבע
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מאות משפחות יהודיות-מקסיקניות (או 2,400
יהודים) בסן-דייגו (לפי הערכות פרטיות).
ניידות והתמקמות מחדש מרחיבים את טווח
המפגשים החברתיים והתרבותיים בין עקרונות
ייחודיים ,מסלולים היסטוריים ,מודלים ולוגיקות
של הקולקטיב :קהל וקהילה .עם זאת ,הבדלים
וקווי דמיון גם יחד מעצבים כיום את מסלולי
ההשתלבות וההשפעה ההדדית ,כשהתוצאה עודנה
מתבררת .ככלל ,שיעורי השיוך היהודי באמריקה
הלטינית גבוהים יותר מאשר בארה"ב .בעוד הפער
בין מקסיקו סיטי לבין סן-דייגו הוא בולט (80%
מול  35%בהתאמה) ,לערים בברזיל וארגנטינה
יש שיעורי שיוך נמוכים הרבה יותר (בין - 40%
 ,)45%קרוב יותר לממוצע הלאומי בארה"ב .שיעור
הנישואים המעורבים בארה"ב (כ )50%-עומד בניגוד
לשיעורים נמוכים הרבה יותר במקסיקו ו-ונצואלה
(פחות מ 10%-או רק מעט מעל לכך) ,אך דומה לאלו
הקיימים בארגנטינה וברזיל.
שילובם של יהודי אמל"ט בארה"ב ושמירה על
הקודים הקולקטיביים המקוריים של נורמות/מודלים
תרבותיים מארץ המוצא ועל קשרים על-לאומיים
אינם תהליכים חברתיים סותרים .על כן ,הסיכוי
ל"סימולטניות" ()Levitt and Glick Schiller, 2004
עולה .השילוב ,בתורו ,אינו תהליך חד-צדדי ,והוא כרוך
בהשפעות הדדיות שהן חלק מהחוויה של התחברות
והתחברות מחדש על פני קהילות בתוך יהדות ארה"ב,
המרחיבה ומעשירה את החיים היהודיים.
גלי ההגירה אל מיאמי מוונצואלה ,קולומביה,
ארגנטינה ומקסיקו יוצרים תרחישים מתכנסים
של מעמד על-לאומי .יהודים מקסיקנים בסן-
דייגו נוסעים לטיחואנה/מקסיקו סיטי; מקסיקנים
וונצואליאנים נוסעים ממיאמי לקראקס ומקסיקו
סיטי .הקשרים המבוססים היטב בין אנשי עסקים
ממקסיקו ו-ונצואלה בפלורידה מדגישים את הדרך
בה שינויים כלכליים עכשוויים יוצרים תנאים נוחים

להגירה ארעית אשר ,כפי הנראה ,אינה מוציאה מכלל
אפשרות ישיבת קבע או השתלבות בקהילות/חברה
היהודית-אמריקנית.
מוסדות חינוך בארה"ב משקפים פסיפס של חוויות,
הנע ממסגרות דתיות למסגרות פלורליסטיות יותר.
במיאמי כמו גם בסן-דייגו ,אתרים יציבים של חינוך
יהודי ,שהם גם מלוכדים חברתית ,משכו אליהם
יהודים לטינו-אמריקאיים ,גם כאשר רמת הדתיות
של מוסדות אלו הייתה גבוהה מזו שאליה השתייכו
בארץ המוצא שלהם .חלק ממסגרות החינוך היהודיות
– בעלות שיעור ניכר של מהגרים לטינו-אמריקאיים–
הפגינו אינטגרציה והשפעה הדדית ואימוץ הדדי של
נוהגים דתיים ותרבותיים יום-יומיים חדשים במסגרת
של סביבה דו-לשונית .מקורות רב-לאומיים ותת-
אתניים מהווים גורמים המגדירים נוהגים והסדרים
2
מוסדיים ).(Bokser Liwerant, 2013
ניתן להבחין בדוגמאות פרדיגמאטיות של דפוסי
השתתפות ,מנהיגות ואקטיביזם בקרב מהגרים אלו
בארגונים הקהילתיים המקומיים (למשל ,בפדרציות
היהודיות ,הילל ,איפא"ק ,איגוד האוניברסיטאות
הישראלי) .בדומה להבראיקה/המרכז הקהילתי
היהודי במיאמי ,ניתן לראות ב"קן" בסן-דייגו מרחב
אתנו-לאומי מוגדר ,המשכפל ומקיים נוהגים
חברתיים של יהודי אמריקה הלטינית (כולל שפה,
אוכל ,מוסיקה ,מפגשים חברתיים והזדהות ציונית).
בנוסף ,יש מקום להדגיש את המעבר של הדגם
הקהילתי הלטינו-אמריקאי של "הבראיקה" אל רחבי
העולם ,כולל ארה"ב ,מרכז ומערב אירופה ומדינות
בריה"מ לשעבר ,בעיקר דרך מוסדות יהודיים עולמיים
ודרך יחידים ניידים במיוחד ,בעלי תפקידי מפתח
בקהילה .הקהילות היהודיות של ספרד ,בעיקר
במדריד וברצלונה ,חוו תחייה של החיים היהודיים דרך
דגם זה ,ובעזרת נוכחותם של מחנכים ,אינטלקטואלים
ובעלי מקצוע יהודים לטינו-אמריקאיים .הקשר הברור
בין הבראיקה לג'וינט קיים גם במזרח אירופה.

נוכחותם של יוצאי אמל"ט בישראל ,שבה הם שולבו
בתחומים מדעיים ,אקדמיים ,סוציו-תרבותיים
וכלכליים מרכזיים ,מצביעה על רמה גבוהה של
השתלבות ועל מרכזיותו של הרעיון הציוני ומדינת
ישראל באזור (.)Roniger and Babis, 2011
לצד מגמות גלובליות משותפות וביטויים של
ייחודיות ,הקשרים והחיבור אל ישראל ממלאים
תפקיד מרכזי בחיי יהדות אמריקה הלטינית .מושגים
פוליטיים ,ערכים ,שאיפות וישויות ארגוניות בעולם
היהודי הגלובלי מילאו תפקיד בסיסי בהתהוותן
התרבותית והמוסדית של
הקהילות היהודיות ,כאשר
הקשרים
מדינת ישראל והאתוס
והחיבור אל
היהודי/ציוני היו שחקנים/
ישראל מהווים
ייחודיים,
קטליזאטורים
תפקיד מרכזי
בדגם יחיד של מרכז-
בחיי יהדות
פריפריה .קשרי משפחה,
אמריקה
תוכניות מסע לצעירים
הלטינית
ותכניות חינוכיות נתפסים
כיום כגורמי מפתח בחיזוק
התמיכה בישראל.
מקסיקו
על
נתונים
וארגנטינה מראים שרמת
המיוחסת
החשיבות
לישראל ורמת הקרבה אליה נקבעים במידה רבה
על פי גיל 3וארץ מוצא .4באזור ,מקסיקו היא בעלת
רמה גבוהה במיוחד של ביקורים בישראל בעוד
ארגנטינה ,ברזיל וונצואלה מתאפיינות בשיעור נמוך
יותר .מגמות עבר בארה"ב הראו שמעט יותר משליש
מיהודי ארה"ב הבוגרים ביקרו בישראל ( )35%בעוד
שני שלישים ( )63%מיהודי ארה"ב אומרים שהם
קשורים רגשית לישראל וכמעט שלושה רבעים ()72%
אומרים שארה"ב וישראל חולקים גורל משותף (NJPS,
 .)2001בארה"ב ,הקשרים לישראל נבדלים גם על פי
שיוך וגיל .באופן עקבי ,החלקים המשויכים מחוברים
המכון למדיניות העם היהודי
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יותר לישראל מאשר הבלתי-משויכים .עם זאת,
התפתח דיון מעניין סביב "השערת ההתרחקות".
בעוד כמה חוקרים טוענים שהמרחק בין הקבוצה
היהודית-אמריקנית הצעירה יותר לבין ישראל הולך
וגדל ,למעט בקרב הנוער האורתודוקסי ,ושמגמה
זו קרוב לוודאי תוביל להתרחקות כללית של יהדות
אמריקה מישראל (,)Cohen and Kellman, 2009
אחרים אינן מוצאים שינוי דרמטי בחיבור לישראל.
לפי ששון ,קדושין וסאקס (Sasson, Kadushin and
 ,)Saxe, 2010היחלשות החיבור בקרב הצעירים אינה
תוצאה של דפוס התרחקות,
אלא מאפיין של מחזור
בשנות ה,'60-
החיים היהודי .המשכו של
התנועה
הדיון הדגיש את המורכבות
הקונסרבטיבית
ההולכת וגדלה של יחסי
התפשטה אל
ישראל-תפוצות והיעדרן של
דרום אמריקה
ראיות חד-משמעיות לגבי
והביאה את
השחיקה הנ"ל ,דבר אשר
הדגם הקהילתי
מצביע על הצורך להביא
הראשון שיובא
בחשבון גם את הנסיבות
מארה"ב
המשתנות של חיי היהודים
(ולא מאירופה)
בארה"ב וגם את אלו של
הנוף החברתי והפוליטי
של ישראל (Rosner and
.)Hakman, 2012
מצידם ,בני הנוער מאמריקה הלטינית בארה"ב
משתתפים במידה הולכת וגדלה בתגלית ,יוזמה
המהווה ציון דרך ,שהפכה לאלטרנטיבה לטיולי
לימודים והכשרות בארצות המוצא שלהם (Saxe et
 .)al, 2011נתונים מעודכנים מראים שהנטייה לעלייה
בארה"ב היא מהנמוכות בעולם (. )DellaPergola: 2011
חשיבותם של אירועים ופעילויות תרבות ,דעת הקהל
והתמיכה הפוליטית בישראל הולכת וגדלה ,אם כי
במידה שונה ברחבי האזור ,תלוי בהיקף ואופי הזירה
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הציבורית ,החברה האזרחית וההשתתפות האזרחית
( .)Sznajder and Roniger, 2013קודים ציבוריים
חדשים התפתחו ,אשר מעניקים לגיטימציה לקשרים
העל-לאומיים של הקהילות היהודיות ביחס לישראל
וכן ביחס לקהילות האחרות ,דרך רשת רחבה של
קשרים ואינטראקציות רוחביים.
נקודת מבט חשובה לניתוח חציית הגבולות
והאפקטים ההדדיים ,היא ההשפעה של התנועה
האורתודוקסית והקונסרבטיבית על הפרקטיקה
הדתית של הקהילה והיחיד (באמריקה הלטינית
ומעבר לגבולותיה הגיאוגרפיים) ,כחלק מעל-
לאומיות יהודית ישנה וחדשה .בשנות השישים,
התנועה הקונסרבטיבית התפשטה אל דרום אמריקה
וסיפקה את הדגם הקהילתי הראשון שיובא מארה"ב
(ולא מאירופה) .תנועה זו הביאה את בית הכנסת
אל קדמת החיים הקהילתיים והחברתיים ע"י גיוסם
של אלפי יהודים שאלמלא כן לא היו משוייכים כלל
( .)Elazar 1989הוכחה אחת להיעדרה של אותה
מנהיגות דתית שאלעזר דיבר עליה ,וחשיבותה
של מנהיגות כזו להתפתחות הדתית ,ניתן למצוא
בהצלחתו של הרב מרשאל מאייר .הרב מאייר לקח
על עצמו להכין מנהיגות רבנית חדשה ע"י ייסוד
הסמינר הרבני הלטינו-אמריקאי בארגנטינה .כיום,
בוגריו משרתים קהילות ברחבי אמריקה הלטינית
ומעבר לה .נוכחותם בקהילות בארה"ב נובעת לא רק
מהיעדרן של הזדמנויות בקהילות המקומיות ,אלא
גם משקפת תופעה חדשה של הגירה אזורית .כ22-
רבנים משרתים עתה ברחבי ארה"ב ועברו לצפון עקב
חלון הזדמנויות חדש הקשור להגירה האזורית ,כמו
גם לדפוסי חיים קולקטיביים משותפים ההולכים
ומתרחבים .רבנים לטינו-אמריקאיים והשתתפותם
בהקשרים החדשים תורמים להתפשטותם של
נהוגים קהילתיים ,כפי שמראה הדוגמא של קהילת
"בני ישורון" בניו-יורק.

רבנים אלו ממשיכים לקיים קשרים עם קהילות המוצא
שלהם ע"י נסיעה לאזור כדי לערוך את תפילות החגים.
כסוכני שינוי ניידים החוצים גבולות לאומיים ,הם
יוצרים מחדש את המטריצה של הקהילה עם הקהילה
הדתית ..באופן זה ,התמקמותם מחדש של יהודי
אמריקה הלטינית בארה"ב מהווה מקרה המאפשר
לנו לבחון תהליכים כגון אלו ע"י התבוננות בחוויות
גבול ,פשרות תרבותיות ואסטרטגיות השתלבות
בעולם יהודי גלובלי ,שבו מסלולים היסטוריים מגוונים
ומגמות משותפות מתקיימים זה לצד זה.
המעגל הדתי העל-לאומי התפשט גם אל
האורתודוקסיה .ואכן ,קבוצות אורתודוקסיות צברו
מומנטום חדש ,ייסדו קהילות דתיות חדשות וסיפקו
מנהיגות דתית לקהילות .התפשטותה של תנועת
חב"ד היא דוגמא ומופת לכך .באמריקה הלטינית ישנם
קרוב לשמונים מרכזי חב"ד ונוכחותה ראויה לציון גם
בערים קטנות וגדולות בארה"ב ובארצות אחרות; אלפי
שליחים של חב"ד פועלים כעת ברחבי העולם .ניתן
להבחין בתהליכים מקשרים הרומזים לשינוי חברתי
גם לאורך ציר ההשפעה צפון-דרום ,כפי שמודגם ע"י
הסניפים של "הילל" שהוקמו לאחרונה בארגנטינה
ואורוגוואי (ע"י יחידים הקשורים ל"תגלית").
אף שאסטרטגיות של דתיות קיצונית ובידול עצמי
הן עדיין שוליות בחיי היהודים באמריקה הלטינית,
נוכחותן הגוברת מקבילה למגמות יהודיות עולמיות.
חיי הקהילה היהודיים ותהליכי בניית הזהות הנלווים
אליהם עומדים בפני אתגרים חדשים .למעשה ,במעין
הקשר פרדוקסאלי של צמצום והתרחבות ותחייה
של הקהילות היהודיות הלטינו-אמריקאיות ,ייחוסי
זהות מוגדרים מחדש כביטויים של רוחניות ,וצורות
של חברתיּות דתית ,ממלאות חלק מהחללים .בדרכים
מסוימות ,בואנוס איירס ,מקסיקו סיטי ,סן פאולו,
מיאמי ,סן-דייגו ,ניו-יורק ,ירושלים ,מדריד וציריך
מבטאות קווי דמיון על פני הציר הקהילתי-דתי
היהודי ,שהתהווה ע"י העל-לאומיות.

קהילות מקומיות ניצבות בפני הזדמנויות ואתגרים
שונים ביחס לנושאים מרכזיים של המשכיות .בכל
האזור ,חיזוק החינוך היהודי עומד בראש סדר
העדיפויות של הקהילות היהודיות .החינוך מילא
תפקיד מרכזי בעיצוב החיים היהודיים באמריקה
הלטינית .באופן היסטורי ,חינוך יהודי קיבל עדיפות
על פני צרכים קולקטיביים אחרים באזור ,ואופיין
בחינוך מובנה בבתי ספר יומיים .במקסיקו ,קרוב
ל 93%-מהילדים היהודים הלכו לבתי ספר יהודים
כשאוכלוסיית התלמידים נותרת קבועה מגן חובה
ועד לתיכון .התפתח מבנה
ארגוני איתן של  16בתי
קבוצות
ספר יומיים (בית ספר
אורתודוקסיות
אחד לכל  2,500יהודים
צברו מומנטום
במקסיקו סיטי) .אוכלוסיית
חדש;
התלמידים צמחה ב16.5%-
התפשטותה של
בשמונה השנים האחרונות,
תנועת חב"ד
בהשוואה לצמיחה של 6%
היא דוגמה
באוכלוסייה היהודית קודם
לכך – באמל"ט
לכן.

יש קרוב ל80-
מרכזי חב"ד

בתי ספר אשכנזיים מפגינים
את הירידה הגדולה ביותר –
 - 28%ובתי הספר של מגן
דוד (יוצאי חאלב) הם בעלי
שיעור הצמיחה הגבוה ביותר –  46%מכלל אוכלוסיית
התלמידים .מתוך קבוצה זו 40% ,הלכו לבתי ספר
חרדיים .הגידול בשיעור הנרשמים לבתי ספר דתיים
משקף גם שינויים דמוגרפיים בהרכב אוכלוסייתה
של הקהילה וגם את הגעתם של מחנכים מקהילות
דרום אמריקאיות מאוד אורתודוקסיות .כמוכן ,הדבר
משקף מגמה עולמית בחינוך היהודי.
השוואה לארגנטינה שופכת אור על שינויים בעלי
משמעות .בעוד שבעשור האחרון של המאה העשרים
סך של  16בתי ספר נסגרו ורק שישה הצליחו לשרוד
תהליך של ארגון מחדש רציונאלי ,כיום ישנם בסך
המכון למדיניות העם היהודי
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הכל  42בתי ספר שמתוכם  14בתי ספר יומיים
המספקים חינוך מבית הספר היסודי ועד לתיכון,
ו 17-בתי ספר המוגבלים לגן חובה ויסודי .בעוד
שהנתונים מצביעים על ירידה שיטתית באוכלוסיית
התלמידים יחסית לשנים קודמות (רק  17,075בשנת
 2002לעומת  19,274בשנת  ,)1999הם מצביעים
על כך ש 43%-מהילדים היהודים בגיל בית ספר
אכן לומדים בבתי ספר יהודיים .שיעורי ההרשמה
הגבוהים ביותר מצויים בבתי הספר הדתיים .יש
להבין מגמות חינוכיות אלו לאור הגישה המשתנה
כלפי חינוך בעולם היהודי.
אם לדייק ,במהלך שני
מדינות אמל"ט
העשורים האחרונים ,שיעור
ממלאות
הילדים המתחנך בבתי ספר
תפקיד מפתח
יהודים יומיים גדל בקצב
בהעמדת
חסר תקדים .מעריכים
המדינה
שבארה"ב היו  60אלף
הפלסטינית
תלמידים בבתי ספר יומיים
במרכז סדר
בשנת  1962אך בשנת
היום העולמי
 1982-83כבר היו 104
אלף תלמידים ( 10%מכלל
התלמידים
אוכלוסיית
היהודים); בשנת  2000היו
כמאתיים אלף ,כשקרוב
לרבע מאוכלוסיית התלמידים היהודים בגיל בית
ספר הולכים לבית ספר יומי .כיום מעריכים שמדובר
ב 242-אלף תלמידים.
חיבור המושגים של המשכיות וחינוך בשיח הציבורי
הוא תופעה חדשה למדי מחוץ לאמריקה הלטינית,
שהתפתחה במלוא העוצמה ב"עת לפעול" (A Time to
 ,)Actדיוניה של הוועדה לחינוך יהודי בצפון אמריקה
( .)1991-1990התרחבות זו של החינוך היהודי
ושיעורי הצמיחה הגבוהים של האוכלוסייה במגזר
האורתודוקסי הפכו למגמות מרכזיות המקבילות
לדפוסים היהודיים החדשים ,האזוריים והעולמיים.
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בדומה לקהילות יהודיות ברחבי העולם ,החיים
היהודיים הקולקטיביים באמריקה הלטינית עברו
שינוי קיצוני הודות לדפוסים הגלובליים המפגינים
מגמות מתכנסות ומתפלגות כאחד :מעבר
מאינדיבידואליזציה לאישור קולקטיבי ולהיפך;
מעבר מצירים של קהילה דתית לצירים קהילתיים
לא דתיים ,לצד תפקידם ההולך וגדל של בתי
הכנסת; מעבר מחילוניות אל דתיות גוברת .אפילו
בקרב יהודי אמל"ט ,מגמות אלו אינן ליניאריות אלא
הן משקפות רגעים שונים ,עליות ומורדות ונתיבים
מצטלבים.
תוך תהליכי הגלובליזציה והעל-לאומיות ,הסכסוך
הישראלי-פלסטיני משקף את ההשפעה ההדדית
המורכבת בין הדינאמיקה הבינלאומית ,האזורית,
הלאומית והמקומית .מדינות אמריקה הלטינית
ממלאות תפקיד מפתח בהעמדת המדינה
הפלסטינית במרכז סדר היום העולמי .כבר בדצמבר
 2010התרחשה שורה של הכרות מצד מדינות שונות
באמריקה הלטינית את מדינת פלסטין .ברזיל נטלה
את היוזמה וזמן קצר אחר כך באו בעקבותיה גם
ארגנטינה ,בוליביה ,אקוודור ופרגוואי .ממשלות ניאו-
פופוליסטיות בוונצואלה ,בוליביה ,אקוודור וניקרגואה
מילאו תפקיד מוביל (ראו ההערכה השנתית של המכון
למדיניות העם היהודי.)2011 ,
עניין זה הסתייע עוד בהיערכות מחדש של אינטרסים
בינלאומיים ולאומיים ו"קודים תרבותיים" דומים
המאפיינים מגזרים רחבים של חשיבה ציבורית,
תקשורת ,מחנות פרוגרסיביים ואינטלקטואליים
שמאלניים .ההיסטוריה והמסלול הרעיוני האנטי-
אמריקאי ,אנטי-קולוניאלי ואנטי-אימפריאליסטי של
אמריקה הלטינית הובילו לחיזוק הדדי של משמעויות
בקרב מרכיבים שונים :אנטישמיות ,אנטי-ציונות
ואנטי-ישראליות (.)Volkov 2007; Bokser 2012
עם זאת ,ב 23-לספטמבר ,2011 ,כשברזיל ,שבאותו
הזמן הייתה חברה לא-קבועה במועצת הביטחון של

האו"ם ,מהווה יוזמת עיקרית ,החל לגבור תהליך
מקביל של לגיטימציה כלל-עולמית של העניין
הפלסטיני לאחר תמיכתם של מעל למאה חברי
העצרת הכללית של האו"ם בהצעה הפלסטינית
לקבל מעמד של חבר מלא ,מהלך שנעצר ע"י
וטו אמריקני .ניתן לראות באמריקה הלטינית כר
פורה לשני תהליכים נוגדים וסימולטניים  -דה-
לגיטימציה של ישראל ולגיטימציה של פלסטין,
כשהלגיטימציה של פלסטין נעשית בהתאם
לדפוס של רשתות סינגור על-לאומיות של פעילים
הקשורים יחד דרך ערכים משותפים ,שיח משותף,
וחילופין אינטנסיביים של מידע ושירותים .הם
משמעותיים מבחינת המגעים שלהם עם שחקנים
שהם מדינות ולא-מדינות (איגודים אזרחיים
וארגונים לא-ממשלתיים ,אקדמיה ,תקשורת,
איגודי סחר וסטודנטים) ובכך תורמים להתכנסות
של נורמות חברתיות ותרבותיות ( Keck and Sikkink
.)1999; Wajner 2013
כשמתבוננים בתקשורת הברזילאית ,ניתן לראות
שמתן לגיטימציה ליצירתה של מדינה פלסטינית
מאחד מגוון רחב של ארגונים אזוריים ,אתניים,
חברתיים ,דתיים ,אקדמיים וארגוני עובדים (שם).
על פני האזור ,מגמות דומות ומצטלבות יוצרות
תנאים נוחים לצמיחתן של חברות אזרחיות בתהליך
הדמוקרטיזציה .מידת הלגיטימציה לשאיפות
הפלסטיניות למדינה בקרב אוכלוסיות מקומיות,
הנובעת מרשתות סינגור על-לאומיות ,מבוססת
במידה רבה על קיומו (או היעדרו) של בסיס תמיכה
עיקרי .אוכלוסייתה הערבית של ברזיל נאמדת ב11-
מיליון איש ,מתוכם שישים אלף פלסטינים .לצ'ילה
יש אוכלוסייה פלסטינית – רובה נוצרית – של כארבע
מאות אלף איש .כבעבר ,הדבר יכול להביא לאפקט
דומינו שיוביל קרוב לוודאי להתיישרות נוספת של
עמדותיהן של גואטמלה ,מקסיקו ,צ'ילה וקוסטה-
ריקה.

ביטויים אחרים להיערכויות מחדש ברמה העל-
לאומית ,המעוגנות בתרחיש של קיטוב פוליטי ,כוללים
את ההסכם בין איראן לארגנטינה מינואר  2013בדבר
הקמת "ועדה לגילוי האמת" לחקר התקפת הטרור
על המרכז הקהילתי היהודי בבואנוס איירס (.)AMIA
זאת על אף שני תובעים ארגנטיניים הטילו באופן
רשמי את האשמה על איראן ,והדבר הוביל בשנת
 2007להוצאת צווי מעצר מטעם ממשלת ארגנטינה
כנגד שישה איראנים ,כולל שר ההגנה והנשיא לשעבר.
ההסכם להקמת ועדה משותפת לגילוי האמת מייצג
על-
היערכות-מחדש,
לאומית ואזורית חדשה ,בין
ניתן לראות
ארגנטינה ואיראן.

באמל"ט כר
פורה לשני
תהליכים נוגדים
וסימולטניים –
דה-לגיטימציה
של ישראל
ולגיטימציה
של פלסטין

הרצון של ארגנטינה ליטול
תפקיד מוביל ביבשת
לאחר מותו של שאבז
והאינטרס שלה בהרחבת
היחסים הכלכליים עם
איראן מסבירים במידה
רבה את השינוי בעמדתה.
הסכם זה ,שאושר ע"י
הקונגרס הארגנטיני וגונה
ע"י מנהיגים יהודים ,מסכם
סדרה של תהליכים הנוגעים
לאינטראקציות מורכבות בין אזרחות ,נאמנות והעולם
היהודי הגלובלי .התפקיד והזהות היהודית של שר
החוץ טיממרן ,אשר מילא תפקיד מכריע במו"מ,
לצד ביטוי עמדות כנגד ההסכם מצד שחקנים בעולם,
דוגמת מדינת ישראל והקונגרס היהודי העולמי,
שופכים אור על אינטראקציות מסוג זה.
העימות עם הממשלה הגיע לרמות חסרות תקדים
ואיחד מנהיגות שבדרך כלל שיקפה חלוקות פוליטיות
לאומיות .כך ,נושאים של קיום ושייכות ,ההתכנסות
של השתתפות קולקטיבית והחפיפה בין זירת הדיון
והפעולה הלאומית והקהילתית מצביעים על מקרה
המכון למדיניות העם היהודי
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ייחודי של פוליטיזציה קהילתית ונראּות גוברת של
הקהילות היהודיות באזור .קהילות יהודיות באמריקה
הלטינית מפגינות נוכחות והשתתפות גוברות בזירות
הציבוריות המתרחבות של משטרים אשר הצליחו
לקדם תהליכי דמוקרטיזציה וחברות אזרחיות
אוטונומיות.

המלצות מדיניות:
הגירה בינלאומית ודפוסים חדשים של תנועה
•
מצביעים על הצורך לעצב מדיניות קהילתית
המכוונת לזיהוי :א) דפוסי הניידות המאפיינים
את היהודים הלטינו-האמריקאיים וכך את
משאבי האנוש הזמינים הן בארצות המוצא
והן בארצות היעד; ב) המעגלים והרשתות
המקלים על חילופין אינטלקטואליים ,מדעיים,
חינוכיים ואמנותיים ,כך שתוצרים של ידע
ויצירה לא יישארו עוד מבודדים ותחת זאת ניתן
יהיה לאסוף ,להעביר ,ולחלוק אותם ובדרך זו
לאפשר לקהילות היהודיות באזור להתפתח
בתנאים שוויוניים יותר; ג) הגדרה של מנגנונים
ופלטפורמות –קיימים ווירטואליים – עבור
שיתוף פעולה אזורי וגלובלי.
זרמי הגירה מתגברים של יהודים מאמריקה
•
הלטינית אל ארה"ב ,ישראל ויעדים אחרים
מציבים אתגרים חדשים בפני גיוונן של הקהילות
המארחות ולכן דורשים מהמוסדות היהודיים
אסטרטגיות חדשות של שילוב הנותנות מענה
לספציפיות ולהבדל ,על מנת להחליף את
התגובות הסטנדרטיות היוצרות הומוגניות.
יש ליצור ולקדם דרכים ליצירת דיאלוג בין-
תרבותי בתוך הקהילות וסינרגטיות בין מודלים
קולקטיביים.
בהתחשב במיעוט הלטינו-היספאני בארה"ב,
•
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שהוא כבר עתה הגדול ביותר (מגיע ל 50-מיליון
איש) וממשיך לצמוח ,על מתכנני המדיניות
לראות ביהודי אמל"ט מגשרים פוטנציאליים
וכתוצאה מכך לנסח שיתופי פעולה אסטרטגיים
בין-קבוצתיים.
סימנים חדשים של שינוי מצביעים על הצורך
•
להגדיר דרכים לגשת אל עיצוב מדיניות כלפי חיים
יהודיים לטינו-אמריקאיים המבוססים פחות
על תמיכה קולקטיבית בזמנים קריטיים ויותר
על נטייה למניעה וגיבוש של חיים קהילתיים,
תוך שמביאים בחשבון את המורשת התרבותית.
מציאות מרובת-מוקדים וקשרים רוחביים גוברים
בין הבתים החדשים והישנים צריכים גם להנחות
את עיצובן של נקודות מבט חדשות מצד שחקני
מפתח מאמריקה הלטינית המצויים בעמדות
מנהיגות.
כיום ,העל-לאומיות מצביעה על הצורך לחשוב
•
באופן גלובלי ובהתאם לכך נדרשות גישות
גלובליות כאשר מגיבים (או משפיעים) על
מדיניות אזורית ומקומית כלפי ישראל .על
גישות אלו להביא בחשבון שתי רמות :מצד אחד
מדיניות מתואמת ברמה הממשלתית ומצד שני
אסטרטגיות חדשות המכוונות לחברה האזרחית
על תפקידיה ושחקניה החדשים ומנגנוני
ההשתתפות שלה.
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ישראל מתמודדת עם האתגר החרדי:
למה עכשיו ,ומה הלאה?

שאלת שילובם של בני "המגזר החרדי" בכלל החברה
בישראל עומדת במרכז סדר היום הפוליטי כבר במשך
למעלה משנה ,ונראה שתמשיך להעסיק את ישראל
בחודשים ובשנים הקרובות ברמת אינטנסיביות
גבוהה יחסית .זו סוגיה מורכבת ,שכלולות בה
סוגיות משנה רבות וחשובות שביניהן יחסי גומלין,
ושספק אם יכול להימצא לה "פתרון" קצר טווח אחד
שישביע את רצון כל המעורבים בה .בעיקרה ,נוגעת
שאלת החרדים בישראל לשלוש שאלות מרכזיות:
השתלבות כלכלית של החרדים כמגזר יצרני ומועיל
לכלכלת ישראל; שיוויון בנטל – קרי ,בעיקר ,גיוס
חרדים לצה"ל ו\או תרומה מקבילה שלהם באמצעות
שירות לאומי; הסדרה של הסטטוס קוו התרבותי-
דתי באופן שיחליש את ההשפעה החרדית על חיי
שאר אזרחי ישראל .1הגידול הדמוגרפי המהיר של
המגזר החרדי (תחזיות דמוגרפיות מעריכות שב-
 2020יהיו  50%מהילדים היהודים העולים לכיתה א'
במערכת החינוך חרדים) רק מחדד את הצורך במתן
מענה מהיר לשאלות שהוצגו כאן .שאלות שאם לא
יקבלו מענה כעת עלולות להתברר כבלתי פתירות
בעתיד.
בנייר זה נרחיב במטרה להשיב על כמה משאלות
היסוד הנוגעות להתפתחויות של השנה האחרונה:
מדוע עלתה השאלה החרדית לראש סדר היום
•
הפוליטי והחברתי דווקא כעת?

מהם המרכיבים העיקריים של השינוי המוצע
•
ביחסי המגזר החרדי עם שאר החברה הישראלית?
מה הסיכוי לממש שינוי זה ,ומה יכול לסייע
•
ולהפריע בפעולות המימוש?

רקע :שנת החרדים
"שנת החרדים" של ישראל תחילתה במשבר חוקי,
המשכה במשבר קואליציוני ,וסיומה (הזמני) ברה-
ארגון פוליטי שאוצר בחובו אתגרים והזדמנויות
לטיפול במתחים הנובעים מיחסי המיעוט החרדי
והרוב הלא-חרדי בישראל.
המשבר החוקי פרץ בחודש פברואר  ,2012כאשר בית
המשפט העליון 2החליט לבטל את הארכת תוקפו
של "חוק טל" ,שעליו נסמך הסדר תורתו-אומנותו
המאפשר שיחרורם (ובלשון מדוקדקת "דחיית
שירותם") של למעלה מ 60-אלף תלמידי ישיבה
חרדים משירות צבאי .בית המשפט עשה זאת במענה
לעתירה שעירערה על חוקיותו של ההסדר המאפשר
את שיחרור תלמידי הישיבה משירות צבאי ,בטענה
שהסדר כזה "פוגע בזכות לשוויון כחלק מן הזכות
לכבוד האדם" .ביטולו של החוק ,שנקבע בפועל
לחודש אוגוסט  ,2012השמיט למעשה את הבסיס
החוקי לפטור משירות וחייב לכאורה את הממשלה
ואת צה"ל להיערך לגיוסם של אלפים רבים מבני
המכון למדיניות העם היהודי
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הישיבות (ב 2011-הודיעו  7700ישראלים שהגיעו
לגיל גיוס ש"תורתם אומנותם" ולא גוייסו) .ההכרח
למצוא תחליף לחוק טל  -שמצד אחד יפתור את
המדינה מכורח חוקי שאינה חפצה בו וספק אם היא
יכולה לעמוד בו בלא השקעת משאבים ניכרים מאוד,
ושמצד שני יוביל לבלימת מגמת העליה הנמשכת
במספר הפטורים – הניע מהלכים פוליטיים ששיאם
בהקמת הקואליציה עם מפלגת קדימה ("קואליציית
ה )"94-בקיץ .2012
בתחילת חודש מאי של שנת  2012הורחבה הקואליציה
בראשות ראש הממשלה
בנימין נתניהו באמצעות
לפיד:
צירופה של הסיעה הגדולה
"ש"ס ויהדות
בכנסת ,קדימה בראשות
התורה אינן
שאול מופז ,לשורותיה.
יכולות לשבת
צעד מפתיע זה ,שהעניק
בממשלה
לראש הממשלה רוב של 94
שתעשה את
מתוך  120חברי כנסת ,נומק
השינוי שעליו
במסיבת עיתונאים על ידי
הלכנו לבחירות"
שני המנהיגים בהצגת סדר
יום חדש שבראשו ארבעה
נושאים .הראשון שבהם,
כפי שהגדירו נתניהו ,היה
"להעביר חלוקה הוגנת
ושוויונית של הנטל במקום חוק טל" .קרי ,לנסח חוק
חדש שיחליף את הסדר הפטור של תלמידי ישיבה
חרדים משירות צבאי .בעקבות החבירה הקואליציונית
הוקמה ועדה "לקידום השיוויון בנטל" שבראשה
הועמד חבר הכנסת יוחנן פלסנר מקדימה ,ושעליה
הוטל למצוא את הנוסח התחליפי לחוק .אלא שוועדה
זו לא האריכה ימים ,וכהונתה הסתיימה במשבר
פוליטי לאחר שראש הממשלה החליט מסיבותיו
לפזרה .מסקנותיה ,שפורסמו רק לאחר שכבר התברר
כי ראש הממשלה איננו מתכוון לאמצן ,גרסו עיקרון
מפתח של "שירות לכל" .הן כללו יעד של גיוס שמונים
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אחוז מכל מחזור גיוס במגזר החרדי שיושג כבר בשנת
 .2016כמו כן נקבע כי על משתמטים מגיוס ועל
הישיבות שבהן הם לומדים יוטלו קנסות כבדים .ועדת
פלסנר נדרשה גם לשאלת שירותם של הערבים אזרחי
ישראל וקבעה כי ראוי שגם עליהם יחול עקרון שירות
לכל .עם זאת ,נמנעה ועדת פלסנר מקביעת יעדים
מפורטים לשירות הערבים והציעה כי יעדים כאלה
יוגדרו על ידי ועדה נוספת שתוקם לשם כך .כאמור,
ראש הממשלה הסתייג ממסקנות הועדה ,וחשב
שהצעותיה מוגזמות ו"כוחניות" ,כפי שצוטט ,ושראוי
למצוא פתרון מוסכם והדרגתי יותר לבעיית השיוויון
בנטל .כך או כך ,פירוק ועדת פלסנר בישר את סופה
של הקואליציה הרחבה קצרת הימים ,וזמן לא רב אחר
כך החליט נתניהו להקדים את הבחירות.
לאחר המשבר החוקי והמשבר הפוליטי שביטא
את כשלון המערכת בהסדרת תחליף לחוק טל,
באו בחירות  2013והקמתה של קואליציה חדשה.
בקואליציה זו המפלגות החרדיות לא הוזמנו ליטול
חלק ,כדרישת שתי החברות המרכזיות שחברו
למפלגת הליכוד-ביתינו בהקמת הקואליציה – מפלגת
המרכז הליברלית "יש עתיד" בראשות שר האוצר
יאיר לפיד ,ומפלגת הציונות הדתית "הבית היהודי"
בראשות שר הכלכלה והמסחר נפתלי בנט .במהלך
השיחות להרכבת הקואליציה התעקשו שני מנהיגי
המפלגות הללו שלא יצטרפו לקואליציה אלא אם
המפלגות ה"חרדיות" (ש"ס ו"יהדות התורה") יושארו
מחוצה לה .בנמקו את ההתעקשות הזאת הסביר לפיד
כי "איני מאמין שש"ס ויהדות התורה יכולות לשבת
בממשלה שתעשה את השינוי שעליו הלכנו לבחירות:
השינוי בקריטריונים לדיור ,לימודי ליבה לכל ,השיוויון
בנטל הגיוס ,הקיצוץ המתבקש בתקציבי הישיבות".3
בכך הציב למעשה את שינוי סדר היום בהקשר החרדי
בראש מעייניה של הממשלה החדשה .ראש הממשלה,
שרצה בהקמתה של קואליציה שבה ישבו יחדיו גם
המפלגות החברות בה כעת וגם החרדים ,נאלץ

להשלים עם מציאות הכופה עליו סדר יום פוליטי
שלא רצה בו במתכונתו הנוכחית .מציאות חדשה זו
מוצאת ביטוי נרחב גם בהסכמים שעליהם חתם ראש
הממשלה עם המפלגות החברות בקואליציה ,שאת
עיקריהם נפרט בהמשך.

למה דווקא עכשיו?
על השאלה מדוע הגיעה החברה הישראלית ל"רגע
המשבר" שלה מול החברה החרדית אין כמובן תשובה
אחת .מדובר בהצטברות של נסיבות מסוגים שונים
שמצד אחד דחפו את הסוגיה החרדית לראש סדר
היום ,ומצד שני פינו את סדר היום מנושאים אחרים,
מתחרים.

ירידת הנושא המדיני
ברשימת הגורמים שאפשרו את עליית הנושא
החרדי למיקום גבוה ברשימת העדיפויות יש להציב
את דחיקתו של הנושא ה"מדיני" – ובעיקר את
תהליך השלום הישראלי-פלשתיני – ממרכז הזירה.
בשנים האחרונות ,ובעצם בתהליך שתחילתו כבר
לאחר קריסתה של ועידת "קמפ דיוויד" בשנת
 2000ופריצתה של "האינתיפאדה השנייה" התגבש
קונצנזוס רחב בחברה הישראלית המטיל ספק
בסיכויים לפריצת דרך מדינית עם הרשות הפלשתינית
ולהשגת הסכמי שלום ( 67%הסכימו עם הטענה כי
"לא משנה איזה מהמפלגות תזכה בבחירות תהליך
השלום עם הפלשתינים יישאר תקוע מסיבות שאינן
קשורות בישראל ואין סיכוי בעתיד הנראה לעין
שהוא יתקדם" .)4הסכמה חברתית רחבה זו דחקה
את הסוגיה הפלשתינית ממרכז סדר היום הפוליטי
לטובת נושאים אחרים ,ואפשרה התמקדות בסדר יום
"אזרחי" ביתר שאת לעומת שנים קודמות .העדפה
זו ניכרה בכל מגזרי החברה הישראלית ,אך בלטה

במיוחד בקרב מצביעי המרכז והמרכז-שמאל שבעבר
הציבו את סוגיית השלום גבוה בסדר העדיפות שלהם,
ואילו בבחירות  2013מיקמו נושאי "פנים ,דת ,חברה
וכלכלה" ( 80%ממצביעי "יש עתיד" 51% ,בקרב כלל
הבוחרים.)5
הסטה זו של תחומי העניין האלקטורליים הביאה
לא רק לשינוי בתוצאות הבחירות אלא גם לשינוי
באופן שבו הורכבה הקואליציה .בעבר נטו המפלגות
להסתדר על פי מפתח של ימין-שמאל מדיני ישראלי
– קרי ,מפלגות ניציות בגוש אחד ומפלגות יוניות בגוש
השני כאשר החרדים מהווים
מכיוון
מאזניים.
לשון
הסוגיה החרדית
שעבור המפלגות החרדיות
נדחפה לראש
הייתה
ההתמקדות
סדר היום,
בנושאים מגזריים ,ועניינם
ואילו נושאים
בסוגיות המדיניות היה
אחרים,
נמוך יותר ,הזירה הפוליטית
מתחרים,
הסתדרה לפי צרכיהם.
פונו ממנו
במציאות של שני גושים,
הגוש שמוכן היה לאפשר
לחרדים חופש פעולה רב
יותר ו"לשלם" להם במטבע
קשיח עבור תמיכתם ,זכה
בקולם שאיתו יכול היה
לנסות ולקדם את מטרותיו המדיניות ,לפחות עד
גבול מסויים .6וכתמונת מראה למציאות זו :מרגע
שירדה הסוגיה המדינית מראש סדר היום והמציאות
ה"גושית" כבר אינה קיימת כמוטיב מרכזי בהקמת
הקואליציה ,איבדו החרדים את מעמדם .מציאות
חדשה זו בלטה במיוחד בעת התגבשותה של ה"ברית"
הקואליציונית של "יש עתיד" ו"הבית היהודי" ,מפלגות
שחלוקות ביניהן בשיח המדיני אך הצליחו לאתר
מכנה משותף רחב בתחומים אחרים שנראו לראשיהן
דחופים יותר לטיפול ועל כן אפשרו חבירה משותפת
לקואליציה למרות הפערים המדיניים.
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תיסכולו של הרוב השקט
מזה זמן פשתה בזירה הציבורית התנגדות למה
שנתפס בעיני ישראלים רבים כ"שלטון המיעוט".
קבוצות שונות בציבור זיהו את ה"מיעוט" על פי
תפיסת עולמן :לעיתים היו אלה ה"מתנחלים"
שהשמאל הישראלי רואה בהם את מי שמנווטים את
מדיניות ישראל ביהודה ושומרון; לעיתים ה"עשירים"
האחראים למדיניותה הכלכלית של ישראל; ולעיתים
קרובות היו אלה כמובן "החרדים" ,המכתיבים לישראל
סדר יום דתי-תרבותי שאיננו מקובל על רוב תושביה.
תחושה זאת של מיעוט
השולט ברוב מובילה תמיד
התחושה שיש
לתסיסה ולדרישה לשינוי,
מיעוט השולט
שבו הרוב יכפה את דעתו
ברוב מובילה
מחדש על המיעוט .דרישה
תמיד לתסיסה
כזאת אפשר לזהות ,למשל,
ולדרישה לשינוי
בגל הניסיונות להעביר
בכנסת חוקים שיגבילו את
כוחם של התקשורת ,בית
המשפט ,השמאל ,והערבים,
המנצלים לכאורה את
החופש שהם נהנים ממנו
בישראל כדי לכפות על הרוב
השקט סדר יום שאיננו
מקובל עליו .בגל זה ,שרובו נבלם על ידי הממשלה
והכנסת ,כמו גם בדרישה הגוברת בציבור לשנות
את מתכונת ההסדרים מול המגזר החרדי ,אפשר
לזהות כמיהה להחזרת ריבונות הרוב הישראלי-ציוני
העובד ומתגייס על כלל החברה .לפיד עצמו ,בעימות
מתוקשר וחריף עם חברי הכנסת מהסיעות החרדיות
בפתיחת מושב הקיץ של הכנסת ( ,)2013נתו ביטוי
לתחושה כזאת כאשר הטיח בחבר הכנסת משה
גפני מסיעת "יהדות התורה"" :אני לא מקבל מכבודו
הוראות .המדינה סיימה לקבל מכבודו הוראות .בגלל
זה אתה כבר לא יו"ר ועדת הכספים ,כי נמאס לנו לקבל
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מכבודו הוראות" .7כמיהה זאת לריבונות עומדת כמובן
גם בבסיס הדרישה שבכל הסדר עתידי עם החרדים
יהיה צה"ל הריבון המכריע מי ללימודים ומי לגיוס,
ולא הרבנים החרדים.

עליית הנושאים החברתיים
שאלות חברתיות עלו לראש סדר היום הישראלי גם
משום שהתפנה מקום לשיח החדש הזה ,אך גם בגלל
סיבות אחרות .מה שכונה בהערכה השנתית הקודמת
"מרד הלא-מקופחים" ,8שבשיאו התייצבו מאות אלפי
ישראלים לקיץ של מחאה נגד מדיניותה הכלכלית-
חברתית של הממשלה שיקף היטב מגמה זו.
סיבותיה של מגמה זו אינן ברורות לחלוטין ,וגם
לה חברו מן הסתם סיבות רבות ובהן :עלייתו
של האינדיבידואליזם; הרחבת הפערים בחברה
הישראלית; ההתפצלות ל"מגזרים" על חשבון תחושת
הקולקטיב; מגמות עולמיות הנוגעות להתפשטות
הקפיטליזם ולהדי המשבר הכלכלי של סוף שנות
האלפיים .באורח אירוני במעט ,דווקא תחושת הרווחה
היחסית שחלקים ניכרים מן החברה הישראלית
נהנים ממנה היום הרבה יותר מאשר בעשורים
מוקדמים יותר לקיומה של ישראל ,מייצרים אצל
אותם ישראלים רצון עז לחלוקת משאבים שתיטיב
איתם יותר .ככל שישראל מתבשמת יותר ב"מצליחני"
ההיטק ועסוקה יותר בסיפוריהם של "עשירי" ישראל,
כך מבקשים יותר ישראלים לעצמם נתח גדול יותר
מן העוגה המחולקת לאחרים אך – נדמה – לא תמיד
למי שמגיע לו .במוקדה של מחאת קיץ  2011עמד
סנטימנט חריף של התנגדות מעמד ה"פראיירים" – מי
שעושים יותר ומקבלים פחות – לאופן שבו נקבע סדר
היום הישראלי .סנטימנט זה הוא שסייע למפלגת "יש
עתיד" לגרוף קולות רבים כל כך ( 19מנדטים בכנסת),
והוא שהמשיך ראש המפלגה לבטא גם לאחר מינויו
לשר האוצר כאשר דיבר על "מעמד ביניים" ישראלי
הכולל משפחות שמרוויחות עד כדי  20אלף שקלים

בחודש – הרבה מעל לחציון ההכנסה הישראלי –
והנוסעות לחו"ל "פעם בשנתיים".9
הסטה זו של מוקדי ההתעניינות לנושאים כלכליים-
חברתיים באה כאמור לידי ביטוי גם בניסוח סדר
העדיפויות של המצביעים בקלפי .אך כדי שתהפוך
דווקא את השאלה החרדית למכרעת כל כך בסדר היום
צריך להוסיף לה אלמנט נוסף :היותם של החרדים
גורם מאחד בין נושאים רבים במחלוקת.

החרדים כגורם מאחד
"לממשלה זו ולבאות אחריה" ,נכתב בהערכה השנתית
הקודמת" ,כבר לא יהיה קל כל כך כמו בעבר לבצע
מדיניות כלכלית וחברתית בלי לשאול תחילה את
פי 'העם'" .והעם ,כאשר הוא נשאל לדעתו ,בין מתוך
בחירה עקרונית ובין אם מכורח פוליטי ,נותן תשובה
מבולבלת ומלאת סתירות במקרים רבים" .המחאה
החברתית" נעה כמטוטלת בין רצון לסייע ל"מעמד
ביניים" שלא תמיד הוגדר היטב ,לבין רצון להיטיב
ולרומם את "השכבות החלשות" .גם המאבק המפלגתי
לבש צביון של מחלוקת כזאת .מפלגת העבודה דיברה
בשם ה"מחאה" תוך התמקדות בשכבות החלשות,
בהשכלה ובהכנסה" .יש עתיד" שמה דגש רב הרבה
יותר על המחאה כתנועה המבטאת דווקא את
תסכולם של צעירים שהשכלתם גבוהה אך שהכנסתם
אינה גבוהה מספיק ביחס לציפיות שטיפחו.
זירה אחת שביחס אליה היו מעט חילוקי דעות היא זו
הנוגעת לסוגיה החרדית .אמנם נרשמו הבדלים בדגשים
ובטון של מנהיגים שונים למול האתגר החרדי ,אולם
בדיקת עמדות המצביעים מראה בבירור כי אין בעניין
זה פער אמיתי בין מצביעי מפלגות מרכז ושמאל שונות.
זוהי למעשה זירה כמעט בודדה שבה מתאחד רצונו של
רוב העם לכדי תוכנית מגובשת וברורה שעיקריה :ביטול
הפטור משירות צבאי לחלוטין או כמעט לחלוטין ,ביטול
הטבות כלכליות המחזקות את המגזר החרדי "על חשבון"
כלל הציבור ,ושילב כלכלי מואץ של החרדים כמגזר יצרני.

למעשה ,בהקשר זה מתיישבים רצונותיו הברורים של
העם המתבטאים כמעט בכל סקר דעת קהל .10הציבור
הרחב מעוניין ,ברוב עצום ,ב"שיוויון בנטל" השירות
בצבא .בכירי כלכלה והמשק מזהירים מזה שנים
כי מצב התלות הנוכחי של המגזר החרדי בתמיכת
המדינה לא יוכל להחזיק מעמד לאורך זמן .בעשרות
השנים האחרונות הפכה החברה החרדית ל"חברת
לומדים" ששיעור הגברים המועסקים בה (מעל גיל )25
נמוך מ 50%-וששיעור העוני בה גבוה מאוד (.)56%11
ההכנסה הממוצעת למשק בית חרדי היא כמחצית
ההכנסה הממוצעת למשק
בית לא חרדי בישראל.

החרדים
נתפסים ע"י
מרבית החברה
הישראלית
כמעמסה
המציגה דרישות
בלתי-מוצדקות
כלפי מגזרים
אחרים

בנסיבות אלה ,ההתמקדות
הפוליטית בסוגיה החרדית
מפתה מאוד עבור מי
שעומד בראש מפלגה
לא-חרדית .הסיכון לאבדן
מצביעים (לא חרדים)
כתוצאה מדרישה בלתי
מתפשרת לטיפול במגזר
החרדי כמעט ואיננו קיים
– ודאי שלא למי שמנהיג
מפלגת מרכז חילונית כזאת
או אחרת ( 76%מהציבור
12
תמך בהקמת ממשלה "ללא המפלגות החרדיות" ).
ולעומת זאת ,יכולתם של פוליטיקאים לייצר מסר
ברור ופופולארי סביב הנושא הזה ברורה .החרדים
נתפסים על ידי מרבית החברה הישראלית כמעמסה
שתרומתה לכלל אינה מספקת ושדרישותיה כלפי
מגזרים אחרים אינן מוצדקות .בהקשר הדתי-
תרבותי באה שנת החרדים-במרכז בעיתוי גרוע
במיוחד ,שכן במקביל למשבר החוקי והפוליטי
שתוארו לעיל התרחשו מעט לפני ובמהלך שנה זו
גם מספר אירועים שקיבעו בתודעת אזרחי ישראל
את תדמיתם השלילית של "החרדים" :כך בפרשת
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היריקה על ילדה בת שמונה בעיר בית שמש ,כך
בסיפורים שונים על נשים הנשלחות לשבת בחלקו
האחורי של אוטובוס שהופרד מטעמי צניעות
(ובניגוד לחוק) ועוד.
לכן ,אין להתפלא על כך שרבות מהמפלגות
שהעמידו במרכז מערכת הבחירות שלהן נושאים
"חברתיים" ו"כלכליים" מצאו בדרישה הבלתי
מתפשרת לטיפול במגזר החרדי זירה שקשה שלא
להיכנס אליה .מפלגת "קדימה" בראשות שאול
מופז ביקשה לנצל את הובלתה את "ועדת פלסנר"
לקמפיין שתבע "לשלם
לחיילים כמו לאברכים".13
החרדים,
מפלגת "יש עתיד" שאלה
בהפרדה שגזרו
את הממשלה "איפה
על עצמם
הכסף?" ברמזה לכך שחלקו
מהחברה ,לא
ניתן לחרדים ללא תמורה
מצאו מסילות
ראויה לחברה הישראלית.
להידברות
ומפלגת השמאל מרצ
שתפחית
ניצלה את ההימנעות של
מעוצמת הניכור
מפלגת העבודה והעומדת
והכעס כלפיהם
בראשה שלי יחימוביץ
מלתקוף את החרדים כדי
להעביר אליה בוחרים תוך
טענה ש"יחימוביץ' תחבור
לחרדים
ולמתנחלים".14
החרדים ,בהפרדה שגזרו
על עצמם מן החברה ,לא מצאו מסילות להידברות
שתפחית מעוצמת הניכור כלפיהם ומעוצמת
הכעס שהופנה אליהם .15ובמקביל ,בתלות שפיתחו
בתמיכה הכלכלית של המדינה ,מצאו את עצמם
חשופים לפגיעה מיידית ברווחתם אם לא יקבלו
עליהם כללי משחק חדשים.
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הבחירות ותוצאותיהן
הבחירות שנערכו בישראל בחודש ינואר 2013
הפתיעו בתוצאותיהן ,והכתיבו סדר קואליציוני חדש.
שתי המפלגות שיצאו מהבחירות מחוזקות בהרבה,
ושהשפעתן על סדר היום – כל עוד הן מאוחדות
– משמעותית מאוד ,העמידו את שאלת השיוויון
בנטל במרכז הדיונים שניהלו עם הליכוד-ביתנו על
הרכבת הקואליציה .תוצאת הדיונים הללו הכתיבה
שני שינויים משמעותיים .הראשון :קואליציה ללא
ייצוג למגזר החרדי ,ולמעשה ,קואליציה המשוחררת
לפחות להלכה מתכתיב פוליטי הכפוף לסדר היום
החרדי .השני :הסכמים קואליציוניים מפורטים למדי
שבהם התחייבות לשינוי מואץ של הסדרים הנוגעים
לחברה החרדית.
על משמעות הדרתם של החרדים מן הקואליציה
אין צורך להרחיב הרבה .ברור כי ללא עמדות מפתח
פוליטיות שהיו ברשותם במשך שנים רבות (ראשות
ועדת הכספים של הכנסת ,משרות שר במשרדי מפתח
כמו משרד הפנים ומשרד השיכון) החרדים לא יוכלו
להשפיע באורח ישיר על ההסדרים החדשים הנוגעים
להם .השפעה עקיפה תוכל להיות להם הן באמצעות
פעילות אזרחית (הפגנות ,העדר שיתוף פעולה) והן
באמצעות שימור הקשר עם גורמים בתוך הקואליציה
המעוניינים להימנע מ"שריפת גשרים" עם החברה
החרדית .ידוע שראש הממשלה הסתייג מן הדרישה
להשאיר את החרדים מחוץ לקואליציה ,וברור כי
ינסה לשמש להם לפה ולשמור לפחות במידת מה על
האינטרסים של שותפיו מאתמול – ואולי גם בעתיד.
עוד תוצאה של הדרת החרדים מן הקואליציה היא
בשיחרורם מהצורך להגיע להסכמות ו"להתיישר" לפי
החלטות ממשלה שהם חברים בה .אמנם כלי המאבק של
מנהיגים חרדים נגד צעדי השינוי המתוכננים מוגבלים
למדי ,אולם ככל שירצו להשתמש בהם יוכלו לעשות
זאת מבלי חשש לאבד עמדות מפתח או תקציבים.

מבחן ההסכמים הקואליציוניים
בשלב מוקדם זה של חיי הקואליציה החדשה קשה
כמובן לדבר על יישום של החלטות המשנות את דפוס
היחסים בין החברה החרדית לחברה הלא-חרדית
בישראל .עם זאת ,ההסכמים הקואליציוניים בין
המפלגות קבעו הן עקרונות והן החלטות האמורות
להתבצע על פי לוח זמנים ידוע מראש .מעקב אחר
יישומן של הסכמות אלה בחודשים הקרובים ייתן
מושג טוב יותר על רמת הביצוע של הממשלה ועל
רצינותה בתחום זה.
את קו המבחן הראשון לרצינות הביצוע חצתה
הקואליציה מייד לאחר חג הפסח ,כאשר הקימה,
כנדרש בהסכם הקואליציוני ,וועדת שרים
שתפקידה לנסח את החוק התחליפי לחוק טל.
וועדה זו ,שבראשה הועמד שר ממפלגת "יש עתיד"
(ועדת פרי ,בראשות יעקב פרי ,ששמה הרשמי:
"ועדת השרים לשילוב חרדים ובני מיעוטים
בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה
וליצירת שוויון בנטל") ,הגישה לממשלה טיוטה
להצעת חוק ב 23-במאי ,אשר מסדירה את גיוס
החרדים לצה"ל או לשירות אזרחי .החוק החדש
מתייחס למכלול סוגיית ה"שיוויון בנטל" ,ולא רק
לשינוי הסדר "תורתו אומנותו" של החרדים .כך ,יש
בו התייחסות לקיצור שירות החובה בצה"ל ,וכן
התייחסות לשירות האזרחי שיידרש ממי שאיננו
משרת בצה"ל .בדיונים הראשונים בוועדה התגלעו
חילוקי דעות בכמה סעיפים בין נציגים ממפלגות
שונות ,בין השאר בשאלות הנוגעות לעוצמת
הכפייה על המיועדים לשירות החרדים ,וללוחות
הזמנים לביצוע השינויים (שיו"ר הוועדה ,על פי
דיווחים ,ביקש לקצר לעומת מה שנקבע בהסכם
הקואליציוני) ,אולם ,לבסוף נמצאה פשרה בין
הצדדים.
הקמתה של "וועדת פרי" ועבודתה הן כמובן מבחן

ראשון אך לא אחרון לעומק השינויים הצפויים במהלך
כהונת הממשלה ה .33-בהסכמים הקואליציוניים
נקבע מראש כי השינוי בהסדר "תורתו אומנותו" יהיה
הדרגתי ויתפרס על לפחות ארבע השנים הבאות
– וכך גם נקבע ביחס לשינויים אחרים שהוסכם
עליהם .ממילא ,תחילתו של המהלך תהיה בימיה
של הקואליציה הנוכחית אך סופו יגיע בכהונתה של
קואליציה אחרת ,וכמובן שכל עוד לא הושלם המהלך
המדובר ישנה אפשרות ששינויים פוליטיים מסוגים
שונים יביאו לבלימתו ואפילו להחזרת הסדרים
קודמים לתקנם.

שינויי מפתח כלכליים ביחס לחרדים
חלק ניכר מההסכמים
הקואליציוניים בין מפלגת
הראשית
הקואליציה
הליכוד-ביתינו ובין שתי
שותפותיה העיקריות" ,יש
עתיד" ו"הבית היהודי",
מוקדש לשינוי היחסים
בין מוסדות המדינה לבין
החרדית.
האוכלוסייה
ההצעות לשינוי רבות
ומשמעותיות ,והן פזורות
כמעט בכל סעיף בהסכם.
כך ,למשל ,בחלקו של
ההסכם המוקדש ל"חינוך"
נקבע ששר החינוך – איש מפלגת "יש עתיד" – יגבש
"תוך שישה חודשים מיום כינון הממשלה תוכנית
לימודי יסוד במערכת החינוך" .סעיף זה מכוון בראש
ובראשונה לניסיון נוסף של המדינה לכפות על בתי
הספר החרדיים לימודי יסוד – ניסיון שכל המאמצים
להסדירו בעבר כשלו .המדינה רואה בהחדרת
מסגרת של לימודי יסוד לבתי הספר החרדיים תנאי
הכרחי ליכולתם של צעירים חרדים להשתלב בעתיד

בעבר כשלו
כל מאמצי
המדינה לכפות
לימודי ליבה
על בתי-ספר
חרדיים
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במסגרות תעסוקתיות ויצרניות שיתרמו למשק
הישראלי וישחררו את המדינה מהעול הכלכלי של
תמיכה מתמדת באוכלוסיה החיה בעוני מתוך בחירה.
כאמור ,ומבלי להיכנס לפירוט מלא של ההסכמים
הקואליציוניים ותוכנם ,סעיפים הנוגעים לחרדים
נמצאים כמעט בכל תת פרק שלהם .בפרק על
"קידום קבוצות ומגזרים" נקבע ש"הממשלה תטפל
בסוגיית הדרת הנשים ותבחן שימוש בכלים משפטיים
למניעתה במרחב הציבורי" .אם תתקבל החלטה על
שימוש בכלים כאלה ,הם יופעלו בראשונה נגד נסיונות
חרדיים לכפות הפרדה
בקווי אוטובוס .בפרק הנוגע
אם ימומש
ל"דיור" וכן בפרק הנוגע
ההסכם
ל"שונות" מוצגים סעיפים
הקואליציוני,
דומים וקריטיים בהסדרת
מחירה הכלכלי
יחסי התמיכה הממשלתית
של בחירה שלא
במגזר החרדי .נקבע בהם כי
לעבוד יהיה
"עם הגשת התקציב יגבש
קשה מאוד,
שר האוצר תוכנית לשילוב
ואולי
הדרגתי של קריטריון 'מיצוי
בלתי-נסבל
כושר השתכרות' ,לכל הטבה
או הנחה או פטור המעניקים
משרדי ממשלה" .הסתמכות
על קריטריון כזה – המופיע
במפורש גם בסעיף הדיור כתחליף ל"וותק בנישואים"
– מציב את החרדים למעשה בעמדת נחיתות מובהקת
לקבלת הטבות והנחות אם יבכרו שלא לצאת לעבוד,
אלא ללמוד בישיבה .עם זאת יש לשים לב כי סעיף זה
אינו מיידי ("שילוב הדרגתי") ועל כן ייתכן כי לא יגיע
לביצוע ולמיצוי ,ואם יגיע ,יש אפשרות להפכו כאשר
ישתנו הנסיבות הפוליטיות.
בהסכם הקואליציוני עוד סעיפים רבים הפוגעים
בתמיכה הכלכלית הישירה או העקיפה בחרדים .הוא
קובע ,למשל ,כי משרד הרווחה לא יוכל עוד להעביר
תמיכות אלא "למוסדות שיקומיים או טיפוליים".
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הוא קובע כי הזכאות להנחות במעונות יום ל"תלמידי
'כוללים' בישיבה תורנית" תהיה תקפה "עד חמש
שנות תמיכה" ולא לתקופה בלתי מוגבלת כמוגדר
כיום .הוא קובע כי התשלום המופחת לביטוח בריאות
ולביטוח לאומי לתלמידי ישיבה יהיה גם הוא מוגבל
בזמן – לשבע שנים – ולא לזמן בלתי מוגבל כפי
שנהוג כיום .למעשה ,זהו הסכם שאם ימומש יעמיד
את האזרח החרדי בפני החלטה קשה הרבה יותר
בבואו להחליט אם יבחר בחיי עבודה או בחיי לימוד
(שאין בהם תועלת משקית מובהקת) ,משום שמחירה
הכלכלי של בחירה שלא לעבוד יהיה קשה מאוד ,ואולי
בלתי נסבל.

השינוי המוצע בתחום הגיוס
בקווי היסוד של הממשלה החדשה נקבע כי היא
"תפעל להגברת השיוויון בנטל ,על מנת שכל קבוצות
האוכלוסיה בישראל יישאו בנטל השירות ,בין אם
בשירות צבאי או בשירות אזרחי" ,ובנספח להסכמים
נקבע כי "החברה הישראלית בשלה" למהלך של
"חיבור העולם התורני למרחב הריבוני" .בנספח זה
מפורטת התוכנית המוסכמת לסיום הסדר "תורתו
אומנותו" המוכר כיום ,ולמעבר מודרג של החברה
החרדית מחברה נתמכת כלכלית לחברה יצרנית
שתרומתה למשק כתרומת מגזרים אחרים.
התוכנית קובעת את "חובת" השירות ,ולעומת זאת
מכירה ב"חשיבות ומרכזיות" לימוד התורה "כערך
מרכזי במדינת ישראל" .מבלי להיכנס לפירוט מלא
של סעיפיה ראוי לראות את העקרונות המרכזיים
המרכיבים אותה:
1.1סמכות המדינה :צה"ל הוא שיקבע מי מתגייס.
זהו סעיף שהחרדים לא יקבלו בקלות ,משום
שהוא מפקיע הלכה למעשה את השליטה מידיהם
ומכפיף את עולם לומדי התורה ברשות ובסמכות
הן למרות והן לשיקולי הצורך הממלכתיים.

2.2הכרה בייחוד התרבותי :השילוב בשירות צבאי או
אזרחי ייעשה תוך התחשבות מירבית במאפיינים
תרבותיים ותוך נסיון לייצר עבור החרדים
מסלולים שיאפשרו להם להישאר במסגרות
"חרדיות" גם בתוך המסגרת הממלכתית ,זאת
כדי להדוף את הטענה של נסיון מדינתי לחלן את
החרדים.
3.3שימוש בכלים כלכליים :כפי שפורט גם למעלה,
כפיית חובת הגיוס תעשה באמצעות סנקציות
נגד מי שיתחמק מחובתו ,קרי ,במניעה ולא
בעימות ישיר.
4.4איזון בין מגזרים :במקביל להכבדת העול על
החרדים ייעשה ניסיון לשפר את מצב השיוויון
באמצעות מהלך מקביל (אם כי בהיקף ובעוצמה
פחותים בהרבה) במגזר הערבי ,ובאמצעות
הקלות והטבות לגזרים המשרתים בהיקפים
גדולים (תמורה כלכלית ל"נושאים בנטל").
5.5הדרגתיות :המהלכים המתוארים בהסכם ייכנסו
לתוקף רק כעבור ארבע שנים ,ובתקופת הביניים
ייהנו החרדים מחופש בחירה כמעט מוחלט ביחס
לגיוס .תקופת מעבר זו אמורה לאפשר לחברה
החרדית להתחיל בתהליך השינוי העמוק שהיא
צפויה לעבור אם ייושמו ההחלטות הכלולות
בהסכמים.
ראוי לציין כי תוכנית השיוויון בנטל מותירה על כנם איים
מובהקים של אי-שיוויון גם אם תוגשם במלואה :היא
אינה מטפלת כלל בשאלת השיוויון לנשים ומותירה את
המצב הנוכחי על כנו (כלומר ,נשים דתיות אינן חייבות
בשום סוג של שירות ,לא צבאי ולא אזרחי גם לאחר תום
תקופת הביניים) .היא מקבעת את מעמדן המיוחד של
"ישיבות ההסדר" המשלבות שירות צבאי בלימודים .היא
קובעת כיעד את "הגדלת מספר בני המיעוטים המשרתים
בשירות האזרחי" אך נמנעת ממהלך של כפייה בנוסח
שאותו היא קובעת לאוכלוסיה היהודית-חרדית.

סיכום ביניים
העניין הציבורי הגובר בשאלת השיוויון בנטל
ושילוב החרדים ,תוצאות הבחירות האחרונות ,מבנה
הקואליציה וההסכמים שנקבעו בהקמתה – כל אלה
מבשרים שינוי משמעותי ועמוק ביחסי החברה
החרדית והמדינה .עם זאת ,תהליך השינוי אינו מיידי
ואינו בלתי הפיך ,ועל כן יכול להיעצר בשלבים שונים
ומסיבות שונות ,שעיקרן:
1.1מצב מדיני שיחייב חזרה לסדר היום הקלאסי
מדיניות-בטחון
של
וידחוק את השאלות
בחוגים נרחבים
הכלכליות-חברתיות
בחברה
למקום נמוך יותר בסדר
(כולל החברה
העדיפויות המדינתי.
החרדית) בשלה
2.2שינוי במצב הפוליטי-
קואליציוני שיגביר את
כוחן של המפלגות
החרדיות לבלום את
המהלך .שינוי כזה יכול
לקרות הן בעת כהונת
הנוכחית,
הממשלה
או כתוצר של בחירות
נוספות עתידיות.

ההכרה כי
המצב הנוכחי
אינו בר-קיום
לטווח ארוך

מכיוון שרוב גדול של אמצעי השינוי הובנו כך
שייכנסו לתוקף בהדרגה ,חלקם רק בעוד כמה שנים,
הרי שעשויות לצוץ לאורך הדרך עוד תקלות רבות
שיעמדו בדרכו של המהלך הזה ויבלמו אותו .עם
זאת ,נדמה שבנקודת הזמן הנוכחית – וגם אם יחולו
עיכובים נוספים בביצוע התוכנית המלאה – בשלה
ההכרה בחוגים נרחבים בחברה (כולל בתוככי החברה
החרדית) ההכרה כי מצב הדברים הנוכחי אינו בר
קיום לטווח ארוך .מן הסיבות הבאות אנו מעריכים כי
תהליך השינוי יימשך:
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התלות הכלכלית של החברה החרדים מכבידה
•
מאוד על המשק ,ומכבידה מאוד על החרדים
עצמם.
שינויים חברתיים בחברה החרדית מגבירים את
•
עוצמתם של תת-מגזרים המעוניינים בשינוי
(ברמות משתנות של אינטנסיביות).
ניכורם של החרדים מהאוכלוסיה הלא-חרדית
•
מקטין מאוד את המוטיבציה ואת הנכונות של
שאר החברה לשאת בעול התמיכה (כלכלית
ובטחונית) בחרדים .הציבור רואה בסוגיה זו פריט
חשוב על סדר היום ,ויגבה מחיר פוליטי כבד ממי
שיעמוד בדרכה של רפורמה.
בהנחה שתהליכי השינוי יימשכו ויועמקו ,עומדות
כמובן פתוחות כמה שאלות ,שאת חלקן הצגנו ביתר
פירוט בנייר עבודה קודם בנושא זה ,ובהן :איך תיראה
חברה חרדית עובדת; האם תצליח לשמור על נבדלות
או שתהליך ה"שילוב" יוביל גם להיטמעות תרבותית
גוברת; כיצד תתמודד החברה הישראלית כולה עם
הצורך דווקא בהגברת החיכוך בין חרדים ללא חרדים
כתוצאה של שילובם בחיי הכלכלה ,הביטחון והחברה;
האם התחזקות כלכלית של החברה החרדית ,בצד
המשך הצמיחה הדמוגרפית ,לא תוביל ל"סיבוב נוסף"
של מאבק תרבותי שאליו יגיעו מעמדת כוח.
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הערות

1414הקמפיין של מרצ" :יחימוביץ' תחבור לחרדים
ולמתנחלים" ,הארץ.22.10.2012 ,

1.1בנושא זה ראו" :האתגר החרדי" ,דב מימון ושמואל
רוזנר ,המכון למדיניות העם היהודי ,פברואר .2013

1515החשבון המסובך והטעון ביותר כמובן הוא בין החרדים
לבין המגזר הדתי-לאומי שאיתו יש להם גם מחלוקת
אידיאולוגית על תפקידה של המדינה ,גם מאבק כוח
ושליטה על משרות ותקציבים של שירותי הדת ,וגם
חשבון רגשי בגלל תמיכתם של החרדים בתוכנית
ההתנתקות של ממשלת אריאל שרון.

2.2בג"ץ ביטל את חוק טל :לא חוקתי ,יפוג באוגוסט,
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נשות הכותל :בדרך לפשרה
או להמשך המחלוקת

זה יותר משנה שהתקשורת  -הישראלית ,היהודית,
וגם העולמית  -מסקרת את מאבקן של "נשות
הכותל" על מה שהן רואות כזכותן להתפלל בקול,
לקרוא מהתורה ,להניח תפילין וללבוש טלית ברחבת
הכותל המערבי .תחת לחץ מצד יהודי אמריקה ,הטיל
ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו ,על יו"ר הסוכנות
היהודית ,נתן שרנסקי ,למצוא פשרה מעשית בסוגיה
זו .שרנסקי הציג תוכנית בתחילת אפריל  ,2013לפיה
הכותל המערבי והרחבה הנוכחית שלו יורחבו כך
שיכילו את האזור של דרום גשר מוגרבי ,שם ייבנה
מתחם המתאים למנהגי יהודים לא-אורתודוכסים,
הכולל תפילה שוויונית ומשותפת של גברים ונשים.

מלאה ,אם כי זהירה ,של כל הצדדים היהודיים
הנוגעים בדבר( .הרשות הפלסטינית גינתה בחריפות
כל שינוי באתר הכותל) .כל זאת עד לשינוי דרמטי
שהתרחש בסוף אפריל ,כאשר בית המשפט המחוזי
בירושלים קבע כי נשות הכותל רשאיות להתפלל
כרצונן ,ולמשטרה אין סמכות חוקית לעצור אותן.
פסיקה זו ניתנה בעקבות מעצרן של  5נשים ודרישת
המשטרה לצו מניעה נגד הנשים ,לתקופה של שלושה
חודשים .השופט משה סובל קבע כי החלטת בג"צ
משנת  – 2003אותה אימצה גם הממשלה דאז – לפיה
הורחקו מן הכותל נשים אשר מניחות תפילין ולובשות
טלית ,או קוראות בקול בתורה ,מעולם לא נועדה
להיות צו מניעה קבוע או להפוך נשים שנוהגות כך
לפורעות חוק .בין נשות הכותל ותומכיהן ,יש כאלה
שפירשו פסיקה זו כשומטת את הקרקע מתחת
לפשרת שרנסקי והפכת אותה לבלתי רלוונטית .שכן,
אם נשות הכותל יכולות להתפלל ככל העולה על רוחן
בכותל המערבי במצבו הנוכחי ,למה להן להסכים
לסטות לאזור מרוחק יותר?

לפי התוכנית ,הרחבה החדשה תופרד מהרחבה
הקיימת באמצעות גשר ,אבל תהיה כניסה משותפת
לשתי הרחבות ושתיהן יהיו פתוחות  24שעות
ביממה 7 ,ימים בשבוע .הרב האורתודוכסי של הכותל
ישמור של שליטתו באזור התפילה הנוכחי ,אבל יוותר
על ניהול הקרן של הכותל המערבי (אשר נכון לעכשיו
אחראית לניהול האזור) .רחבת הטקסים ,כמו גם האזור
החדש של הכותל ,יהיו תחת חסותו של גוף חדש,
שיכלול נציגות של זרמים יהודיים לא-אורתודוכסים
ושל קהילות יהודיות בתפוצות.

רקע

התוכנית ,שביצועה עשוי להימשך בין שנה וחצי
לשנתיים ותקציבה ינוע בין  100עד  200מיליון ₪
(בהנחה שתתוכנן ותיושם מיידית) ,קיבלה תמיכה

הדרך לתוכניתו של שרנסקי היתה ארוכה .לאחר יותר
מ 20-שנות פעילות ,באמצעות הפגנות ציבוריות,
מאבקים משפטיים ועימותים עם המשטרה (כולל
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ויכוח שהחריף מאוד בתקשורת ב 18-החודשים
האחרונים) ,נשות הכותל המערבי משכו תשומת
לב ותמיכה הולכת וגוברת .התנגדות מצד הרבנות
האולטרה-אורתודוכסית אשר טענה שלה הסמכות
הבלעדית לפרש כיצד יש לבצע את הפולחן היהודי
ומולה הסירוב של הנשים להתפלל במיקום חילופי
(כפי שהוצע על ידי בג"צ ב .)2003-מחלוקת זו גרמה
למאבק שהתרחש כל ראש חודש ,סוקר בהרחבה על
ידי התקשורת הבינלאומית ,והשפיע באופן שלילי
על תדמיתה של ישראל כמדינה דמוקרטית שיש בה
שוויון בין המינים .תצלומי נשים שנעצרו והורחקו
מהכותל שיקפו את האפליה נגד הזרמים והגישות
הלא-אורתודוכסים בישראל .האפליה המגדרית
וההגבלות על התפילה העלו שאלות קשות לגבי
אופייה הדמוקרטי של המדינה.
החשש מפני נזק ליחסים בין ישראל ליהודי תפוצות
היה הגורם העיקרי לבקשה של נתניהו משרנסקי
למצוא פתרון .אבל מעבר לצורך בפתרון מעשי,
המחלוקת על הכותל טומנת בתוכה מספר נושאים
נרחבים ,אשר ישראל הדחיקה הצידה במשך עשורים.
הראשון מביניהם קשור לחסרונות ויתרונות של
המונופול האורתודוכסי על היהדות הרשמית בישראל.
הנושא השני קשור לשאלה" :למי שייך הכותל"?
לשאלה זו השלכות לא רק בענייני היומיום של הכותל,
אלא שהיא נוגעת במרקם היחסים בין ישראל לבין
קהילות יהודים אחרות בעולם .יצויין כי בראשית יוני,
וַ ַעד הפדרציות היהודיות של אמריקה הצפונית ,בו
מאוגדות  154פדרציות יהודיות ,הצביע פה אחד למען
אישור תוכניתו של שרנסקי.
כתוצאה מהפסיקה של השופט סובל ,לנשות הכותל
הוענקה הגנה בתפילות ראש חודש (ואכן הן קיימו
את תפילתן בראשי החודשים סיוון ותמוז) ,מאותה
משטרה אשר בגינן נהגה לעצור אותן קודם לכן.
בראשונה משתי התפילות ,כ 6,000-בנות סמינר חרדי
הצטופפו במתחם הנשים לאות מחאה וכ 2,000-גברים
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חרדים הצטרפו אליהן בצד השני של הרחבה( .חלקם
קיללו והשליכו פסולת ,כסאות ובקבוקי פלסטיק).
בראש חודש תמוז ( 9ביוני )2013 ,רק  200גברים
חרדים הגיעו למחות ,והתפילה הציבורית התקיימה
בשקט יחסי.

התפתחויות שיש לעקוב אחריהן:
יש להעריך את הפשרות ששני הצדדים יצטרכו להגיע
אליהן כדי שתוכניתו של שרנסקי תספק פתרון יותר
מקיף לנושא .אלה המתעקשים על כותל בעל אופי
אורתודוכסי נוקשה יצטרכו להסתגל לתפילה לא
אורתודוכסית באזור הכותל ,וכתוצאה מכך  -להכרה
בזרמים אחרים ביהדות .מצד שני ,אלה הנלחמים על
הסדרים חדשים בכותל ייאלצו גם הם להתפשר ,בעיקר
על ידי קבלת המציאות החדשה של הפרדה ,כאשר הם
יצטרכו ללכת למיקום "החדש" על מנת להתאים את
עצמם למוסד האורתודוכסי .פשרה כזו תהיה עדיין
הכרחית .זו ,כנראה ,הדרך היחידה לפתור את סוגיית
נשות הכותל ,ולא זו בלבד :אם תתקבל פשרה זו ,יהיה
בה כדי ליצור מנגנון אשר ימנע מחלוקות דומות,
משפטיות ואחרות ,בנושא הכותל בעתיד.
מימוש מלא של התוכנית רחוק מלהיות מובטח,
מכשולים רבים עלולים לעכב או לשבש את יישומה.
חלקם מופיעים כאן ברשימה בצורת שאלות,
כהתפתחויות שכדאי לעקוב אחריהן בשנה הבאה:
האם נשות הכותל ימשיכו לתמוך בתוכנית של
•
שרנסקי ,גם לאחר שהוענקה להן ,לראשונה
בהיסטוריה ,לגיטימציה על ידי פסיקת בית
המשפט המחוזי בירושלים באפריל שעבר?
אם כן ,האם יכול להתפתח לוח זמנים סביר של
•
יישום ,והאם יכול להימצא תקציב ליישום?
האם הממשלה תסכים להפגין רצינות בתקופת
•
הביניים עד להשלמת עבודות הבנייה באמצעות

התקדמות בהיבטים אחרים של התוכנית ,כגון
השינויים בניהול הקרן למורשת הכותל המערבי?
בניית רחבת הכותל היא עניין רגיש מבחינה
•
גיאופוליטית .האם התנגדות פלסטינית ,ירדנית
או של מוסלמים אחרים ישכנעו את ממשלה
לשקול את העניין מחדש?
אם נשות הכותל יפסיקו את תמיכתם בתכניתו
•
של שרנסקי ,האם העימותים שמתרחשים כל
ראש חודש ,בעקבות פסיקת בית המשפט –
יימשכו ,והאם הן יפגעו בניסיון הפשרה?
אם תוכניתו של שרנסקי תהפוך לחסרת משמעות,
•
האם שר הדתות נפתלי בנט ינסה לנסח הסדרים
חדשים לאתרים הקדושים באמצעות פשרות כגון
זו שהושגה עם נשות הכותל לגבי ראש חודש סיוון
ותמוז (תפילה עם תפילין וטלית אך ללא קריאה
מהתורה בקול)?

למה לצפות?
באופן אירוני ,למרות שהתוכנית תוכננה מלכתחילה
כדי למצוא פתרון לסוגיית הנשים בכותל ,עכשיו
יתכן שדווקא לאורתודוכסים יש עניין אמיתי ביישום
התוכנית .זאת משום שאם התוכנית לא תקודם ,נשות
הכותל ימשיכו להחזיק בזכות להתפלל כל ראש חודש
במתחם הקיים.
כך ,עם התקדמות תכנון יישום התוכנית ,עולים 3
תרחישים אפשריים לתוצאה הסופית:

יישום מלא של התוכנית בתוך
מסגרת זמן סבירה:
עם יישום תרחיש זה תעלה שאלה חשובה :איזה אחוז
ממבקרי הכותל יעדיפו את הרחבה החדשה על פני
הישנה? אם השיעור יהיה זניח ,ניתן להניח שלא תהיה

אהדה ציבורית רחבה לטענות נוספות למען ייצוג של
זרמים לא אורתודוכסיים בחיי הדת בישראל .לעומת
זאת ,אם השיעור יהיה משמעותי ,המאבק לשוויון ככל
הנראה יעלה לשלב הבא (כלומר לתביעת לגיטימציה
לשוויון בתחומים אחרים של החיים היהודיים).

התוכנית לא יושמה:
אם כל צד יתנגד ותוכניתו של שרנסקי תיתקע ,יש
לצפות לשתי תוצאות מקבילות:
1.1יהודים חרדים ימשיכו למחות נגד נשות הכותל,
עד שהממשלה תתערב להרגעת המצב.
2.2סיבוב חדש של מאבקים יתרחש ,כאשר בית
המשפט יתבקש לשקול מחדש את הפסיקה
האחרונה מצד אחד ,או לחלופין להעניק זכויות
לא רק לנשות הכותל ,אלא גם ליהודים שרוצים
תפילה מעורבת (כלומר אי-הפרדה בין גברים
ונשים) .בית המשפט העליון יידרש לחוות דעתו
על הפסיקתו של השופט סובל ואולי להפוך את
החלטתו מ.2003-

יישום חלקי של התוכנית:
התפתחות כזו ככל הנראה תשבור את הקואליציה של
שרנסקי ,והדברים יהפכו ליותר מורכבים .יש לשקול
את הנקודות הבאות :מאחר שהפסיקה האחרונה
של בית המשפט לא פתרה את הבעיה של התפילה
הלא-אורתודוכסית ,עדיין יש צורך ברחבה חדשה.
אומנם פסיקתו של השופט סובל עלולה לפתות את
הלא-אורתודוכסים להתעקש על ייצוג ברחבת הכותל
הנוכחית ,מה שיגרום להם להזניח את תמיכתם
ברחבה החדשה .מעבר לכך אם הרחבה השלישית
תיבנה חלקית ולא תהיה שוויונית (בגודל ובמעמד)
לרחבות הקיימות ,צפויים להתקיים מאבקים נוספים
וכמעט ודאי שיהיו מחאות מגורמים שונים בעולם
היהודי.
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Uncharted Waters, Stuart E. Eizenstat, (a special edition for the 2011 Israeli President Conference), 2011
Jewish Demographic Policies, Population Trends and Options in Israel and in the Diaspora,
Sergio DellaPergola, 2011
המכון למדיניות העם היהודי – הערכה שנתית  :2004-2005העם היהודי בין שגשוג לשקיעה ,מאת סגל המכון
וכותביו.2005 ,
הערכות שנתיות משנת 2004
דו"ח מנהלים  ,הערכה שנתית מס'  , 2011-2012 ,8לוח מדדים לעם היהודי; התפתחויות בזירה הגיאופוליטית
במזה"ת; יצירת משמעות יהודית בארה"ב ובאירופה; דמוקרטיה ,חברה פוליטיקה בישראל
 :2030עתידים חלופיים לעם היהודי ,אבי גיל ועינת וילף2010 ,
העם היהודי  :2005-2006בין שגשוג לשקיעה ,מהדורה מיוחדת בצרפתית של דו"חות המכון לתכנון מדיניות העם
היהודי ,סגל המכון וכותביו.2006 ,
תכנית אסטרטגית לחיזוק ירושלים ,סגל המכון2007 ,
אנטישמיות מוסלמית ,אתגר ודרכי תגובה אפשריות ,עמנואל סיון ,דב מימון2009 ,
משולש היחסים בין ירושלים וושינגטון ויהדות צפון אמריקה ,כנס המכון ,גלן קוב( 2009 ,בשפה האנגלית)
לקראת  :2030אסטרטגיות לעתיד העם היהודי ,מסמכי רקע מדיניים ,כנס המכון( 2010 ,בשפה האנגלית)
מגמות על והשפעתם על העם היהודי ,כנס המכון( 2010 ,בשפה האנגלית)
עמיות בעידן של "שיח ההתרחקות" ,כנס המכון( 2012 ,בשפה האנגלית)
סין והעם היהודי :תרבויות עתיקות בעידן חדש ,מאת ד"ר שלום סלומון ואלד .2004 ,זהו המסמך האסטרטגי
הראשון בסדרה" :שיפור מעמד העם היהודי במעצמות עולות ללא מסורת תנ"כית".

שותפים וחברי האסיפה הכללית:

מועצת המנהלים והמועצה המקצועית המנחה:

פול זינגר
מטעם קרן פול זינגר

יו"ר
סטוארט אייזנשטאט
דניס רוס

ג’יימס טיש
יו”ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לא”י

ג’רי ו .לויט
נשיא המגבית היהודית המאוחדת פדרציית ניו יורק
אירינה נבזלין קוגן
מטעם קרן נדב

לסטר קראון וצ’רלס גודמן
מטעם קרן משפחת קראון

משפחת רטנר
צ’רלס רטנר
יו”ר ועדת התקציב והכספים של הסוכנות היהודית לא”י

נתן שרנסקי
יו”ר הנהלת הסוכנות היהודית לא”י

קרן ג’ודי ומייקל שטיינהרט

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

יו"ר עמית
ליאוניד נבזלין
חברי מועצת המנהלים:
אליוט אברמס
אלן הופמן
סטיב הופמן
דן הלפרין
ברנרד-הנרי לוי
אהרון ידלין
גלן לווי
מורלי לוין
יהודית בוקסר ליברנט
יצחק מולכו
סטיב נסטיר
אלן סולו
טד סוקולסקי
ג’רי סילברמן
אבי פזנר
סמי פרידריך
אירווין קוטלר
דוד קוליץ
ורנון קורץ
יהודה ריינהרץ
ג’ון רסקיי
דורון שורר
מייקל שטיינהרט
נשיא ומנכ"ל מייסד
אבינועם בר-יוסף
יועצת אקדמית
סוזאן לאסט-סטון
ניהול פרויקטים
איטה אלקלעי

אודות המכון למדיניות העם היהודי
המכון למדיניות העם היהודי (מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י) בע"מ פועל במתכונת של צוות חשיבה
) (Think-Tankומאוגד כחברה ללא מטרות רווח .באמצעות חשיבה אסטרטגית ותכנון ארוך טווח ,ממקד
המכון את מאמציו לתרום לשגשוגם של העם היהודי ושל הציביליזציה היהודית .המכון יושב בירושלים,
אך מתייחס לכל הקהילות היהודיות ברחבי העולם בראייה גלובאלית.
הפעילות של המכון למדיניות העם היהודי מכוונת מעשה ,מדגישה במיוחד את זיהוי החלופות הזמינות,
ניתוח של השפעתן על העתיד ,והצגת המלצות מדיניות וסדר קדימויות אופרטיבי .לשם כך ,מפתח המכון
היבטי מדיניות מקצועיים ואסטרטגיים ,תוך בחינת הגורמים המרכזיים שמהווים אתגר לעתידו של העם
היהודי .במסגרת זו מציג המכון למדיניות העם היהודי בפני מקבלי החלטות ומנהיגים:
•

סקירות וניתוחים של מצבים מרכזיים ושל תהליכים דינאמיים;

•

"התרעות" בדבר איומים והזדמנויות;

•

הערכות על התרחשויות עכשוויות והתפתחויות צפויות;

•

חלופות פעולה אסטרטגיות חדשניות;

•

ניתוח חלופות לקביעת מדיניות;

•

המלצות מדיניות ,קביעת סדר יום ,ועיצוב תכניות עבודה.

המכון למדיניות העם היהודי נהנה מעצמאות מקצועית מוחלטת .הוא פועל בהנחיית מועצה מקצועית
המאוגדת כמועצת מנהלים והמורכבת רק מחברים בעלי ניסיון בתכנון מדיניות ,בראשות השגרירים
סטוארט אייזנשטאט ודניס רוס ,לשעבר בעלי תפקידים בכירים ביותר בממשל האמריקאי וליאוניד
נבזלין מישראל.
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הערכה שנתית
לוח המחוונים של השנה החולפת:
איומים והזדמנויות להבטחת
הציביליזציה היהודית
המכון למדיניות העם היהודי
)מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י( בע"מ
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