
מצב 
העם היהודי

2017
הערכה שנתית

תשע"ז
התגברות הלאומיות מול הגלובאליזציה

שינויים במערב
קיטוב פנימי על רקע הבחירות בארה"ב

סוגיית הכותל

המכון למדיניות העם היהודי
)מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י( בע"מ )חל"צ(

www.jppi.org.il

 info@jppi.org. i l

קמפוס גבעת רם, ת.ד. 39156 ירושלים 9139101

טל: 972-2-5633356 	 פקס: 972-2-5635040

|  
20

17
ת 

תי
שנ

ה 
רכ

הע



שותפים וחברי האסיפה הכללית:

סנדי בקלור וארלין קאופמן

דוד בריקסטון
סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לא"י

קרן ויליאם דוידסון

אירינה נבזלין
מטעם קרן נדב

מייקל סיגל
יו"ר  חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית 

לא"י

נתן ופרנסיס קירש
בשם קרן משפחת קירש בע"מ

רוברט קפיטו וג'פרי שונפלד
מטעם פדרציית ניו יורק

לסטר קראון וצ’רלס גודמן 
מטעם קרן משפחת קראון

משפחת רטנר

קרן ג’ודי ומייקל שטיינהרט

נתן שרנסקי
יו”ר הנהלת הסוכנות היהודית לא”י

דוד סילברס
 יו"ר ועדת התקציב והכספים של 

הסוכנות היהודית לא"י

 תודות 
 לפדרציית ניו-יורק

 לפדרציית שיקגו 
 לפדרציית קליבלנד  

 לפדרציות היהודיות בצפון אמריקה 
 מייק סיגל, ארט סמברג, ומשפחת וילף.

 לאלכס גראס ז”ל וג’ק קיי ז”ל, 
על תמיכתם.

מועצת המנהלים והמועצה 
המקצועית המנחה:

 יושבי ראש
 סטוארט אייזנשטאט

דניס רוס

 יו"ר עמית
ליאוניד נבזלין

חברי מועצת המנהלים:
אליוט אברמס

יוהנה ארביב
סנדי בקלור

אריק גולדשטיין
מישה גלפרין

אלן הופמן
סטיב הופמן

דן הלפרין
אהרון ידלין

מארק יוטאי
גלן לווי

ברנרד-הנרי לוי
יהודית בוקסר ליברנט

יצחק מולכו
סטיב נסטיר

ג’רי סילברמן
וונדי פישר

סמי פרידריך
אירווין קוטלר

ורנון קורץ
יהודה ריינהרץ

דורון שורר
מייקל שטיינהרט

 נשיא ומנכ"ל מייסד
אבינועם בר-יוסף

 ניהול פרויקטים
איטה אלקלעי

 נשיא מייסד )אמריטוס(
יחזקאל דרור

אודות המכון למדיניות העם היהודי

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

הקהילות היהודיות ברחבי העולם בראייה גלובאלית.

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

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.	

פרסומי המכון למדיניות עם יהודי מתייחסים לשישה תחומים עיקריים הנוגעים לשגשוגו 
על  גיאופוליטיות המשפיעות  בפניו: התפתחויות  הניצבים  ולאתגרים  היהודי  של העם 
הישגים  חומריים;  משאבים  דמוגרפיה;  והזדהות;  זהות  קהילה;  קשרי  העולם;  יהדות 
אינטלקטואליים ותרבותיים. את כל הפרסומים העיקריים של המכון ניתן למצוא באתר 

 WWW.JPPI.ORG.IL :האינטרנט שלנו, שכתובתו

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

בכירים ביותר בממשל האמריקאי וליאוניד נבזלין מישראל. 



ראש פרויקט
ד"ר שלמה פישר

משתתפים:
 חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, מתיו גרסון, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, 

 שלום סולומון ואלד, יוסי חן, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, 
גתית פז-לוי, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

 
עורכים:    

 רמי טל
בארי גלטמן

הערכה שנתית 2017



זכויות יוצרים © המכון למדיניות העם היהודי )מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י( בע"מ )חל"צ( 
ירושלים תשע"ז/2017 

 קמפוס גבעת רם, ת.ד. 39156, ירושלים 9139101 
 www.jppi.org.il | 02-5635040 :טלפון: 02-5633356 | פקס

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאכסן במאגר מידע, לשדר או 
לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מן החומר 

שבחוברת זו. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא 
ברשות מפורשת בכתב מ"המכון למדיניות העם היהודי".

עיצוב ההערכה השנתית: לוטה עיצובים

מס' מסת"ב 978-965-7549-17-9



תוכן העניינים
5 הקדמה מאת סטוארט אייזנשטאט ודניס רוס                                                                                                 

שער ראשון: הערכה משולבת וכיווני מדיניות
הצעות לכיווני מדיניות                                                                                                                                     11

מדדים להערכה משולבת של העם היהודי                                                                                                     13

אינדיקטורים נבחרים של יהדות העולם 2017                                                                                               28

שער שני: מימדים של מצב העם היהודי
גיאופוליטיקה 

הזירה הגיאופוליטית – אי וודאות גוברת על רקע נשיאותו של טראמפ                                                    33

האתגר שניצב בפני ישראל והתפוצות נוכח מגמות שינוי במערב                                                              55

מדד מקיף תלת-ממדי של אנטישמיות                                                                                                          71

דמוגרפיה
הישראלים בחו"ל                                                                                                                                               81

קשרים בין קהילות
החלטת הממשלה בעניין הכותל בהקשרה הנכון: השלכות לעתיד                                                            99

דיאלוג ישראל – תפוצות                                                                                                                                109

זהות והזדהות
עליית האורתודוכסיה וקיטוב פוליטי-תרבותי בקהילה היהודית האמריקאית                                      111

הוויכוח המתמשך אודות זהות יהודית, מגמות בנישואין יהודיים וילדים יהודיים                                  121

צמיחתה מחדש של זהות יהודית תומכת תפוצה באירופה                                                                       125

משאבים חומריים
המשאבים החומריים של העם היהודי                                                                                                          135

עם הספר
יצירתיות והגורמים המניעים הישגים אינטלקטואליים ותרבותיים                                                  149

שער שלישי: מאמרים מיוחדים
ערביי ישראל בין פטיש ה"ישראליזציה" וסדן ה"פלסטיניזציה"                                                       169



5 המכון למדיניות העם היהודי

הקדמה 
1סטוארט אייזנשטאט ודניס רוס

היהודי  העם  למדיניות  במכון  שהתקבלה  ההחלטה 
העם  מצב  על  שנתית  הערכה  לפרסם  שנה,   14 לפני 
הדו"חות  של  שהיקפם  אף  חדשנית.  היתה  היהודי 
השנתיים השתנה והמדדים להערכת מגמות בסיסיות 
סיפקה  השנתית  ההערכה  הזמן,  במרוצת  התפתחו 
השפיעה  כיצד  לשפוט  טובה  אמת-מידה  מראשיתה 
התפוצות.  יהדות  ועל  ישראל  על  החולפת  השנה 
לפחות בתחילה, לא היתה ציפייה לשינויים דרמטיים 
משנה לשנה - אם כי נתוני המדידה ששימשו לקביעת 
זהות,  דמוגרפיה,  גיאופוליטיים,  (מצבים  ההערכות 
יחסים בין-קהילתיים ומשאבים) יצרו אפשרות לזיהוי 

שינויים או תמורות כאלה, במידה שהתרחשו.

כשנה  בולטת  האחרונה   השנה  ספק  ללא  כי  יצוין, 
לגלובליזציה  ההתנגדות  מפתיעות.  התפתחויות  של 
ובעד  ה"ברקסיט"  בעד  בהצבעה  חשוב  גורם  היתה 
אותה   - הגלובליזציה  של  מציאותה  טראמפ.  דונלד 
להאיץ  הממשיכות  טכנולוגיות  קדימה  דוחפות 
ליצור   ,"Big Data" ולנצל  לייצר  השינויים,  קצב  את 
שרשרות אספקה חדשות, ו"לכווץ" את כדור הארץ - 
איננה ניתנת להכחשה או לביטול. אולם ההתפרקויות 
והכלכליות שנוצרו עקב הגלובליזציה לא  החברתיות 
נלקחו בחשבון במידה מספקת, במיוחד בדמוקרטיות 
אי- היתה  מכך  התוצאה  במפתיע,  שלא  המערביות. 

הפופוליסטית  וההתייחסות  אליטות,  כלפי  אמון 
אליהן בהשפעת הגלובליזציה היתה השלילית ביותר.

והתופעה  הפופוליזם  לעליית  מסורתי,  באופן 
מתלווה  זרים,  שנאת   - בדרך-כלל  אליו  המצטרפת 
היהודי  העם  למדיניות  המכון  באנטישמיות.  גידול 
במצב  לדיון  מוחות  סיעור  כנס  לאחרונה  ערך 
הכלכליות  החברתיות,  התנודות  הנוכחי,  הבינלאומי 
הושם  הדיונים,  במהלך  במערב.  והאידיאולוגיות 
באנטישמיות,  גידול  על  המצביעים  סימנים  על  דגש 
ויהדות  ישראל  תוכלנה  כיצד  השאלה  והועלתה 
סכנות  של  אפשרות  עם  להתמודד  התפוצות 
שישה  פוטנציאליות.  הזדמנויות  ולנצל  חדשות 
בפני  ואתגרים  דילמות  המציבים  עיקריים  תחומים 
זוהו  התפוצות  ובקהילות  בישראל  החלטות  מקבלי 
השנתית  בהערכה  נכללים  והם  הכנס  דיוני  במהלך 
הנוכחית. גורם בולט הוא האיום שתחתיו מצוי הסדר 
כגון  שאלות  שמעוררת  עובדה  הליברלי,  הבינלאומי 
האם תמשיך ארה"ב למלא את התפקיד שמילאה עד 
את  בחשבון  לקחת  הצורך  זה,  סדר  של  בשימורו  כה 
עלייתן של מעצמות לא מערביות, החשיבות הנודעת 
קיצוני  ימין  מפלגות  עליית  כלפי  מדיניות  לגיבוש 
התפוצות  וקהילות  ישראל  של  ומיצובן  באירופה, 
לנוכח הקיטוב הגובר בחברות המערביות. ההמלצות 
משקפות  הנוכחית  השנתית  בהערכה  הכלולות 
ניתן לזהות בממשל טראמפ  שיקולים אלה. לדוגמה, 
את  למלא  תמשיך  שארה"ב  בכך  תומכים  היתר  בין 
כאלה  וגם  מובילה  כמעצמה  הבינלאומי  תפקידה  
ממחויבויותיה.  ארה"ב  של  בנסיגה  לתמוך  הנוטים 
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יותר  הרבה  חזק  ישראל  של  ההרתעה  שכוח  מובן 
ומוכנה  רבת-עוצמה  נותרת  אמריקה  שבו  בעולם 
ההמלצות  אחת  נובעת  מכאן  תוקפנות.  בפני  לעמוד 
בהערכה, המציעה כי ישראל תעודד את אותם קולות 
בממשל "הקוראים לארה"ב למלא מחדש את מקומה 
לאור  לכך,  בדומה  החופשי".  העולם  כמנהיגת  הראוי 
בארה"ב,  כיום  המתגלה  החריף  הפוליטי  הקיטוב 
גישתה  את  בדבקות  לשמר  אחרת  המלצה  קוראת 
הדו-מפלגתית של ישראל, על מנת להבטיח שישראל 
אלא  דמוקרטי,  או  רפובליקני  לאינטרס  תהפוך  לא 
ההערכה  מציעה  כך  לשם  אמריקני.  אינטרס  תישאר 
כי ישראל "תפריד בין פיתוח מערכת של יחסי עבודה 
של  תדמית  הקרנת  לבין  טראמפ  ממשל  עם  טובים 

הזדהות אידיאולוגית איתו". 

שונות  להתפתחויות  מתייחסות  אחרות  המלצות 
התמורות  בקצב  בהתחשב  ובארה"ב.  בישראל 
"הקשה"  ובעוצמה   - היום  של  בעולם  המדעיות 
דימויה  בזכות  ישראל  שצוברת  יחד  גם  ו"הרכה" 
תמשיך  ישראל  כי  חיוני   - הסטארט-אפ"  כ"אומת 
לה  המאפשרים  האנושיים  המשאבים  את  לפתח 
להתמיד בפיתוח טכנולוגיות חדשניות היוצרות יתרון 
תבצע  ישראל  מדינת  כי  חיוני  כך  לשם  ממש.  של 
כל  את  והמחייבות  שהתקבלו  ממשלתיות  החלטות 
רמה  שלהם  הלימודים  בתוכניות  לכלול  בתי-הספר 

גבוהה של הוראת לימודי ליבה. 

באשר לארה"ב, ההערכה מציינת כי הפרופיל הדמוגרפי 
של הקהילה היהודית עובר שינוי לאור "משקלה הגדל 
ממליצה  זאת  לאור  החרדית".  הקהילה  של  והולך 
ההערכה כי ממשלת ישראל "תעודד את הנהגתה של 
את  להגביר  הרבנית  המנהיגות  את  ובעיקר  זו  קהילה 
וכי ארגונים  מעורבותה בארגונים היהודיים המרכזיים 
להגדיל את שיתופם של החרדים  יחתרו  אלה מצידם 

בחיי הקהילה היהודית הכללית בארה"ב ובהנהגתה". 

בהקשר זה, הגברת מעורבותה ושיתופה של הקהילה 
החרדית בחיים הקהילתיים היהודיים הכלליים בצפון 

אמריקה, עשויה להשפיע על אחד המדדים המרכזיים  
הזזנו השנה  לא  שאליו מתייחסת ההערכה השנתית. 
בין-קהילתיים  לקשרים  שמתייחס  המחוון  את 
שנים  לעומת  משמעותי  בשינוי  הבחנו  שלא  משום 
שמשקפת  הדמוגרפית  להתפתחות  ואולם,  עברו. 
יש  אמריקה  בצפון  החרדית  באוכלוסייה  הגידול  את 
התלכדותה  על  משמעותיות  פוטנציאליות  השלכות 
בין  היחסים  על  בארה"ב,  היהודית  הקהילה  של 
הארגונים היהודיים והקהילה היהודית הרחבה יותר, 
ועל מערכת היחסים שבין הקהילה היהודית הגדולה 

בתפוצות לבין מדינת ישראל.

כ  רק   ,2013 משנת  "פיו"  מכון  סקר  לפי  אמנם   
אך  כאורתודוכסים,  מזדהים  ארה"ב  מיהודי   10%
הקהילה  מתמדת.  עלייה  במגמת  נמצא  שיעורם 
ילודה  שיעורי  בגלל  גדלה  בארה"ב  האורתודוכסית 
בעולם  כוח המשיכה של מסורת  ובגלל  יותר  גבוהים 
יותר,  משפיעים  האורתודוכסים   ומוטרד.   מבולבל 
בולטים יותר בעסקים, בקהילה המשפטית ובקהילה 
רבתי,  יורק  ניו  באזור  במיוחד  בולט  זה  הפוליטית. 
העבר,  מן  יותר  היום,  כי  העובדה  בולטת  ואולם 
מפגינים האורתודוכסים גאווה באורח החיים שלהם, 

בערכיהם ובמסורת היהודית. 

שונה  זה  מודל  השנתית,  ההערכה  שמציינת  כפי 
בעבר  שאפיין  הליברלי,  היהודי  המודל  מן  בתכלית 
את רוב הקהילה היהודית, שבו ההשתלבות היהודית 
בחברה האמריקנית גדלה והלכה, אך הזהות היהודית 

נשמרה בעיקר במישור הפרטי.

והחברתית,  התרבותית  הפוליטית,  הבחינות  מן 
רוב  מאשר  יותר  שמרנית  האורתודוכסית  הקהילה 
הזדהות  עודדה  זו  תופעה  אמריקה.  צפון  יהודי 
נוצרים  עם  ותרבותיים  פוליטיים  ושיתופי-פעולה 
בנושאים  מהקתולים  חלק  ועם  אוונגליסטים 
נישואין  הפלות,  כגון  במחלוקת,  שנויים  פנימיים 
בין בני אותו מין וזכויות להט"בים. הזדהות זו נגעה 
לאיום  בהתייחסות  החל  חוץ,  מדיניות  בנושאי  גם 
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במדיניות  לרבות  בישראל,  בתמיכה  וכלה  האיראני 
ההתנחלות שלה.

ואילו  רבים,  יתרונות  לכך  יש  הקהילתית  ברמה 
הייתה  היא  האורתודוכסית,  הקהילה  בכך  רצתה 
הרחבה  היהודית  הקהילה  בהובלת  לסייע  יכולה 
היהודית,  והמסורת  הדת  עם  יותר  חזק  לקשר 
והתגברות  המספרי  הגידול  ישראל.  מדינת  ועם 
בפני  אתגר  מציבים  האורתודוכסים  של  ההשפעה 
הפדרציות היהודיות ומוסדות אחרים, בעיקר משום 
במסגרת  נשארים  האורתודוכסים  היהודים  שרוב 
הקהילתית והמוסדית שלהם, אינם נוטים לקבל על 
עצמם עמדות מנהיגות בקהילה היהודית המאורגנת 
ובדרך כלל אינם ממהרים לתמוך כלכלית בארגונים 
מכך  סובלים  כבר  אלה  מוסדות  קיימים.  יהודיים 
מזדהים  אינם  צעירים,  במיוחד  חילוניים,  שיהודים 

עם האירגונים הוותיקים. 

יש  הפוליטית,  ברמה  במיוחד  הבולטות  לדילמות 
היהודית-אמריקנית,  הקהילה  אחדות  על  השלכות 
לנשיאות,  האחרונות  הבחירות  בארבע  ישראל.  ועל 
מועמדים  העדיפו  האורתודוכסים  המצביעים 
רפובליקנים, בניגוד ליהודים לא-אורתודוכסים אשר 
וליברלים.  דמוקרטיים  במועמדים  תמכו  כלל  בדרך 
הבחירות  במערכת  בולט  ביטוי  לידי  באה  זו  תופעה 
של 2016, כאשר שיעור ההצבעה בעד הילרי קלינטון 
בעוד  מ-70%,  למעלה  היה  לא-אורתודוכסים  בקרב 
שקרוב ל-40% מן האורתודוכסים הצביעו בעד דונלד 
טראמפ. ראוי לציין כי במספר שכונות אורתודוכסיות 
קיבל טראמפ למעלה מ-50% מן הקולות, ובחלק מן 

השכונות החרדיות אף יותר מ-90%. 

נוכחותה של הקהילה האורתודוכסית בולטת במיוחד 
במימשל טראמפ מסיבות שונות, אך נקודתיות. היא 
מיוצגת על ידי חתנו של הנשיא המשמש גם כיועצו 
הבכיר, על ידי הנציג המיוחד למו"מ בינלאומי, כולל 
השגריר  ידי  ועל  התיכון,  במזרח  השלום  תהליך 
מינויים  שיתווספו  ככל  בישראל.  ארה"ב  של  החדש 

ניתן לצפות כי בין המינויים  במשרדים ובסוכנויות,  
היהודיים יהיה שיעור מוגבר של אורתודוכסים.

ערכים  של  ברית  יוצרת  האורתודוכסית  הקהילה 
בעלי  וקתולים  אוונגליסטים  עם  רק  לא  ויעדים 
השקפות פוליטיות וחברתיות שמרניות, אלא גם עם 
של  השתתפותן  בולטת  בה  בישראל,  הקואליציה  
מפלגות אורתודוכסיות ושמרניות, הדוגלות  בשלמות 
לירדן,  מדינה אחת ממערב  בפתרון של  ישראל,  ארץ 
ובהעדפת אופייה היהודי של המדינה על פני ערכים 
האורתודוכסי  המגזר  לעליית  כלליים.  ליברליים 
דומה  תופעה  מקבילה  היהודית-אמריקנית  בקהילה 
בישראל, בה גדל כוחם של החרדים ושל הימין הדתי-
לאומי. ב-1990, שיעור החרדים בישראל היה 3 אחוז 
ממשיך  והוא   ,10% על  עומד  זה  שיעור  כיום  בלבד; 

לעלות.

תופעה זו מציבה אתגר למשולש היחסים הקיים בין 
מדינת לישראל לבין הקהילה היהודית בארה"ב  ובין 
והיבטים  טראמפ  של  ניצחונו  האמריקני.  המימשל 
בניגוד  ניצבים  ישראל,  במדיניותה של ממשלת  רבים 
מן  נובע  זה  ארה"ב.  יהודי  רוב  של  להשקפותיהם 
אינם  ארה"ב  יהודי  של  המכריע  הרוב  שהיום  העודה 
להשקפת  שותפים  אינם  מהם  ורבים  אורתודוכסים, 
בארה"ב  האורתודוכסיות  הקהילות  של  העולם 

ובישראל.

בלתי-פופולרי.  הוא  טראמפ  מהיהודים,  רבים  בקרב 
רובם מייחסים חשיבות רבה לזכויות מיעוטים, ורובם 
של  לצידה  פלשתינית  מדינה  של  בכינונה  תומכים 
הדור  בקרב  במיוחד  רווחות  אלה  השקפות  ישראל. 
יש  המילניום.   דור  המכונה  הצעיר,  החילוני  היהודי 
בין  לבחור  שעליהם  להרגיש  להם  מלגרום  להימנע 

עקרונותיהם הדמוקרטיים והליברליים לבין ישראל. 

הם  רבים:  יהודיים  לארגונים  דילמה  יוצר  זה  מצב 
טראמפ,  מימשל  עם  חיוביים  יחסים  לקיים  חייבים 
אחרת.  לחשוב  עשויים  מחבריהם  שרבים  בעוד 
בדומה לכך, ככל שממשלת ישראל תיראה כמיישמת 
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הפשרה  מיישום  המתחמקת  יותר  שמרנית  מדיניות 
להקמת  שרנסקי,  נתן  היהודית,  סוכנות  יו"ר  שקידם 
משותפות  תפילות  לקיום  בכותל  שלישי  מתחם 
לגברים ונשים, או נוקטת בפעולות העומדות בסתירה 
לנורמות ליברליות - כך היא עלולה ליצור ניכור אצל 

חלק משמעותי ביהדות ארה"ב.

לנושא  להפוך  ישראל  עלולה  בהיסטוריה  לראשונה 
הכללי.  האמריקני  בציבור  מפלגתית  שבמחלוקת 
מהרפובליקנים  שכ-80%  בעוד  כי  מלמד   "פיו"  סקר 
מאלה  מ-50%  פחות  בישראל,  תמיכה  מביעים 
של  בעמדותיה  תומכים  כדמוקרטים  המזדהים 
ישראל כלפי הפלסטינים. תופעה זו אינה באה לביטוי 
בתמיכה  הירידה  השטח,  ברמת  אולם  בקונגרס, 
בישראל מדאיגה. כפי שמומלץ בהערכה השנתית של 
המכון, הפילוג המעמיק בין חלקים בקהילה היהודית 
תשובות  מצריך  ישראל  ממשלת  לבין  הליברלית 

מתוחכמות.

ממשל  נתפס  הראשונים  בחודשיו  כי  ספק  כל  אין  
יותר מממשל  כידידותי  בישראל  הרוב  בעיני  טראמפ 
החדש  לממשל  אפשר  הזה  החיובי  הדימוי  אובמה. 
של  המשכיות  למעשה  שמשקפים  בצעדים  לנקוט 
מדיניות אובאמה מבלי לגרור ביקורת בצד הישראלי:  
איראן  לפיו  אישור  על  הממשל  חתם  כאשר,  היה  כך 
בהסכם  עצמה  על  שנטלה  להתחייבויות  מצייתת 
הנדרש  הצו  על  הנשיא  כאשר חתם  היה  וכך  הגרעין; 
למניעת העברת שגרירות ארה"ב בישראל לירושלים.  
חברים  אותם  את  טראמפ  הנשיא  אכזב  בנוסף 
בהרחבת   פעולה  לחופש  שציפו  ישראל  בממשלת 

ההתנחלויות.

לבין  ישראל  בין  ולעודד את החיבור  במגמה לשמור 
היהודי  העם  למדיניות  המכון  ממליץ  התפוצות, 
בחיים  הפלורליזם  את  המחזקת  מדיניות  לקדם 
יותר  טובות  דרכים  לזהות  ובמיוחד  היהודיים, 
הדתיים  הזרמים  בין  ודו-קיום  סובלנות  לאימוץ 
זה  נושא  כי  יראו  השנתית  ההערכה  קוראי  השונים. 
תופס גם השנה מקום בולט, במיוחד בדגש על כיבוד 

ערכים יהודיים. 

ניתוחים  השנתיות  ההערכות  סיפקו  בעבר  גם 
אסטרטגיים לגבי המגמות המסתמנות בנוגע לישראל 
לקידום   אופרטיביות  והמלצות   היהודי,  ולעם 
שגשוגה של יהדות העולם. לדעתנו, יתכן כי ההערכה 
הנוכחית היא בין החשובות ביותר שהפיק המכון עד 
סימני- מוצבים  שבה  סוערת  עולמית  בסביבה  כה. 
המוסדות  על  הבסיסיים,  המשחק  כללי  על  שאלה 
מלחמת-העולם  אחרי  שהתגבש  העולמי  הסדר  ועל 
השנייה, ובשעה שמתגברים איומי החרם על מדינת 
יהדות  ומנהיגי  ישראל  שממשלת  חשוב   - ישראל 
של  גשרים  לבניית  מתוחכמת  בצורה  יפעלו  ארה"ב 
ובין  האורתודוכסיות  הקהילות  בין  שיתוף-פעולה 
יש  במקביל   . אמריקה  בצפון  המאורגנות  הקהילות 
לפעול להידוק שיתוף הפעולה בין ממשלת ישראל, 

הממשל האמריקני והקהילה היהודית בארה"ב. 

היהודי  העם  למדיניות  המכון  בידי  כי  מאמינים  אנו 
ולממשלת  התפוצות  ליהדות  לסייע  היכולת  את  יש 
וההזדמנויות,  הדילמות  האתגרים,  בניתוח  ישראל 
מעשה,  מכוונות  מדיניות  חלופות  לגבש  במטרה 
הסוגיות  עם  מוצלחת  התמודדות  שתאפשרו 

המאתגרות שעומדות בפני העם היהודי היום.

דניס רוס וסטוארט אייזנשטאט



שער ראשון

 הערכה משולבת
וכיווני מדיניות
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הצעות לכיווני מדיניות     2
בארה"ב, . 1 מפלגות  החוצה  ישראל,  כלפי  האהדה 

היא נכס מדיני ואסטרטגי ראשון במעלה לישראל. 
הקיטוב  מגמות  נוכח  עליה,  לשמור  מנת  על 
בין  להבחין  לישראל  מומלץ  הפנים-אמריקניות, 
הצורך לפתח מערכת קשרי עבודה טובה ואמינה 
יצירת רושם  עם ממשלו של הנשיא טראמפ לבין 
על  זה.  ממשל  עם  אידיאולוגית  הזדהות  של 
עם  הדוקים  יחסים  על  לשמור  ישראל  ממשלת 
שתי המפלגות הגדולות, ובמקביל לעשות מאמץ 
ובהם  ליברליים  מרכיבים  עם  קשרים  לטיפוח 
ובקהילה  הכללית  בחברה  וצעירים  מיעוטים 
יחס  כלפיה  להפגין  נוטים  הם  אם  גם  היהודית, 

ביקורתי. 

השלכות . 2 את  לשקול  ישראל  ממשלת  על 
ולהביא  בתפוצות  היהודים  על  החלטותיה 
פועלת  היא  כאשר  גם  רגשותיהם,  את  בחשבון 
זו  המלצה  מובהקים.  מדיניים  אינטרסים  לקדם 
מתייחסת בין היתר לקידום קשרים עם ממשלות 
ימניות זרות שאינן נאבקות בגורמים אנטישמיים, 

גורמים אלה, תוך שהן מבחינות  או אף מעודדות 
בין מדינת ישראל לבין העם היהודי בתפוצות. 

ראשית כהונתו של הנשיא טראמפ סיפקה עדויות 3. 
סותרות לגבי נחישותו לשמש מנהיג מוביל בזירה 
הקולות  את  לעודד  ישראל  על  הבינלאומית. 
תפקיד  ותמלא  תוסיף  שארה”ב  בכך  הדוגלים 
סוריה  איראן,  על  )בדגש  העולם  בהנהגת  מוביל 
אמריקנית  בדלנות  הישראלי-פלסטיני(.  והמו”מ 
וזניחת המנהיגות העולמית בכלל ובמזה”ת בפרט 
אוהדים  שאינם  גורמים  תעודד  לישראל,  תזיק 
התהליך  בהובלת  ארה”ב  של  מקומה  את  לתפוס 
העוצמה  בדימוי  לשחוק  עלולה  ואף  המדיני, 

ובהרתעה של ישראל.

לקראת 4.  מעבר  של  בעיצומו  הנמצאת  ישראל, 
היא  בו-זמנית  כאשר  חופשי,  שוק  של  מדיניות 
המבוסס  הקודם  המבנה  של  היבטים  על  שומרת 
בצורה  ממוצבת  ריכוזית,  החלטות  קבלת  על 
ייחודית המאפשרת לה לשמש דוגמא  כיצד ניתן 
שמירת  בצד  מודרני   משק  לקראת  שינוי  לקיים 
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השונה  שהאופי  יתכן  חברתית.  יציבות  של  העוגן 
של שתי המערכות - החופשית והמוגנת - יהפוך 
להתמקד  הממשלה  על  עוצמה.  של  מקור  להיות 
את  לקדם  מרכזי  כאמצעי  אנושי  הון  בבניית 
חינוך  כל הרמות של  על  זו חלה  המעבר. המלצה 
של  האתרים  בכל  לקדם  יש  אותו  הפורמלי, 
את  שמייצרת  כאסטרטגיה  ממשלתית  מעורבות 
הסיכוי המשמעותי  ביותר לקדם פיתוח מתמשך, 
תוך הבטחת חלוקה שוויונית של הזדמנויות לכל, 

מבלי להזדקק להגנה המכבידה על המשק. 

העם 	.  של  מרכזית  חיבור  נקודת  היא  ירושלים 
דרך  למצוא  ישראל  מדינת  על  לישראל.  היהודי 
לשתף את יהודי התפוצות – שרבים מהם חוששים 
 - נכונים”  לא  "בכיוונים  מתפתחת  שירושלים 
העוצמתי  שהחיבור  כך  העיר,  של  עתידה  בעיצוב 

יימשך.

התנועות 	.  של  הנוכחות  את  להגדיל  מנת  על 
מומלץ  בישראל,  והקונסרבטיבית  הרפורמית 
לחברי תנועות אלה להגביר את  ההשקעות שלהם 
בישראל. את הסכומים הנוספים שיושגו כתוצאה 
ולהקמת  קירוב  של  לפעילויות  להפנות  יש  מכך 
הכנסת  בתי  מערכת  הרחבת  כולל   - תשתיות 
בתי-ספר  של  ההקמה  המשך  הקהילה,  ומרכזי 
כבר  אלה  )שתנועות  גבוהה  באיכות  ילדים  וגני 
למחנות  יציאה  גדולה(,  בהצלחה  מפעילות  עתה 
המוגברת  שהנוכחות  לוודאי  קרוב  ועוד.  קיץ 
התמיכה  את  יעמיקו  אלו  ותוכניות  ִמתקנים  של 
וסביר  בישראל,  השטח”  ב”רמת  אלה  בתנועות 

להניח שגם את התמיכה הפוליטית. 

היהודית 	.  הדמוגרפיה  משתנה  האחרונות  בשנים 
האוכלוסייה  משקל  כאשר  אמריקה,  בצפון 
מומלץ  וגובר.  הולך  החרדית  האורתודוכסית 

וליו״ר  הכנסת  ראש  ליושב  המדינה,  לנשיא 
הסוכנות היהודית לעשות כמיטב יכולתם על מנת 
להגביר  אלה  מגזרים  של  מנהיגיהם  את  לעודד 
כלל  של  המאורגנת  בפעילות  השתתפותם  את 
היהודיים  לארגונים  לקרוא  ובמקביל  הקהילה, 
ההשתלבות  להגברת  לפעול  אמריקה  בצפון 
והפעילות הממוסדת של האורתודוכסים והחרדים 

בארגונים אלה, ובמיוחד בהנהגותיהם.

בארה”ב . 8 רחבים  ציבורים  בקרב  החשש  התגברות 
לערכים  ישראל  של  במחויבותה  שחיקה  מפני 
מוסר,  צדק,  חירות,  החוק,  בפני  )שוויון  ליברלים 
יחס  אדם,  זכויות  דתי,  פלורליזם  דמוקרטיה, 
לנגד  לעמוד  צריכה  גזענות(  ושלילת  למיעוטים 
עיניהם של מקבלי ההחלטות, משום שערכים אלה 
שבין  המיוחדים  ביחסים  מרכזי  מרכיב  מהווים 

ישראל וארה”ב.
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גיאופוליטיקה 3

גיאופוליטיקה

י

ד ש

ב מ

צבאות  של  מאיומם  משוחררת  כיום  ישראל  
עם  יחד  האסטרטגית,  עוצמתה  סדירים. 
פותחת  בוושינגטון,  אוהד  נשיא  של  הימצאותו 
לישראל חלון של הזדמנות לעשייה אסטרטגית 
שתבטיח את עתידה כמדינה הודית ודמוקרטית. 
תזוזה  המחוג,  את  מזיזים  אנו  אלה  כל  משום 

קלה אמנם, בכיוון חיובי.

מימדים להערכה משולבת של העם היהודי 

בחירתו  ובראשן  שחלפה  בשנה  התפתחויות  שורת 
ארוכות  יותר  למגמות  הצטרפו  טראמפ,  הנשיא  של 
הגיאופוליטי  לשיפור מסוים במצבה  טווח, התורמות 
לשנות  עלולה  השיפור  מגמת  זאת,  עם  ישראל.  של 
כיוּון נוכח הסדר בעייתי מבחינתה של ישראל שעשוי 

הפלסטיני,  בנושא  אי-הוודאות  בסוריה,  להתגבש 
היעדר היציבות בזירה האזורית, פניו העמומות עדיין 
מהלכיו   – אלה  כול  ועל  החדש,  העולמי  הסדר  של 
עד  המשדרים  טראמפ,  הנשיא  של  והתבטאויותיו 
דוקטרינה  לאפיין  המקשים  סותרים  מסרים  כה 

קוהרנטית המנחה את התנהלותו בזירה הבינ"ל. 

אמריקני  ממשל  על  מבשרת  טראמפ  עליית  ארה"ב: 
"פתיחת  לישראל  המאפשר  מקודמו,  יותר  ידידותי 
דף חדש" ביחסים עם המעצמה שהיא בעלת הברית 
ידעו  אלה  יחסים  שלה.  היחידה  המשמעותית 
ביקורו  אובמה.  הנשיא  של  כהונתו  בתקופת  צרימות 
ועוצמת  כהונתו  בראשית  מיד  בישראל  טראמפ  של 
למרות  אך  חיובית.  תפנית  סימנו  שהפגין  הידידות 
מכך  להתעלם  אין  הביקור,  במהלך  החמה  האווירה 
האסטרטגי  האינטרס  שבמוקד  המרכזיות  שהסוגיות 
הסכסוך  בסוריה,  המתגבש  ההסדר   – הישראלי 
איראן  של  האזורית  חתרנותה  הישראלי-פלסטיני, 
בהמשך  להצית  עלולות   – ִעמה  הגרעין  הסכם  וגורל 
לאלה  ירושלים  של  עמדותיה  בין  מחלוקות  הדרך 
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למידת  באשר  דילמות  גם  עולות  וושינגטון.  של 
החדש  הנשיא  עם  לגלות  אמורה  שישראל  ההזדהות 
להיבחרותו.  שסייעו  והאתוס  הסנטימנטים  ועם 
ומדרכו  הנשיא  מן  ארה"ב  יהודי  רוב  של  הסתייגותם 
מחדדת רגישותה של דילמה מדינית זו. נוכח מגמות 
הניצב  האתגר  גם  גובר  הפנים-אמריקניות,  הקיטוב 
המפלגות  חוצת  האהדה  על  לשמור  ישראל  בפני 
האסטרטגי:  היחסים  משולש  על  ולהגן  כלפיה, 

ירושלים-וושינגטון-יהדות ארה"ב. 

לתפקידו  טראמפ  הנשיא  כניסת  ערב  עולמי:  סדר 
פנים,  בנושאי  תתמקד  ארה"ב  כי  החשש  התחזק 
תפגין  ולא  צרים  אינטרס  שיקולי  ידי  על  תונחה 
שיוט  טילי  עשרות  עולמית.  למנהיגות  מחויבות 
ששוגרו לעבר בסיס של צבא אסד )אפריל 2017( כגמול 
על ההתקפה הכימית באידליב שידרו מסר עז אודות 
נחישותו של הנשיא החדש לשקם את כוח ההרתעה 
מנהיג  ולשמש  קודמו,  בתקופת  שנשחק  ארה"ב,  של 
בסעודיה  ביקורו  גם  כך  הבינלאומית.  בזירה  ומוביל 
)20 מאי, 2017( שם אותת על כוונתו לאחד את העולם 
לא  כלל  זאת,  והטרור. עם  איראן   כנגד  הסוני המתון 
הודעת טראמפ  ולראייה:  זו תתמיד,  מגמה  אם  ברור 
יוני 2017( על פרישה מהסכם האקלים, המחדדת   1(
בזירה  התנהלותו  עתיד  לגבי  אי-הוודאות  את 
הסתגרות  של  מדיניות  כי  להדגיש  יש  הבינלאומית. 
עלולה  ואף  לישראל,  תזיק  ארה"ב  מצד  ובדלנות 
ההרתעתי. ובכוחה  לה  המיוחסת  בעוצמה   לשחוק 

מבחנים רבים ממתינים לארה"ב בזירה העולמית: מן 
חתירתו  ועד  קוריאה  צפון  שמציבה  הגרעיני  האתגר 
האגרסיביות של הנשיא פוטין להשיב למוסקבה את 
מעמדה כמעצמה עולמית. מהדהדת אמירתו של שר 
החוץ הרוסי סרגיי לברוב )פברואר 2017(, כי "חייבים 
להביא לסיומו של הסדר העולמי המערבי, שהתקבע 
אופיים  ברור  לא  זה,  בשלב  הקרה".  המלחמה  לאחר 
של היחסים שיתגבשו בין וושינגטון ומוסקבה, שהינם 
כה קריטיים לסדר העולמי, כמו גם אופי היחסים עם 

סין, הממשיכה לצמוח, להתעצם ולהפגין אסרטיביות 
 One Belt and One Road )תוכנית   הבינ"ל  בזירה 
החותרת לפריסת רשת תחבורה וסחר המתפרׂשת על 
פני 60 מדינות, הפעילות האגרסיבית בים סין הדרומי 
הסדר  של  העתידיות  פניו  לגבי  אי-הבהירות  ועוד(. 
אירופה  על  העובר  המשבר  נוכח  מתחזקת  העולמי 
גלי  נוכח  מתעצם  זה  משבר  באחדותה.  והכרסום 
והפיגועים הרצחניים שיוזם דאע"ש. הארגון  ההגירה 
נמצא בנסיגה, אך למרות שאיבד מאחזים חשובים, לא 
נשחקה עדיין יכולתו להפעיל את נשק הטרור. אובדן 
דאע"ש  את  דוחק  אף  ובעיראק  בסוריה  השטחים 
להישען עוד יותר על הפעלת טרור מחוץ למזה"ת כדי 

לשמר על מעמדו.

על  ומצהיר  שב  טראמפ  הנשיא  השלום:  תהליך 
שאיפתו להשכין שלום בין ישראל ומדינות ערב בכלל 
להעביר  הבטחתו  מימוש  את  בפרט.  והפלסטינים 
לא  כדי  דוחה  הוא  לירושלים  האמריקנית  השגרירות 
ישראלי-פלסטיני.  ומתן  משא  לקדם  בסיכוייו  לפגוע 
יוצר  המשך ההובלה האמריקנית של תהליך השלום 
מתווך  של  בסיועו  הסדר  לקדם  הזדמנות  לישראל 
ויתורים  אוהד, אך גם עלול להעמידה בלחצים לבצע 
כואבים ואולי בסופו של דבר להטיל צל על יחסיה עם 
ממשל טראמפ, אוהד ככל שיהיה. מהלכיו של הנשיא 
האמריקני עד עתה שיקפו כוונה לשלב את המדינות 
הסוניות המתונות בהסדר אזורי שיכלול גם את הצד 
בן-השיח  אופן.  באיזה  ברור  לא  עדיין  אך  הפלסטיני, 
לא  ובאופק  ואירגונית  גיאוגרפית  מפוצל  הפלסטיני 
חמאס.  לבין  הפתח'  בין  ֲאמִיִתי  שורות  איחוד  נראה 
ובעזה  ברמאללה  הפלסטיניות  הממשל  מערכות 
האפשרות  בעזה(.  )במיוחד  לקוי  באופן  מתפקדות 
יסיים  לקוי(  בריאותי  ובמצב  ה-82,  )בן  מאזן  שאבו 
לגרום  ואף  ירושה  מאבקי  להצית  עלולה  כהונתו 
לפגיעה בשת"פ הביטחוני עם ישראל. שינויי ההנהגה 
אינם  הארגון  באמנת  שנעשה  והעדכון  בחמאס 
מסמנים בשלב זה שינויי של ממש. כל אלה, יחד עם 
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הפערים בעמדות שבין ישראל והפלסטינים, מעידים 
עד כמה כבד האתגר שהנשיא טראמפ לקח על כתפיו. 
מסוכנת  השלום  תהליך  הובלת  את  ארה"ב  נטישת 
בינלאומיים  לגורמים  שתאפשר  משום  לישראל, 

שאינם אוהדים את ישראל לתפוס את מקומה.

אלים  המזה"ת  שבה  בשעה  והזדמנויות:  איומים 
צבאי  איום  מול  כבעבר,  עומדת,  אינה  ישראל  וגועש, 
ערבית  קואליציה  של  או  שכנה  מדינה  של  מידי 
אזורית. אלא שגם נתון מעודד זה עלול להשתנות אם 
של  נוכחות  לבסס  ותצליח  שאיפתה  תממש  איראן 
הגולן,  רמת  לגבול  הקרובה  הסורית  בחזית  כוחותיה 
תוך יצירת מסדרון אסטרטגי בין טהראן לים התיכון. 
מסדרון זה יהווה מרחב השפעה איראני ישיר ויעצים 
כזרוע צבאית של איראן.  כוחו של חיזבאללה  גם את 
וירדן  מצרים  עם  ישראל  של  הביטחוניים  הקשרים 
נתפסת  ישראל  מתחזקים.  נוספות  סוניות  ומדינות 
כשותפה וכמסייעת במאבק מול האיומים העיקריים 
- חתרנותה של איראן והטרור של האסלאם הקיצוני. 
גרעיני  נשק  להשגת  איראן  של  התקדמותה  תהליך 
הוסר  לא  שנדחה  האיום  אך  לאחור,  הוסג  ואף  נבלם 
את  להעמיק  איראן  על  מקל  הגרעין  הסכם  מהפרק. 
הישגים  רושמת  והיא  האזורית  והשפעתה  חתרנותה 
אובמה,  לנשיא  בניגוד  ותימן.  עיראק,  לבנון,  בסוריה, 
ואף  אזורי  לסדר  שותף  באיראן  לראות  מוכן  שהיה 
ביטא הסתייגות מהגדרתה של סעודיה כנכס ביטחוני 
עוררין  ללא  התייצב  טראמפ  ארה"ב,  מבחינת  ומדיני 

לצד המדינות הסוניות כנגד איראן. 

ובעיקר  המצב בסוריה טומן בחובו סיכונים לישראל, 
שכנה  בזירה  מפתח  כגורם  איראן  התבססות  עקב 
לישראל. בסיוען של רוסיה ואיראן, הנשיא אסד מרחיב 
לקרב  עלולה  זו  מציאות  שבשליטתו.  השטחים  את 
לגבולה של ישראל בגולן את חיזבאללה ואת משמרות 
המהפכה האיראניים. ישראל תצטרך להוסיף ולבלום 
עזרתה של  גיוס  היתר באמצעות  בין  כזו,  התפתחות 
עד  מוסקבה.   עם  התיאום  מהלכי  והמשך  ארה"ב 

יחסי עבודה   רוסיה  לבנות עם  ישראל השכילה  עתה, 
 . אינטרסיה  על  להגן  לה  המאפשרים  אפקטיביים 
הצבת טילי ה-S-300 ו– S-400 בסוריה מדגישה עוד 
מנת  על  להתנהל  ישראל  על  בה  הזהירות  את  יותר 
לחיזבאללה,  נשק  משלוחי  העברת  ולסכל  להוסיף 
שצבאו  למרות  מוסקבה.  עם  חיכוכים  ליצור  מבלי 
שטרם  האזרחים  מלחמת  משנות  מותש  אסד  של 
ישראל,  על  המרכזי  הצבאי  האיום  חיזבאללה,  תמה; 
 - ומוחלש  מבודד  וחמאס  בסוריה;  בלחימה  שקוע 
אלימה  התפרצות  במהירות  להתרחש  עלולה  עדיין 
הבודדים"  ש"אינתיפאדת  גם  מה  אלה.,  אויבים  מול 
יותר  מסוכנות  פנים  ללבוש  אף  ועלולה  דעכה,  טרם 
בייחוד כאשר נוצר לו רקע דתי )כפי שאירע בהר הבית 

במחצית יולי 2017(.

המזה"ת  כמה  עד  מדגימים  טורקיה  עם  היחסים 
בזהירות  להתנהל  ישראל  את  מחייב  התזזיתי 
כך, הסכם הפיוס שהושג עם  ובמיומנות אסטרטגית. 
להעמקת  שפתח  והאפשרויות   )2016 )יוני  אנקרה 
מן  מנעו  לא  הגז(  יצוא  בתחום  )כולל  הקשרים 
ישראל  את  קשות  במילים  לתקוף  ארדואן  הנשיא 
מדיניות  ובנקיטת  ירושלים  בייהוד  האשמתה  תוך 
אפרטהייד )מאי 2017(. האפשרות ששחקנים אזוריים 
הדאגה  ברקע  עומדת  לישראל  ביחסם  כיוון  ישנו 
שהושמעה בירושלים נוכח עסקת הענק למכירת נשק 
)מאי  דולר  מיליארד   110 בשווי  לסעודיה  מארה"ב 
היתרון  את  לשחוק  עלולים  ממנה  שחלקים   ,)2017
הצבאי האיכותי של ישראל. אכן, שיקום יחסי ארה"ב 
 - במזה"ת   הערביות המסורתיות  בריתה  בעלות  עם 
יכול   – ישראל  מבחינת  ביסודה  חיובית  התפתחות 

בנסיבות מסוימות לבוא גם על חשבונה.  

מעמד בינלאומי - מעמדה הבינלאומי של ישראל יונק 
גם  כמו  והאסטרטגית  הכלכלית  הצבאית,  מעוצמתה 
)בדגש  הישראלית  הטכנולוגיה  הרכה".  מ"עוצמתה 
עולמי.  שם  לה  קנתה  והסייבר(  ההיי-טק  תחומי  על 
עם  הקשרים  של  פיתוחם  תנופת  גוברת  זה  רקע  על 
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הכותרת  גולת  ובאפריקה.  באסיה  העולים  הכוחות 
ראש  של  בארץ  בסוגו  ראשון  ביקור  היה  זו  למגמה 
של  ביקורו   .)2017 )יולי  מודי  נרנדרה  הודו  ממשלת 
שיקף   )2017 )מארס  בסין  נתניהו  הממשלה  ראש 
כולל  ישראל,  של  הגז  משאבי  מגמה.  אותה  הוא  אף 
יוצרים מנוף לקשרים  נוספים,  הצפי לגילוי משאבים 
אספקת  החלה  השנה  )בראשית  באזור  והשפעה 
בעוצמת  מסוים  פיחות  למרות  זאת,  עם  לירדן(.  גז 
באמצעות  הבינלאומי  במעמדה  לשחוק  הניסיונות 
חשופה  עדיין  ישראל  ודה-לגיטימציה,  חרם  מהלכי 
זו  אונסק"ו:  בהחלטות  היה  לכך  בולט  ביטוי  לנזקם.  
להר  היהדות  של  ההיסטורי  הקשר  מן  המתעלמת 
מערת  את  המגדירה  וזו   ,)2016 אוקטובר   13( הבית 
מורשת  כאתרי  חברון  של  העתיקה  והעיר  המכפלה 
פלסטיניים אשר נמצאים בסכנה חמורה של פגיעה )7 

יולי 2017(.

*  *  *

בפני  ניצבות  סכנה,  בחובם  הטומנים  אתגרים  לצד 
מערכת  את  לטפח  מבוטלות:  לא  הזדמנויות  ישראל 
העולם  עם  הקשר  להעמיק  ארה"ב,  עם  היחסים 
את  שתבלום  מדינית  תוכנית  וליישם  המתון,  הסוני 
דו-לאומית  מדינה  של  למציאות  הגלישה  סכנת 
זהותה היהודית של ישראל. היותה  ועקב כך לאובדן 
סדירים,  צבאות  של  מאיומם  משוחררת  ישראל  של 
נשיא  של  והימצאותו  האסטרטגית  עוצמתה  עם  יחד 
אוהד בוושינגטון, פותחת לישראל חלון של הזדמנות 
כמדינה  עתידה  את  שתבטיח  אסטרטגית  לעשייה 
את  מזיזים  אנו  אלה  כל  משום  ודמוקרטית.  יהודית 

המחוג, תזוזה קלה אמנם, בכיוון חיובי. 
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דמוגרפיה
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4דמוגרפיה
ותהליכים  אירועים  זמננו,  בנות  מערביות  בחברות 
בגודל  שינויים  איטיים.  על-פי-רוב  הם  דמוגרפיים 
ותמותה  פריון  ובדפוסי  הגירה  במימדי  אוכלוסייה, 
כמה  רק במשך  לכדי השפעה משמעותית  מצטברים 
שנים. הוא הדין לגבי האוכלוסייה היהודית העולמית, 
המרוכזת רובה ככולה בישראל, באמריקה ובאירופה. 
לפיכך, אף כי הדמוגרפיה היהודית היא בסה"כ יציבה 
ושיפור  גידול  של  מתונות  מאוד  מגמות  ומשקפת 
המחוג  את  להשאיר  החלטנו  מרכזיים,  מדדים  בכמה 

הדמוגרפי על כנו. 

כמאה  להערכתנו  התווספו   )2016( החולפת  בשנה 
הנאמדת  העולמית  היהודית  לאוכלוסייה  נפש  אלף 
מיליון. התמורות  מ-14.5  למעלה  בקצת  כיום  לפיכך 
את  מבליטות  בעולם  היהודית  האוכלוסייה  בגודל 
הגידול במספרם של היהודים בישראל ואת היציבות 
הקהילות  )שתי  בארה"ב  היהודים  של  במספרם 
היהודיות הגדולות ביותר בימינו(. אומנם, בשנת 2016 
לעומת  בכ-2,000  נמוך  היה  לישראל  העולים  מספר 
יותר מאשר  גבוה  זה  לה, אבל מספר  השנה שקדמה 
במספר  צמצום  ו-2014.   2013 מהשנים  אחת  בכל 
מוצא.  ארצות  לפי  נבדלות  מגמות  משקף  העולים 
מחד גיסא, גדל מספר העולים מרוסיה ומארה"ב אבל 

ירד מספרם של העולים מאוקראינה ומצרפת.

המשיך  בישראל  יהודיות  נשים  של  הפריון  שיעור 
 .2015 בשנת  ל-3.11   2014 בשנת  מ-3.09  לטפס: 
היוצאים  קרי מספר  ישראלים,  של  ההגירה  מאזן 
פחות מספר החוזרים לאחר שהות של שנה ומעלה 
ב-2013  אלפים   7.3 של  מהפסד  הצטמצם  בחו"ל, 
כלומר  העזיבה,  שיעור  גם  ב-2014.   6.8 של  להפסד 
האוכלוסייה  של  לגודלה  יחסית  העוזבים  מספר 
 1.9( נמצא במגמה של צמצום  היהודית הישראלית, 
אלף  לכל   2.1 לעומת  ב-2014  תושבים  אלף  לכל 
תושבים בשנת 2010(. במילים אחרות, היקף העזיבה 
היהודית  האוכלוסייה  של  גידולה  מקצב  יותר  איטי 

בישראל. 

בגודל  שינויים  זמננו,  בנות  מערביות  בחברות 
ותמותה  פריון  ובדפוסי  הגירה  בממדי  אוכלוסייה, 
כמה  במשך  רק  משמעותית  השפעה  לכדי  מצטברים 
מאוד  מגמות  משקפת  היהודית  הדמוגרפיה  שנים. 
אך  מרכזיים,  מדדים  בכמה  ושיפור  גידול  של  מתונות 
בסך הכל היא יציבה, ולכן החלטנו להשאיר את המחוג 

הדמוגרפי על כנו.
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המחקר  מכון  פרסם  לאחרונה  כי  להוסיף  יש  לכך 
לתחזיות  והרחבות  עדכון   )PEW( "פיו"  האמריקאי 
ישראל,  לגבי  היהודים.  לגבי  לרבות  דמוגרפיות, 
הגדרות  לפי  יהודים  שהם  במי  מתמקדות  התחזיות 
באלה   - התפוצה  יהודי  לגבי  ואילו  הלכתיות, 
הימשכות  של  בהנחה  כיהודים.  עצמם  המגדירים 
האוכלוסייה  לאחרונה,  שנצפו  הדמוגרפים  הדפוסים 
היהודית העולמית צפויה לגדול עד שנת 2050 לכדי 
בישראל,  יתרחש  הגידול  עיקר  נפש.  מיליון   16.1
התקופה  סוף  עד  תגדל  היהודית  שאוכלוסייתה 
האמורה ל-8.2 מיליון. מספר היהודים בארה"ב צפוי 
בכ-300,000  הנוכחית  המאה  אמצע  עד  להצטמצם 
הוא  התפוצה  קהילות  וביתר  מיליון(,  )ל-5.4  נפש 

זה  צפוי  אומדן  יהודים.  מיליון  כ-2.5   - יציב  יישאר 
שהכין  התחזיות  טווח  באמצע  יותר  או  פחות  נמצא 
בין  התרחיש הנמוך של 12  המכון עבור שנת 2030, 

מיליון לתרחיש הגבוה של 18 מיליון יהודים.   

כמיליון  עוד  יש  הנ"ל  היהודית  האוכלוסייה  מלבד 
נפש בארה"ב המגדירים עצמם "יהודים באופן חלקי". 
דמוגרפים  מעורבים.  זוגות  של  צאצאים  הם  ברובם 
ואנשי מדעי החברה חלוקים בשאלה האם יש להכליל 
שמי  כמובן  לאו.  אם  היהודית  באוכלוסייה  אותם 
של  מספרם  את  ניכר  באופן  מגדיל  לצרפם  שבוחר 
ולכ-17  כיום  מיליון  מ-15  ליותר  בעולם,  היהודים 

מיליון באמצע המאה ה-21.  

 .
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5קשרים בין קהילות יהודיות
הדינאמיקה של הקשרים היהודיים ב-2016-17 

עברה שינוי לעומת השנה הקודמת. 
מגמות ארוכות-טווח שזוהו בשנים קודמות נמשכות 
עדיין בעולם היהודי ובישראל. אולם בשנה האחרונה 
הראויות  השתיים   - בולטות  התפתחויות  מספר 
והחשש  טראמפ  דונלד  של  עלייתו  הן  לציון  ביותר 
השפיעו   - ארה"ב  יהודי  בקרב  מאנטישמיות  הגובר 
בעיקר  היחסים,  של  הדינאמיקה  על  במידת-מה 
המיידית  ההשפעה  ארה"ב.  יהודי  לבין  ישראל  בין 
והדרמטית ביותר מניצחונו של טראמפ היא תשומת-

בחירתו של דונלד טראמפ ותופעות של אנטישמיות 
היחסים  למערכת  אי-בהירות  של  ממד  מכניסות 
ארוך  לטווח  שהשפעתן  משום  ישראל-תפוצות, 
בנושא  ישראל  ממשלת  להחלטות  ברורה.  אינה 
השפעה  היתה  הכותל  פשרת  ובנושא  הגיור 
לנוכח  ביחסים.  המתח  חידוד  על  משמעותית 
החלטות אלה והתגובות להן, אנו מסיטים את מחוג 

היחסים לאחור, לכיוון הבעייתי.

יהודיים  מתומכים  מקבלת  שישראל  הפוחתת  הלב 
שהשתררה  המבוכה  כאחד.  יהודיים  וממבקרים 
בעקבות  יהודים(  רק  )ולא  אמריקניים  יהודים  בקרב 
שהתקיימו  לנשיאות  בבחירות  המפתיעה  התוצאה 
יותר  ַמְפָנה  והיא  פגה,  לא  עדיין   2016 בנובמבר 
עם  אמריקניים.  פנים  ענייני  לעבר  פוליטית  אנרגיה 
זאת, החלטה של מימשל טראמפ למקד את תשומת-
הלב על תהליך שלום ישראלי-פלסטיני עשויה לשנות 

את הדינאמיקה בחודשים הקרובים. 

2017-18 יוצרת לישראל הזדמנויות להקנות ליהודים 
שנה   70 )במלאת  הקמתה  על  ידע  העולם  ברחבי 
הצבאי  ניצחונה  ועל  ישראל(  מדינת  על  להכרזה 
הגדול ביותר )50 שנה למלחמת ששת הימים( - ועל 
את  שהפכו  הרגשות  מן  חלק  ולשקם  לנסות  כך  ידי 
בבניית  לשותפים  התפוצות  ויהודי  ישראל  יהודי 
בעיות  בעינן  נותרות  עדיין  אולם  היהודית  המדינה 
ביחס  ישראל  של  המדינית  עמדתה  לפותרן:  שקשה 
ליחסיה עם הפלסטינים פסולה לחלוטין בעיני יהודים 
ליברלים רבים. אי-יכולתה לפתור את המחלוקת לגבי 
יהודים  להרגיז  ממשיכה  המערבי  בכותל  התפילות 
שאינם אורתודוכסים. נימה של ניצחון הנשמעת אצל 
יהודים אורתודוכסים החשים כי כוחם גדל גם בישראל 
)הקואליציה הפוליטית שבשלטון עתה מגבירה מאוד 
את עוצמתם( ובקהילות אחרות )בעיקר בארה"ב, בה 
קשרים  ויותר  גישה  יותר  יש  אורתודוכסים  ליהודים 
עם המימשל החדש( תרמה גם היא למתחים הגוברים 

בין קהילות יהודיות שונות. 
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כתוצאה מגורמים סותרים אלה, המצב נזיל ובלתי-ברור עד מאוד. לנוכח אי-הבהירות, אנו משאירים את המחוג 
ללא שינוי. 

הטבלה הבאה מתארת בתמציתיות את ההתפתחויות ב-2016-17 אשר תרמו לחיזוק - או להחלשה - של קשרים 
בין קהילות יהודיות ברחבי העולם, בדגש על קשרי ישראל-תפוצות.

התפתחויות המחלישות קשריםהתפתחויות המחזקות קשרים

1

 עלייתו לשלטון של דונאלד טראמפ
הפחיתה את הביקורת על ישראל כמוקד של 

התעניינות, אולי בגלל ההתעניינות הגוברת 
בנשיא עצמו 

עלייתו של טראמפ יוצרת ניגוד בין ישראל לבין רוב 
יהודי ארה”ב: ישראלים יכולים לתמוך בטראמפ, 

דבר שיהודים אמריקניים ליברלים מתקשים 
להשלים עימו. 

2
הפחדים המתעצמים מפני אנטישמיות, כולל 

בקרב יהודי ארה”ב, מחזקים את תחושת הגורל 
המשותף והתלות באחדות יהודית גלובלית.

תקריות אנטישמיות גורמות לכך שהזדהות פומבית 
עם ישראל/ הקהילה היהודית פחות מושכת.

3

שני המועדים החשובים המצוינים בישראל בשנת 
2017 - 50 שנה למלחמת ששת הימים ו-70 שנה 

להקמת המדינה - מספקים הזדמנות חינוכית 
ואמוציונלית ליצירה ולחיזוק של קשרים. 

מדינויּות ישראליות בנושאים רבים, לרבות אלה 
הנוגעות ליו”ש, אינן תואמות את השקפותיהן 

של קהילות רבות בתפוצות )ובשל כך, ציון יובל 
למלחמת ששת הימים עלול לעורר גם מחלוקות(. 

4
המשך ההצטיינות הישראלית בתחומים שונים 

)במיוחד היי-טק - עיסקת מובילאיי( תורמת 
לדימויה החיובי של ישראל בקרב יהודים.

חלק מן ההתפתחויות הפוליטיות בישראל נתפסות 
כזרות וכשליליות ע”י רבים מיהודי התפוצות. 

בולטת במיוחד החקיקה נגד ארגונים לא-
ממשלתיים ה”פועלים לדה-לגיטימציה של ישראל”.

5

הכוח הפוליטי הגובר של הקהילה האורתודוכסית 
בארה”ב, שיש לה קשרים חזקים עם ישראל 

)בין היתר בזכות קשריה ההדוקים עם מימשל 
טראמפ(

התחזקות האורתודוכסים, בישראל ובארה”ב כאחד, 
גורמת לניכור אצל יהודים שאינם אורתודוכסים. 

בעיית תפילות הנשים בכותל המערבי, שטרם נמצא 
לה פתרון, היא סמל לניכור זה. 
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זהות

י

ד ש

ב מ

6זהות והזדהות

והתגברות  היהודי  “האמצע”  ירידת 
היהודית  הקהילה  בתוך  הקיטוב 
וגם  קריטיים  אתגרים  גם  מציגים 
לאור  היהודי.  העם  עבור  הזדמנויות 
אנו משאירים את  מגמות סותרות אלו 

המחוון של זהות והזדהות בלי שינוי. 

מגמות  של  להחרפה  עדים  היינו  החולפת  בשנה 
בכל  חדשות,  מגמות  של  לצמיחתן  גם  כמו  קיימות, 

הקשור לזהות יהודית בקרב יהודי ארה”ב.

מגמה מתמשכת שדומה כי הוחרפה היא זו של ירידת 
אורתודוכסים  יהודים  כלומר,  היהודי,  “האמצע” 
ולאירגונים  דתיים  זרמים  כנסת,  לבתי  המשתייכים  
יהודיים.  נראה שמגמה זו מתבטאת  בירידה בשיעור 
הלא-אורתודוכסים.  לזרמים  המשתייכים  היהודים 
PRRI)המכון למחקר דתות(,   ב-   על-פי מחקר שנערך 
“הזהות  הכותרת  תחת  השנה  בספטמבר  שהתפרסם 

הדתית המשתנה של אמריקה”, מאז המחקר של מרכז 
)“דיוקן  ב-2013  שפורסם  אמריקה  יהודי  על  “פיו” 
המשתייכים  היהודים  שיעור  היהודי-אמריקני”(,  של 
אחוזים,   35 מ-  אחוזים,  ב-7  ירד  הרפורמית  לתנועה 
 .PRRI כפי שנמצא במחקר “פיו” ל-28 אחוזים במחקר
ירד  הקונסרבטיבית  לתנועה  המשתייכים  שיעור 
יהדות  בכלל  הקונסרבטיבים  של  שיעורם  אחוז.  ב-4 
ארה”ב עומד כיום על 14 אחוז, 4 אחוזים בלבד יותר 
שיעור  עולה  בעת  בה  אחוז(.   10( מהאורתודוכסים 
יהודים  )היינו  יהודים”  “רק  הם  כי  שהשיבו  היהודים 
 ,PRRI לפי  אחוז   37  - זרם(   לשום  משתייכים  שלא 
לפני  “פיו”  במחקר  כך  השיבו  אשר  אחוז   30 לעומת 

ארבע שנים.

צעירים,  יהודים  אצל  במיוחד  בולטת  זו  מגמה 
זו, 8 אחוז בלבד הזדהו  בגילאי 18-29. בקרב קבוצה 
הזדהו  אשר  אחוז    15 לעומת  כקונסרבטיבים. 
המזדהים  של  משיעורם  רחוק  לא  כאורתודוכסים, 
צעירים  של  הרב  מספרם  את  אחוז(.   20( כרפורמים 
אורתודוכסים ניתן לייחס לשיעור ילודה גבוה בהרבה 
עשרה  מתוך  משישה  “יותר   - האורתודוכסים  בקרב 
יש  כי  אמרו  אורתודוכסים  יהודים  הורים  אחוז(   62(
ההורים,  בבית  הגרים  ילדים  שלושה  לפחות  להם 
האומרים  הרפורמים  היהודים  מן  אחוז   17 לעומת 
זאת,  לעומת  והקונסרבטיבים  הרפורמים  זאת”. 
ומעלה  ה-65  בני  של  הגילאים  בקבוצת  יותר  חזקים 
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- 35 אחוז מהם מגדירים עצמם כרפורמים, ו-20 אחוז 
כקונסרבטיבים. 

באופן טבעי, ירידת ה”אמצע” היהודי מובילה לגידול 
שהאורתודוכסים,  דומה  שראינו,  כפי  ה”קטבים”. 
נמצאים  בקרבם,  הצעירות  הגיל  שכבות  לפחות  או 
בתהליך של גידול. בקצה השני, מחקר PRRI  מצביע 
כ”יהודים  מזהה   PRRI-יהודים ש כך שמספרם של  על 
תרבותיים”1 עולה גם הוא. על-פי מחקר “פיו”, שיעור 
היהודים שלא על פי דת הגיע ל-22 אחוז.  באם קבוצת 
פי תרבותם",  על  "יהודים  או  "היהודים התרבותיים", 
חופפת  או   - משקפת   ,PRRI מחקר  הגדרת  לפי 
כ"יהודים שלא  - את הקבוצה המוגדרת  רבה  במידה 
על פי דת" במחקר "פיו", הרי קבוצה זו מהווה כשליש 
זו הרבה  יהודי ארה"ב. גם כאן מודגשת מגמה  מכלל 
המגדירים  שיעור  שאצלם  צעירים,  יהודים  אצל  יותר 
אחוז,  ל-53  מגיע  דת  פי  על  שלא  כיהודים  עצמם 

כלומר, הם מהווים רוב בקרב קבוצה זו.

דת  פי  על  שלא  יהודים  “פיו”,  מחקר  שהראה  כפי 
פחות  הרבה  הם  דתם.  פי  על  מיהודים  מאוד  שונים 
לבתי-כנסת  משתייכים  הם  אין  כקבוצה   - מעורבים 
לאירגונים  תורמים  אינם  הם  יהודיים,  לאירגונים  או 
או  לישראל  רבה  במידה  קשורים  אינם  וגם  יהודיים, 
לקהילות יהודיות ברחבי העולם. כפי שכתבנו בהערכה 
השנתית של המכון למדיניות עם יהודי בשנת 2014, 
יהודים שלא על פי דתם מקבלים את יהודיּותם כעניין 
או  שבעובדה, שלא מתלווה אליו תחושת סולידריות 
להמשכיות  או  לרווחה  כלשהי  נורמטיבית  מחויבות 
חוקרים  היהודית.  התרבות  של  או  היהודי  העם  של 
אחרות  ואוכלוסיות  זו,  אוכלוסייה  כי  טוענים  אחרים 
כגון  זו,  אוכלוסייה  לבין  בינן  מסויימת  חפיפה  שיש 
צאצאי נישואים מעורבים, מגיבות לתוכניות חינוכיות 
מעורבותם  עולה  מכך  וכתוצאה  עבורן,  שעוצבו 
המוכיחים  למחקרים  מפנים  אלו  חוקרים  היהודית.2 
אלה,  יהודים  בקרב  ביותר  הצעירות  הגיל  שכבות  כי 
מחקר  לאחר  )שנוהלו  כאמור  לתוכניות  שנחשפו 

יותר.  גבוהה  יהודית  מעורבות  רמת  מפגינות  “פיו”(, 
דומה שמוקדם עדיין להסיק מסקנות מוצקות בעניין 
שכזו.  מעורבות  יוצרת  מה  ברור  לא  כן,  על  יתר  זה. 
סימון  או  יהודית,  משמעות  מתן  היא  הסיבה  האם 
לא- לבין  יהודים  בין  חברתיים  גבולות  של  מחודש 

יהודים? אולי זה צירוף של שתי הסיבות גם יחד?

אולי,  אפשר,  כעת  הצומחות  החדשות  המגמות  את 
כפי  ממש  האורתודוכסיה”.  “עליית  בשם  לכנות 
כה  עד  שהיה  ממה  שונים  דת  פי  על  שלא  שיהודים 
הזרם העיקרי של יהדות ארה”ב, כך גם האורתודוכסים. 
פוליטית  מבחינה  שונים  הם  ובראשונה,  בראש 
ותרבותית. בארבע הבחירות האחרונות לנשיאות הם 
בניגוד  הרפובליקנים,  המועמדים  בעד  להצביע  נטו 
בולטת  בצורה  נטו  אשר  היהודים-אמריקנים,  לשאר 
אחוז,   55( בהרבה  גבוה  שיעור  הדמוקרטים.  לטובת 
מעידים  האורתודוכסים  מבין  “פיו”(  מכון  סקר  לפי 
הם  וכי  הרפובליקנים”,  אל  “נוטים  הם  כי  עצמם   על 
שמרניות  וחברתיות  פוליטיות  בהשקפות  מחזיקים 
הפרק  את  לקרוא  מומלץ  זה  בנושא  )להרחבה  יותר 
“עליית האורתודוכסיה והקיטוב הפוליטי-תרבותי של 

הקהילה היהודית בארה”ב” בהערכה זו.(

פי  על  שלא  היהודים  של  בשיעורם  הגדולה  העלייה 
יהודיים  מחיים  מנותקים  למעשה  רובם  אשר  דת, 
עבור  קריטי  אתגר  מהווה  יהודית,  וממעורבות 
מציגה  האורתודוכסיה  עליית  היהודית.  הקהילה 
מערכת שונה של אתגרים. מצד אחד מדובר בקבוצת 
ביותר.  והמעורבים  המחויבים  בין  שהם  היהודים 
היהודית  בקהילה  מעורים  פחות  הם  שני,  מצד  אך 
זה  מצב  הכללית.  האמריקאית  ובחברה  המאורגנת 
גם מגביר את הקיטוב הפוליטי והתרבותי  בינם לבין 
והלא- הליברלים  ארה”ב,  יהודי  של  המכריע  רובם 
את  מחליש  כולל  שבחשבון  קיטוב  אורתודוכסים, 
הקהילה היהודית. כתוצאה ממגמות סותרות אלו אנו 
והזדהות  זהות  משאירים את המחוג של המחוון של 

בלי שינוי. 
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‘האם אתה מחשיב את עצמך כיהודי מסיבה  השאלה הבאה: 
כלשהי?’ כל משיב שענה ‘כן’ או ‘למחצה’ סּוַוג כיהודי מבחינה 

תרבותית”.

 America’s Changing Religious Identity”, Daniel Cox,“  
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משאבים
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7משאבים חומריים
גורמים חיוביים

• הצמיחה הכלכלית של ישראל יציבה, נעזרת בסוף 	
ובביצועים משופרים  בביקוש מקומי   2016 שנת 

של היצוא תוך קיום איזון מאקרו-כלכלי איתן;

• בתחום 	 עולמית  מובילה  להיות  ממשיכה  ישראל 
ההיי-טק:

• חברות 	 מ-3,500  יותר  פועלים  בה  בישראל, 
שונים,  היי-טק  בתחומי   (start-ups) והזנקים 
חברות  של  בעולם  ביותר  הגבוה  הריכוז  נמצא 

היי-טק )למעט עמק הסיליקון בקליפורניה(;

• ישראל מדורגת במקום שני בעולם בתחום קרנות 	
הון סיכון, מיד לאחר ארה"ב;

• ישראל היא המובילה העולמית בשיעור המדענים 	
ל-10,000,   145  - העבודה  בכוח  והטכנאים 
בהשוואה ל-85 בארה"ב, יותר מ-70 ביפאן ופחות 
העבודה  מכוח  מ-25%  יותר  בגרמניה.  מ-60 
נתון  טכניים,  במקצועות  מועסקים  הישראלי 
בעולם  הראשון  במקום  נמצאת  ישראל  שבזכותו 

גם בתחום זה.

• שישראל 	 לנפש  המדעיים  המאמרים  שיעור 
משמעותי  באופן  גדול  ל-10,000   109  - מפיקה 
מאשר של כל מדינה אחרת - וגם השיעור לנפש 
הוא  בישראל  המוגשות  לפטנטים  הבקשות  של 

בין הגבוהים ביותר בעולם. 

• בכוח 	 ערבית  השתתפות  של  האינדיקטורים 
מקצועית  ובהכשרה  ישראל  של  העבודה 

ממשיכים במגמת עלייה;

• המקיפות 	 אנטישמיות  מגמות  בהבחנת  הגידול 
כבעל  נראה  לא  בתפוצות  גדולות  קהילות 
אלה,  קהילות  בקרב  עושר  יצירת  על  השפעה 
וגם לא השפיעה על הקצאת משאבים למוסדות 

ולאינטרסים של הקהילה היהודית;

• דורי 	 שינוי  של  אינדיקטורים  חרף  לכך,  בדומה 
הפילנתרופיה  אופי  על  הם  גם  המשפיעים 
לא  עדיין  התפוצות,  יהדות  של  הקהילתית 
למטרות  בנתינה  גדולים  שינויים  מורגשים 

יהודיות.

אף שהפעילות הכלכלית הישראלית אף שהפעילות 
כרגע  נהנית  והיהודית  הישראלית  הכלכלית 
בישראל  לסגמנטציה  סימנים  קיימים  מחוסן, 
ואיומים אפשריים על הפעילות הכלכלית היהודית 
בתפוצות. לכן אנו משאירים את המחוג ללא שינוי.
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גורמים שליליים
יתכן שהביקוש הצרכני החזק בישראל נגרם בשל 
הכוונות לבצע בקרוב שינויים ברגולציה, שיגרמו 

למגמה של ירידה באמון הצרכנים.

• מגזר ההיי-טק החזק של ישראל הוא עדיין מנוע 	
מילוי  מבחינת  מוגבל  הוא  אך  הראשי,  הצמיחה 
הביקוש לעובדים בעלי הכשרה מקצועית נאותה, 
של  הַקָיימּות  כושר  לגבי  דאגות  מעלה  והדבר 

מגזר זה.

• הנגישות להשכלה ולהישגים השכלתיים, הפערים 	
בעושר, והפרוטקציוניזם בשווקים פנימיים מהווים 

עדיין גורמי דאגה המצריכים גיבוש מדיניות.

• על 	 ללחצים  גורם  בדיור  המתמשך  המחסור 
צעירים ועל שכבות ההכנסות הנמוכות והבינוניות, 
וההשפעות הנובעות מכך חורגות מן התחום הצר 

של הדיור.

גורמים שיש לשים לב אליהם
• יהודיות גדולות היו בין הנהנים 	 ישראל וקהילות 

בעשורים  הגלובליזציה  מתהליך  העיקריים 
במגמות  השינויים  אחר  לעקוב  יש  האחרונים. 
יותר  כלכליות  למדינּויּות  ביחס  ובתחושות 
לאומניות ופרוטקציוניסטיות, במטרה לבדוק את 
יהדות  ועל  ישראל  על  הפוטנציאלית  השפעתם 

התפוצות.

• בחודש 	 קיבלה  ישראל  של  החרדית  ההנהגה 
מאסיבית  ממשלתית  הזרמה  האחרון  נובמבר 
היתה  הכוונה  החרדית.  הקהילה  למוסדות 
את  ולהקדיש  להמשיך  חרדים  לצעירים  לאפשר 
כל זמנם ללימוד. למרות זאת, אין סימנים להאטה 
מקצועית,  השתלבות  לעבר  בנטייה  משמעותית 
הקצינים  )מספר  החרדים.  של  וצבאית  אקדמית 
ועלה  ב-2015   75 על  שעמד  בצה"ל,  החרדים 
ל-113 בשנת 2017.( הדעות  ל-97 ב-2016 הגיע 
חלוקות בקרב הקהילה החרדית: לא ברור עדיין 

או  העליונה,  על  תהיה  השמרנים  של  ידם  אם 
שתומכי ההשתלבות יגברו.

• עושר 	 יש  למרות שלקהילות החרדיות בתפוצות 
הנדל"ן  העסקים,  בתחומי  מנהיגים  להן  ויש 
חלק  יורק(,  ניו  העיר  באזור  )במיוחד  והמשפט 
יותר  עניים  החרדים  היהודים  מן  משמעותי 
מיהודים אחרים, וכמה מהם אף חיים מתחת לקו 
העוני. לתנודות דמוגרפיות עשויה להיות בעתיד 
בקהילות  גם  והכנסה  עושר  פערי  על  השפעה 

יהודיות שמחוץ לישראל.

הקשורים  חומריים  משאבים  של  האינדיקטורים 
גידול  )צמיחה כלכלית מתונה בישראל;  ל"התקדמות" 
בתחומים  מנהיגות  התפוצות;  קהילות  במשאבי  יחסי 
טכניים( תואמים באופן הדוק את הנסיבות הנוכחיות. 
הכלכלית  הפעילות  של  האינדיקטורים  שסך  אף 
הישראלית, במיוחד ביחס למשקים מפותחים אחרים, 
ע"י שיעורי העוני הגבוהים  זה מקוזז  יתרון  חזק,  הינו 
ביותר במדינות OECD ואינדיקטורים מטרידים אחרים 
של סגמנטציה כלכלית. במיוחד ממשיכים להטריד אי-
ההשתתפות של חרדים וערבים בכוה העבודה למרות, 
כפי שצויין, ההתקדמות בשני הסוגיות האלה לאחרונה.

צמיחה  שיעורי  לספק  ממשיכה  הישראלית  הכלכלה 
בתקופה  כמו  סדר-גודל  באותו  שאינם  אף  אשר 
הם  עדיין  האחרונות,  בשנים  ביותר  הדינאמית 
טובים  והם  ולקיימם,  להמשיך  ניתן  היטב,  מבוססים 
המפותחות.  המערביות  הכלכלות  לרוב  בהשוואה 
הניהול המאקרו-כלכלי של  כי  לקבוע  ניתן  הכל  בסך 
תעמוד  שבפניהן  השאלות  אולם  טוב.  היה  ישראל 
השאלות-  על  יסובו  לעין  הנראה  בעתיד  ישראל 
תוצאת  שהיא  הכלכליות  להזדמניות  הגישה  האם   
לרוחבן  זמינה  תהיה  הללו  הכלכליים  הביצועים 
מקורותיו  והאם  הסוציו-אקונומיות,  השכבות  של 
לנבוע  ימשיכו  זה  כלכלי  דינאמיזם  של  האיתנים 
דאגות  שתי  שבין  החיבור  בעתיד.  בצמיחה  ולתמוך 
אלה עשוי להימצא בחינוך. אף שההישגים של ישראל 
במבחני PISA בשנת 2015 השתפרו לעומת 2012, הם 
 ,OECD-בעוד שב .OECD-עדיין מתחת לממוצע של ה
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שלושת  בכל  הנמוכים  ההישגים  בעלי  של  חלקם 
הנושאים הנבחנים )מדעים, מתמטיקה וקריאה( היה 
13 אחוז )דומה לחלקם בארה"ב(, בישראל הגיע חלק 
רבים  מני  אחד  אינדיקטור  רק  זהו  אחוז.  ל-20  זה 
בדינאמיקה  שדנים  בעת  בחשבון  לקחת  יש  שאותם 
החשיבות  לנוכח  זאת,  עם  בעתיד.  הצפויה  הכלכלית 
חדשנות  על  המבוססת  צמיחה  של  והולכת  הגדלה 
ותעשיות מבוססות-ידע כמקורות לעושר לאומי, זהו 

אינדיקטור שראוי לעקוב אחריו.

כמו בסיפור שרלוק הולמס על הכלב שלא נבח, יתכן 
היא  בתפוצות  היהודיות  לקהילות  ביחס  שהכותרת 
לכן. חרף  קודם  גדולות ממה שהיה  היו סטיות  שלא 
צמיחה  של  המסחררת  הדינאמיקה  הדורי,  השינוי 
של  המציקה  הרפאים  ורוח  תעשיות,  של  ודעיכה 
של  זה  הוא  הסיפור  לזירה,  החוזרת  האנטישמיות 
יהודיים עומדים היטב  המשכיות. פעילויות ומוסדות 

באתגר של המעבר למגמות חדשות של נתינה יהודית, 
בכלכלות  להתרכז  ממשיכות  יהודיות  וקהילות 
כלכליים  תפקידים  בהן  ולמלא  ביותר  המפותחות 
אלה  לשינויים.  כפוף  להיות  עלול  זה  כל  אך  פעילים. 
הגירה  בשל  משמעותיים  שינויים  לעשות  הנאלצים 
או בשל הגבלת ההשתתפות בכלכלה, בין כתגובה על 
לשינויים  מחשש  כתוצאה  ובין  אנטי-יהודיים  לחצים 
כבד  לחץ  תחת  עצמם  למצוא  עלולים  אפשריים, 
הנובע משינוי מיקום ו/או תפקוד. כרגע, הסיכוי לכך 
אינו נראה גדול, אף לא באותן קהילות שנפגעו קשה 
יותר מאחרות בתקריות אלימות ובהשמצות פרועות 
בתקופה האחרונה, אך זה עלול להוות גורם שישפיע 
בדינאמיקה  לעמוד  יהודיות  קהילות  של  יכולתן  על 

של השינויים.

בהערכה  החומריים  המשאבים  מחוג  זאת,  כל  לאור 
השנתית הנוכחית נשאר ללא שינוי. 

אפיון המנועים העיקריים של המכון למדיניות העם היהודי 
המשפיעים על העם היהודי  בשנים 2017-2016
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הזירה הגיאופוליטית – אי וודאות 
גוברת על רקע נשיאותו של טראמפ 8

הקדמה

לא  ישראל  ניצבת  שבפניהם  האסטרטגיים  האתגרים 
לגעוש.  מוסיף  התיכון  המזרח  שחלפה.  בשנה  הוסרו 
קורסות בו אבני בסיס של ַהֵּסֶדר האזורי הישן, כאשר 
שבכוחו  חדש  אזורי  סדר  עדיין  מסתמן  לא  באופק 
הרלוונטית  הבינלאומית,  הזירה  גם  יציבות.  להבטיח 
עוברת  ישראל,  של  האסטרטגי  ולחוסנה  למזה"ת 
יציבות.  מלהקרין  ורחוקה  משמעותיים  זעזועים 
עתירה  גיאופוליטית  תמונה  בפני  ניצבת  ישראל 
אלה,  על  אלה  הדדית  המשפיעים  נעים",  ב"חלקים 
ובאופן זה יוצרים מגוון רחב של תרחישים שכול אחד 
סותרים,  לעיתים  שונים,  אתגרים  בחובו  טומן  מהם 
למשוואה  שהתווסף  משמעותי  שחקן  ישראל.  עבור 
טראמפ.  דונלד  ארה"ב  נשיא  הוא  הגיאופוליטית 
המגמות שהוליכו לבחירתו משמעותיות בפני עצמן, 
את  לצפות  והקושי  החדש  הנשיא  של  אישיותו  אך 
מהלכיו מוסיפים ממד ייחודי של חוסר וודאות לזירה 
הבינ"ל בכלל ולזירות הרלוונטיות לחוסנה של ישראל 
ובכללן  בירושלים,  המתקבלות  ההכרעות  בפרט. 
כמובן גם החלטות שלא להכריע, יכולות להשפיע רק 
על חלק מוגבל מן התמונה האסטרטגית הכוללת, אך 
גם החלטות אלה עשויות להיות הרות גורל מבחינתם 

של ישראל ושל העם היהודי בכלל.

שהתרחשו  המרכזיות  ההתפתחויות  רשימת  להלן 
לדילמות  ברקע  עומדות  ואשר  החולפת  בשנה 

ולאתגרים האסטרטגיים העיקריים שבפני ישראל:

• השלכות בחירתו של טראמפ לנשיאות ארה"ב על 	
הזירה הבינ"ל בכלל והמזה"ת בפרט.

• האפשרות לטפח ולמנף יחסי ישראל עם ממשל 	
על  המתעוררים  האיומים  לצד  אוהד  אמריקני 
ירושלים-וושינגטון- היחסים  משולש  של  חוסנו 

יהדות ארה"ב. 

• הסכם 	 בעקבות  הנוצרת  האסטרטגית  המציאות 
ידי ראש  הגרעין שהושג עם איראן, ושהוגדר על 
מידה  בקנה  כ"טעות  נתניהו  ישראל  ממשלת 

היסטורי".

• בסוריה 	 להסדרים  להגיע  המהלכים  השלכות   
איראן,  של  מעמדם  את  ישקפו  הם  בו  והאופן 

חיזבאללה, רוסיה, ארה"ב, תורכיה ואחרים.

• האפשרויות הפתוחות לישראל לקדם יחסיה עם 	
המדינות הסוניות המתונות באזור, המגלות עתה 
מצד  האיומים  נוכח  ישראל  כלפי  פתיחות  יתר 

איראן וגורמי הטרור הקיצונים.
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• הצפונית 	 בחזית   - ביטחונית  להידרדרות  הסכנה 
ברמת  איראניים  כוחות  אף  ואולי  )חיזבאללה 
וגורמי  )חמאס  הדרומית  ובחזית  ובלבנון(,  הגולן 

הטרור בסיני(.

• כתוצאה 	 הן  ביו"ש,  האלימות  החרפת  סכנת 
נוכח    והן  הבית(,  )הר  דתי  שרקען  מהתלקחויות 

הימשכותה של "אינתיפאדת הבודדים". 

• מהלכיו של ממשל טראמפ לבחון התנעתו מחדש 	
של מו"מ ישראלי-פלסטיני. 

• הניסיונות לפגוע בישראל באמצעות מהלכי חרם 	
ודה-לגיטימציה.

• קשריה 	 לטפח  לישראל  הנפתחות  האפשרויות 
עם מעצמות כסין והודו לצד הפוטנציאל לפריצת 

דרך ביחסים עם אפריקה.

אסטרטגיים  מעגלים  במספר  צומחים  אלה  אתגרים 
המקיימים ביניהם אינטראקציה הדדית: א. המערכת 
הגלובלית  בזירה  ארה"ב  של  ומעמדה  הבינ"ל 
ארה"ב   - ישראל  יחסי  ב.  בפרט,  ובמזה"ת  בכלל 
ירושלים-וושינגטון-יהדות  המשולש:  של  ועוצמתו 
ג. האיומים וההזדמנויות שהמכלול האזורי  אמריקה, 
הפלסטיני. המכלול  ד.  ישראל  של  בפניה   מציב 

חוסנה  על  יתרה  השפעה  נודעת  אלה  למעגלים 
האסטרטגי של ישראל, והדיון שלהלן יתמקד בהם. 

א. המערכת הבינ"ל ומעמדה של ארה"ב

משמעותית  מושפע  ישראל  של  האסטרטגי  חוסנה 
גם  אלא  וושינגטון  עם  היא  יחסיה  מאיכות  רק  לא 
שהיא  התפקיד  מן  ארה"ב,  של  הגלובלי  המעמד  מן 
בוחרת למלא בזירה הבינ"ל, מעוצמתן ומשאיפותיהן 
וממאפייניו של הסדר  בה,  של המעצמות המתחרות 
העולמי המתגבש על רקע כול אלה. כרסום  במעמדה 
וסיועה  שידידותה  המעצמה   - ארה"ב  של  הבינ"ל 
לקהילה  בית  גם  ושהינה  קריטיים  כה  לישראל 
– עלול להוביל  משגשגת של כמחצית מהעם היהודי 

ובעוצמה  ישראל  של  ההרתעה  בכוח  לשחיקה 
המיוחסת לה. השתרשות פרספציה אזורית כי ארה"ב 
המזה"ת  נטישת  ושל  שקיעה  של  בתהליך  נמצאת 
באזור,  האסטרטגי  הוואקום  את  להעמיק  עלולה 
כוחות בעייתיים מבחינתה של  ולשאוב אליו  להוסיף 
נפיץ  במרחב  היציבות  אי  את  להחריף  ואף  ישראל 

הזקוק לארה"ב כגורם מעצמתי מייצב.

ארה"ב  של  תפקידה  וסוגיית  טראמפ  הנשיא 
בזירה הבינ"ל - בחירתו של הנשיא טראמפ מוסיפה 
ותפקידה  למעמדה  באשר  אי-ודאות  של  בולט  ממד 
למציאות  נכנס  טראמפ  הבינ"ל.  בזירה  ארה"ב  של 
המעצמה  אמנם  נותרת  ארה"ב  בה  גיאופוליטית 
החזקה ביותר בעולם, אך חלף עבר ה"רגע האמריקני" 
המועצות,  ברית  של  התפרקותה  בעקבות  שנוצר 
חד- במערכת  הגמוני  ממעמד  ארה"ב  נהנתה  ושבו 
קוטבית. היעדרו של סדר עולמי יציב ומתפקד תורם 
היכולת  מקטין  בינ"ל,  מוסדות  של  להיחלשותם 
להתמודד נוכח אתגרים גלובליים, תורם להתערערותו 
)תופעה  שונות  במדינות  המרכזי  השלטון  של 
הסכנה  ומגביר  ופשע(  טרור  אירגוני  מנצלים  אותה 
במוקדי  המבעבעים  סכסוכים  של  להידרדרותם 
מתיחות ברחבי העולם - סוריה, צפון קוריאה, ים סין 

הדרומי, אוקראינה, הבלקן, גבול הודו-סין ועוד.  

ערב כניסתו של טראמפ לבית הלבן התחזק החשש כי 
ידי שיקולי  על  פנים, תונחה  בנושאי  ארה"ב תתמקד 
האנרגטית  עצמאותה  על  תישען  צרים,  אינטרס 
עולמית  למנהיגות  מחויבות  תפגין  ולא  הקרובה, 
ה"אי-סדר"  נוכח  מתפקד  עולמי  סדר  של  ולגיבושו 
מהלכיו  הגיאופוליטית.  הזירה  את  לאפיין  המוסיף 
משדרים  כה  עד  טראמפ  הנשיא  של  והתבטאויותיו 
מסרים סותרים ומקשים לאפיין דוקטרינה קוהרנטית 
ברורה  לא  הבינ"ל.  בזירה  התנהלותו  את  המנחה 
כמכריעה:  הגדיר  אותה  המידה  ֲאַמת  משמעות 
המוביל  מעמדה  את  יזנח  האם  תחילה".  "אמריקה 
האם  ארה"ב?  של  הפנים  באתגרי  ויתרכז  ארה"ב  של 
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של  בסיס  על  העולמית  בזירה  מהלכיו  את  ישתית 
מרכיב  ונטולי  והפסד  רווח  של  עסקיים  שיקולים 

אידיאולוגי?

עוררו  אירופה  מנהיגי  עם  טראמפ  של  פגישותיו 
תחושות קשות לגבי מחויבותו לברית הבין-אטלנטית. 
"אירופה  כי שוב  נדחפה לטעון  הקנצלרית מרקל אף 
)25 מאי  יכולה לסמוך באופן מוחלט על אחרים"  לא 
ברמה  לפחות   - כי  דומה  הערפל,  למרות   .)2017
טראמפ",  "דוקטרינת  ומסתמנת  הולכת   - הרטורית 
של  קהיר"  "נאום  מול  אובמה.  מדוקטרינת  השונה 
ערכי  לחשיבות  דגש  ניתן  בו   )2009 יוני   4( אובמה 
לפתוח  לאיראנים  והוצע  האדם  וזכויות  הדמוקרטיה 
"נאום  עתה  ניצב  ארה"ב,  עם  ביחסיהם  חדש  דף 
את  פרש  טראמפ  הנשיא  בו   )2017 מאי   21( ריאד"  
מנהיגיהן  לפני  קודמו,  של  מאלו  השונות  תפיסותיו, 
הרגיע  טראמפ  מוסלמי.  רוב  בעלות  מדינות   50 של 
רואה  הוא  כי  באופן חד-משמעי  והבהיר  את מאזיניו 
האזורית  לאי-היציבות  ראשית  אחראית  באיראן 
ולטרור:  "זו ממשלה שמדברת באופן פומבי על רצח 
המונים, מתחייבת להשמדת ישראל, מוות לאמריקה 
בחדר  הנמצאים  והמדינות  המנהיגים  מן  רבים  והרס 
ארה"ב  של  בידידיה  תמיכתו  הבטיח  טראמפ  זה"1. 
והבהיר כי תמיכה זו אינה מותנית בעמידתן בתנאים 
נקבל  "אנו  וכד'.  דמוקרטיזציה  אדם,  זכויות  של 
החלטות על בסיס תוצאות הנובעות מעולם מציאותי 
שיתאפשר  ומתי  גמישה...  בלתי  מאידיאולוגיה  ולא 
להתערבות  ולא  הדרגתיות,  לרפורמות  נחתור 
פתאומית."2 דברים אלה משקפים תפנית משמעותית 
הנשיא  של  מדרכו   - ההצהרתית  ברמה  לפחות   –
אובמה שראה פוטנציאל בפיתוח יחסים עם טהראן3, 
הציע לסעודים למצוא עם איראן "דרך יעילה להתחלק 
באזור ולכונן סוג כלשהו של שלום קר",ועורר חרדות 
אזורית  עיסקה  מתכננת  ארה"ב  שמא  הסוני  במחנה 
כוללת, המעניקה לאיראן מעמד משמעותי שיאפשר 

לה להעמיק את חתרנותה להשגת הגמוניה אזורית.

גנרל  לאומי  לביטחון  היועץ  טראמפ,  של  אנשיו 
הכלכלית  המועצה  וראש  הרברט מקמאסטר 
הנשיא  של  עקרונותיו  חידדו  כהן,  גארי  הלאומית 
במזה"ת  הנשיא  ביקור  כי  נטען  בו  משותף4  במאמר 
 ”a strategic( אסטרטגי"  "שינוי  ביטא  ובאירופה 
"תוביל  לא  שוב  ארה"ב  כי   והבטיחו  השניים   .)shift”

וכי משמעות  אובמה(  לנשיא  )ביטוי  שיוחס  מאחור" 
לבדה".  "אמריקה  אינה  תחילה"  "אמריקה  הסיסמה 
המונח "אמריקה תחילה" מסמן בראייתם את "כינונה 
מחדש של המנהיגות האמריקנית והתפקיד המסורתי 
במשאבים  להשתמש   – לים  מעבר  ממשלתנו  של 
דיפלומטיים, כלכליים וצבאיים כדי לחזק את ביטחון 
אמריקה, לקדם את שגשוגה ולהרחיב את השפעתה 
של  דבריו  את  מסבירים  השניים  העולם".5  ברחבי 
שבבסיס  הרעיונית  לתשתית  באשר  טראמפ  הנשיא 
הראשון  למסעו  יצא  "הנשיא  שלו:  החוץ  מדיניות 
לעולם מצויד בנקודת מבט מציאותית שהעולם אינו 
זירה בה מדינות, שחקנים לא  'קהילה גלובלית' אלא 
לזכות  כדי  ומתחרים  פועלים  ועסקים,  ממשלתיים 
של  האלמנטרי  לטבע  להתכחש  במקום  ביתרון... 

ההתנהלות הבינ"ל, אנו מאמצים אותו".6

תפיסות  על  אור  יתר  שופכים  אלה  שניסוחים  למרות 
הריאל-פוליטיק נטולת האשליות של הממשל החדש, 
יתורגמו  כיצד  בוודאות  להעריך  מנת  על  בכך  די  אין 
בשעה של מבחנים מעשיים. חודשי נשיאותו הראשונים 
לגבי התנהלות  סותרות  עדויות  של טראמפ מספקים 
ארה"ב בזירה הבינ"ל. כך למשל, לעומת הנשיא אובמה 
האדום  הקו  חציית  לאחר  גם  צבאית  מתגובה  שנמנע 
שהציב לגבי השימוש בנשק כימי מצד המשטר הסורי, 
טראמפ הגיב לאירוע דומה בשיגור 60 טילי שיוט לעבר 
אפריל   7( סוריה  במזרח  אסד  צבא  של  תעופה  בסיס 
של  הצפויה  מהביקורת  נרתע  לא  אף  טראמפ   .)2017
והזהירה  גינתה את התקיפה  )זו אמנם  רוסיה למהלך 
שהיא תפגע ביחסים בין שתי המדינות(. דפוס זה חזר 
את  הראשונה  בפעם  להטיל  היסס  לא  טראמפ  כאשר 
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באפגניסטן  דעא"ש  מטרת  על   - הפצצות"  כול  "אם 
)13 אפריל 2017(. לכאורה, מהלכים אלה של טראמפ 
צריכים להסיר סימני שאלה לגבי ראייתו את תפקידה 
המוביל והפעיל של ארה"ב בזירה הבינ"ל. אך במקרים 
אחרים המסר שונה משמעותית. כך, לדוגמה, החלטתו 
פריז  הסכם  את  לנטוש   )2017 יוני   1( טראמפ  של 
המבטא מחויבות של 195 מדינות למאבק בהתחממות 
לייצג  "נבחרתי  לצעדו:  שהעלה  והנימוק  הגלובלית  
את אזרחי פיטסבורג, לא פריז".  וכך התחושה הקשה 
שהותיר בקרב חברות פסגת 
 7-8( בהמבורג    G-20 ה- 
כי  הכריז  כאשר   )2017 יולי 
כתפיו  על  לקחת  שש  אינו 
אין  וכי  בינ"ל,  מחויבויות 
רבים  סנטימנטים  בליבו 
)היה  אירופה.  עם  לברית 
קושי לחלץ מטראמפ נכונות 
להזכיר את  סעיף 5 באמנת 
חברות  את  המחייב  נאט"ו, 
אחת  להתייצב  הארגון 

להגנת רעותה(. 

אתגרים  טראמפ  הנשיא  בפני  מציבה  הבינ"ל  הזירה 
עשוי  יכריע  בו  האופן  קשות.  הכרעות  המחייבים 
על  בהמשך  שתשפיע  מכוננת  אבן-דרך  להוות 
בולטים  נוספים.  חוץ  בנושאי  טראמפ  של  מדיניותו 
הגרעין  הסכם  של  עתידו  שאלת  אלה  אתגרים  בין 
הטיפול  ואופן  בהמשך(,  שיידון  )נושא  איראן  עם 
שמקרבים  ניסויים  עורכת  זו  קוריאה.   צפון  בסוגיית 
חמוש  בליסטי  טיל  ברשותה  יהיה  בו  למצב  אותה 
בארה"ב  במטרות  לפגוע  המסוגל  גרעיני  נפץ  בראש 
בין- טיל  שיגור  של  ניסוי  בוצע   2017 ביולי   28 )ב- 

יבשתי כזה, שבכוחו כנראה להגיע לחוף המערבי של 
המודיעין  מומחי  של  אזהרותיהם  רקע  על  ארה"ב(. 
האמריקני כי צפוי שצפון קוריאה תדע להרכיב ראש 
מזדקרת  כשנה,7  בתוך  אלה  טילים  על  גרעיני  חץ 

מאיימת  שמציאות  טראמפ  הנשיא  של  התחייבותו 
נוכח  -  תיָּמַנע.  זו – הצפויה להיווצר במהלך כהונתו 
להגיב  מבטיח  טראמפ  ג'ונג-און,  קים  של  איומיו 
 .8)2017 אוגוסט   8( ובזעם שהעולם טרם ראה"  "באש 
נוגעת  קוריאה  צפון  מול  למלחמה  הידרדרות 
באינטרסים של מעצמות נוספות )סין ורוסיה( ועלולה 
להוביל למאות אלפי הרוגים. לרשות שליט פיונגיאנג 
יכולת  בעולם(,  בגודלו  )רביעי  ענק  צבא  עומדים 
ל–20,000  ומעל  כימי,  נשק  של  טון  אלפי  גרעינית, 
קני ארטילריה שרבים מהם מכוונים אל סיאול בירת 
בקנה- הרס  בה  לגרום  ויכולים  הדרומית  קוריאה 
מידה עצום, ועוד טילים רבים שיכולים לפגוע בטוקיו. 
יכולת  מעניקה  אינה  עתה  עד  טראמפ  התנהלות 
להעריך בביטחון כיצד יתנהל מול איראן וכיצד יבחר 
לטפל באיום שמציבה צפון קוריאה. להכרעותיו אלה, 
כאמור, עשויה להיות משמעות קריטית על אופיו של 

הסדר העולמי המתגבש.

העולמי  הסדר  שביסוד  הערכים  התערערות 
אינם  הגיאופוליטיים  השאלה  סימני  המערבי: 
מתייחדים רק למבנים של הסדר העולמי הנוהג, אלא 
כיום  שמפגינים  הכוחות  שביסודותיו.  לערכים  גם 
ערכיהם  יונקים  אינם  העולמית  בזירה  אסרטיביות 
את  שהדריכה  הליברלית-דמוקרטית  המורשת  מן 
העולם  מלחמת  תום  לאחר  ניסתה,  בו  באופן  ארה"ב 
השנייה, לעצב את הסדר העולמי כך שיגביר יציבות, 
המשיכה  כוח  חופשי.  סחר  ויאפשר  חירות  יעודד 
של  הפיננסי  המשבר  רקע  על  נחלש  אלה  ערכים  של 
2008, העמקת אי-השוויון החברתי שהביא עימו עידן 
הגלובליזציה, דעיכת התקווה שהצית האביב הערבי, 
והמשבר שעובר על אירופה, ואשר בא לידי ביטוי בוטה 
בתוצאות משאל העם בבריטניה בעד עזיבת האיחוד 
של  להופעתן  עדים  אנו   .)2016 יוני   23( האירופי 
תגובות נגד העומדות בסתירה לערכים ההומניסטיים 
והסתגרות  בדלנות  המודרני:  המערבי  הסדר  של 
כלכלי,  פרוטקציוניזם  גבולות,  של  ביצורם  לאומית, 

להכרעות הנשיא 
טראמפ כיצד 

לפעול מול 
איראן ומול  צפון 

קוריאה עשויה 
להיות משמעות 

קריטית על 
אופיו של 

הסדר העולמי 
המתגבש
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ליברליות,  בנורמות  שחיקה  בגלובליזציה,  מאבק 
פופוליזם, שנאת זרים, ועליית גורמי ימין קיצוני.

אירופה, שבמידה רבה ביטאה בהתנהלותה ובהווייתה 
העולמי  הסדר  שביסוד  הליברליים  הערכים  את 
כאחד.  וערכי  מבני  זהותי,  במשבר  נתונה  המערבי, 
המסורתית  הפוליטיקה  מִתפקוד  ביבשת  אי-הנחת 
)הפוקדים  ההגירה  גלי  הכלכליים,   המשברים  נוכח 
מערערים  הטרור,  ואירועי  נוספות(  יבשות  גם  כמובן 
המנטליות  את  הפתוחים,  הגבולות  תפיסת  את 
האישי,  הביטחון  תחושת  ואת  הקוסמופוליטית 
מדינות  ומשמאל.  מימין  פוליטית  הקצנה  ומלבים 
הטיפול  דרך  על  להסכמה  להגיע  מתקשות  היבשת 
בכמיליון מהגרים מן המזרח התיכון וביחס לאפשרות 
באירופה  הימין  של  תנופתו  נוספים.  רבים  שיגיעו 
נחלשו  האירופי  האיחוד  של  לפירוקו  ההטפה  וִעמה 
מאי   7( בצרפת  לנשיאות  הבחירות  בעקבות  אמנם 
למארין  מאקרון  עמנואל  שהנחיל  והתבוסה   )2017
הפופוליסטי  הימין  ובאוסטריה  בהולנד  )גם  פן,  לה 
הובס(. עם זאת, לא הוסרו סימני השאלה המערערים 
וההומניסטיים  הליברליים  הערכים  של  תקפותם  על 
האירופי.  האיחוד  של  מכונניו  של  חזונם  ביסוד  שהיו 
תופעה זו אינה פוסחת כמובן גם על ארה"ב. פרשנים 
ביטוי  טראמפ  של  בחירתו  בעצם  רואים  רבים 
החשים  בארה"ב,  גדולים  ציבורים  של  להתעצמותם 
על  )בדגש  העולמי  וַהסדר  הנוהג  המדינתי  ַהסדר  כי 
ולכן  אותם,  ומקפחים  בהם  פוגעים  הגלובליזציה(, 
הליברליים  לערכים  מחויבות  נטולי  אלה  ציבורים 

שביסודו של הסדר הקיים.  

האסרטיביות האסטרטגית של רוסיה וסין – רוסיה 
וסין לא רואות הגיון בסדר עולמי שמתעלם מעוצמתן. 
העולמית  בזירה  גוברת  באסרטיביות  נוהגות  הן 
על  הבנוי  רב-קוטבי  עולמי  לסדר  חתירה  ומבטאות 
תחרות בין-מעצמתית, שבה הלגיטימיות של מעמדן 
סין  בעוד  ארה"ב.  של  מזו  נופלת  אינה  ואינטרסיהן 
על  מפצה  רוסיה  הכלכלית,  עוצמתה  את  מפעילה 

כוח  מפעילה  היא  בו  האגרסיבי  באופן  חולשותיה 
אופיינית  מתוחכמים.  סייבר  לוחמת  ואמצעי  צבאי 
הינה קריאתו של שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב להביא 
לאחר  העולמי המערבי, שהתקבע  לסיומו של הסדר 
המלחמה הקרה, ולכונן תחתיו סדר עולמי חדש שאינו 
מערבי.9  רוסיה מנצלת את הססנותה של ארה"ב ואת 
חולשתה של אירופה וקשייה לגבש מדיניות מאוחדת 
בסוריה, מספחת  היא מעצימה מעורבותה  ומחייבת. 
את חצי האי קרים ומוסיפה לערער היציבות במזרח 

בהתנהלותה,  אוקראינה. 
די  לא  כי  מוכיחה  מוסקבה 
תיאורטיים  כוחות  במאזני 
תוקפנות.  להרתיע  כדי 
מידת  הנו  קריטי  משתנה 
שימוש  לעשות  הנכונות 

בכוח שבידך.10 

האסטרטגי  הוואקום 
בתקופת  ארה"ב  שהותירה 
שהעדיף  אובמה  הנשיא 
מאותת  מאחור",  "להוביל 

אוטוקרטיים  למנהיגים  מציעה  סין  למוסקבה.  רק  לא 
ברחבי העולם מודל חיקוי מועדף: פיתוח כלכלי מהיר 
סין  דמוקרטית.  ממשל  לשיטת  הזדקקות  ללא  ועקבי 
הפכה ב-2015 ליבואנית הנפט הגדולה בעולם, כאשר 
מרביתו מגיע מן המזה"ת. סין אמורה להקים עד סוף 
2017 בסיס ימי ראשון הרחק מגבולה, בג'יבוטי, שיסייע 
הסיני,  לסחר  קריטי  באזור  הַשִיט  נתיבי  בהבטחת 
בהיותו חולש על הכניסה לים סוף ולתעלת סואץ. סין 
והיא  אפריקה  של  ביותר  הגדול  הסחר  שותפת  היא 
רואה במזה"ת שוק מבטיח לסחורותיה, )בעשור שבין 
2004 ו- 2014 הסחר של סין עם המזה"ת גדל פי 6(. לא 
בְכדי סין מכלילה את האזור במסגרת יוזמתה "חגורה 
אירופה  עם  סין  את  לחבר  אחת" שאמורה  ודרך  אחת 
איש  מיליארד   4.4 כ-  של  ענק  שוק  ולהקיף  ואסיה  
לתשתיות"  האסייתי  ההשקעות  "בנק  מדינות.  ב-26 

רוסיה וסין 
חותרות לסדר 

עולמי שבו 
הלגיטימיות 

של מעמדן 
ואינטרסיהן 

אינה נופלת מזו 
של ארה"ב
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שהקימה סין נועד אף הוא לסייע לתוכנית התערותה 
באזור. 

אצל  קשות  דאגות  מעוררת  סין  זו,  לפעילות  במקביל 
בפעילותה  הבינ"ל  החוק  את  ומאתגרת  שכנותיה 
איים  על  לריבונות  תביעותיה  לממש  הנמרצת 
איים  באזור  בונה  סין  הדרומי.  סין  בים  שבמחלוקת 
מלאכותיים וממקמת בהם טילים וכוחות צבא )ים סין 
תחבורה  נתיב  ומהווה  ודגה  במחצבים  עשיר  הדרומי 
לסחורות בשווי של 5 טריליון דולר בשנה(. אם ב-1992 
צריכה  ארצו  כי  הבהיר  יְנג  פִּ ָיאו  ְשׂ ֶדְנג  הסיני  המנהיג 
"לשמור על פרופיל נמוך ולעולם לא להוביל", המנהיג 
ההובלה  באתגר  בוחל  אינו  שוב  פינג,  ג'ינג  שי  כיום, 
 )2017 ינואר   17( מצהיר  והוא  הכלכלית  העולמית 
שדווקא סין היא המדינה שצריכה "להוביל גלובליזציה 

כלכלית". 

והן  סין  עם  הן  יחסיה  לטפח  עניין  כמובן  יש  לישראל 
דרכה  לנווט  עליה  המקרים  שבשני  אלא  רוסיה,  עם 
והאינטרס  הבין-מעצמתית  היריבות  נוכח  בזהירות 

העליון שלא לפגוע ביחסים האסטרטגיים עם ארה"ב.

ב. יחסי ישראל -ארה"ב וחוסנו של 
המשולש: ירושלים-וושינגטון-יהדות 

אמריקה

הסכם הסיוע הביטחוני לישראל  - 38 מיליארד דולר 
נחתם בשלהי כהונתו   – לעשור שמתחיל בסוף 2018 
לעומק  זו  מופלגת  עדות  חרף  אובמה.  הנשיא  של 
של  כהונתו  בתקופת  המדינות,  שתי  שבין  היחסים 
עתיד  מבחינת  מדאיגות  מגמות  הסתמנו  אובמה 
יחסי ישראל-ארה"ב, הן באשר לעומק התמיכה הדו-

בדוקטרינת  לשינוי  באשר  והן  בישראל  מפלגתית 
הישראלי.  באינטרס  לפגוע  העלולה  חוץ  מדיניות 
בשונה מקודמו, הנשיא טראמפ נתפס בישראל כידיד 
נאמן המפגין כלפיה חום וידידות רבה. לישראל נוצרת 
בתקופת  שהתגלעו  צרימות  לתקן  אפשרות  אפוא 
 הנשיא אובמה ולפתוח "דף חדש" ביחסים עם ארה"ב -

של  היחידה,  ולמעשה  המשמעותית,  הברית  בעלת 
ישראל.

כהונתו  בראשית  מיד  בישראל  טראמפ  של  ביקורו 
של  חיובית  תפנית  סימנו  שגילה  הידידות  ועוצמת 
במהלך  החמה  האווירה  למרות  זאת,  עם  ממש. 
המרכזיות  שהסוגיות  מכך  להתעלם  אין  הביקור, 
הסכם   – הישראלי  האסטרטגי  האינטרס  שבמוקד 
הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  איראן,  עם  הגרעין 
הדרך  בהמשך  להצית  עלולות   – סוריה  של  ועתידה 
של  לאלה  ירושלים  של  עמדותיה  בין  מחלוקות 
וושינגטון. הן משום ניגודי אינטרסים והן משום אופיו 
דרכו.  לגבי  ואי-הוודאות  החדש  הנשיא  של  התזזיתי 
על  להעיק  עלולה  המדינות  בין  המתחים  התגברות 
יהודי ארה"ב, שכ-70 אחוז מהם הצביעו עבור יריבתו 
בין  להציבם  מדרכו,  ומסתייגים  טראמפ  הנשיא  של 
הפטיש והסדן, ולכרסם בחוסנו של "משולש היחסים" 
יסוד  ירושלים-וושינגטון-יהדות ארה"ב, המהווה אבן 

בעוצמת ישראל והעם היהודי. 

שישראל  ההזדהות  למידת  באשר  דילמות  גם  עולות 
הסנטימנטים  ועם  החדש  הנשיא  עם  לגלות  אמורה 
רוב  של  הסתייגותם  להיבחרותו.  שסייעו  והאתוס 
רגישותה  מחדדת  ומדרכו  הנשיא  מן  ארה"ב  יהודי 
הפנים- הקיטוב  מגמות  נוכח  זו.  מדינית  דילמה  של 
ישראל  בפני  הניצב  האתגר  גם  גובר  אמריקניות, 
ועל  כלפיה,  המפלגות  חוצת  האהדה  על  לשמור 
להתעלם  אין  זה  בהקשר  ארה"ב.  יהדות  עם  הקשר 
בקהילה  ישראל  ידידי  טובי  שהשמיעו  מאזהרות 
הממשלה  החלטות  בעקבות  האמריקנית  היהודית 
עלולה  ישראל  לדבריהם,  הגיור.  וחוק  הכותל  בנושאי 
לגרום לניכורם של יהודים רבים, לשחוק במחויבותם 
באינטרסים  הארוך  בטווח  לפגוע  ובכך  לישראל, 

האסטרטגיים של ישראל. 

הנשיא  בפני  מעמידה  הגיאופוליטית  המציאות 
נוגע  שחלקן  אסטרטגיות  דילמות  של  שורה  טראמפ 

בליבת האינטרס הביטחוני הישראלי:
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• כאזור 	 המזה"ת  ראיית  האם  האזורי:  המכלול 
שהולך ומאבד חשיבותו עבור ארה"ב תאפיין את 
ארה"ב  האם  טראמפ?  ממשל  של  החוץ  מדיניות 
מרכזי  אזורי  כשחקן  להיכנס  לרוסיה  תאפשר 
בכוונת  וכיצד  האם  באזור?  שתותיר  לוואקום 
ארה"ב לשקם את האשראי שאיבדה בעיני רבים 
מתושבי המזה"ת? האם ארה"ב תשקיע משאבים 
לאורך זמן כדי להעניק תנופה למערכת היחסים 
הסוניות  והמדינות  ישראל  בין  המתגבשת 

המתונות?

• הסכם 	 של  גורלו  יהיה  מה  האיראני:  האתגר 
במערכת  שהבטיח  למרות  איראן?  עם  הגרעין 
איראן,  עם  הגרעין  עסקת  את  לבטל  הבחירות 
עמדה  שאיראן   )2017 יולי   17( אישר  טראמפ 
ובכך  הגרעין  הסכם  לשון  פי  על  במחויבותה 
איפשר את המשך הסרת הסנקציות מעל איראן 
נוכח  זה  בקו  יתמיד  האם  הגרעיני.  בתחום 
והעמדות  חתרנותה האזורית הגוברת של איראן 
וושינגטון  תגיב  כיצד  נגדה?  שביטא  הבוטות 
לפעילותה המתריסה של איראן בנושאים שאינם 
כלולים בהסכם הגרעין: חתרנות אזורית, תמיכה 

בגורמי טרור, פיתוח טילים בליסטיים?

• תהיה 	 ארה"ב  האם  ועיראק:  סוריה  של  עתידן 
שלא  כך  סוריה  של  עתידה  בקביעת  דומיננטית 
ג'יהאד  וגורמי  איראן  של  קדמי  לבסיס  תהפוך 
תפקיד  תמלא  ארה"ב  האם  אנטי-ישראלים? 
על  הניצחון  שלאחר  היום  בהתוויית  מוביל 
תורכיה  איראן,  לרוסיה,  תותיר  האם  דאע"ש? 
וחיזבאללה לקבוע את עתידן של סוריה ועיראק? 
יבשתי  מסדרון  לבסס  לאיראן  תאפשר  האם 
תאפשר  האם  התיכון?  הים  חופי  עד  המגיע 
עמדות  לתפוס  איראנית  למרות  הסרים  לכוחות 

סמוך לגבול ישראל בגולן? 

• ארה"ב 	 האם  הישראלי-פלסטיני:  הסכסוך 
ישראל  בין  השלום  תהליך  בהובלת  תתמיד 

שיתגלעו  הקשיים  מן  תירתע  או  והפלסטינים, 
לפתרון  להביא  המאמץ  "בינאום"  עם  ותשלים 
מדיני  תהליך  איזה   – תתמיד  ואם  הסכסוך? 
האם  בו?  תפקידה  יהיה  ומה  ותשיק  תעצב 
שאיפתו של הנשיא טראמפ להשיג את "העסקה 
על  בלחצים  כרוכה  תהיה  האולטימטיבית" 
בסוגיות  אפשרית  אי-הסכמה  עקב  ישראל 
הממשל  ייערך  כיצד  הקבע?  הסכם  של  הליבה 
הצפויים  השלטון  חילופי  לקראת  האמריקני 

ברש"פ? 

בהם  מפורט  )דיון  שלעיל  האתגרים  רשימת 
חלקית.  כמובן  הינה  הסקירה(  בהמשך  ראו 
של  הצפויים  מהלכיו  את  להעריך  אי-היכולת 
הנשיא האמריקני כנגזרת הגיונית של דוקטרינת 
את  מתסכלת  וקוהרנטית  סדורה  חוץ  מדיניות 
טובי הפרשנים. חלקם גורס כי טראמפ יגלה עניין 
בתוכם.  והמזה"ת  בינ"ל  בנושאים  והולך  פוחת 
להערכתם, ההחלטה אם להתערב בסוגיה בינ"ל 
כזו או אחרת תקום ותיפול על שיקול עסקי של 
מהיעדר  להתאכזב  צפוי  טראמפ  והפסד.  רווח 
תוצאות מהירות, והוא יעדיף להפנות את מרצו 
הן  פנים-אמריקניים,  אתגרים  מול  להתמודדות 
נוכח  להתגונן  כדי  והן  מבית,  הישגים  לייצר  כדי 
פרשנים  מעמדו.  על  ונשנות  חוזרות  התקפות 
כי טראמפ לא  וסבורים  זו  דוחים תחזית  אחרים 
מן  לא  ובייחוד  הבינ"ל  הזירה  מן  להתנתק  יוכל 
בו לערער את  המזה"ת בשל הפוטנציאל הטמון 
להצית  ארה"ב,  בתוככי  לפגוע  העולם,  ביטחון 

מלחמה, ולגרום למשבר כלכלי עולמי.

של  דרכו  כמה  עד  ילמדו  הקרובים  החודשים 
החשובות  בסוגיות  קודמו  של  מזו  שונה  טראמפ 
לישראל. למרות הידידות והחום שטראמפ מפגין 
יהיה פחות בתחום הרטורי  ישראל, המבחן  כלפי 
ויותר בתחום המעשי. יכולתה של ירושלים לנהל 
דיאלוג אסטרטגי מתמשך עם ממשל טראמפ, כך 
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שיניב מבחינתה תוצאות מעשיות חיוביות, תלויה 
כמובן גם בנכונותה של ישראל למלא - ולו חלק - 
מן הציפיות שוושינגטון תולה בה. בהקשר זה אין 
להקל ראש בתהליכי הקיטוב והשינוי המתרחשים 
הציבור  של  יחסו  על  ובהשלכותיהם  בארה"ב 
האמריקני לישראל. יחס זה הפך בשנים האחרונות 
ביחסו  כי  קובע   PEW  מכון תלוי-מפלגה.  לנושא 
הישראלי- לסכסוך  האמריקני  הציבור  של 

פלסטיני רוב גדול אוהד את הצד הישראלי )54% 
את  האוהדים   19% לעומת 
זאת,  עם  הפלסטיני(.  הצד 
הישראלי  בצד  התמיכה 
משמעותית  פוחתת 
של  הליברלי  בסקטור 
הדמוקרטית.  המפלגה 
40% מהם אוהדים את הצד 
 33% לעומת  הפלסטיני 
האוהדים את הצד הישראלי. 
במפלגה  עוצמה  הצובר   – זה  בסקטור  השינוי 
כמעט  הפלסטיני  הצד  בהעדפת   - הדמוקרטית 

הוכפל מאז 2014 )מ- 21% ל-40%(.11 

ג. המכלול האזורי: איומים והזדמנויות 

ישראל אינה יכולה לצפות לשינוי מהיר באזור האלים 
וההפכפך בו נגזר עליה להתנהל. שני שלישים מתושבי 
האזור הם צעירים בני 29 ומטה. שיעור האבטלה בקרב 
אחוז  כ-30  על  עומד  לעבודה  הכשירים  מתוכם  אלה 
מדשדשת,  הכלכלה  הכלל-עולמי(.  הממוצע  מן  )כפול 
המחויבות  על  גוברת  והחמולתית  השבטית  הזיקה 
והמסגרת  כושל  המרכזי  השלטון  למדינה,  האזרחית 
את  ומעמיקה  קורסת  ולעיתים  נחלשת  המדינתית 
תפוצתן באזור של "מדינות כושלות" אשר שלטונן על 
)עיראק,  בלבד  נומינאלי  שלהן  החוקית  הטריטוריה 
סוריה, לבנון, לוב ותימן(. האכזבה הקשה נוכח כישלון 
המזה"ת  ברחבי  התזזית  נמוגה.  טרם  הערבי"  "האביב 

לא-מדינתיים  לגופים  פריחה  המאפשר  ואקום  יוצרת 
מקומיות,  מיליציות   - ואלימים  חמושים  קיצוניים, 
באידיאולוגיות  הדוגלות  ותנועות  טרור,  אירגוני 
אסלמיות רדיקליות. גופים אלה, שלעיתים מתקשרים 
השלטון  של  כוחו  את  שוחקים  חדשות  בבריתות 
המרכזי, הורסים את הכלכלות ואת התשתיות והופכים 
המדינות  בין  הגבולות  מן  חלק  לבלתי-רלוונטיים 
והטרור  ובתימן  בסוריה  האזרחים  מלחמות  השונות. 
מיליונים  של  לעקירתם  גרמו  דאע"ש  של  הרצחני 
מבתיהם. יותר מ-2.5 מיליון מוצאים מקלט בתורכיה, 
1.4 מיליון  בירדן ומיליון בלבנון )רבע מאוכלוסייתה(. 
המציאות עתירת הבעיות - חברתיות, כלכליות, דתיות 
ופוליטיות - לא השתפרה במזה"ת. ללא שלטון מרכזי 
המסוגל לכפות מרותו על השטח שבאחריותו עלולים 
יורשים  קשות,  תבוסות  עתה  הנוחל  לדעא"ש,  לקום 

רצחניים לא פחות.

אינה  ישראל  וגועש,  אלים  המזה"ת  שבה  בשעה 
מדינה  של  מיידי  צבאי  איום  מול  כבעבר,  עומדת, 
שגם  אלא  אזורית.  ערבית  קואליציה  של  או  שכנה 
תממש  איראן  אם  להשתנות  עלול  זה  מעודד  נתון 
בחזית  כוחותיה  של  נוכחות  לבסס  ותצליח  שאיפתה 
יצירת  תוך  הגולן,  רמת  לגבול  הקרובה  הסורית 
מסדרון  התיכון.  לים  טהראן  בין  אסטרטגי  מסדרון 
ויעצים גם את  יהווה מרחב השפעה איראני ישיר  זה 
ישראל  איראן.  כזרוע צבאית של  חיזבאללה  כוחו של 
נוספות  סוניות  ומדינות  וירדן  ידי מצרים  על  נתפסת 
כשותפה וכמסייעת במאבק מול האיומים העיקריים, 
עימה,  הביטחוני  הפעולה  שיתוף  את  מגבירות  והן 
אך אין להתעלם מכך שמערכות הנשק המתקדמות, 
הערביות  המדינות  ידי  על  עתק  בסכומי  הנרכשות 
החוששות מאיראן, עלולות לאיים בעתיד על יתרונה 
האיכותי של ישראל. נשק זה עלול להיות מופנה נגד 

ישראל בעקבות שינויי משטר ומדיניות.

נובע  כיום  ישראל  על  המיידי  הביטחוני  האיום  מקור 
מציאות  מתוך  הפועלים  טרור  מאירגוני  בעיקרו 

 לדאע"ש, 
הנוחל עתה 

תבוסות קשות, 
עלולים לקום 

יורשים רצחניים 
לא פחות
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מתוך  או  )חמאס(,  עמומה  שהגדרתה  טריטוריאלית 
אירגוני  סוריה(.  )לבנון,  כושלות  מדינות  של  שטחן 
א-סימטרית  לחימה  אסטרטגיית  נוקטים  הטרור 
ופועלים מתוך שטחים צפופי אוכלוסייה. צה"ל נאלץ 
הרתעה  לייצר  היכולת  בה  מציאות  עם  להתמודד 
הינו  שממול  הצד  שבו  למצב  דומה  אינה  זמן  לאורך 

מדינה תקנית. 

מלחמת  משנות  מותש  אסד  של  שצבאו  למרות 
בלחימה  שקוע  חיזבאללה  תמה,  שטרם  האזרחים 
עלולה  עדיין   - ומוחלש  מבודד  וחמאס  בסוריה, 
גם  אלה.  אויבים  מול  אלימה  התפרצות  להתרחש 
זה  אלימות  גל  דעכה.  טרם  הבודדים"  "אינתיפאדת 
חייהם של  היום את  עד  ותבע   2015 החל באוקטובר 
יולי   14( פיגוע הירי בהר הבית  ישראלים.  ל–50  מעל 
2017( וההידרדרות האלימה שפרצה על רקע הפעלת 
בכניסות  הפיגוע  בעקבות  שהותקנו  המתכת  גלאי 
אלימות  לפריצת  הפוטנציאל  את  ממחיש  למתחם, 
קשה עוד יותר, בייחוד כאשר נוצר לה רקע דתי. נגזר 
שמקורם  איומים  מול  הן  להיערך,  ישראל  על  אפוא 
בסכסוך סוני-שיעי בן 1,400 שנה והן מול איומים של 

טכנולוגיות עתידניות ולוחמה קיברנטית.

סוריה

במלחמת  ההרוגים  מספר  לחימה  שנות  שש  בתום 
מיליון   4 מיליון.  לחצי  מתקרב  בסוריה  האזרחים 
תוחלת  בארצם.  פליטים  הינם  מיליון  ו-7  היגרו 
ירדה מ- 70 ל–56. בסיוע הרוסים,  החיים הממוצעת 
ומעמדו  מתבוסה  ניצל  אסד  וחיזבאללה,  האיראנים 
אף התחזק. מציאות זו גרמה לשינוי בעמדות ארה"ב 
עם  למעשה  השלמה  הבעת  תוך  לגביו,  והמערב 
המשך שלטונו ועם שילובו בפתרונות פוליטיים. נוכח 
מתואר  אסד  בהיעדרו,  להתגבר  הצפויה  האנרכיה 
התחזקות  במיעוטו.  וכרע  הפתרון  מן  כחלק  כיום 
ביטחונו העצמי של אסד עומדת ברקע לשינוי אפשרי 
חיל האוויר הישראלי  בדפוס התגובה שלו לתקיפות 
)מערך ההגנה הסורי שיגר מספר טילים נגד מטוסים 

ישראלים ב-17 מארס 2017(. במרחב הסורי פועלים 
אזוריים,  מרכיבים  פי  על  הנחלקים  ארגונים  מאות 
מצטרפת  ודתיים.  אידיאולוגים  אתניים,  שבטיים, 
לכך מעורבות של כוחות אזוריים )איראן, חיזבאללה, 
תורכיה, סעודיה( ומעצמות חיצוניות )רוסיה, ארה"ב(. 
הכף  להטיית  משמעותית  תרמה  רוסיה  מעורבות 
המורדים,  של  הלחימה  תנופת  ולבלימת  בלחימה 
דרך  אבן  הרוסיות.  להפצצות  מועדף  יעד  שהפכו 
בעיר  המורדים  מאחז  נפילת  עם  סומנה  זה  בתהליך 

לאחר   )2016 )דצמבר  חלב 
ריכוזי  על  קשות  הפצצות 
מצור,  הטלת  אוכלוסייה, 
אסון  ויצירת  הרעבה 
פוטין  הנשיא  הומניטרי. 
כשהודיע  הפתיע  אמנם 
צבאו  כי   )2016 מארס   14(
סיים את משימותיו בסוריה 
והוא שב הביתה, אך בפועל 
מוסיפים  רוסיים  מטוסים 
המתנגדים  בכוחות  לפגוע 
ורוסיה  אסד,  לשלטון 
בבסיס  להחזיק  מוסיפה 
אווירי  ובבסיס  בטרטוס  ימי 

בביצה  ישקע  שפוטין  האזהרות  למרות  בלטקיה. 
הסורית, הנשיא הרוסי הצליח להשיג, לפחות זמנית, 
ויצירת  אסד,  של  מעמדו  אישוש   – המרכזי  יעדו  את 
את  המכתיב  לשחקן  הופכת  רוסיה  בה  מציאות 
הפתרון בסוריה ושאין להתעלם ממנו בזירה המזרח-
תיכונית – היא מוכנה להפעיל כוח והיא נאמנה לבעלי 
אודות  באזור  לתפיסה  מופגן  בניגוד  זאת  בריתה, 
התנהלותה של ארה"ב. רוסיה אף מימשה עמדת הכוח 
שבנתה בסוריה לחתימת הסכם ל-49 שנה המאפשר 
הימי  הנמל  של  כרצונה  והתאמה  עצמאי  שימוש  לה 
ואניות  צוללות  של  מעגן  יתאפשר  לרוסיה  בטרטוס. 
גם  כמו  אטומית,  באנרגיה  המונעות  גדולות  מלחמה 

הקמת מערך הגנה מקיף ועצמאי על מתקני הנמל.

הנשיא פוטין 
הצליח להשיג 

את יעדו המרכזי 
– אישוש מעמדו 
של אסד, ויצירת 

מציאות בה 
רוסיה הופכת 
לשחקן שאין 

להתעלם ממנו 
בזירה המזרח-

תיכונית
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ישראל מעוניינת בסיוע הרוסים למנוע התקרבות של 
חיזבאללה ושל גורמים איראנים לגבולה בחזית רמת 
רוסיה  עם  לבנות  השכילה  ישראל  עתה,  עד  הגולן.  
את  שכנעה   – כן  על  ויתר  אפקטיביים  עבודה   יחסי 
רוסיה לכבד את ה"קווים האדומים" שלה מול הזירה 
אסטרטגי  נשק  העברת  מניעת  על  )בדגש  הסורית 
בדרום  ואיראן  חיזבאללה  והתבססות  לחיזבאללה 
אותם.  לאכוף  בבואה  אותה  להגביל  ולא  סוריה( 
מוסקבה,  של  ידידותה  בעומק  לטעות  אין  זאת,  עם 
עוינים  כוחות  עם  משותף  ציר  בסוריה  המקיימת 
והמנהלת תחרות  חיזבאללה(,  איראן,  )אסד,  לישראל 
ישראל  של  היחידה  בריתה  בעלת  כנגד  מעצמתית 
בסוריה   S-400 ו–   S-300-ה טילי  הצבת  ארה"ב.   –
מדגישה את הזהירות בה על ישראל להתנהל על מנת 
לחיזבאללה,  נשק  משלוחי  העברת  ולסכל  להוסיף 
מבלי ליצור חיכוכים עם מוסקבה. אך כאמור, לרוסיה 
הישראלי  השגריר  של  זימונו  ויעיד  משלה,  שיקולים 
לשיחת נזיפה )17 מארס 2017( לאחר שמטוסי צה"ל 
חשש  רוסיים.  לכוחות  ִמַדי  סמוכים  ביעדים  פגעו 
בין  יבשתי  מסדרון  מהיווצרות  הינו  מרכזי  ישראלי 
איראן לים התיכון בשליטת כוחות איראנים ומיליציות 
שיעיות הנתונות למרותה של טהראן, כמו גם מנוכחות 
איראנית צבאית ארוכת טווח בסוריה, כולל באמצעות 
ואוויר קבועים. משמעות התפתחויות אלה  ים  בסיסי 
על  ישראל,  כשכנה למעשה של  היא שאיראן תתבסס 
משופרת  בעמדה  ותהיה  מכך,  לנבוע  שעלול  החיכוך 
לחזק את חיזבאללה. איראן שידרה מסר לגבי כוונותיה 
בליסטיים,  בטילים  שימוש  שעשתה  בכך  ויכולותיה 
הגם שלא הוכיחו דיוק, נגד מטרות דעא"ש המרוחקות 

600 ק"מ מתחומה )18 יוני 2017(.

הינה פועלת צבאית  ישראל לא מסתירה שמידי פעם 
אמיר  אלוף  האוויר,  חיל  של  היוצא  המפקד  בסוריה. 
אשל, גילה כי בחמש השנים האחרונות ישראל תקפה 
לחיזבאללה  שיועדו  נשק  שיירות  למאה פעמים  קרוב 
פועלים  "אנחנו  אמר:  נתניהו  כך  נוספים.12  ולארגונים 

את  למנוע  כדי  פועלים  אנחנו  לעת,  מעת  בסוריה 
חוששת  ישראל  נגדנו".13   לחזית  סוריה  של  הפיכתה 
מהסדר שיחזק את הציר האיראני בסוריה, אך יכולתה 
מוגבלת.  הינה  כזה  הסדר  של  מאפייניו  על  להשפיע 
ב-5 מאי 2017 הושגה הסכמה במפגש אסטנה, בירת 
מופחתי-אלימות.  אזורים   4 בסוריה  לכונן  קזחסטן, 
ואיראן.  תורכיה  רוסיה,  להסכם:  והערבים  החתומים 
היה זה ניסיון רביעי בשנה האחרונה להשיג הפסקת אש 
ההסכם  מסגרת  על  לאותת  עשויה  התוכנית  בסוריה. 
העתידי שיסיים את המלחמה בסוריה ויגדיר את אזורי 
ההשפעה בתחומה. אחד מהם, זה הסמוך לרמת הגולן, 
מעורר רגישות מוגברת אצל ישראל וירדן, מה גם שעל 
ישתתפו  איראניים  כוחות  באסטנה  הכולל  ההסכם  פי 
באכיפתו. על רקע חששות אלה הושגה הסכמה נפרדת 
בין וושינגטון, מוסקבה ועמאן על הפסקת אש בדרום 
את  להבטיח  השאר  בין  שנועדה   )2017 יולי   7( סוריה 
שגם  אלא  לאזור,  איראניים  כוחות  של  אי-הגעתם 
מטפל  שאינו  משום  בישראל,  דאגה  עורר  זה  הסכם 
כלל בהתבססות איראן בסוריה בכלל ובסופו של דבר 
של  לגבולה  קרובה  לנוכחות  להביא  או  לאפשר  עלול 
לטהראן,  הנאמנים  כאלה  או  איראניים  סורים,  כוחות 
הרוסי  החוץ  שר  של  ניסיונו  חרף  חיזבאללה.  כמו 
סרגיי לברוב להפיג חששותיה של ישראל ע"י הבטחה 
מענה  לתת  כדי  שביכולתן  כל  יעשו  וארה"ב  רוסיה  כי 
בכוחות  בוטחת  אינה  ישראל  שלה,14  הביטחון  לצורכי 
רוסיים  צבאית  משטרה  )גדודי  במקום  רוסיים  פיקוח 
מה  ההסכם(,  על  לפיקוח  סוריה  בדרום  נפרסו  כבר 
הישראלית.  התגובה  יכולת  את  תגביל  שנוכחותם  גם 
מתנגדת  שישראל  הבהיר  נתניהו  הממשלה  ראש 
באופן גורף להסכם משום שאינו מתחשב באינטרסים 
הביטחוניים של ישראל, המחייבים להרחיק את איראן 
וחיזבאללה מגבול ישראל ברמת הגולן, למנוע נוכחות 
חיזבאללה  הצטיידות  ולבלום  בסוריה,  איראנית  קבע 
עשויה  הישראלית  מדויק.  אי-הנחת  טילי  בנשק 
להביא לשינוי במדיניותה של ישראל שעד עתה נמנעה 
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מוגבל  לסיוע  פרט  בלחימה,  משמעותית  מהתערבות 
אזור  והיוצרות  לגבול  הסמוכות  המתונות  למיליציות 

חיץ בין ישראל ללחימה בסוריה.  

יכולתה של ישראל לשמור על אינטרסיה הביטחוניים 
בגזרה הסורית תלויה במידה רבה בארה"ב. אך זו טרם 
המועדפת  הסיום  תמונת  לגבי  ברורה  עמדה  גיבשה 
תכניות  מול  אל  הרצויה  האסטרטגיה  בסוריה,  עליה 
המסדרון האסטרטגי של איראן והתבססותה בסוריה, 
ולאור אלה - היקף המשאבים שהיא מוכנה להשקיע 
הוראתו  על  האחרונים  הפרסומים  זמן.  לאורך 
כוחות  של  הכשרתם  להפסיק  טראמפ  הנשיא  של 
מורדים15  מגבירים את סימן השאלה האם וושינגטון 
סוריה  של  עתידה  בהתוויית  דומיננטיות  תגלה 
שנראה  כפי  שמא,  או  האזרחים  מלחמת  שלאחר 
עתה, תאפשר לחלק אותה לאזורי השפעה בין רוסיה, 

איראן וטורקיה.

איראן

שאלת מפתח, בעקבות בחירתו של הנשיא טראמפ, 
אסטרטגית  תפנית  תסמן  נשיאותו  כמה  עד  היא 
הסכם  איראן.  כלפי  ארה"ב  למדיניות  האמור  בכול 
תהליך  את  אחורה  הסיג   )2015 יולי   14( הגרעין 
בזמן  בו  אך  גרעינית,  למדינה  איראן  של  הפיכתה 
גרעינית  מדינת-סף  להיותה  לגיטימציה  העניק 
והתיר לה לשמור על מערך הייצור הגרעיני, שלאחר 
הפריצה"  "זמן  את  לצמצם  לה  יאפשר  שנה   15
שבועות  של  קריטי  לסף  צבאית  גרעינית  ליכולת 
ואח"כ ימים. הסכם הגרעין מאפשר לאיראן להזרים 
סכומים מוגברים לחיזוק צבאה. היא מוסיפה לפתח 
ניסיונות  עורכת  ואף  הבליסטיים  הטילים  מערך  את 
 ,2231 מועבי"ט  החלטת  את  מפרה  ובכך  שיגור 
להפסקת  גרם  לא  הגרעין  הסכם  ברוחה.  לפחות 
דומה אף שבתקופת  איראן.  חתרנותה האזורית של 
יותר  רב  ביטחון  חשה  איראן  אובמה,  של  נשיאותו 
אובמה  של  סלידתו  נוכח  אזורית  להגמוניה  לחתור 
אם  מאחור",  ל"הוביל  ונטייתו  באזור  ממעורבות 

להשלים  מוכן  אובמה  כי  התחושה  גם  רווחה  בכלל. 
לסכן  לא  כדי  בעייתית  איראנית  התנהלות  עם 
האישי  כהישגו  החשיב  אותו  הגרעין,  הסכם  את 
יכלה  איראן  טראמפ,  של  עלייתו  ערב  המרכזי. 
ערביות:  בירות  בארבע  משמעותית  השפעה  לסמן 
באסד  תומכת  איראן  ובגדאד.  דמשק  צנעא,  ביירות, 
בלחימה  המעורבים  כוחות  באמצעות  ישירות 
בסוריה וכן באמצעות חיזבאללה ומיליציות שיעיות 
אסד  רוסי,  ובסיוע  שלה,  בסיועה  האזור.  מרחבי 
לא  כבר  בסוריה  הסכם  ששום  כוח  גורם  להיות  חזר 
מתחזקת,  בעיראק  איראן  השפעת  בלעדיו.  מתואר 
וסעודיה אינה משיגה הכרעה במלחמתה בתימן נגד 
המיליציות של השבטים השיעים החות'ים הנשענים 
של  מאמציה  כי  מעריך  צה"ל  איראן.  תמיכת  על  
היא  יפחתו.  לא  באזור  השפעתה  להעמיק  איראן 
ומליציות  טרור  אירגוני  באמצעות  לפעול  תוסיף 
נמצאים  איראנים  קצינים  ואכן,  דברה.  את  העושים 
וטהראן  לחימה  מערכות  על  ומפקדים  בסוריה 
מעבירה  הטרור,  באירגוני  כספית  לתמוך  מוסיפה 
לנסות  וממשיכה  לחיזבאללה  מתקדם  אמל"ח 

להעביר אמל"ח לרצועת עזה.

החודשים הקרובים ילמדו אם הצהרותיו של טראמפ 
יהפכו מתפנית רטורית לתפנית אסטרטגית מעשית. 
בסתירה בוטה למדיניות קודמו, טראמפ מזהה עצמו 
ומכתיר  המתון  הסוני  והמחנה  סעודיה  עם  לחלוטין 
האזורית.  היציבות  ולאי  לטרור  כאחראית  איראן  את 
עם זאת, טראמפ לא פעל עדיין לביטול הסכם הגרעין 
העסקה.  של  ביצועה  המשך  את  איפשר  ובפועל 
ל-90  אחת  לאשר  הנשיא  את  מחייב  ההסכם  ביצוע 
נקודות  אפוא  צפויות  בתנאיו.  עומדת  שאיראן  יום 
החלטה קריטיות בהמשך הדרך, וכוונתו המקורית של 
הנשיא טראמפ לבטל ההסכם תוסיף לעמוד למבחנים 
מתקיים  זו,  להתלבטות  במקביל  אופרטיביים. 
נוספות  סנקציות  להטלת  מתקדם  תהליך  בקונגרס 
במזרח  טרור  בפעילות  תמיכתה  עקב  איראן  נגד 
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התיכון, סיוע למשטר אסד ופיתוח טילים בליסטיים.

שיוצר  הזמן  פסק  אם  השאלה  גם  פתוחה  נותרת 
את  להכריע  המתון  לזרם  יסייע  שנה,   10-15 ההסכם, 
הזרם הרדיקאלי ולסלול את הדרך לשינוי אופי המשטר 
באיראן. 60 אחוז מאוכלוסיית איראן הינם מתחת לגיל 
30. האידאולוגיה הדתית-מהפכנית אינה קוסמת לרבים 
מהם. בחירתו מחדש של חסן רוחאני לנשיאות )20 מאי 
איברהים  השמרני  יריבו  את  שניצח  והעובדה   )2017
הנחשבים  אלה  של  משקלם  את  הבליטה  ראיסי, 
מיריביהם.  פחות  לרדיקלים 
יכולה  אינה  שישראל  אלא 
הביטחון  מדיניות  את  לבסס 
שכאלה.  תקוות  על  שלה 
איזנקוט  גדי  הרמטכ”ל  ואכן, 
האיראני  האיום  את  תיאר 
“הרחקת  חדות:  במילים 
השפעתה  וצמצום  איראן 
במעגל הראשון סביב ישראל 
חשוב  פחות  לא  אתגר  הן 
מהבסת ארגון דאע"ש, ועבור ישראל אולי אפילו אתגר 

חשוב יותר”.16

שתי שאלות המפתח לגבי מדיניות טראמפ מול איראן, 
זו  שלובות  ישראל,  על  אסטרטגית  השלכה  ושלהן 
להסכם  מחוץ  אל  ארה"ב  את  ינווט  טראמפ  האם  בזו: 
אסטרטגיה  ויממש  יגבש  והאם  איראן  עם  הגרעין 
האזורי  החלל  את  למלא  איראן  של  ניסיונה  לבלימת 
טמון  המכלולים  בשני  דאע"ש?  תבוסת  עם  המתהווה 
פאסיביות  מאידך,  משמעותי.  הסלמה  פוטנציאל 
של  ההתבססות  מאמצי  לנוכח  טראמפ  ממשל  של 
איראן בסוריה עלולה להזריק מתיחות ליחסי ישראל-

ארה"ב )ראה ביקורתה הפומבית של ישראל על הסכם 
אחת  היא  שארה"ב  סוריה,  בדרום  הדה-אסקלציה 

משושבינותיו(.         

חיזבאללה 

את  המציב  הגורם  כאל  חיזבאללה  אל  מתייחס  צה"ל 
האיום הצבאי החמור ביותר כלפי ישראל. הארגון נשלט 
על ידי איראן וזוכה ממנה למימון שנתי של כמיליארד 
דולר. תמיכת חיזבאללה באסד פגמה במעמדו בעולם 
עליו  על  המפרץ" הכריזה  מדינות  ו"מועצת  הערבי 
כארגון טרור )2 מארס 2016(, אך הצלחתן של רוסיה, 
למורדים  מרות  תבוסות  להנחיל  וחיזבאללה  איראן 
בצד  חיזבאללה  את  הציבה  כנו,  על  אסד  ולהותיר את 
של  לצידם  פועלים  הארגון  מלוחמי  כ-5,000  המנצח. 
עד  אבידותיו  כי  היא  וההערכה  בסוריה,  אסד  כוחות 
וכ-5,000  הרוגים  מ-1,500  בלמעלה  מסתכמות  כה 
המונה  בארגון  ביותר  משמעותיים  מספרים  פצועים, 
מילואים(.  כ-25,000  )ועוד  סדירים  לוחמים  כ-30,000 
מצטיירת  השנוא  אסד  לצד  חיזבאללה  התייצבות 
הסונים  נגד  שיעית  לחזית  כהצטרפות  הערבי  בעולם 
ושומטת את הקרקע מתחת לדימוי אותו טיפח מזכ"ל 
פועל  ארגונו  לפיו  שנים,  במשך  נסראללה  הארגון 
עם  ישראל.  ונגד  לבנון  אזרחי  כל  של  האינטרס  למען 
את  בולמת  אינה  בסוריה  חיזבאללה  מעורבות  זאת, 
התחזקות כוחו של האירגון בלבנון. הנשיא מישל עאון 
אף התבטא )12 פברואר 2017( כי יש צורך בחיזבאללה 

"כתוספת משלימה לפעולותיו של צבא לבנון".17

חיזבאללה אמנם מקיז דמו בסוריה, אך במקביל רוכש 
מבחינות  מורכבת.  במערכה  לחימה  של  צבאי  ניסיון 
רבות ניצב בפני צה"ל יריב עם יכולות ואופן התנהלות 
יותר  כבר  נרתע  חיזבאללה  תקני.  לצבא  יותר  הדומה 
מפתיחת   - השנייה  לבנון  מלחמת  מאז   – מעשור 
מלהגיב  אף  נמנע  הארגון  ישראל.  עם  לחימה  חזית 
נגד  הישראלי  האוויר  חיל  תקיפות  על  משמעותית 
שיירות נשק אסטרטגי שיועדו לו מאיראן ומסוריה. עם 
זאת, המשך מאמצי חיזבאללה להצטייד בנשק מתקדם 
ולבסס דריסת רגל בדרום סוריה, ונחישותה של ישראל 
נקמה  לפיגועי  להסלמה,  להביא  עלולים  זאת  לסכל 
ויהודיות, ובשלב כלשהו  נגד מטרות ישראליות  בחו"ל 

להידרדרות למלחמה. 

חיזבאללה 
אמנם מקיז דמו 

בסוריה, אך 
במקביל רוכש 

ניסיון צבאי של 
לחימה במערכה 

מורכבת
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דאע"ש

אינו  דאע"ש  כי  ומסתמן  הולך  האחרונים  בחודשים 
בו.  מצליח לעמוד בפני קואליציית הכוחות הלוחמת 
הארגון איבד כ-50 אחוז מן השטחים הנרחבים שכבש 
במוסול,  אחיזתו  עיקר  את  כולל  ובסוריה,  בעיראק 
בשליטתו  שהייתה  האחרונה  המשמעותית  העיר 
א– הסורית  בירתו  של  הצפויה  נפילתה  בעיראק. 
קץ  תשים  לא  אך  הסופית,  תבוסתו  את  תסמן  רקה 
ליכולתו להוסיף ולגרום נזק. בכול מקרה, כישלונותיו 

של  ההילה  את  עירערו 
לעמוד  שאין  כגורם  הארגון 
כוח  את  כך  ושחקו  בפניו, 
המשיכה שהוא מקרין כלפי 
ברחבי  מוסלמים  צעירים 
העולם. סביר שהארגון ינסה 
להגביר את התקפות הטרור 
לזירה  מחוץ  הרצחניות 
ובתוכה  המזרח-תיכונית 
כישלונותיו.  על  לפצות  כדי 

עדיין  דעא"ש  של  דרכו  עם  המזוהים  הטרור  גורמי 
נגד  התקפותיהם  עיקר  את  ומפנים  בסיני  פעילים 
ישראל  נגד  פיגועים  ביצעו  כבר  כי  אם  מצרים,  צבא 
הגולן  רמת  בדרום  גם  ולחדשם.  לנסות  עלולים  והם 
אישה  לכוון  העלולה  דאע"ש  של  נוכחות  יש  הסורית 

לישראל תחת לחץ. 

דאע"ש מסומן על ידי וושינגטון כאיום המרכזי. מטוסי 
מודיעין  ומספקים  האוויר  מן  בו  פוגעים  ארה"ב 
לקואליציית הכוחות הלוחמים בו )מה שיוצר מציאות 
הרואה  לאיראן,  ארה"ב  בין  עקיף  פעולה  שיתוף  של 
בו(.  לוחמת  ולכן  מסוכן  אויב  הרצחני  הסוני  באירגון 
ההישגים במאבק בדאע"ש אינם מבטיחים את חיסול 
התשתית החברתית והדתית עליה הוא צמח. גם אם 
ועיראק,  בסוריה  שלו  הטריטוריאלי  הבסיס  יודבר 
הוא – או יורשיו - עלולים להוסיף ולהוות איום מעשי 
עדיין  הכל,  ככלות  משמעותי.  אידיאולוגי  ואתגר 

לבנון.  חיזבאללה ערוך בכ–240 כפרים שיעים בדרום 
יכולות  שבחלקן  רקטות,  אלף  מ-120  יותר  ברשותו 
להגיע לעומקה של ישראל ִוִדיוקן רב יותר מאלה שירה 
נסראללה  איתן".  "צוק  במבצע  ישראל  לעבר  חמאס 
אף איים )16 פברואר 2016( כי בעימות הבא כוחותיו 
באמצעות  בישראל  גרעינית  פגיעה  של  אפקט  יגרמו 
חיפה.  במפרץ  הכימית  התשלובת  אל  טילים  שיגור 
שיירות  משיגור  להימנע  כדי  כי  פורסם  אף  לאחרונה 
נשק החשופות לתקיפות חיל האוויר הישראלי, איראן 
ליצור רקטות  בלבנון מפעלים תת-קרקעיים  מקימה 
אמ"ן  ראש  חיזבאללה.  עבור  נוסף  מתקדם  ונשק 
הרצי הלוי אישר: " אנחנו רואים את חיזבאללה מקים 
איראני",  ידע  עם  לבנון  אדמת  על  צבאית  תעשייה 

והזהיר כי ישראל לא תהיה אדישה להתפתחות זו.18

הבאה  שבהתלקחות  לאפשרות  נערכים  בישראל 
חיזבאללה ינסה להחדיר כוחות אל תוך שטח ישראל, 
וינסה  הצפון,  לגבול  סמוך  שטחים  לתפוס  ישאף 
הגז  ובמתקני  בישראל  חיוניות  בתשתיות  לפגוע 
המודיעיניים  המעריכים  רוב  אמנם  שלה.  הימיים 
בדעה כי בעתיד הנראה לעין לחיזבאללה אין אינטרס 
לפתוח חזית לחימה נוספת עם ישראל. הארגון מעורב 
בלחימה בסוריה ואבדותיו משמעותיות. עם זאת, אין 
להתעלם מאפשרות להסלמה והידרדרות לא מכוונת, 
של  לאינטרס  בניגוד  למלחמה  להוליך  שעלולה 
הצדדים. הרמטכ”ל גדי איזנקוט התבטא כי "המאמץ 
מערך  של  הדיוק  את  לשדרג  מחיזבאללה  למנוע 
העדיפויות  סדר  בראש  נמצא  שלו  והרקטות  הטילים 
הידרדרות  לראות  מופרך  לא  צה"ל".19  של  המבצעי 
ביטחונית בעקבות אחת מפעולות הסיכול של צה"ל. 
הידרדרות למלחמה חדשה בצפון צפויה להיות קשה 

לעורף הישראלי מכול מלחמות העבר.

הידרדרות 
למלחמה חדשה 

בצפון צפויה 
להיות קשה 

לעורף הישראלי 
יותר מכל 

מלחמות העבר
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הרוח  ובהלכי  ברעיונות  משמעותי  תמיכה  גרעין  יש 
שדאע"ש מייצג – במזה"ת ומחוצה לו. רבים מלוחמיו 
בסוריה ועיראק צפויים לשוב לארצות מוצאם, ובחו"ל 
יש עדיין רבים הנוהים אחרי המסר שלו. ככול שמפלתו 
באשר  השאלה  סימן  מחריף  כך  קרובה  דעא"ש  של 
החלל  את  שימלאו  הגורמים  יהיו  מי  שאחרי:  ליום 
שיותיר בסוריה ובעיראק, והאם יצליחו להשליט סדר 

ויציבות. הגשמת אתגר זה נראית כמעט אוטופית. 

שיערערו  נוספים  לזעזועים  עדים  שנהיה  יותר  סביר 
את יציבות האזור. כך, למשל, החלטתם של הכורדים 
בצפון עיראק לקיים משאל עם  )25 ספטמבר 2017( 
זה  למהלך  ועצמאות.  היפרדות  של  הטעונה  בסוגיה 
השלטון  של  משיקוליו  החורגות  מערערות  השלכות 
הנפט  אזורי  את  לאבד  חפץ  שאינו  בבגדד  המרכזי 
ילבה  שהמהלך  חוששות  נוספות  מדינות  העשירים. 
תורכיה  בראשן  בתחומן,  ספרטיסטיות  דרישות 
ואיראן שבשטחן אוכלוסייה כורדית גדולה. שתי אלה 

טרם אמרו את מילתן האחרונה בנושא.

סעודיה

 23( סלמאן  המלך  של  בסעודיה  הכתרתו  מאז 
במאפייני  משמעותיים  שינויים  ניכרים   )2015 ינואר 
הוא  אלה  השינויים  מוביל  הממלכה.  של  התנהלותה 
הממלא  המלך,  של  ה-31  בן  בנו  בן־סלמאן  מוחמד 
במקביל את תפקידי שר ההגנה ויו"ר המועצה לפיתוח 
כלכלי, ולאחרונה אף הוכרז כיורש עצר ראשון )21 יוני 
במדיניות  יותר  אסרטיבית  הופכת  סעודיה   .)2017
ובעלות  איראן  מול  במהלכיה  יותר  ותוקפנית  החוץ 
כי  והתחושה  הנפט  במחירי  השפל  רקע  על  בריתה. 
השיק  העצר  יורש  מקפת,  רפורמה  דרושה  למדינה 
)25 אפריל 2016( תוכנית ארוכת טווח "החזון הסעודי 
2030" שנועדה לגוון את מקורות ההכנסה של כלכלת 
על  ולהציבה  בנפט  התלות  מן  לשחררה  סעודיה, 

מסלול של פיתוח ומודרניזציה. 

של  ניסיונותיה  את  לבלום  נחישות  מפגינה  סעודיה 
מדבריו  נחרדו  בריאד  אזורית.  הגמוניה  להשיג  איראן 

למציאות  להסתגל  עליהם  כי  אובמה  הנשיא  של 
אזורית.  השפעה  של  לגיטימי  מרחב  יש  לאיראן  בה 
באמצעות  האזורית  השפעתה  להעמיק  איראן  מהלכי 
ותימן  לבנון  סוריה,  בעיראק,  שיעיות  מיליציות 
להיאבק  נחושה  והיא  קיומי,  כאיום  בריאד  נתפסים 
וסיוע  בתימן,  מפציץ  הסעודי  האוויר  חיל  בסכנה. 
בבעלי-בריתה  הלוחמים  לכוחות  מופנה  סעודי  כספי 
בן־ מוחמד  הנסיך  בהשראת  בסוריה.  איראן  של 
תקיפים,  ממהלכים  נרתעת  אינה  סעודיה  סלמאן, 
האחרון שבהם אל מול קטאר. ריאד איבדה סבלנותה 
של  התנהלותה  את  שמאפיין  הכפול  המשחק  נוכח 
העשירים  הגז  שדות  את  המחזיקה  הקטנה  הנסיכות 
מעניקה  איראן,  עם  קשרים  מטפחת  קטאר  בעולם. 
ל"אחים  ב"אל-ג'זירה"  אוהד  סיקור  באמצעות  תמיכה 
בשטחה  מארחת  ובמקביל  ולחמאס,  המוסלמים" 
ריאד  חייליו.   11,000 על  ענק  אמריקני  אוויר  בסיס 
ניתקו  ותימן  בחריין  איחוד האמירויות, מצרים,  וִעמה 
חרם  והטילו  קטאר   עם  הדיפלומטיים  קשריהן  את 
על דרכי התחבורה אל הנסיכות בים , באוויר וביבשה. 
קטאר נדרשת לצמצם משמעותית קשריה עם איראן, 
תנועת  על  להכריז  טרור,  בגורמי  תמיכתה  להפסיק 
"האחים המוסלמים", דעא"ש, אל-קאעדה וחיזבאללה 
כאירגוני טרור, לסגור את תחנת הטלוויזיה "אל-ג'זירה" 

ולהפסיק את הנוכחות הצבאית התורכית בקטאר.

בעוד איראן, תורכיה ורוסיה אורבות לנצל את המשבר 
כדי להעמיק אחיזתן בנסיכות העשירה, ארה"ב מנסה 
של  התקיף  הקו  כי  לשער  סביר  הצדדים.  בין  לתווך 
של  ביקורו  בעקבות  ותנופה  חיזוק  קיבל  סעודיה 
והתמיכה   )2017 מאי   21( בממלכה  טראמפ  הנשיא 
זה  ביקור  איראן.  מול  בעימות  לה  שהעניק  הגורפת 
אף הניב עסקת נשק עם ארה"ב בשווי 110 מיליארד 
היתרון  את  לשחוק  עלולים  ממנה  שחלקים  דולר, 

הצבאי האיכותי של ישראל. 

מוחמד בן סלמאן נחשב פתוח מקודמיו לאפשרות של 
קידום קשרים עם ישראל, אך גם הוא נזהר ומן הסתם 
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ימשיך להיזהר מצעדי נרמול ושת"פ פומביים, כל עוד 
הישראלית- בחזית  ממש  של  התקדמות  נרשמת  לא 

פלסטינית )ראה להלן(.

מצרים

מצרים מוסיפה להתמודד עם בעיות ביטחון וכלכלה 
אינה  והתיירות  רעועה  המצרית  הכלכלה  קשות. 
את  הפוקדים  הטרור  אירועי  רקע  על  מתאוששת 
המדינה. אם לא תהיה ירידה בשיעור הילודה הנוכחי 
ותעמוד   2050 עד  תוכפל  מצרים  אוכלוסיית   ,)2.6%(
מצרים  מתושבי  כמחצית  איש.  מיליון   180 על 
מתקיימים על הכנסה של פחות מ-2 דולר ליום. קרן 
מיליארד   12( למצרים  סיוע  ִהתנתה  העולמי  המטבע 
ממשלת  משמעותיות.  כלכליות  ברפורמות  דולר( 
מצרים, שהסכימה לנייד את המטבע המקומי ולקצץ 
דילמות  בפני  ניצבת  יסוד,  למוצרי  בסובסידיות 
כיום  השולט  בצבא,  תפגע  המשק  הפרטת  קשות: 
שממשלת  אפוא  יוצא  הכלכלה.  מן  נכבד  חלק  על 
מצרים נדרשת לפגוע במי שמעניק לה את משענתה 
מרכזי  תנאי   – סובסידיות  הסרת  במקביל,  העיקרית. 
מוצרי  של  מחירם  לעליית  גורמת   - המטבע  קרן  של 
המצרי  הציבור  של  ִמריו  את  לעורר  ועלולה  יסוד 
ניאלץ לחיות תחת משטר שיחסו לעקרונות  שגם כך 
מזה  יותר  אף  קשה  האדם  וזכויות  הדמוקרטיה 
שהכירו תחת ידו של הנשיא מובארק. ממשלת מצרים, 
המוסלמים"  ה"אחים  אנשי  את  לרדוף  שמוסיפה 
חוליות  על  התגברה  טרם  חמור,  איום  בהם  ורואה 
ידי דעא"ש או בהשראתו או על  טרור המופעלות על 
המוסלמים"  "האחים  משולי  אסלאמיים  גורמים  ידי 
רגישות,  במטרות  ופוגעים  אלימות  כדי  עד  שהקצינו 
של  בכנסיות   2017 באפריל  הכפול  הפיגוע  למשל 
הקהילה הקופטית בטנטא ובאלכסנדריה, בו נהרגו 45 
יולי 2017(   7( איש, או פיגוע ההתאבדות בצפון סיני 

בו נהרגו 27 חיילים מצריים.   

איומי הטרור מצד הגורמים האסלאמיסטיים, הכאוס 
והסכנה  דאע"ש  ופעילות  נוכחות  בשל  בסיני  השורר 

תשתית  יוצרים  איראן,  של  בהתחזקותה  הגלומה 
היחסים  ישראל.  עם  פעולה  שיתוף  יתר  שמזמינה 
ומבטאים  נרחבים  המדינות  שתי  בין  הביטחוניים 
זהות אינטרסים וקריאה זהה של המציאות האזורית. 
התקשורת הבינ"ל יודעת לספר על סיוע מודיעיני רחב 
מצדה של ישראל וכן על נכונותה של ישראל לאפשר 
להפעיל  תוכל  שמצרים  כך  השלום  מהסכם  חריגות 
מערכות נשק אפקטיביות במאבקה נגד גורמי הטרור 

בסיני. 

ירדן

מסוריה  פליטים  מיליון   1.4 כ-  לקלוט  נאלצה  ירדן 
ושיעורם כיום הוא כ-13 אחוז מאוכלוסיית הממלכה. 
מקור  ומהווים  השברירית  כלכלתה  על  מעיקים  הם 
על  מתווספים  מסוריה  הפליטים  אי-יציבות.  של 
מאות אלפי הפליטים שהגיעו בעבר מעיראק. כמעט 
לאירוח  עתה  מופנה  ירדן  של  מתקציבה  אחוז   20
ארצו  כי  הזהיר  הירדני  המלך  בתחומה.  הפליטים 
הגיעה "לנקודת רתיחה... במוקדם או במאוחר הסכר 

עלול לקרוס".20

הסחר  על  המגבלות  עקב  גם  סובל  הירדני  המשק 
 - אלימים  פנימיים  בעימותים  הנתונות  שכנותיה  עם 
הנאבקת  ועיראק  אזרחים,  במלחמת  המצויה  סוריה 
אווירת  עקב  לבוא  ממעטים  התיירים  גם  בדאע"ש. 
המוזל  הגז  אספקת  באזור.  השורה  הביטחון  חוסר 
וירדן  בסיני,  הצינור  פיצוץ  עקב  פסקה  ממצרים 
נזקקה לתחליפים יקרים יותר. בעיות אלה מצטרפות 
למאפיינים השורשיים הקשים של הכלכלה הירדנית: 
 – העבודה  בגילאי  האזרחים  מסך  בלבד  אחוז   36
עובדים בפועל, מקרב הנשים רק 15 אחוז מועסקות, 

ובקרב הצעירים שיעור האבטלה מגיע ל–40 אחוז.

הביטחוניים  לאתגרים  להיערך  צריך  הירדני  המשטר 
שמקורם חיצוני: תקיפה מצד דאע"ש, זליגת מלחמת 
ואף הסדר אפשרי  ירדן,  האזרחים הסורית אל תחום 
ירדן  של  הביטחוני  באינטרס  לפגוע  העלול  בסוריה 
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גורמי  בין  עוינים,  כוחות  לגבולה  שיקרב  משום 
בנוסף,  איראן.  ידי  על  הנתמכים  גורמים  ובין  דאע"ש 
אסלאם  גורמי  מול  להתמודד  הירדני  המשטר  על 
לסוריה  יצאו  ירדנים  )כ-2,500  פנימיים  קיצוני 
ורבים  הג'יהאדיסטים,  בשורות  להלחם  ולעיראק 
מציאות  עם  גם  כמו  לממלכה(  לשוב  צפויים  מהם 
פלסטיני  ממוצא  הנה  האוכלוסייה  מחצית  מעל  בה 
הישראלי- הסכסוך  של  מתהפוכותיו  ומושפעת 

פלסטיני. בראיון ל"וושינגטון פוסט" )6 אפריל 2017( 
על  סיפר  עבדאללה  המלך 
תקריות בהם כוחותיו הרגו 
כי  ונמצא  טרוריסטים,   40
ממוצא  היו  מהם  אחוז   96
של  מסקנתו  פלסטיני. 
נקדם  לא  "אם  המלך: 
הישראלי- התהליך  את 

מקור  זה  יהיה  פלסטיני, 
לאנשים  מרכזי  גיוס 

מתוסכלים ומנוכרים".21  

ענפים  ביטחון  קשרי  על  מדווחת  הזרה  התקשורת 
בפתרון  לסייע  נחלצת  אף  ישראל  וירדן.  ישראל  בין 
ל-50  בנוסף  הממלכה.  על  המעיק  במים  המחסור 
על  לירדן  שנה  כול  ישראל  שמעבירה  מ"ק  מיליון 
החליטה  ישראל  השלום,  בהסכם  התחייבותה  פי 
הכנרת,  מן  מים  מ"ק  מיליון   50 עוד  עליהם  להוסיף 
ממתקן  זהה  כמות  לישראל  ירדן  תעביר  ובתמורה 
המדינות  שתי  לעקבה.  צפונית  שייבנה  התפלה 
ַמים  המים  מוליך  פרויקט  בתכנון  פעולה  משתפות 
סּוף לים המלח. כן נחתם הסכם ל–15 שנות אספקת 
נקודת  דולר.  10 מיליארד  כולל של  ישראלי בשווי  גז 
כמויות  לזרום  החלו  כאשר  סומנה  משמעותית  ציון 
האשלג  למפעלי  תמר  משדה  טבעי  גז  של  ראשונות 

הירדניים בדרום ים המלח )ינואר 2017(.

לקיים  וישראל  ירדן  של  ההדדי  האינטרס  למרות 
יחסים קרובים, בעיקר בתחום הביטחוני, יחסים אלה 

הר  אירועי  הפלסטיני.  בהקשר  בעיקר   – שבריריים 
הבית והתקרית בה מאבטח ישראלי הרג תוקף ירדני 
מלך  זו.  מציאות  חשפו   )2017 יולי   23( נוסף  ואזרח 
ירדן עבדאללה אף הזהיר בעקבות התקרית )27 יולי 
שירה  במאבטח  ישראל  תטפל  שבה  הדרך  כי   )2017
בשני האזרחים הירדנים תשליך באופן ישיר על אופי 

היחסים בין שתי המדינות. 

תורכיה 

ניסיון ההפיכה הכושל )15 יולי 2016( איפשר לנשיא 
ביטל(,  טרם  )אותו  חירום  מצב  על  להכריז  ארדואן 
להיפרע ממתנגדיו ולבצר שלטונו. במסע טיהורים רב 
איבדו   100,000 כ-  ועוד  איש  כ-50,000  נעצרו  היקף 
את משרותיהם. ארדואן אף השיג מטרתו להחליף את 
בה  נשיאותית  בשיטה  הפרלמנטרית  המשטר  שיטת 
ברוב  נפלה  ההכרעה  בידיו.  נתונות  הסמכויות  עיקר 
בשלוש  כאשר    )2017 אפריל   16( עם  במשאל  קטן 
הערים הגדולות – איסטנבול, אנקרה ואיזמיר – ניצחו 
ארדואן  של  ודרכו  אישיותו  הנשיא.  של  מתנגדיו 
ומעמיקות המחלוקות  יוצרות קיטוב חריף בתורכיה 
עם המערב. במהלך הקמפיין שקדם להצבעה, ארדואן 
נאצית",  ב"התנהלות  והולנד  גרמניה  את  האשים 
של  בקהילות  תעמולה  לנהל  משריו  שמנעו  משום 
למרות הסלידה מארדואן, המערב  תורכיים.  מהגרים 
אינו יכול להתעלם מחשיבותה של תורכיה הממוקמת 
בצומת אסטרטגי, חברה בנאט"ו, מעורבת משמעותית 
או  לחסום  המפתח  את  ומחזיקה  הסורי  במשבר 
להתיר מעבר של גלי פליטים אל אירופה. יחסי החוץ 
השאיפה  ובעיות:  עימותים  שופעים  תורכיה  של 
לראות בסילוקו של אסד לא מומשה, מצרים חשדנית 
המוסלמים"  ב"אחים  תמיכתה  רקע  על  אנקרה  כלפי 
נוטרות  הסוניות  בריתה  ובעלות  סעודיה  ובחמאס, 
קטאר  של  לצידה  התייצבה  שאנקרה  לאחר  טינה 

וגינתה את המצור שהטילו עליה. 

תורכיה סופגת פיגועי טרור קשים שחלקם ניזומים על 
ידי דעא"ש וחלקם האחר על ידי המחתרת הכורדית. 

אישיותו ודרכו 
של ארדואן 

יוצרות קיטוב 
חריף בתורכיה 

ומעמיקות 
המחלוקות עם 

המערב
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עיקר דאגתה כרוך באיום שמציבה הלאומיות הכורדית. 
לספרטיזם  הכורדים  אזרחיה  שלחץ  חוששת  תורכיה 
עצמאית  כורדית  ישות  תוקם  אם  יגבר  ועצמאות 
עומדים  אלה  חששות  תורכיה.  של  גבולותיה  על 
בדבר  העם  למשאל  אנקרה  של  להתנגדותה  ברקע 
ולמתיחות  בעיראק,  הכורדים  הכריזו  עליו  העצמאות 
הכורדיים  הכוחות  על  נסמכת  שזו  מאחר  ארה"ב,  עם 
רוסיה,  היחסים עם  גם  נגד דעא"ש.  בסוריה במאבקה 
אף  ששוקמו מאז הפילה תורכיה מטוס רוסי בשטחה 
)בסוף 2015(  וחרף שיתוף הפעולה בכינון אזורי דה-
ובניגודי  בחשדנות  נגועים  עדיין   – בסוריה  אסקלציה 

אינטרסים.

המזה"ת  כמה  עד  מדגימים  תורכיה  עם  היחסים 
בזהירות  להתנהל  ישראל  את  מחייב  התזזיתי 
ובמיומנות אסטרטגית. הסכם הפיוס שהושג עם אנקרה 
)28 יוני 2016( והאפשרויות שפתח להעמקת הקשרים 
ארדואן  הנשיא  מן  מנעו  לא  הגז(  יצוא  בתחום  )כולל 
האשמתה  תוך  ישראל,  את  קשות  במילים  לתקוף 
"כל  אפרטהייד:  מדיניות  ובנקיטת  ירושלים  בייהוד 
עבורנו".22  עלבון  הוא  כיבוש  תחת  ירושלים  שבו  יום 
על  המתכת  גלאי  והצבת  הבית  בהר  הפיגוע  בעקבות 
ידי ישראל, ארדואן הזהיר שישראל מנסה להוציא את 
מסגד אל אקצא מידי המוסלמים. "החיילים הישראלים 
עם  אל-אקצא  אדמת  את  אכפתיות  בחוסר  מזהמים 
מגפי הקרב שלהם..."23 היה זה אותו ארדואן שהצדיק 
לעיתונאים  בהסבירו  ירושלים  עם  הפיוס  הסכם  את 
ישראל:  עם  היחסים  לנירמול  לפעול  מועיל  מדוע 
"בתהליך נורמליזציה טמונה תועלת רבה לנו, לישראל 
לפלסטינים ולאזור כולו. אין ספק שהאזור זקוק לכך".24 

בצד הישראלי לא היו אשליות כי צפויה שיבה מהירה, 
אם בכלל, לרמת שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני 
אובדן  בעקבות  ואכן,  המשבר.  פרוץ  לפני  שהתקיימה 
ועל רקע צרכי אבטחת  זה עם אנקרה,  שיתוף פעולה 
עמלה  ישראל  תפוקתו,  לשיווק  וההערכות  הגז  שדות 

בשנים האחרונות לחזק היחסים עם יוון וקפריסין.

ד. המכלול הפלסטיני

את  להשיג  שאיפתו  על  והצהיר  שב  טראמפ  הנשיא 
"העיסקה האולטימטיבית" ולהשכין שלום בין ישראל 
בהתנחלויות,  הבנייה  לריסון  קרא  הוא  והפלסטינים. 
האמריקנית  השגרירות  להעביר  הבטחתו  ואת 
לקדם  בסיכוייו  לפגוע  לא  כדי  דחה  הוא  לירושלים 
המשך   .)2017 יוני   1( ישראלי-פלסטיני  ומתן  משא 
ההובלה האמריקנית של תהליך השלום יוצר לישראל 

הסדר  לקדם  הזדמנות 
בסיועו של מתווך אוהד, אך 
גם עלול להעמידה בלחצים 
כואבים  ויתורים  לבצע 
דבר  של  בסופו  ואולי 
עם  יחסיה  על  צל  להטיל 
ככל  אוהד  טראמפ,  ממשל 
הנשיא  של  מהלכיו  שיהיה. 
שיקפו  עתה  עד  האמריקני 
המדינות  את  לשלב  כוונה 
בהסדר  המתונות  הסוניות 
הצד  את  גם  שיכלול  אזורי 
הליגה  חברֹות  הפלסטיני. 
לאתגר  נענות  הערבית 
ובהודעת  טראמפ,  שהציב 

הסיכום של מושב הליגה שהתקיים בירדן )30 מארס 
2017( הן חוזרות על מחויבותן לשלום עם ישראל על 
בסיס יוזמת השלום הערבית מ-2002. המלך הסעודי 
ארצו  כי  בממלכה  ביקורו  במהלך  לטראמפ  מבטיח 
תסייע לו במאמציו להביא פתרון לסכסוך הישראלי-
פלסטיני )20 מאי 2017(.25 עם זאת, המדינות הערביות 
אינן מזדרזות להפגין פומבית סממני נורמליזציה עם 
מול  לכך התקדמות מהותית  כתנאי  ודורשות  ישראל 
החריפות  האנטי-ישראליות  תגובותיהן  הפלסטינים. 
)יולי  הבית  הר  מהומות  בעקבות  ערב  מדינות  של 
עם  שהסכסוך  המגבלות  את  ממחישות   )2017

הפלסטינים מטיל על קידום יחסיהן עם ישראל.

המשך ההובלה 
האמריקנית של 
תהליך השלום 

יוצר לישראל 
הזדמנות לקדם 

הסדר בסיועו 
של מתווך 

אוהד, אך גם 
עלול להעמידה 
בלחצים לבצע 

ויתורים כואבים
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הדרך  את  מגבש  עדיין  טראמפ  ממשל  זה,  בשלב 
נכשלו.  קודמיו  כול  בו  במקום  להצליח  כדי  יפעל  בה 
מעידים  והפלסטינים  ישראל  שבין  בעמדות  הפערים 
עד כמה כבד האתגר שהנשיא טראמפ לקח על כתפיו. 
הזמן החולף אינו מגביר את רמת האמון ושני הצדדים 
מטילים ספק זה בכנות כוונותיו של האחר. כך, ראש 
כי על הרש"פ להוכיח  הממשלה נתניהו מעלה טענה 
מחויבות לשלום באמצעות הפסקת העברת קצבאות 
הכלואים  הפלסטינים  ולאסירים  מחבלים  למשפחות 
לסייע  עשויה  נתניהו  של  זו  )עמדתו  בישראל,26 
ניכר  חלק  שתמנע  אמריקאית  חקיקה  להשלמת 
מהעברות הכספים לרש"פ(. במקביל, המרכיב הימני 
מחסומים  להציב  פועל  הממשלתית  בקואליציה 
הצעת  קבע.  הסדר  על  מו"מ  של  אפשרות  לקראת 
מפלגת  שיזמה  ישראל"  בירת  ירושלים  יסוד:  "חוק 
הבית היהודי עברה בקריאה ראשונה )26 יולי 2017(. 
כדי  ח"כים   80 של  רוב  יידרש  כי  קובעת  ההצעה 
הימין אף  זרה.   לריבונות  בירושלים  להעביר שטחים 
לנקוט  הממשלה  ראש  של  יכולתו  את  להגביל  לוחץ 
למשל  כך  הפלסטיני,  הצד  מול  אמון"  בוני  ב"צעדים 
 2016 בספטמבר  בקבינט  שאושרה  תוכנית  הושעתה 
)נקודת  קלקיליה.  ליד  דיור  יחידות   6,000 לבניית 
בהכרזה  הייתה  לפלסטינים  ישראל  בין  ביחסים  אור 
להשתלבות  הסכם  על   2017 יולי  ב-13  משותפת 
ישראל  עם  הימים"  "תעלת  בפרויקט  הפלסטינים 
מיליון   32 מוזל  במחיר  לרכוש  להם  שיאפשר  וירדן, 

מ"ק מים(. 

והספקנות  הביקורת  עיקר  את  שמעוררת  הסוגיה 
הבינ"ל לגבי על כנות כוונותיה של ישראל הינה הבנייה 
תביעתו  בין  מתמרנת  ישראל  ממשלת  בהתנחלויות. 
לבין  בשטחים  הבנייה  פעילות  את  לרסן  טראמפ  של 
לבנות  מאושר  כאשר  כך,  פנימיים.  פוליטיים  לחצים 
הממשלה  וראש  ביו"ש  דיור  יחידות   2,500 ולתכנן 
הלבן  הבית  לבנות",27  ונמשיך   - בונים  "אנחנו  מצהיר 
עשויה  ההתנחלויות  הרחבת  כי  הודעה  מפרסם 

להפריע לתהליך השלום.28 האיחוד האירופי הגיב על 
)שנועד  ההסדרה  חוק  קידום  ועל  הבנייה  ההחלטות 
ביו”ש  בהתנחלויות  בתים  של  מעמדם  את  להסדיר 
פלסטינית(,  פרטית  בבעלות  קרקעות  על  שנבנו 
ישראל.29  ממשלת  עם  המדינית  הפסגה  בדחיית 
לבטל  מחאה  כתגובת  החליטה  מרקל  הקנצלרית 
של  לחציו  וגרמניה.30  ישראל  ממשלות  פסגת  את 
הנשיא טראמפ מביאים את ממשלת ישראל להחליט 
השטח  קו  לתוך  שניתן  ככל  הבנייה  הגבלת  על 
"זה  השרים:  בפני  נימק  נתניהו  לו.  בצמוד  או  הבנוי 
ממשל מאוד ידידותי וצריך להתחשב בבקשותיו של 

הנשיא".31

טראמפ  שממשל  לכך  הצדדים  ממתינים  זה  בשלב   
עדיין  אותו.  וישיק  המדיני  התהליך  מתווה  את  יגבש 
לא ברור כלל ועיקר איזה מתווה ישיק הממשל, כיצד 
יערב את מדינות האזור במתווה זה ועד כמה יתעקש 
הצדדים.   שני  בין  הגדולים  הפערים  מול  אל  לקדמו 
ביטא  הנשיא  של  הבכיר  ויועצו  חתנו  קושנר,  ג'ארד 
ספקנותו נוכח פערים אלה בשיחה עם מתמחים בבית 
לעבוד  מנסים  “אנו   :)2017 יולי   31( שהודלפה  הלבן 
פתרון.  יש  אם  לבחון  כדי  בשקט  מאוד  הצדדים  עם 
ויתכן שאין פתרון“.32 מציאות בה ארה"ב תיוואש מן 
את  ותיטוש  ישראלי-פלסטיני  הסדר  לקדם  הסיכוי 
הובלת תהליך השלום עלולה להיות מסוכנת לישראל, 
משום שתאפשר לגורמים בינלאומיים שאינם אוהדים 
בצד  ארה"ב.  של  מקומה  את  לתפוס  ישראל  את 
להסרת  הקוראים  הקולות  מתגברים  אף  הפלסטיני 
זכויות  לדרוש  זאת  ותחת  עצמאית  למדינה  התביעה 

שוות במדינה אחת. 

אינו  והפלסטינים  ישראל  בין  הדדי  אמון  היעדר 
המתווך  להתגבר  צריך  עליו  היחיד  המכשול 
גיאוגרפית  מפוצל  הפלסטיני  בן-השיח  האמריקני. 
ממש  של  שורות  איחוד  נראה  לא  ובאופק  ואירגונית 
בין ה"פתח" לבין חמאס, )אם כי יתכנו מהלכי איחוד 
קוסמטיים, כבעבר, שעיקרם הפגנתי(. הצד האמריקני 
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נוסחת  בסיסית: מה משמעותה של  מתלבט בשאלה 
מתנהלת  עזה  רצועת  אם  המדינות"  שתי  "פתרון 

כמדינה בפני עצמה? 

המפוצלות  הפלסטיניות  הממשל  מערכות  בפועל, 
)במיוחד  לקוי  באופן  מתפקדות  ועזה  רמאללה  בין 
בעזה(. מציאות של חילופי הנהגה )אבו מאזן בן ה-82 
להצית  עלולה  כהונתו(,  לסיום  שמתקרב  כמי  נראה 
הביטחוני  לפגיעה בשת"פ  לגרום  ואף  ירושה  מאבקי 
עם ישראל. הציבור הפלסטיני ביו"ש מאוכזב מביצועי 
הרשות הפלסטינית וספקן לגבי יכולתה של ההנהגה 
הכיבוש  ולסיום  משמעותי  לשינוי  להביא  הנוכחית 

הישראלי. 

כותרת מאמרם )6 אוגוסט 2017( של שני הפרופסורים 
היו  אשר  חאלידי,  ואחמד  אגא  חוסיין  הפלסטיניים 
הישראלי  במו"מ  ארוכות  שנים  במשך  מעורבים 
פלסטיני, מעידה על עוצמת התסכול: "סופה של דרך 
הפלסטינית".33  הלאומית  התנועה  של  השקיעה  זו: 
אווירת תסכול זו – בייחוד בקרב צעירים - עומדת ברקע 
האירועים  הבודדים".  "אינתיפאדת  של  התפרצותה 
האלימים שפרצו בירושלים באוקטובר 2015 והתרחבו 
לשאר אזורי יו"ש וגם לשטח ישראל עצמה טרם גוועו. 
ספונטנית,  אלימות  מול  להתמודד  נאלצת  ישראל 
אינם  הְמַפגעים  מוקדמת.  התרעה  ללא  המתרחשת 
המודיעיני  והאתגר  המוכרים,  לארגונים  משתייכים 
אינו  המדיני  הקיפאון  קשה.   - מועד  מבעוד  לאתרם 
המרכיב הבלעדי העומד ברקעם של גילויי האלימות. 
המציאות  מן  עמוק  תסכול  שורר  הצעירים  בקרב 
הכושל  ותפקודה  החברתית המתערערת, השחיתות, 
של ההנהגה הפלסטינית. שביתת הרעב של האסירים 
הפלסטינים שפרצה ב- 15 אפריל 2017 ביוזמתו של 
בכיר אסירי ה"פתח", מרואן ברגותי, הסתיימה מבלי 
לאינתיפאדה  שתביא  הקשים  החששות  שיתממשו 
חדשה. חשש זה התחדש על רקע פיגוע הירי הקשה 
יולי   14( ישראלים  שוטרים  שני  נהרגו  בו  הבית  בהר 
2017(. בעקבות האירוע, ישראל התקינה גלאי מתכת 

נועד  שהמהלך  טענו  הפלסטינים  לאתר.  בכניסה 
הקדוש  במקום  ישראל  של  ריבונותה  את  להעמיק 
והגיבו בהתפרעויות קשות שהובילו להריגת שלושה 
פלסטינים. אבו מאזן הודיע כתגובה על הפסקת כול 
הקשרים עם ישראל )21 יולי 2017(. ישראל נסוגה מן 
המהלך, ובהתאם לדרישת ראשי הווקף והפלסטינים 
 )2017 יולי   27( המצלמות  ואת  הגלאים  את  הסירה 
מה  את  לחגוג  לפלסטינים  בכך  וִאפשרה  שהותקנו 

שבעיניהם נראה כניצחון גדול על ממשלת ישראל. 

חמאס - למן סיומו של מבצע "צוק איתן" )26 אוגוסט 
על  בדגש  יכולותיו  את  לשקם  מנסה  חמאס   ,)2014
התחום הרקטי וחפירת מנהרות תקיפה אל תוך שטח 
לחדור  שאמורים  מיוחדים  כוחות  הכשרת  ישראל, 
רקטות,  לחימה:  אמצעי  של  מקומי  וייצור  לישראל, 
הצבאית  הזרוע  איש  ומזל"טים.  מרגמה  פצצות 
של  במקומו  בעזה  התנועה  ליו"ר  נבחר  סנוואר  יחיא 
)13 פברואר 2017(, מה שמפגין את  הנייה  איסמעיל 
התחזקות הקו המיליטנטי בארגון. הנייה עצמו נבחר 
להחליף את ח'אלד משעל כראש הלשכה המדינית של 
חמאס )6 מאי 2017(. התפתחויות אלה מבטאות את 
התחזקות הנהגת "הפנים" בחמאס בהשוואה להנהגת 
מאי   1( לאמנתו  תיקון  פירסם  אף  חמאס  "החוץ". 
בגבולות  יקבל הקמת מדינה פלסטינית  לפיו   ,)2017
67 אך לא יכיר במדינת ישראל. המסמך אינו מבשר על 
תפנית קרובה במדיניותו של חמאס, מה גם שבנוסח 
לשחרור  מזויין  למאבק  המחויבות  נותרת  המתוקן 
התרשם  לא  הוא  אף  טראמפ  הנשיא  כולה.  פלסטין 
בסעודיה  ובנאומו  מתינות  להפגין  חמאס  ממאמצי 
)21 מאי 2017( הזכיר את הארגון בנשימה אחת יחד 

עם דעא"ש, אל-קאעדה וחיזבאללה.

מצרים הרואה בחמאס ענף של "האחים המוסלמים" 
אך  בחשדנות,  הארגון  אל  מתייחסת  עליה,  השנואים 
את  מנצלים  המצרים  להסדרים.  ִעמו  להגיע  נכונה 
עמדת החולשה של חמאס ואת תלותו במעבר רפיח 
קשה  ביד  בו  נוהגים  החיצון,  לעולם  מוצא  כנקודת 
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ויסגיר  המוסלמים"  "האחים  מן  שיתנתק  ודורשים 
מי  את  וכן  בעזה  מקלט  שמצאו  מסיני  טרור  גורמי 
בצד  ַחִיץ  אזור  יצרו  המצרים  להם.  בסיוע  שחשודים 
המצרי של גבול הרצועה, הציפו מנהרות הברחה במי 
ים, והביאו לכך שהיקף הברחות הנשק לרצועת עזה 
פחת משמעותית. חמאס, כדי לרצות את המצרים, אף 
הוא החל להקים אזור חיץ בצד הגבול שלו כדי למנוע 
עזה  בין  אמל"ח  ושל  טרור  גורמי  של  חופשי  מעבר 

לסיני )ראה להלן(.

חמאס הפועל תחת לחצים 
ומצרים(,  )ישראל  חיצוניים 
חשוף גם לתסיסה וביקורת 
רקע  על  פנימית  ציבורית 
מאז  שנותר  הרב  ההרס 
 ,2014 ב-  איתן  צוק  מבצע 
המתמשך,  והמצור  העוני 
הקשה  הכלכלי  המצב 
הגבוהים  האבטלה  ושיעורי 
)בשכבת הגיל 20-24 שיעור 
האבטלה ברצועה עומד על 
אחוז   30 לעומת  אחוז   67
רק  חשמל  לאספקת  זוכים  עזה  תושבי  בגדמ"ע(. 
מספר שעות כול יום, איכות המים העומדת לרשותם 
מקורביו  את  לטובה  מפלה  חמאס  בעוד  מידרדרת, 
ההומניטרי  מהסיוע  חלק  וַמפנה  ובמשרות  בדיור 
קרקע  מהווה  הקשה  המצב  שלו.  לצרכיו  הבינלאומי 

פורייה לפריחתן של קבוצות ג'יהאד קיצוניות. 

האחרונים  בחודשים  החריף  ברצועה  הקשה  המצב 
חולשתו  את  לנצל  מאזן  אבו  של  החלטתו  עקב 
את  לקבל  עליו  וללחוץ  החמאס  של  האסטרטגית 
טראמפ  לממשל  זאת  מציג  שהוא  תוך  לפיוס,  תנאיו 
אבו  האזורי.  האסלאמי  בטרור  למלחמה  כתרומתו 
לחצים  הפעלת  באמצעות  חמאס  נגד  נאבק  מאזן 
כלכליים על הרצועה:  מצמצם תשלומי השכר לעובדי 
מערכת  עבור  תשלומים  קוטע  ברצועה,  הרש"פ 

החשמל  משבר  את  יותר  עוד  מחריף  ואף  הבריאות 
החשמל  עבור  לישראל  התשלום  הפסקת  באמצעות 
שם(.  מהצריכה  אחוז  )כ–30  לעזה  לספק  שנהגה 
יריבו  דחלאן,  ומוחמד  מצרים  נכנסו  שנוצר  לחלל 
החמאס,  עם  עסקה  רקחו  הם  מאזן.  אבו  של  השנוא 
החשמל  משבר  על  להקל  נחלצת  מצרים  במסגרתה 
במגמה  רפיח  מעבר  את  ומשקמת  בעזה  והתרופות 
חיץ  אזור  לכונן  חמאס  נתבע  בתמורה  אותו.  לפתוח 
קשרי  לקטוע  מנת  על  )בעיקר  בסיני  הגובל  בשטחו 
עזה עם דאע"ש בסיני( וכן, למורת רוחו של אבו מאזן, 
ואנשיו  דחלאן  של  מעורבותם  העמקת  את  לאפשר  
זו  לעסקה  להירתם  חמאס  לנכונות  הרצועה.  בענייני 
כנראה גם המהלך הסעודי לבידודה של קטאר,  תרם 
ובחמאס  הרצועה  בתושבי  לפגוע  הוא  אף  המאיים 

עצמו ולשמוט מקור סיוע חשוב. 

בגבול  שקט  על  לשמור  כלל  בדרך  פועל  החמאס 
בשטחי  טרור  פעולות  מעודד  במקביל  אך  הרצועה, 
האחרונים  בחודשים  מהרצועה  הרקטות  ירי  יו"ש. 
סוררים,  ג'יהאד  ארגוני  ידי  על  כלל  בדרך  בוצע 
חמאס  עם  צבאי  לעימות  ההידרדרות  סכנת  אך 
מרחפת כל העת באוויר. בצה"ל מעריכים כי הסלמה 
נוכח  להתרחש  עלולים  צבאי  עימות  של  והתפרצותו 
ביצועו של  נוכח  וכן  המצב הכלכלי המחריף ברצועה 
ולחסום  לחשוף  האמור  היקף,  רחב  ישראלי  פרויקט 
מן  ובכך לשלול  את המנהרות החודרות של החמאס 

הארגון נכס אסטרטגי. 

סיכום

באי- רוויה  אסטרטגית  בסביבה  מתנהלת  ישראל 
ועוד  לביטחונה  הרלוונטי  העולמי  בממד  הן  ודאות, 
יותר בממד האזורי. כניסתו לזירה של הנשיא טראמפ 
כשחקן שהשפעתו מכרעת מוסיפה לֲעַרֶפל. עוצמתה 
הגוברת של ישראל אינה פותרת את היעדרה השורשי 
של יציבות ביטחונית במזה"ת. יציבות זו יכולה להיות 

החמאס פועל 
בדרך כלל 

לשמור על שקט 
בגבול הרצועה, 

אך סכנת 
ההידרדרות 

לעימות צבאי 
מרחפת כל העת 

באוויר



53 המכון למדיניות העם היהודי

מופרת בכול רגע ולהתרחש גם כאשר למעורבים אין 
לצייר  קל  אלימה.  בהידרדרות  לעין  נראה  אינטרס 
בשטחים,  חדשה  לאינתיפאדה  המוליכים  תרחישים 
כמו גם למלחמה מול חיזבאללה, ואולי אף מול כוחות 
סכנת  בדרום.  חמאס  ומול  בצפון,  ואיראניים  סוריים 
את  מחייבת  קשה  לאלימות  המהירה  ההידרדרות 

ישראל לכלכל צעדיה בזהירות רבה.

גם  לצד האתגרים המעיקים, השנה החולפת סיפקה 
ישראל.  של  המתחזק  הבינלאומי  למעמדה  עדויות 
הכלכלית  הצבאית,  מעוצמתה  יונק  זה  מעמד 
והאסטרטגית של ישראל, כמו גם מ"עוצמתה הרכה". 
ההיי-טק  תחומי  על  )בדגש  הישראלית  הטכנולוגיה 
גוברת  זה  רקע  על  עולמי.  שם  לה  קנתה  והסייבר( 
העולים  הכוחות  עם  הקשרים  של  פיתוחם  תנופת 
היה  זו  למגמה  הכותרת  גולת  ובאפריקה.  באסיה 
הודו  ממשלת  ראש  של  בארץ  בסוגו  ראשון  ביקור 
)יולי 2017(. ביקורו של ראש הממשלה  נרנדרה מודי 
הוא את אותה  2017( שיקף אף  )מארס  בסין  נתניהו 
ביחד  שאוכלוסייתן  אלה,  ענק  מדינות  שתי  מגמה. 
רואות  כולו  העולם  כמעט שליש מאוכלוסיית  מהווה 
והן  ישראל  עם  אמיצים  קשרים  בטיפוח  אינטרס 
למרות  זאת,  עם  ערבי.  מלחץ  כבעבר  מורתעות  אינן 
במעמדה  לשחוק  הניסיונות  בעוצמת  מסוים  פיחות 
ודה-לגיטימציה,  חרם  מהלכי  באמצעות  הבינלאומי 
ביטוי  אלה.   ממהלכים  לנזק  חשופה  עדיין  ישראל 
המתעלמת  זו  אונסק"ו:  בהחלטות  היה  לכך  בולט 
 13( הבית  להר  היהדות  של  ההיסטורי  הקשר  מן 
המכפלה  מערת  את  המגדירה  וזו   ,)2016 אוקטובר 
והעיר העתיקה של חברון כאתרי מורשת פלסטיניים 
אשר נמצאים בסכנה חמורה של פגיעה )7 יולי 2017(. 

בפני  ניצבות  סכנה,  בחובם  הטומנים  אתגרים  לצד 
מערכת  את  לטפח  מבוטלות:  לא  הזדמנויות  ישראל 
העולם  עם  הקשר  להעמיק  ארה"ב,  עם  היחסים 
ולנצל יתרונותיה לפיתוח רשת קשריה  הסוני המתון 
וברפובליקות  )כולל באסיה, באפריקה,  הבינלאומיים 

והימצאותו  האסטרטגית  עוצמתה  לשעבר(.  ברה"מ 
של נשיא אוהד בוושינגטון פותחות לישראל אפשרות 
לעשייה מדינית שתבלום את סכנת הגלישה למציאות 
של מדינה דו-לאומית המאיימת על זהותה היהודית 
של ישראל. ישראל יכולה לפעול עתה, בתנאים נוחים 
יחסית,  להבטחת עתידה כמדינה יהודית, דמוקרטית, 
בחלון  בשימוש  להשתהות  אין  ואטרקטיבית.  חזקה 
משום  לישראל,  עתה  הפתוח  האסטרטגי  ההזדמנות 

שאין ערובה כי יוותר פתוח לעד.
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הערות
21 במאי 2017   1

שם.  2

ג'פרי גולדברג, דוקטרינת אובמה, גליון אפריל 2016  3

וול סטריט ג'ורנל, 30 במאי 2017.  4

שם.  5

שם.  6

ניו יורק טיימס, 28 ביולי 2017.  7

גארדיאן, 8 באוגוסט 2017.  8

האינדפנדנט, 18 פברואר 2017   9

כך למשל, רוסיה הוציאה 68 מיליארד דולר על צבאה בשנה   10
 265 הוציאו  האירופיות  נאט”ו  שחברות  בעוד  החולפת 
ועומדת  ופוחתת  הולכת  רוסיה  אוכלוסיית  דולר.  מיליארד 
אירופה חצתה את מחצית  זו של  בעוד  מיליון   144 על  כיום 
זה  בעוד  דולר  טריליון   2 הנו  הרוסי  התל”ג  סך  המיליארד. 

האירופי עומד על 16 טריליון דולר.

האמריקנים  שבו  האופן  על  עובדות   5 פיו,  המחקר  מכון   11
תופסים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, 23 במאי 2016

הארץ, 16 אוגוסט 2017   12

הארץ, 1 דצמבר 2015  13

הארץ, 17 יולי 2017  14

ניו יורק טיימס, 19 יולי 2017  15

הארץ, 5 יולי 2017   16

אל מוניטור, 3 מרס 2017   17

הארץ, 22 יוני 2017  18

הארץ, 5 יולי 2017  19

המלך  של  ראיון  )מצטטים   2017 מאי   16 מוניטור,  אל   20
עבדאללה ל–BBC בפברואר 2016(

אל מוניטור, 16 מאי 2017  21

הארץ, 8 מאי 2017  22

הארץ, 25 יולי 2017  23

הורייט דיילי ניוז, 14 דצמבר 2015  24

הארץ, 20 מאי 2017  25

אסיר  הפלסטינית,  הרשות  שמפעילה  הקריטריונים  פי  על   26
 30 שמעל  מאסר  לתקפות  ישראל  ידי  על  כמחבל  שנשפט 
שנה זכאי לתמיכה חודשית של 3000 דולר. סכום הגבוה פי 4 

מהשכר הממוצע בשטחי הרש”פ.

הארץ, 24 ינואר 2017  27

הארץ, 3 פברואר 2017  28

הארץ, 7 פברואר 2017  29

הארץ, 13 פברואר 2017  30

הארץ, 31 מארס 2017  31

מגזין Weird, 1 באוגוסט 2017  32

הניו יורקר, 6 באוגוסט 2017.  33



55 המכון למדיניות העם היהודי

האתגר שניצב בפני ישראל 
והתפוצות נוכח מגמות שינוי במערב

סיעור מוחות על עתיד העם היהודי 2017 9
הקדמה

 28( היהודי  העם  למדיניות  המכון  של   2017 כנס 
העם  של  עתידו  אודות   )2017 מארס   1  – פברואר 
חברתיות,   – שינוי  מגמות  אחר  התחקה  היהודי 
במערב  הרוחשות   - ורעיוניות  כלכליות  פוליטיות, 
היהודי.  העם  של  עתידו  על  להשפיע  ועשויות 
השפעתן  והערכת  המרכזיות  המגמות  לזיהוי  בנוסף 
ובניסוח  הדילמות  בהבהרת  עסק  הכנס  האפשרית, 
בבלימת  לסייע  שבכוחם  מדיניות  למהלכי  הצעות 
הנייר  חדשות.  הזדמנויות  ולמנף  שליליות  השלכות 
בדיוני  שעלו  העיקריות  התובנות  את  פורס  שלהלן 
הכנס. ראוי להדגיש כי כיווני ההשפעה עשויים להיות 

לעיתים סותרים בהשפעתם, וכי שאלת התממשותם 
כיום את כלל  כרוכה באי-הוודאות הרבה, המאפיינת 
המתרחשות  שהתפתחויות  מאחר  העולמית.  הזירה 
בישראל עצמה משפיעות על האופן בו מתעצב יחסו 
גם  היהודי,  והעם  ישראל  כלפי  המערבי  העולם  של 
נושא זה נדון בכינוס, ועיקרי הדברים בתחום כלולים 
כולל לקט  בחלקו השני. החלק השלישי של המסמך 
ולצידם  הכנס,  בדיוני  שעלו  ודילמות  אתגרים  של 
מספר המלצות מדיניּות מרכזיות למקבלי ההחלטות. 
הסקירה  של  פרסומה  לקראת  עודכנה  זו  )סקירה 

השנתית של המכון למדיניות העם היהודי(.
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 חלק 1
ערעור על הסדר העולמי הקיים

היסוד  אבני  של  היחלשות  ניכרת  האחרונות  בשנים 
מאז  שהיכרנוהו  כפי  העולמי  הסדר  בבסיס  הניצבות 
המועצות.  ברית  והתפרקות  הקרה  המלחמה  תום 
)גם  אמריקנית  דומיננטיות  על  מבוסס  היה  זה  סדר 
כאשר המערכת הבינ"ל נטתה להיות רב-קוטבית(, על 
)כגון האו"ם, הבנק העולמי,  עולמי"  "ממשל  מוסדות 
לאנרגיה  הבינ"ל  הסוכנות  הבינלאומית,  המטבע  קרן 
בין ארה"ב  ועוד(, על שת"פ טראנס-אטלנטי  אטומית 
בינלאומי  סחר  מתפשטת,  גלובליזציה  ועל  לאירופה 

ושוק חופשי הנשענים על ערכים ליברליים. 

במסגרת סדר עולמי זה הייתה ארה"ב השחקן החיצוני 
ממציאות  נהנית  כשישראל  במזה"ת,  גם  הדומיננטי 
גורמים  שורת  לארה"ב.  המיוחדת  קרבתה  עקב  זו 
ארה"ב  התעייפות  הנ"ל:  היסוד  אבני  לערעור  הובילו 
במלחמות  השקעה  )כולל  עולמי"  "שוטר  מלשמש 

את  שהגבילה  אובמה"  "דוקטרינת  במזה"ת(;  יקרות 
המעורבות האמריקנית הכוחנית תוך העדפת דיאלוג 
פוטין"  "דוקטרינת  רב-צדדיות;  במסגרות  ופעולה 
האמריקנית  המעורבות  הקטנת  את  ניצלה  אשר 
לחיזוק  וושינגטון(  מצד  חולשה  כהקרנת  )שנתפסה 
סין;  של  כוחה  עליית  רוסיה;  של  הגלובלי  מעמדה 
עתידה  על  מתעצם  שאלה  וסימן  אירופה  היחלשות 

וזהותה הקולקטיבית; וערעור הסדר הפנים-מדינתי.

התפרקות  עקב  זו  לתופעה  מעט  לא  תרם  המזה"ת 
ופליטים  טרור  גלי  שליחת  תוך  בו,  הישן  הסדר 
בה  מדממת  לזירה  סוריה  של  והפיכתה  לאירופה 
נבחנות דוקטרינות אובמה ופוטין. התערערות הסדר 
וסדקים  לישראל  סיכונים  גיסא  מחד  יצרה  העולמי 
מאידך  אך  ארה"ב,  עם  המיוחדים  ביחסיה  מטרידים 
גיסא, ישראל השכילה לשמר יחסי עבודה עם רוסיה 

וסין ולטפח בריתות אזוריות. 

עדים  אנו  המתהווה  הבינלאומית  במציאות 
חשבון  על  והפופוליזם  הלאומיות  להתחזקות 

שינויים במערב – אתגרים ודילמות הקוראים לעיצוב צעדי מדיניות בישראל ובתפוצות

ויהדות התפוצות.  ישראל  על  להשפיע משמעותית  עשויות  בעולם המערבי  הרוחשות  מגמות השינוי 
התפתחויות אלה קוראות לעיצובם של צעדי מדיניות המכוונים לסייע בבלימת השלכות שליליות ולמנף 
הזדמנויות חדשות. דיוני הכינוס הצביעו על 6 מכלולים המציבים דילמות מדיניּות שצריכות לאתגר את 

מקבלי ההחלטות בישראל ובעולם היהודי שבתפוצות:

• גיבוש מדיניות ישראלית  כלפי ממשל טראמפ בהיבטים מדיניים ואידיאולוגיים.	

• גיבוש מדיניות כלפי מפלגות ימין קיצוני באירופה.	

• עיצוב אסטרטגיה נוכח זעזועים בסדר העולמי ועליית כוחות שאינם מערביים.	

• טיפוח יחסי ישראל-תפוצות נוכח מגמות הקיטוב והניכור במערב.	

• מהלכים לחיזוק יהדות התפוצות נוכח מגמות המסכנות עוצמתם של קהילות ומוסדות. 	

• מעקב אחר תהליכים אנטי-ליברליים בישראל ובלימה של יוזמות המשליכות באופן שלילי  על ערכיה 	
ודמותה של המדינה היהודית.
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והנורמטיבית(;  הפוליטית  )בוודאי  הגלובליזציה 
אירופה  במזרח  מוסקבה  של  כוחנית  לאסרטיביות 
סין  )ים  אסטרטגית  סינית  לאסרטיביות  ובמזה"ת; 
ימי  נמל  הקמת  לאפריקה,  עמוקה  חדירה  הדרומי, 
כלכלית-תשתיתית  ויוזמה  בג'יבוטי,  מגבולה  הרחק 
דרך   - אחד"  נתיב  אחת  "חגורה  תפיסת  במסגרת 
 )Brexit( המשי המודרנית(; לסדקים באיחוד האירופי 
להתחזקות  ופליטים;  טרור  של  כבד  ללחץ  גם  הנתון 
מוסדות  לצמיחת  באירופה;  לאומני  ימין  מפלגות 
אזוריים אלטרנטיביים )כמו בנק ההשקעה בתשתיות 
ולעליית  האירו-אסיאתית(;  שנחאי  ברית  או  הסיני 

חשיבותן של טורקיה ואיראן כמעצמות אזוריות. 

הבולט  הביטוי  הינה  בארה"ב  טראמפ  ממשל  עליית 
יכול להשפיע  לאופן שבו ערעור הסדר הפנים-מדינתי 
לא  עדיין  הקיים.  הבינלאומי  הסדר  על  דרמטית 
לבין  הסתגרות  מגמות  בין  ארה"ב  תנווט  כיצד  ברור 
עשרות  בינלאומית.  לאסרטיביות  אפשריים  דחפים 
)אפריל  אסד  צבא  של  בסיס  לעבר  ששוגרו  שיוט  טילי 
שידרו  באידליב  הכימית  ההתקפה  על  כתגמול   )2017
כוח  את  לשקם  החדש  הנשיא  של  כוונתו  אודות  מסר 
ההרתעה של ארה"ב, שנשחק בתקופת קודמו, ולשמש 
להעריך  קשה  זאת,  עם  הבינ"ל.  בזירה  ומוביל  מנהיג 
זו.  במדיניותו  טראמפ  הנשיא  יתמיד  כמה  עד  עתה 
החלטתו של טראמפ לנטוש את הסכם האקלים שהושג 
יוני 2017( והנימוק שהעלה לצעדו: "נבחרתי   1( בפריז 
יכולה להתפרש  פריז"  לא  לייצג את אזרחי פיטסבורג, 
הנהגה  של  מחויבות  כתפיו  על  לקחת  שש  אינו  כי 
  grand-עולמית. בינ"ל אפשר שטראמפ ינסה להגיע ל
עולמי  סדר  לכונן  כדי  פוטין  רוסיה  נשיא  עם   bargain

סלעי  ריבוי  נוכח  כלל  פשוטה  אינה  זו  מלאכה  חדש. 
לגבי  האפשרויות  מנעד  המעצמות.  בין  המחלוקת 
האופי העתידי של יחסי וושינגטון - מוסקבה הינו רחב 
קרה  ומלחמה  מחד  הדוק  שת"פ  של  הקטבים  בין  ונע 
מאידך. ביחסי ארה"ב עם סין קיימת אפשרות להסלמה 
למלחמת סחר. ממשל טראמפ עלול לתרום להחלשת 

האו"ם, ברית נאט"ו ובריתות אמריקניות אחרות. )זאת 
במסגרת מגמה אמריקנית כוללת המתרחקת מתחושת 
ול"תיקונו",  העולם  לשלום  והאחריות  השליחות 

שאיפיינה את מדיניות החוץ האמריקנית בעבר(. 

השפעות אפשריות על ישראל והעם היהודי

ישראל

ערעור הסדר העולמי הנוהג והאפשרות שילך ויתגבש 
וגם  סיכונים  גם  בחובם  טומנים  חדש  עולמי  סדר 

סיכויים לישראל:

• בעולם בו גוברות מגמות לאומיות ובדלניות עשויה 	
של  בענייניה  "להתערב"  הנטייה  להישחק  מחד 
ישראל. מאידך – גם הנטייה לסייע לישראל בשעת 

הצורך עלולה להישחק. 

• הלאומיות 	 לתופעת  העולמית  הלגיטימציה  חיזוק 
על פני הקוסמופוליטיות עשויה להפוך את ישראל 
הבנה  יתר  תיתכן  במערב.  יותר  ומקובלת  למובנת 
את  לשמר  המבקשת  מדינה  הישראלית:  לתופעה 

לאומיותה וזהותה היהודית.

• הממשל 	 עם  הבסיסיים  שהיחסים  להניח  סביר 
האמריקני יתהדקו ואולי אף ישתלבו כמכפיל כוח 
עם יחסי הקרבה שבין ישראל לבין מדינות חשובות 

במזה"ת.

• המחויבות 	 להפחית  הנטייה  בארה"ב  תגבר  אם 
לחזון מוסרי חובק עולם, וכאשר המבחן הקובע הנו 
לתמוך  לא  עלולה  ארה"ב  האמריקני",  "האינטרס 
לאינטרסים  בסתירה  הניצבות  בסוגיות  בישראל 

החומריים שלה.

• מנהיגות 	 וזניחת  פנים  בנושאי  ארה"ב  התמקדות 
ואף  לישראל  תזיק  בפרט  ובמזה"ת  בכלל  עולמית 
ובכוחה  לה  המיוחסת  בעוצמה  לשחוק  עלולה 

ההרתעתי.

• את 	 לצמצם  עלולות  אמריקניות-רוסיות  הבנות 
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מרחב התמרון הישראלי. מאידך, עימות אמריקני-
רוסי או אמריקני-סיני עלול לייצר לישראל דילמות 

וסיכונים. 

• המציאות 	 תשפיע  כיצד  להעריך  קשה  הזאת  בעת 
הישראלי- הסכסוך  על  המתהווה  הבינלאומית 

המוביל  הגורם  עדיין  היא  ארה"ב  אמנם  פלסטיני. 
במאמץ להשיג הסדר, אך לא ניתן לקבוע בביטחון 
ְּתַפֶּנה  שמא  או  בעתיד  הדברים  פני  יהיו  כך  אם 

ארה"ב את הזירה לגורמים אחרים.

• השלום 	 תהליך  של  האמריקנית  ההובלה  המשך 
של  בסיועו  הסדר  לקדם  הזדמנות  לישראל  יוצר 
מתווך אוהד, אך גם עלול להעמידה בלחצים לבצע 
צל  להטיל  דבר  של  בסופו  ואולי  כואבים  וויתורים 

על יחסיה עם ממשל טראמפ, אוהד ככל שיהיה.

• מדעית 	 חדשנות  היטב  מתוגמלת  בו  בעולם 
להישגים  פוטנציאל  לישראל  עומד  וטכנולוגית 
משמעותיים. לצד התועלת הכלכלית, התממשותו 
של פוטנציאל זה יעצים במערב )ובעולם בכלל( את 
תדמיתה  את  ויחזק  ישראל  של  הרכה"  "עוצמתה 

. Startup Nation-בעולן כ

• הטכנולוגיות המתקדמות עלולות להביא לצמצום 	
הפער האיכותי שבין ישראל ואויביה. אלה עלולים 
שאינם  וקטלנים  חכמים  נשק  בכלי  להצטייד 
הכשרה  חינוך,  מערכות  של  תשתיות  מצריכים 
כוח  להפעיל  כדי  כיום  )שנחוצים  איכותיים  ואימון 

צבאי מתקדם(. 

יהדות התפוצות

• לאטומיזציה 	 תורמות  החדשות  הטכנולוגיות 
של  עוצמתה  את  מסכנות  ולכן  חברתית 
הסולידריות היהודית )"מותה של מדורת השבט"(. 
ותיקים,  ארגונים  של  בתפקודם  השחיקה  לצד 
עצמן  ה"נועלות"  סגורות  שיח  קבוצות  מתפתחות 

בפני המרחב הלאומי והתרבותי הרחב יותר.

• המוזילות 	 באלה  החל   – החדשות  הטכנולוגיות 

וכלה  יבשות  בין  לנוע  היכולות  את  ומייעלות 
ברשתות החברתיות - מאפשרות לחזק את הקשר 
מתרחבות  ישראל.  ויהודי  התפוצות  יהודי  שבין 
 – )במקביל  יהודי.  שיח  של  וירטואליות  קהילות 
אלטרנטיביים(.  זהות  למוקדי  החשיפה  גוברת 
את  מעצימה  הפנאי"  "תרבות  של  העמקתה 

הפוטנציאל של התפתחויות אלה.

• מדעית 	 בחדשנות  המתאפיין  דינמי  עולם 
היהודי  לעם  מצוינות.  לתגמל  נוטה  וטכנולוגית 
לו  שיש  מאחר  חדשים  הצלחה  אופקי  נפתחים 

רקורד של הישגים והצטיינות בתחומים אלה. 

ערעור על הסדר הפנים-מדינתי 
הקיים במערב

בשנים  גוברת  העולמי,  הסדר  להתערערות  במקביל 
המדינתי  הסדר  של  ביציבותו  השחיקה  האחרונות 
לגבי  השאלה  סימני  ומעמיקים  במערב  הקיים 
השיטה  זה:  סדר  של  שביסודו  הערכים  תקפות 
חופשי  שוק  על  המבוססת  הקפיטליסטית-ליברלית 
המשבר  מן  המתמשכות  ההשפעות  וגלובליזציה. 
הכלכלי של 2008, יחד עם הכוחות הקפיטליסטיים של 
לחו"ל  העבירו  הגלובליזציה  ומגמות  החופשי  השוק 
בעיקר  פגעו  כחול",  "צווארון  משרות  של  רב  מספר 
וחברתי  כלכלי  לקיטוב  והובילו  העובדים,  במעמדות 
לארה"ב  הלטינית  מאמריקה  ההגירה,  והולך.  גדל 
מהגרים  ובתוכה  לאירופה,  והמזה"ת  ומאפריקה 
התסכול,  רגשות  את  העצימה  רבים,  בלתי-חוקיים 
על  יתחרו  אלה  מהגרים  כי  חוששים  ורבים  הואיל 
מעט מקומות העבודה הפנויים. בנוסף לכך, ההגירה 
והמגמות הדמוגרפיות הנובעות ממנה הזינו תחושה 
של טלטלה תרבותית אצל נוצרים לבנים, שיותר ויותר 
מוסלמים  שמיעוטים  ככל  בביתם".  "מיעוט  מרגישים 
ואף  יותר  אסרטיביים  הופכים  דמוגרפית,  גדלים 
משתלבים בפוליטיקה המקומית - כך גוברים הפחד 
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מאז  ביותר  הגדול  הפליטים,  גל  באירופה.  והדאגה 
דמוגרפית,  כמאיים  באירופה  נתפס  העולם,  מלחמת 
שמקורו  טרור  גל  במקביל,  וביטחונית.  תרבותית, 
ותורם  אירופה  של  בליבה  מכה  הקיצוני  באסלאם 
לתחושת הפחד ואובדן דרך. תופעת דאע"ש והעובדה 
שאלפי צעירים מוסלמים מאירופה התנדבו לשורותיו 
הפתוחים  הגבולות  מדיניות  של  כשליה  את  חשפה 
כישלון הסדר  גם את  ובעיני רבים,  והרב-תרבותיות,  

המדיני הקיים להתמודד מול האיום. 

פנימיים,  קונפליקטים  העמיקו  אלה  התפתחויות 
)על בסיס לאומי, חברתי,  הגבירו את דחיית "האחר" 
על  המושתת  פוליטי  שיח  ועוררו  דתי(,  או  כלכלי 
פחד. השיח במדיה החברתית החדשה מעודד מסרים 
לב.  תשומת  מושכים  אשר  ואלימים,  בוטים  קצרים, 
מסולף  ואף  מוטה  המועבר  המידע  רבים,  במקרים 
יותר להבחין בין  כדי לשרת אג'נדה. גרוע מכך, קשה 
חדשות לבין בדיות, ו"עובדות אלטרנטיביות" מופצות 
גורם יאתגר או יאמת אותן.  באופן רחב, ומבלי שאף 
הרשתות החברתיות ואתרי החדשות באינטרנט אינם 
הדיאלוג  איזון.  או  עובדות  בדיקת  סינון,  מאפשרים 
הפך לפשטני. שיח מורכב הוחלף במסרים פשטניים, 
האינטלקטואלי.  השיח  את  החליף  הרגשי  והשיח 
סיסמאות  על  לחזרה  הפכה  הפוליטית  הרטוריקה 
ביותר.  הנמוך  המשותף  למכנה  המופנות  שטוחות 
השלטון  שמוסדות  התחושה  גוברת  במערב 
השיטה  ועצם  פרלמנטים  מפלגות,   – המסורתיים 
הפוליטית – אינם מייצגים את האינטרסים של מרכיב 
משמעותי מן האוכלוסייה, החש ניכור כלפי האליטות 
זה  ציבור  הנוהגים.  הפוליטיים  והמבנים  הפוליטיות 
לא  אפילו  הדברים,  פני  את  לשנות  אונים  חוסר  חש 
פוליטיים  מנהיגים  של  יכולתם  בחירות.  באמצעות 
צופים/ של  מיליונים  עשרות  אל  לפנות  עין  בהרף 

מאזינים ולבחון באופן מיידי את תגובותיהם תורמת 
לשחיקת מוסדות הדמוקרטיה הייצוגית. 

האליטות  כלפי  העויינות  עם  יחד  זו,  תופעה 
כמנותקות,  או  כמושחתות  הנתפסות  המסורתיות 
ופוליטיקאים  מפלגות  של  עלייתם  את  הזינה 
האליטות  עם  לעימות  החותרים  פופוליסטיים 
הימין  עליית  כללית של  השולטות. מסתמנת תופעה 
התומכים  פוליטיים   ואישיים  מפלגות  הלאומני, 
במדינאויות כלכלה, הגירה וביטחון פופוליסטיות, עם 

גוון איסלאמופובי. 

השפעות אפשריות על ישראל והעם היהודי

ישראל

• נוכח 	 ישראל  של  האסטרטגית  בעוצמתה  שדרוג 
תמיכה  על  המצהיר  ממשל  של  בארה"ב  עלייתו 

גורפת בישראל ומפגין עויינות כלפי אויבי ישראל.

• הפוליטי שעלה 	 בלמה את הדחף  ארה"ב  זה,  בשלב 
בקרב גורמי ימין שונים בישראל לנצל את מה שראו 
כ"חלון ההזדמנות" שנפתח עקב עלייתו של טראמפ, 
 – חלקם  או  כולם   – יו"ש  שטחי  את  לספח  כדי 
לישראל ולמנוע סופית את היתכנותו של פתרון שתי 
וושינגטון  של  והתמדתה  נחישותה  מידת  המדינות. 

בסגירת "חלון הזדמנות"  זה תתברר רק בעתיד.

• כוחן 	 עליית  נוכח  בישראל  התמיכה  התגברות 
באירופה,  הפופוליסטיות  הימין  מפלגות  של 
של  מפלגתה  כך  )לא  בישראל  ברובן  המצדדות 
מארי לה פן שכשלה בבחירות לנשיאות, התומכת, 
למשל, באיסור החצנה של סמלים יהודיים במרחב 

הציבורי, כגון הכיפה(.

• יתר אהדה לישראל על רקע הפחד הגובר מהטרור 	
גוברת  פתיחות  אסלאמית.  ומהגירה  האסלאמי 
המופעל  הטרור  בין  שוני  אין  כי  הישראלי  לטיעון 

כלפי ישראל לזה המופעל כלפי המערב. 

• יותר 	 לאומיות  למגמות  מוגברת  לגיטימציה 
בישראל.
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• במפלגה 	 ליברלים  מרכיבים  בקרב  הקצנה 
צעירים(  )מיעוטים,  בארה"ב  הדמוקרטית 
ישראל.  כלפי  השלילי  היחס  גובר  גם  שבמסגרתה 
משתייכים  יהודים-אמריקאים  צעירים  ויותר  יותר 
את  להעדיף  צפויים  ברובם  והם  זו,  לקבוצה 
פני  על  דמוקרטיים  ליברלים  לערכים  נאמנותם 

מחוייבותם לישראל.

• החרפה בתהליך השחיקה בתמיכה הדו-מפלגתית 	
הקיטוב  מגמות  רקע  על  בישראל  האמריקנית 
הימין  והתחזקות  גיסא  מחד  בארה"ב  הפנימי 

בישראל מאידך גיסא.

יהדות התפוצות

• מתרחקות 	 ליברליים,  מערכים  המסתייגות  חברֹות 
ולטיפוח  ונוטות ליתר לאומנות  מקוסמופוליטיות, 
מודגש של זהותן הפנימית, עלולות לפתח עויינות 
מוגברת כלפי מיעוטים, ובכלל זה גם כלפי הקהילה 

היהודית.

• ובאירופה 	 בארה"ב  הביניים  מעמד  על  כלכלי  לחץ 
את  ולעודד  אנטישמיים  גילויים  לחזק  עלול 
יחסית  הם  שברובם  היהודים,  של  הפיכתם 

מבוססים כלכלית, לשעיר לעזאזל. 

• איום על היחס המועדף שקיבלו היהודים באירופה 	
)זכויות  השואה,  שלאחר  הראשונים  בעשורים 
תמיכות  הפוליטית,  למנהיגות  ישירה  גישה  יתר, 

כלכליות מוגברות(.

• הדו-	 התמיכה  תופעת  בארה"ב  שמתערערת  ככול 
מפלגתית בישראל וככל שנוצרים פערים בנושא זה 
בין שתי המפלגות, כך  עלולה לחול שחיקה בכוחם 
שהתמיכה  )למרות  פרו-ישראלים  ארגונים  של 
שעדיין  הבודדים  הנושאים  אחד  הינה  בישראל 

נותרו דו-מפלגתיים בעיקרם(.

• העמקת הפער בין חלקים ליברליים ביהדות ארה"ב 	
לבין ישראל בה מתגברות נטיות ימניות, לאומניות 

ודתיות.

• פיחות בעוצמתה הפוליטית של יהדות ארה"ב על 	
בנושאי  פנים-יהודי  וקיטוב  אחדות  היעדר  רקע 

ישראל. 

• היהודיים 	 הארגונים  של  בכוחם  אפשרית  ירידה 
מגמה  רקע  על  הארצית  וברמה  הקהילה  ברמת 
המערכות  של  מתפקודם  אכזבה  של  כוללת 
מסייעים  זו  למגמה  הקיימים.  והמנהיגות 
החברתיות,  הרשתות  שמציבות  התחליפים 
המאפשרות את קיומן של קהילות שיח וירטואליות 

המסתגרות בתוך עצמן.

• והחברתי, 	 הפוליטי  הקיטוב  החרפת  רקע  על 
אפשרות להתפתחות תהליך דומה בקרב הקהילה 

היהודית בארה"ב.

• אמריקה 	 יהודי  מקרב  חלקים  בין  הנתק  העמקת 
בארה"ב,  המאורגנת  היהודית  המנהיגות  לבין 

הנאלצת לשתף פעולה עם טראמפ ואנשיו.

• מזוהה 	 אחוז(   70 )כ-  ארה"ב  יהדות  של  רובה 
ועם  הליברלי-דמוקרטי  המחנה  עם  היסטורית 
ערכים של זכויות אדם, שוויון, והתנגדות לגילויים 
בצד  עתה  ניצב  זה  יהודי  רוב  ואפליה.  גזענות  של 
שנחל מפלה בארה"ב. הדילמה שנוצרת עבור חלק 
מן המנהיגות היהודית בארה"ב הינה כפולה: האחת 
- כיצד להיאבק בטראמפ ורעיונותיו ועדיין לשמור 
על מעמד של מיעוט נאמן. השנייה - כיצד להיאבק 
של  באינטרסים  לפגוע  מבלי  ורעיונותיו  בטראמפ 

מדינת ישראל הרואה בו ידיד יקר.

• 	 – אחוז(   20-30( ארה"ב  מיהדות  חלק  אותו 
בטראמפ,  תמך  אשר   – אורתודוקסי  בעיקרו 
יהודית  לאינטגרציה  חדשה  אסטרטגיה  מציע 
השנה   200 במהלך  הכללית.  האמריקנית  בחברה 
האחרונות, מודל השילוב התבסס על אימוצם של 
 – שוויון  סובלנות,  פלורליזם,   – חברתיים  ערכים 
תוך מחיקת מאפייני תרבות ודת יהודיים מוחצנים 
האורותודוקסית(.  היהדות  עם  מזוהים  )אשר 
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השינוי במאפייני הימין הנוצרי האמריקני והגידול 
האורתודוקסיים  היהודים  של  במספרם  היחסי 
האזרחית,  הדת  במקום  המשחק:  כללי  את  שינו 
אלה מוסיפים היבט מוסרי חדש המבוסס על הדת, 
ששורשיו עמוקים יותר. עתה, אבני הבניין שבכוחן 
להתבסס  יכולות  האמריקנית  החברה  אל  לגשר 
נאמנות,  ועונש(,  )שכר  הוגנות  של  ערכים  על  גם 
קדושה, סמכות ולאו דווקא על הערכים שמודגשים 
על ידי הליברלים בארה"ב. )התפתחות זו אף יוצרת 
בין  פוטנציאל לשיתוף פעולה בתחומים מסוימים 
הזרם היהודי האורתודוקסי לבין המיעוט המוסלמי 

בארה"ב(.

 חלק 2
שינויים בישראל העשויים 

להשפיע על יחסו של המערב 
כלפי ישראל והעם היהודי

התחזקות הימין והלאומיות הדתית בישראל

הימין  התחזקות  על  מלמדות  האחרונות  השנים 
צומחת  זו  מגמה  בישראל.  הדתית  והלאומיות 
בישראל,  דמוגרפיים  שינויים  רקע  על  היתר   בין 
על  הגובר  השאלה  סימן  הישראלי,  השמאל  משבר 
תהליך  קריסת  הנוהגות,  האליטות  של  הלגיטימיות 
בישראל  רחב  ציבור  בקרב  ההכרה  התחזקות  אוסלו, 
משבר  השלום,  לתהליך  פלסטיני"  פרטנר  ש"אין 
במזה"ת  האלימה  והסערה  הישראלית,  החילוניות 

הנתפסת על ידי רבים כמאששת את תפיסות הימין. 

בקרב  ההתפתחויות  במיוחד  מעניינות  זה  בהקשר 
הסקטור הציוני-דתי. הנהגתו של מגזר זה מתמקדת 
ואגרסיבית  גלויה  בחתירה  האחרונות  בשנים 
ולחברה  למדינה  ופוליטית  מוסרית  מנהיגות  לספק 
בגירסה  דבק  הציוני-דתי  המגזר  כולה.  הישראלית 

מספר  לה  שיש  הציונות,  של  אינטגרלית  לאומית 
שיבת  של  היעד  את  רואה  היא  בולטים:  מאפיינים 
במונחים  דווקא  לאו  יהודית  מדינה  והקמת  ציון 
אלא  היהודים(,  לבעיית  )כמענה  הרצליאניים 
ולאומיים.  דתיים  אידיאלים  של  נחוצה  כהתגשמות 
היא נוטה לראות את המדינה הישראלית ככזו שצריכה 
לשקף את האינטרס היהודי. הציונות הדתית מבקשת 
לעצב מחדש את בסיס הסמכות האידיאי-ערכי שעליו 
בנויה מערכת החוק )והנורמות( הישראלית. ובמסגרת 

ביטוי  יתר  בו  לטעת  זו, 
לעקרונות השאובים מעולם 
היהודית,  והמורשת  הדת 
השאובים  עקרונות  במקום 
החילוני-ליברלי- העולם  מן 

קוסמופוליטי. 

נוטה  הציוני-דתי  המגזר 
למנהיגות  זו  חתירה  ליישם 
ופוליטית  מוסרית 
הבית  מפלגת  באמצעות 
דתיות  דמויות  היהודי, 
הליכוד,  במפלגת  בולטות 

בשירות  השפעה  להשיג  ניסיונו  באמצעות  וכן 
קצינים  שבו  בצה"ל,  ומנהיגות  בתקשורת  הציבורי, 

ציונים-דתיים הופכים בולטים יותר ויותר. 

בראש  ביטוי  לידי  באה  הדתית  הציונות  התפיסה 
ושומרון.  יהודה  וסיפוח  ליישוב  בחתירה  ובראשונה 
והחינוך  המשפטים  במשרדי  שליטתה  באמצעות 
זהות  על  דגש  השמים  וחקיקה  מדינויות  מקודמות 
מדינת- בתור  המדינה  של  האינטרסים  ועל  יהודית 
אלה  יוזמות   הרואים  יש  היהודי.  העם  של  הלאום 
השוויון  עקרונות  על  וכמאיימות  כאנטי-ליברליות 
מדינויות  מקודמות  החינוך  בתחום  האזרח.  וזכויות 
יהודית  זהות  על  דגש  השמות  לימוד  ותוכניות 
ליברלים  לערכים  מחויבויות  ומחלישות  ולאומית, 
מכלל  בלבד  שחמישית  למרות  ואוניברסליים. 

הנהגת הסקטור 
הציוני-דתי 

מתמקדת בשנים 
האחרונות 

בחתירה לספק 
מנהיגות מוסרית 

ופוליטית 
למדינה ולחברה 
הישראלית כולה
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לציבור  "שייכים"  שהם  עצמם  על  מעידים  האוכלוסייה 
מזדהים  האוכלוסייה  של  רחבים  פלחים  הדתי-לאומי, 
המדיניות  של  הביטויים  עם  חלקית  או  שלמה  בצורה 
לסוגיות  ביחס  הדתית  הציונות  נציגי  ידי  על  הננקטת 
הציונות  של  ייחודה  וחינוכיות.  ביטחוניות,  מדיניות, 
שלם,  אידיאולוגי  חזון  מציעה  שהיא  בכך  היא  הדתית 
קוהרנטית  אלטרנטיבה  ומהווה  מחשבתית  המעוגן 
מאז  בכיפה  ששלטה  החילונית,  הציונית  לאידיאולוגיה 
קום המדינה )ואף קודם לכן, בתקופת "המדינה שבדרך"(.

השפעות אפשריות על האופן בו המערב 
רואה את ישראל

• קיטוב 	 בתהליכי  נמצא  עצמו  שהמערב  מאחר 
להוליד  עשויה  בישראל  הדינמיקה  חריפים, 
השפעות סותרות. עבור ציבורים ליברליים במערב, 
הערכים  מן  כמתרחקת  להצטייר  עלולה  ישראל 
בהכרח  כך  לא  ולמערב.  לה  כמשותפים  שנתפסו 
המדגישים  במערב,  שמרניים  ציבורים  עבור 
מן  והסולדים  קוסמופוליטיות  פני  על  לאומיות 

הסדר הקיים.

• בקרב הציבורים הליברלים במערב צפויה ביקורת 	
לפתרון  ישראלית  מחויבות  היעדר  על  גוברת 
הסכסוך הישראלי–פלסטיני באמצעות נוסחת שתי 
שנתפסים  חקיקה  למהלכי  ניסיונות  על  המדינות, 
תכני  לשלב  גוברת  תביעה  ועל  ליברלים,  כבלתי 
אלה  למהלכים  הבנה  )יתר  הלימוד  במערכת  דת 
תיָמצא בקרב ציבורים רפובליקנים בארה"ב וגורמי 

ימין באירופה(. 

• התגברות 	  - בארה"ב  הליברלים  הציבורים  בקרב 
המסורתיות  ההנחות  תקפות  לגבי  שאלה  סימני 
ולארה"ב,  לישראל  המשותפים  הערכים  בדבר 
)בייחוד  המיוחדים  ליחסים  הערכי  הבסיס  ובדבר 
בסוגיות של שוויון בפני החוק, חירות, צדק, מוסר, 
יחס  אדם,  זכויות  דתי,  פלורליזם  דמוקרטיה, 

למיעוטים(.

התחזקות מאפייני היהודיּות של ישראל

מובילות  ותרבותיות  חברתיות  דמוגרפיות,  מגמות 
תופעות  מגוון  של  להעמקתן  האחרונות  בשנים 
גג משותפת:  כותרת  לכרוך תחת  והשקפות שאפשר 
מגמות  ישראל.  של  היהודיּות  מאפייני  התחזקות 
אלה הן תהליכיות וארוכות טווח, וסימנים להן אפשר 
נתונים  בבחינת  והן  קהל  דעת  במחקרי  הן  למצוא 
הנוגעים להתנהגות ולאורחות חיים. הן לובשות פנים 
על  כלל  בדרך   – שונות  אוכלוסייה  בקבוצות  שונות 
בלבד.   אחד  למגזר  ייחודיות  ואינן   – דתיות  מידת  פי 
הנובעות  אלה  הן  ולמעקב  להסבר  ביותר  הפשוטות 
לקבוצות  המשתייכים  של  במספרם  מהעלייה 
האחרונים  בעשורים  בישראל.  ״חרדיות״  או  ״דתיות״ 
אצלם  לזהות  שניתן  בישראל,  היהודים  שיעור  עולה 
בהיבט  הן  היהודית,  לתרבות/דת  חזקה  זיקה 
עלה  החרדים  שיעור  המעשי.  בהיבט  והן  התודעתי 
בתוך 25 שנים מכ-3% מכלל היהודים עד כדי עשירית 

מכלל היהודים. 

החרדית  האוכלוסייה  של  גבוהים  פריון  שיעורי 
התחזקות  של  זאת  מגמה  להזין  ממשיכים  והדתית 
לדת.  חזקה  בזיקה  המתאפיין  היהודי  הציבור 
כוחן  להתחזקות  גם  בהכרח  מובילה  זו  התחזקות 
הפוליטי של הקבוצות המדוברות, וליכולתן להשפיע 

על עיצוב סדר היום הישראלי ומאפייניו. 

של  להתפשטות  נוגעות  יותר  המורכבות  המגמות 
וחילוניות,  מסורתיות  אליטות  בקרב  בעיקר  ההכרה, 
של  היהודיים  מאפייניה  על  בעלות״  ״לתפוס  בצורך 
זו  זירה  הזנחת  של  ארוכות  שנים  לאחר   – ישראל 
רוב  הדתיות.  הקבוצות  בידי  עליה  הבעלות  והפקדת 
)90% על פי הסקר  גדול מאוד של היהודים בישראל 
״רבה  חשיבות  מייחסים  ״פיו״(  מכון  של  האחרון 
מאוד״ )54%( או ״רבה למדי״ )36%( להיותם "יהודים״. 
האחרונות  שבשנים  מפתיע  בהכרח  זה  אין  כן,  על 
ההתחדשות  "שיח  של  והעמקה  התרחבות  נרשמת 
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יהודים  של  מגוונות  תת-קבוצות  המחבר  היהודית״ 
לשעבר,  ודתיים  ליברלים  דתיים  ורפורמים,  חילונים 
צבאיות,  הקדם  במכינות  הכשרה  העוברים  צעירים 
במהלך  ״תגלית״  כמו  לתוכניות  שנחשפים  ואלה 
יותר  פעילים  משתתפים   – אלה  כל  הצבאי.  שירותם 
שאיננה  יהודיות  לעצב  המתרחב  בניסיון  פחות  או 
דתית-במובהק, המותאמת לישראל של המאה ה-21. 
ציבור זה מבטא עמדה אוהדת כלפי מאפיינים של דת 
מכפייה  מסתייג  זאת  ועם  הציבורי  במרחב  ומסורת 
דתית ומבקש לשמור על חופש הכרעה אישי בסוגיות 
דת. בהתאם, עולה מספר הישראלים המחפשים דרך 
לקיים בדרכם את החגים היהודיים ומתרבות המכינות 
לצעירים המשלבות לימודי יהדות ברוח פלורליסטית.

והתרחבות  יהודית  התחדשות  של  מגמות  למרות 
עדיין  חילונים,  יהודים  בקרב  היהדות  לימודי 
האורתודוקסיה היהודית היא המגדירה מאפיינים רבים 
בדמותה של המדינה היהודית, עד שיש אף שטוענים 
בה  בעולם  היחידה  הדמוקרטיה  הינה  "ישראל  כי 
הישראלים  היהודים  דת".  מחופש  נהנים  אינם  יהודים 
גדלים במדינה יהודית, מבלי שיהיו מודעים לדרך חיים 
יהודית שונה. הם אינם מבינים לעומקה את משמעות 
הקיום היהודי כמיעוט. מציאות זו מעמיקה את הפער 

בין ישראל ויהדות התפוצות. 

השפעות אפשריות על האופן בו המערב 
רואה את ישראל

נטייתם של ישראלים רבים ליצור מיזוג של התרבות 
להביא  עשויה  הישראלית  התרבות  עם  היהודית 

להשלכות סותרות: 

• ייחודית 	 יהודית-ישראלית  התגבשותה של תרבות 
התרבות  לבין  בינה  הפער  את  להעמיק  עלולה 
היהודית שאיננה ישראלית. ככול שתתעצם מגמה 
והזהות  הזיקה  המערב  בעיני  תיחלש  גם  כך  זו 
העוצמה  גם  )ולכן  התפוצות  ויהדות  ישראל  בין 

המיוחסת לעם היהודי ככלל(.

• יהודים 	 לבין  ישראל  בין  הפער  להתרחב  עלול 
ישותפו  לא  האחרונים  אם  אורתודוקסים,  שאינם 
בתהליך התגבשותה של תרבות יהודית-ישראלית.

• פלורליסטית 	 כמדינה  ישראל  של  דימוייה  יתחזק 
הנכונה להכיל תחת גג תרבותי יהודי מעודכן ושאינו 
גם את  יחזק  זה  יהדות מגוונים. תהליך  זרמי  כופה 
הזיקה של יהדות התפוצות הליברלית כלפי ישראל. 

שינויים במעמדה ועוצמתה האסטרטגית של 
ישראל

פלא  כמעט  הינה  ישראל  היסטורית,  בפרספקטיבה 
בעת  במדינה  שחיו  היהודים   650,000 אסטרטגי. 
ישראל תופסת את המקום  פי 10.  הקמתה צמחו עד 
הוא  בה  הילודה  שיעור  העולמי,  האושר  במדד  ה–11 
מאוד  גבוהה  החיים  תוחלת  במערב,  ביותר  הגבוה 
)ישראל נמצאת במקום החמישי בעולם במדרג הגברים 
ובמקום התשיעי במדרג הנשים(. התוצר לנפש )37,000 
ההיי-טק  וספרד.  איטליה  של  מזה  גבוה  לשנה(  דולר 
בתחום  ענק  וחברות  עולמי  דבר  שם  הינו  הישראלי 
שנמצאו  הגז  שדות  בישראל.  מחקר  מרכזי  מחזיקות 
סמוך לחופי ישראל מבטיחים אספקת אנרגיה לשנים 
ארוכות ויהפכו את ישראל ליצואנית גז. הייצוא לאסיה 
הקרובות  השנים  לטווח  לפחות  משמעותית.  צמח 
הוסגו לאחור מאמציה של איראן להגיע לנשק גרעיני. 
יציבים למרות  נותרו  ומצרים  ירדן  הסכמי השלום עם 
הזעזועים באזור. על רקע חתרנותה של איראן, הטרור 
הג'יהאדיסטי והופעת דאע"ש, גוברת זהות האינטרסים 
שיתוף  המתונות.  הסוניות  המדינות  לבין  ישראל  בין 
פעם.  אי  משהיה  טוב  מצרים  עם  הביטחוני  הפעולה 
על רקע הקריסה הפנימית בסוריה ובעיראק, אין איום 
צבאי קונבנציונלי על ישראל )מאמציה של איראן לכונן 
נוכחותה  ואפשרות  התיכון,  הים  אל  יבשתי  מסדרון 
ישראל  לגבול  סמוך  לה  הכפופות  מליציות  ונוכחות 
תקפותה  על  גובר  שאלה  סימן  מציבים  הגולן,  בגזרת 

של קביעה זו(. 
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עוצמתה  בחינת  המעודדים,  הנתונים  למרות 
האסטרטגית העכשווית של ישראל מעוררת הערכות 
האסטרטגית  אי-הוודאות  הינו  לכך  הרקע  סותרות. 
המזה"ת  האזור.   את  והן  העולם  את  הן  המאפיינת 
ַהֵּסֶדר  של  בסיס  אבני  בו  קורסות  לגעוש.  מוסיף 
סדר  עדיין  מסתמן  לא  באופק  כאשר  הישן,  האזורי 
אזורי חדש שבכוחו להבטיח יציבות כלשהי. גם הזירה 
הבינלאומית הרלוונטית למזה"ת ולחוסנה האסטרטגי 
ורחוקה  משמעותיים  זעזועים  עוברת  ישראל  של 

מלהקרין יציבות. 

ישראל ניצבת בפני אתגרים 
משמעותיים:  אסטרטגיים 
עם  שהושג  הגרעין  הסכם 
ידי  על  הוגדר  ואשר  איראן 
ראש ממשלת ישראל בנימין 
נתניהו כ"טעות בקנה מידה 
היסטורי"; התקבעות הסדר 
בטחון  את  שיסכן  בסוריה 
לגבולה  ויקרב  ישראל 
של  למרותה  הסרים  כוחות 
טהרן,  הסכנה להידרדרות ביטחונית - בחזית הצפונית 
בסוריה,  קיצוני  אסלאם  גורמי  דאע"ש,  )חיזבאללה, 
ופעולות גמול של צבא אסאד על תקיפות ישראליות 
לחיזבאללה(;  מתקדם  נשק  העברת  לסכל  שנועדות 
ובחזית הדרומית )חמאס וגורמי הטרור בסיני(; סכנת 
הימשכותה של "אינתיפאדת הבודדים", ופריצתה של 
אלימות קשה על רקה דתי )בדומה לאירועים הקשים 
בהר הבית שהתרחשו ביולי 2017(; אי-הוודאות לגבי 
נוכחת  ולהיות  ולהוביל  להתמיד  ארה"ב  של  עניינה 
הסכסוך  פתרון  מודל  לשינוי  והדחיפה  במזה"ת; 
בהובלה  ישיר  ומתן  )ממשא  הישראלי-פלסטיני 
אמריקנית לפתרון כמו-כפוי בחסות האו"ם ובהובלה 
שארה"ב  במקרה  להתגבר  שעלולה  רב-לאומית(, 
תחליט לנטוש הנהגת תהליך השלום; המאמץ לפגוע 

בישראל באמצעות מהלכי חרם ודה-לגיטימציה. 

בפני  ניצבות  סכנה,  בחובם  הטומנים  אתגרים  לצד 
חדש"   "דף  לפתוח  מבוטלות:  לא  הזדמנויות  ישראל 
של  בחירתו  בעקבות  ארה"ב  עם  היחסים  במערכת 
הסוני  העולם  עם  היחסים  להעמיק  טראמפ,  הנשיא 
ישראל  כלפי  פתיחות  יתר  עתה  מגלה  אשר  המתון 
נוכח האיום האיראני וגורמי הטרור הקיצונים, וליישם 
תוכנית מדינית שתבלום את הסכנה של אובדן זהותה 
היהודית של ישראל עקב גלישה למציאות של מדינה 

דו-לאומית. 

השלכות על האופן בו המערב רואה את 
ישראל והעם היהודי

• כחזקה אסטרטגית 	 נתפסת במערב  ככול שישראל 
וכבעלת ברית קרובה לארה"ב, כך נשחק התיאבון 
לרצונה,  המנוגדים  מהלכים  עליה  לכפות  המערבי 
ובסוגיות  הפלסטינים  עם  ההסדר  בסוגיית 

אסטרטגיות נוספות.

• השלום 	 תהליך  של  מחדש  התנעתו  מהלך  כישלון 
מדינית  להסלמה  לגרור  עלולה  טראמפ,  החל  בו 
על  שלילית  ולהשפיע  הפלסטינים  מול  וביטחונית 
מעמדה הבינ"ל של ישראל ועל יחסיה עם מדינות 

ערב.  

שינויים דמוגרפיים

לאחרונה  עקבי.  באופן  גֵדלה  ישראל  אוכלוסיית 
ביותר  הגדולה  היהודית  הקהילה  להיות  הפכה  היא 
למעלה   - רוב  ה-21  המאה  אמצע  עד  בעולם. 
כדי  תוך  בישראל.  יתגוררו   - העולם  יהודי  ממחצית 
האוכלוסייה  הרכב  גם  משתנה  הדמוגרפי  הגידול 
היהודית בישראל. רוב יהודי ישראל הם ילידי הארץ. 
בסביבה  גדלים  שהם  היא  מכך  הנובעת  המשמעות 
משותפת, לומדים במערכת החינוך הישראלית, חלה 
חשופים  והם  )לרוב(,  הצבאי  השירות  חובת  עליהם 
התרבותיות,  לתמורות  שלהם  החיים  מחזור  לאורך 

נוכח האיום 
האיראני 

וגורמי הטרור 
הקיצוניים, 

העולם הסוני 
מגלה עתה יותר 

פתיחות כלפי 
ישראל
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בעת,  בה  המדינה.  של  והפוליטיות  החברתיות, 
משתנה הרכב האוכלוסייה לפי רמת הדתיות. מתחזק 
היחלשות  לעומת  והדתיים  החרדים  של  חלקם 
החילונים.  של  וקצת  המסורתי  המרכז  של  בעיקר 
)לשם השוואה: התפוצה היהודית מתאפיינת במידה 
לצמצום  נטייה קלה  עם  דמוגרפית  יציבות  רבה של 
בארה"ב,  הזדקנות.  ותהליכי  נמוך  פריון  בגלל 
בכלל  החרדים  של  משקלם  מתחזק  בישראל,  כמו 
מתאפיינת  התפוצות  יהדות  היהודית.  האוכלוסייה 
אלו  מעורבים.  נישואים  של  גבוהים  בשיעורים 
יהודים  מוסדות  עם  מקשר  היהודים  את  מרחיקים 
ומביטויים יהודיים במישורים האישי והמשפחתי. מן 
הצד השני, נישואים מעורבים מגדילים את המעגלים 
שהוא  מישהו  עם  היכרות  להם  שיש  הלא-יהודים 

יהודי ודרכו היכרות עם היהדות ועם ישראל(.

השלכות על האופן בו המערב רואה את 
ישראל והעם היהודי

• הדמוגרפי 	 היחס  בסוגיית  בעיקר  מתעניין  המערב 
בין יהודים לבין לא-יהודים באזור שבין הים התיכון 
לנהר הירדן, כלומר במשמעות של המשך השליטה 
ישראליות  בהחלטות  ואולי  ביו"ש,  הישראלית 
עתידיות על סיפוח שטחים או חלק משטחים אלו, 
של  והדמוקרטי  היהודי  אופייה  על  ובהשפעתן 

ישראל.

• יש 	 מבוטלת,  לא  זאת  ועם  פחותה,  התעניינות 
בשינויים בשיווי המשקל בין מגזרים שונים בחברה 
הישראלית. באופן מיוחד, ישנה התבוננות על הגידול 
בחלקו של הציבור הדתי והחרדי עקב נטייתו בדרך 
זאת  ימניות.  פוליטיות  לעמדות  זה  ציבור  של  כלל 
המדינה,  לבין  הדת  בין  אי-ההפרדה  בהינתן  ועוד, 
של  הדתי  האופי  את  לחזק  שואפים  אלו  ציבורים 
ביחס  להיתקל  שעלול  מה  הישראלית,  הפרהסיה 

מסויג מצד חלקים ניכרים במערב הליברלי.

• במערב 	 לב  תשומת  המושך  נוסף  דמוגרפי  מוקד 
כרוך בהשפעת העולים מברה"מ לשעבר על החברה 
והפוליטיקה הישראלית. מצד אחד, גל הגירה גדול 
היהודי.  הרוב  ערעור  של  תהליכים  מאוד  מיתן  זה 
עם  כקבוצה  נתפסים  העולים  השני,  הצד  מן 
רוסית  כתפוצה  כן,  כמו  ימניות.  פוליטיות  זיקות 
היחסים  מערכת  את  להדק  ויכולים  משפיעים  הם 

הפוליטית בין ישראל לבין רוסיה.

 חלק 3
אתגרים ודילמות הקוראים 

לעיצוב צעדי מדיניות

עשויות  המערבי  בעולם  הניכרות  השינוי  מגמות 
התפוצות.  ויהדות  ישראל  על  משמעותית  להשפיע 
הן מחייבות עיצוב של צעדי מדיניות המכוונים לסייע 
בבלימת השלכות שליליות ולמנף הזדמנויות חדשות. 
בחרנו להציג לשיקול הקורא את התובנות וההמלצות 
היהודי,  העם  למדיניות  המכון  של   2017 בכנס  שעלו 

מבלי שהן משקפות בהכרח את עמדות המכון. 

דיוני הכנס הצביעו על 6 מכלולים המציבים דילמות 
ההחלטות  מקבלי  את  לאתגר  שצריכות  מדיניּות 

בישראל ובעולם היהודי בתפוצות:

גיבוש מדיניות ישראלית  כלפי ממשל 
טראמפ בהיבטים מדיניים ואידיאולוגיים

אוהד  אמריקני  ממשל  על  מבשרת  טראמפ  עליית 
לפתוח  האפשרות  לצד  מקודמו.  יותר  וידידותי 
דילמות  עולות  ישראל-ארה"ב  ביחסי  חדש"  "דף 
עם  לגלות  אמורה  שישראל  ההזדהות  למידת  באשר 
הסנטימנטים  ועם  החדש  הממשל  של  האידיאולוגיה 
יהודי  שרוב  העובדה  להיבחרותו.  שסייעו  והאתוס 
ארה"ב מסתייגים מן הנשיא ומדרכו מחדדת רגישותה 

של דילמה מדינית זו1.
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• ישראל 	 הפנים-אמריקניות,  הקיטוב  מגמות  נוכח 
חוצת  האהדה  שמירת  על  יתר  בהקפדת  מחויבת 
טיפוח  בין  להבחין  ישראל  על  כלפיה.  המפלגות 
לבין  טראמפ  של  ממשלו  עם  טובים  עבודה  קשרי 
אין  עמו.  אידיאולוגית  זהות  של  רושם  יצירת 
להזניח את הקשר עם המפלגה הדמוקרטית בדגש 
צעירים(,  )מיעוטים,  בה  הליברלים  המרכיבים  על 

הנוטים עתה להפגין יחס שלילי לישראל.

• הממשל 	 עם  היחסים  לשיפור  להביא  היכולת  נוכח 
האמריקני ועניינו של הממשל לקדם הסדר ישראלי-
פלסטיני, יש לשקול ניצול יתרון אסטרטגי זה במגמה 
למציאות  ישראל  של  גלישתה  לסכנת  מענה  לקדם 
לקשרים  כוח  מכפיל  להוסיף  כדי  וכן  דו-לאומית 

המתהדקים בין ישראל ומדינות ערביות במזה"ת.

• מתאפיינת 	 טראמפ  הנשיא  של  כהונתו  ראשית 
למסקנות  להוליך  שעשויים  וברטוריקה  במהלכים 
סותרות באשר לנחישותו לשקם את כוח ההרתעה 
הבינ"ל.  בזירה  ומוביל  מנהיג  ולשמש  ארה"ב  של 
חייבת  ישראל  של  הגיאופוליטית  התנהלותה 
בו  אפשרי  מצב  לנוכח  זהירות  במשנה  להתבצע 
התמיכה  את  ולצמצם  להסתגר  עלולה  ארה"ב 
לאינטרסים  בסתירה  הניצבות  בסוגיות  בישראל 

החומריים שלה. 

גיבוש מדיניות כלפי מפלגות ימין קיצוני 
באירופה

תהליכי השינוי באירופה מתאפיינים בפופוליזם גובר, 
במגמות קיטוב חריפות ובהתחזקות כוחם של גורמי 
לתופעה  לישראל.  אהדה  לעיתים  המבטאים  ימין 
וגלי  האסלאמי  מהטרור  הגובר  הפחד  גם  תורם  זו 
רבה  פתיחות  ניכרת  ברובם(.  )מוסלמים  המהגרים 
יותר לטיעון הישראלי כי אין שוני בין הטרור המופעל 
במקביל,  המערב.  כלפי  המופעל  לזה  ישראל  כלפי 

ישנה לגיטימציה מוגברת להתחזקות הימין בישראל.

• ימין 	 למפלגות  לגיטימציה  ממתן  להימנע  יש 
למרות  באירופה.  פופולריות  הצוברות  רדיקליות 
ישראלית  תמיכה  אחר  תרות  אלה  שמפלגות 
ויהודית ומשמיעות לעיתים עמדות פרו ישראליות, 

אין "להתפתות" ולסייע בהתחזקותן.2

• תופעת 	 נגד  הבינ"ל  בזירה  להתייצב  ישראל  על 
האסלאמופוביה, ולבטא בכך הן את ערכיה והן את 

נאמנותה לאזרחיה המוסלמים.

עיצוב אסטרטגיה נוכח זעזועים בסדר 
העולמי  ועליית כוחות שאינם מערביים

סדר  גיבוש  של  והאפשרות  העולמי  הסדר  ערעור 
סיכויים  וגם  סיכונים  גם  בחובם  טומנים  חדש  עולמי 
אמריקניות-רוסיות  הבנות  לדוגמה,  כך  לישראל. 
עלולות לצמצם את מרחב התמרון הישראלי בסוגיות 
ישראלים  אינטרסים  לחזק  בעת  ובה  מסוימות 
לאומיות  מגמות  גוברות  בו  בעולם  אחרות;  בסוגיות 
ובדלניות עשויה להיחלש הנטייה "להתערב" בענייניה 
לסייע  בנטייה  שחיקה  לחול  עלולה  אך  ישראל;  של 
לישראל בשעת הצורך; חיזוק הלגיטימציה העולמית 
עשוי  הקוסמופוליטיות  פני  על  הלאומיות  לתופעת 
במערב;  יותר  ומקובלת  למובנת  ישראל  את  להפוך 
מדינה  הישראלית:  לתופעה  הבנה  יתר  תיתכן 

המבקשת לשמר את לאומיותה וזהותה היהודית.

• הדוגלים 	 בממשל  הקולות  את  לעודד  ישראל  על 
בכך שארה"ב תוסיף ותמלא תפקיד מוביל בהנהגת 
וזניחת  פנים  בנושאי  ארה"ב  התמקדות  העולם. 
תזיק  בפרט  ובמזה"ת  בכלל  העולמית  המנהיגות 
לישראל, ואף עלולה לשחוק בעוצמה המיוחסת לה 

ובכוחה ההרתעתי.

• על ישראל לעודד המשך ההובלה האמריקנית של 	
תהליך השלום הישראלי-פלסטיני. היעדר מנהיגות 
אמריקנית תאפשר לגורמים בינ"ל שאינם אוהדים 
את ישראל לקחת את מקומה של ארה"ב בהובלת 

תהליך השלום.
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• מערביים 	 לא  עולים  כוחות  עם  היחסים  טיפוח 
רבה  בזהירות  להיעשות  צריך  הודו(  רוסיה,  )סין, 
והיוועצות שוטפת עם  ותוך שקיפות מול ארה"ב 
חייבים  הבינ"ל  בזירה  ישראל  מהלכי  הממשל. 
שאין  לעקרון  מתמדת  מודעות  תוך  להתבצע 

תחליף לברית האסטרטגית עם וושינגטון.

• חדשנות 	 בטיפוח  השקעותיה  להעצים  ישראל  על 
בעולם משתנה שבו תחומים  וטכנולוגית.  מדעית 
פוטנציאל  לישראל  עומד  היטב,  מתוגמלים  אלה 
הכלכלית,  התועלת  לצד  משמעותיים.  להישגים 
במערב  תעצים  זה  פוטנציאל  של  התממשותו 
ישראל  של  הרכה"  "עוצמתה  את  בכלל(  )ובעולם 

.Startup Nation-ותחזק את תדמיתה כ

טיפוח יחסי ישראל-תפוצות נוכח מגמות 
הקיטוב והניכור במערב  

ישראל  על  פוסחות  אינן  במערב  הקיטוב  מגמות 
)כ- אמריקה  יהדות  של  רובה  התפוצות.  ויהדות 
הליברלי- המחנה  עם  היסטורית  מזוהה  אחוז(   70

בישראל  בארה"ב.  בבחירות  מפלה  שנחל  דמוקרטי 
עצמה מתגברות נטיות ימניות, לאומיות ודתיות. ככול 
ישראל  כלפי  הניכור  גובר  כך  מתעצמת  זו  שתופעה 
בקרב המרכיבים הליברליים ביהדות התפוצות. ככול 
שמעמיקים השסעים בקרב העם היהודי בכללותו כך 

פוחתת גם עוצמתו הפוליטית. 

• בעידן של קיטוב, על ישראל להתמקד בפוטנציאל 	
השקעתה  להגביר  עליה  בה.  הגלום  המאחד 
להקדיש  עליה  התפוצות.  עם  הקשר  בחיזוק 
קהילות  בקרב  שסעים  באיחוי  לסייע  מאמץ 

יהודיות מקוטבות.

• על ממשלת ישראל לפעול תוך רגישות ומודעות 	
המנהיגות  מן  חלק  הטורדת  הכפולה  לדילמה 
כיצד  להתמודד עם   - היהודית בארה"ב: האחת 
מאפיינים רעיוניים בממשל טראמפ  תוך שמירה 

כיצד    - השנייה  לויאלי.  מיעוט  של  מעמד  על 
מאפיינים  שאינם  ליברליים  ערכים  על  לשמור 
גורמים קיצוניים בממשל בטראמפ, מבלי לפגוע 
ידיד  בו  הרואה  ישראל  מדינת  של  באינטרסים 

יקר.

• ובין 	 לישראל"  "אהבה  בין  להבחין  ישראל  על 
יהודים  צעירים  ממשלתה".  במדיניות  "תמיכה 
מדיניותה.  את  דוחים  אך  לישראל  קשורים  רבים 
כפי שהם, משום שהסכנה  צריכה לקבלם  ישראל 
אותם  של  אדישותם  בתופעת  טמונה  העיקרית 

צעירים כלפי ישראל.

• מעמד 	 בנושאי  פלורליזם  לטפח  צריכה  ישראל 
אישי ולנהוג בפתיחות כלפי זרמי היהדות השונים.  
להתקבעות   - ובתפוצות  בישראל   - להסתגל  יש 
דעות,  מגוון  שונות,  יתר  של  חדשות  נורמות 
נרטיבים מנוגדים וריבוי ארגונים ללא הגמוניה של 

ארגון מרכזי אחד.

• ישראל צריכה ליזום קשר שוטף וישיר עם קבוצות 	
וארגונים יהודיים גם אם אינם נמנים עם הממסד 

הקיים או תומכים בו.

• יש לטפח פרויקטים משותפים לישראל ולתפוצות 	
שלום  כוח  )למשל,  יהודיים  ערכים  על  המבוססים 

יהודי(.

• הקהילות 	 חיי  את  להכיר  ישראלים  לעודד  יש 
היהודיות בתפוצות.

• יהודית-	 נטייתם של ישראלים רבים ליצור תרבות 
הפער  את  להעמיק  עלולה  ייחודית  ישראלית 
בעוצמה  לשחוק  גם  )ולכן  התפוצות  יהדות  עם 
לשלב  יש  לכן  ככלל(.  היהודי  לעם  המיוחסת 

מלכתחילה את יהדות התפוצות בתהליך זה.

• נוכח גידול במספר יהודי אירופה השוקלים לעזוב 	
את מדינותיהם, ישראל צריכה לשפר את מערכות 
במקביל,  התעסוקתית(.  הקליטה  )כולל  הקליטה 
כך  העלייה,  בתעמולת  רגישות  לגלות  ישראל  על 
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תגובות  לנקוט  מסוימות  ממשלות  תעורר  שלא 
שליליות.

מהלכים לחיזוק יהדות התפוצות נוכח מגמות 
המסכנות את עוצמתם של קהילות ומוסדות 

שינוי  למגמות  מצטרפות  במערב  הקיטוב  מגמות 
קהילות  של  בעוצמתם  לשחיקה  המביאות  נוספות 
החברתיות  הרשתות  בתפוצות.  יהודיים  ומוסדות 
את  מסכנות  ולכן  חברתית  לאטומיזציה  תורמות 
של  )"דעיכתה  היהודית  הסולידריות  של  עוצמתה 
סגורות  שיח  קבוצות  מתפתחות  השבט"(;  מדורת 
והתרבותי  הלאומי  המרחב  בפני  עצמן  ה"נועלות" 
גוברים  החברה  בכלל  כאשר  זאת  כול  יותר.  הרחב 
ליתר  נוטים  ליברליים,  מערכים  המסתייגים  קולות 
מיעוטים  כלפי  גוברת  עויינות  ומפתחים  לאומנות, 

ולעיתים גם כלפי הקהילה היהודית.  

• להתמקד 	 צריכים  בתפוצות  יהודיים  מוסדות 
תכניות  על  בדגש  להתחדשות,  יוזמות  בגיבוש 
ובעניין  בכוחם  הכרסום  את  לעצור  כדי  חינוך, 

שהציבור היהודי מוצא בהם.

• חדשה 	 תופעה  של  המשמעויות  את  ללמוד  יש 
יהודיות  קהילות  אידיאולוגית  המחברת  יחסית 
נוצרית(  לרוב  )שהיא  לאמריקה  אורתודוקסיות 
ובסנטימנט  במגמות  )המתאפיינת  השמרנית 
שסייעו לניצחונו של טראמפ(. לבני הבניין של גשר 
שנחשבו  הקלסיים  הליברליים  הערכים  אינם  זה 
כבסיס הערכי המשותף לקהילה היהודית ולאתוס 

האמריקני.

• המערב 	 את  לגייס  צריכים  היהודיים  הארגונים 
למאבק פרו-אקטיבי נגד אנטישמיות. יש לדרוש מן 
תקריות  יעילות  ביתר  לחקור  השונות  הממשלות 

אנטישמיות. 

• על 	 המבוסס  יהודי-מוסלמי  דיאלוג  לטפח  יש 
מעמדם המשותף כמיעוטים.

• המגזר 	 של  המשמעותי  הדמוגרפי  הגידול  נוכח 
בצפון  היהודית  בקהילה  והאורתודוקסי  החרדי 
אמריקה )והמעורבות הגוברת של חבריה בתחומי 
את  לשכנע  הצורך  מתחזק  וכלכלה(,   ציבור 
לקחת  זה  מגזר  של  והרבנית  הרוחנית  המנהיגות 
היהודי.  העם  לעתיד  הכוללת  באחריות  חלק 
במקביל, על מנהיגי הארגונים היהודיים לעודד את 

שילוב החרדים בקהילה ובהנהגתה. 

• דוברי 	 קהילת  לקירוב  ממוקד  מאמץ  להקדיש  יש 
החיים  היורדים  הישראלים  וקהילת  הרוסית 

במערב. 

• יש לרתום את הטכנולוגיות החדשות – החל באלה 	
יבשות  בין  לנוע  היכולות  את  ומייעלות  המוזילות 
שבין  הקשר  לחיזוק   - החברתיות  ברשתות  וכלה 

יהודי התפוצות ובין יהודי ישראל. 

• הקהילות 	 של  הפוליטי  כוחן  לחיזוק  לפעול  יש 
היהודיות באירופה לנוכח האיום על היחס המועדף 
הראשונים  בעשורים  אירופה  יהדות  זכתה  שלו 
שלאחר השואה )גישה ישירה למנהיגות הפוליטית, 

תמיכות כלכליות מוגברות וכד'(. 

מעקב אחר תהליכים אנטי-ליברליים בישראל 
ובלימה של יוזמות המשליכות באופן שלילי 

על ערכיה ודמותה של המדינה היהודית

מאחר שהמערב עצמו נמצא בתהליכי קיטוב חריפים, 
לאומיות  ימניות,  נטיות  התגברות  של  הדינמיקה 
סותרות.  השפעות  להוליד  עשויה  בישראל  ודתיות 
מצטיירת  ישראל  במערב,  ליברליים  ציבורים  עבור 
לא  ולמערב.  לה  המשותפים  הערכים  מן  כמתרחקת 
כך בהכרח עבור ציבורים שמרניים במערב, המדגישים 
לאומיות על פני קוסמופוליטיות והסולדים מן הסדר 

הקיים:

• בשמאל 	 קבוצות  של  השאלה  סימני  התגברות 
ליברליים  לערכים  ישראל  של  למחויבותה  בנוגע 
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)שוויון בפני החוק, חירות, צדק, מוסר, דמוקרטיה, 
למיעוטים  יחס  אדם,  זכויות  דתי,  פלורליזם 
מקבלי  את  להטריד  חייבת  גזענות(,  ושלילת 
הנוגעים  מהות  מטעמי  הן  בישראל,  ההחלטות 
לאופייה של המדינה היהודית והן משום שערכים 
אלה עומדים ביסוד היחסים המיוחדים של ישראל 
עם העם האמריקני ועם יהדות ארה"ב הליברלית.

• לאומנות 	 בין  קיטוב  חווה  המערב  בו  במצב 
המתמודדת  ישראל,  דווקא  ליברליים,  לערכים 
מאז הקמתה עם אתגר שמירת מאפייניה כמדינה 
מודל  להיות  יכולה  דמוקרטית",   - "יהודית 

המדגים שילוב מוצלח של השניים.

הערות
התגובות להתבטאות טראמפ כי האחריות לאלימות באירועים   1
האנטישמיים בשרלוטסוויל מוטלת על שני הצדדים, משקפת 
ותקפו  בזעזוע  הגיבו  יהדות אמריקה  ראשי  בעוד  זו.  מציאות 
את הנשיא טראמפ, ממשלת ישראל נמנעה מגינוי מהיר ונוקב 
של דברי טראמפ. שר התקשורת איוב קרא אף קבע: "היחסים 
הנאצים”.  את  מלגנות  לישראל  יותר  חשובים  טראמפ  עם 

)מעריב, 17 אוגוסט 2017(.

ישראל  שגריר  בו  באירוע  היה  זו  דילמה  המשקף  ביטוי   2
בהונגריה  גינה מודעות שפרסמה מפלגתו של ראש הממשלה 
ג'ורג'  הונגרי  ממוצא  היהודי  המיליארד  נגד  אורבן  ויקטור 
המקומית,  היהודית  הקהילה  של  פנייה  בעקבות  סורוס.  
אנטישמיות.  ללבות  עלולות  המודעות  כי  טען  השגריר 
שאין  החוץ  משרד  דובר  הבהיר  נתניהו  לשכת  בהתערבות 
לישראל ביקורת נגד ראש ממשל הונגריה וכי ג'ורג' סורוס הנו 

"אדם שבאופן מתמשך חותר תחת ממשלות ישראל".
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מדד מקיף תלת-ממדי 
של אנטישמיות 10

הצורך במדד משולב 

לנוכח התעוררות מחודשת של אנטישמיות באירופה 
האיחוד  מדינות  ממשלות  של  מאמצים   - ובמקביל 
האירופי להיאבק בתופעה זו, קיים צורך במדד משולב 
ההחלטות  למקבלי  לספק  המסוגל  לאנטישמיות, 
ברחבי  יהודיים  ארגונים  של  ולמנהיגים  בישראל 
העולם כלי מדיניות למעקב אחרי ההתפתחויות. כלי 
זה יסייע לתהליך קבלת ההחלטות ולהערכת יעילותן 

של פעולות ההתערבות שייושמו.

מסוימים  להיבטים  מוגבלים  הקיימים  המדידה  כלי 
האנטישמיות.  בתצרף  בודדים  חלקים  התופעה,  של 
חלקם בוחנים את דעת הקהל, בעוד שאחרים סופרים 
והטרדות  או התעללויות  אלימות  ומאמתים תקריות 
כיצד  לזמן  מזמן  בדקו  שטח  מחקרי  יהודים.  כלפי 

תופסים היהודים עצמם את האנטישמיות.

למדיניות  המכון  של  באירופה  האנטישמיות  מדד 
זו השנה השלישית ברציפות.  כאן  העם היהודי מוצג 
לפני הבחירות לנשיאות ארה”ב, שנערכו בשנת 2016, 
ובראשונה  בראש  היא  שהאנטישמיות  היה  דומה 
ממהגרים,  חשש  כלכלי,  משבר  אירופית.  תופעה 

יחד  הצטרפו  ה-20  המאה  של  הרפאים  ורוחות 
לאומנות.  של  במיוחד  רעילה  התעוררות  ליצור  כדי 
ליישום  מסגרת  לספק  כדי  לפעול  התחלנו  השנה 
המתודולוגיה התלת-ממדית שהוצעה בעבר, למחקר 

ולהגדרה של האנטישמיות בארה”ב. 

מאתגר  ארה”ב  ליהדות  במדד  להשתמש  הניסיון 
משתי בחינות, האחת מהותית והשנייה טכנית.

שהאנטישמיות . 1 כך  על  להצביע  חיוני  לכל,  ראשית 
מבחינת  גם   - שונה  בסדר-גודל  היא  האירופית 
שהיא  ואי-הנוחות  הסבל  מבחינת  וגם  האיום 
יהודי  בארה”ב.  האנטישמיות  של  מזה   - גורמת 
בגלוי”  “יהודים  הם  כללי,  באופן  צפון-אמריקה, 
יותר  והחברתיים,  המקצועיים  חוגיהם  בקרב 
של  ֱהזדהותו  באירופה,  אירופה.  יהודי  מאשר 
טעון,  ביוגרפי  אלמנט  להיות  עשויה  כיהודי  אדם 
אנשים  בוחרים  תכופות  לעיתים  מכך,  וכתוצאה 
שנחשב  ממה  חלק  מודע.1  באופן  זאת  להסתיר 
על  בדיחות  לדוגמה  באמריקה,  כאנטישמיות 
בהונגריה  מיוחדת  תשומת-לב  ללא  עובר  יהודים, 
לאחידות  גבוהות  ציפיות  עם  )ארצות  בפולין  או 
תרבותית, בהן אזרחים רבים בעלי שורשים יהודיים 
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אלה  הבדלים  מוצאם(.  את  להסתיר  משתדלים 
סטטיסטיים  נתונים  והשוואת  איסוף  על  מקשים 

משתי היבשות.

בעוד שקיימים נתונים כמותיים ביחס לאנטישמיות . 2
אין  באירופה,  יהודים  ע”י  נתפסת  שהיא  כפי 
כך,  משום  אמריקה.  לגבי  כאלה  נתונים  בנמצא 
מתבסס  ארה”ב  לגבי  שלנו  האנטישמיות  מדד 
על  דו”חות  כגון  בלתי-ישירים,  אינדיקטורים  על 
סקרים  לשאלות  תשובות  מסוימים,  אירועים 
בקרב  יהודים  שחשים  הנוחות  לרמות  הנוגעות 
ומספר  והחברתיים,  המקצועיים  חוגיהם 
הכללית  בעיתונות  לאנטישמיות  ההתייחסויות 

והיהודית גם יחד. 

חלק 1 - מדד תלת-ממדי של 
האנטישמיות באירופית 

את  למדוד  היא  המוצע  המשולב  המדד  של  מטרתו 
אי-הנוחות שחשה יהדות אירופה ואת רמות האיומים 
למעצבי  ככלי  לשמש  מיועד  הוא  נגדה.  המופנים 
אנטישמיות  ממדי  לשלושה  מתייחס  והוא  מדיניות, 
של  חייהם  על  והמשפיעים  זה  את  זה  המשלימים 
המדד  היהודיים.  הקהילה  חיי  ועל  כפרטים  יהודים 
נתונים  משלב  היהודי  העם  למדיניות  המכון  שמציע 
של  יהודים  כלפי  גישות  של  הגלובלי  ה-100  מסקר 
הליגה נגד השמצה )ADL(, שנערך בשיתוף עם מספר 
מכוני מחקר, נתוני הטרדות אנטישמיות שנאספו ע”י 
הביטחון  על  המופקדים  מקומיים  יהודיים  ארגונים 
וממצאים  בצרפת(,   SPCI-ו בבריטניה   CST )כמו 
מחקריים ביחס לאנטישמיות כפי שהיא נתפסת ע”י 

היהודים.

בדו”ח  בעולם  האנטישמיות  על  לסיכום  בהתאם 
בשנת  אנטישמיות  תקריות  קנטור,  מרכז  של  השנתי 
סותרות  אך  מקבילות  מגמות  שתי  משקפות   2016

במספר  הנמשכת  הירידה   - גיסא  מחד  זו.  את  זו 
התקריות, בפרט האלימות, ברוב המדינות האירופיות 
מאידך  יחסית.  גדולות  יהודיות  אוכלוסיות  יש  שבהן 
גיסא - עלייה מתמשכת נרחבת, לפעמים אף דרמטית, 
ברשתות  וחזותיים  מילוליים  אנטישמיות  בביטויי 
להגיע  בלתי-אפשרי  הפגנות.  ובמהלך  החברתיות 
שהאינטרנט  ברור  אך  זו,  תופעה  של  מדויק  לכימּות 
של  מסרים  להעברת  העיקרית  לפלטפורמה  הפך 
וירטואלית,  ושנאה, מציאות לא ממש  דעות קדומות 
בשפה  פומבי,  באופן  משתחררת  האנטישמיות  שבה 

פוגענית וחסרת מעצורים.

צרפת

הצרפתית  הנציבות  פירסמה   2017 במארס  ב-30 
 )CNCDH( האדם  זכויות  לנושאי  המייעצת  הלאומית 
אנטישמיות  גזענות,  על  שלה  השנתי  הדו”ח  את 
מספר  כי  עולה  מהדו”ח  בצרפת.  זרים  ושנאת 
עומד   2016 בשנת  בצרפת  האנטישמיות  התקריות 
58 אחוז לעומת השנה הקודמת,  ירידה של   ,335 על 
שבה דווח על 808 תקריות אנטישמיות. זוהי הירידה 
 .2001 שנת  מאז  שנרשמה  ביותר  החדה  השנתית 
ממשיכות  אנטישמיות  “דעות  הדו”ח,  קובע  זאת,  עם 
וכוח,  כסף  לבין  היהודים  בין  מקשרות  הן  להתקיים. 
היהודית  לקהילה  שלהם  הקשר  בשל  אותם  ומגנות 

ולמדינת ישראל”.

הירידה בהתקפות על יהודים “נובעת בעיקר מצעדים 
מתוכנית  כחלק  השלטונות  ע”י  שיושמו  ביטחוניים 
יהודיים  ומוסדות  שכונות  להגנת   ’Vigipirate’ה
בצרפת” ]תוכנית זו החלה בשנת 2015, בעקבות רצח 
הכשר  הסופרמרקט  כשר’,  ב’היפר  יהודים  ארבעה 
כי  לציין  ראוי  מוסלמי[.  קנאי  ע”י  לפאריז,  הסמוך 
800 בניינים יהודיים - בתי-כנסת, בתי-ספר ומוסדות 
נוספים - נמצאים תחת הגנה מתמדת של הצבא מאז 
ההתקפות של ינואר 2015. נכון ליולי 2017, כ-10,000 
היהודים  החירום.  מצב  באכיפת  משרתים  חיילים 
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שיעור השינוי מהשנה שעברה

10%

84%

61%48% 65%

+34%

+36%

-60%

-13%

2

0.2

Sources: ADL, Pew, Fondapol, CAA, WZB.

Sources: :Kantor Center, SPCJ, CST, ADL. 

Source: FRA , AJC.   

מוסלמים באירופה
ממוצא באירופה

צרפת
גרמניה

בריטניה
ארה"ב

תקריות נגד יהודים ב 2016

עמדות אנטישמיות ב 2016

 יהודים השוקלים להגר מתוך תחושה 
של חוסר ביטחון במדינתם

ממוצא באירופה
צרפת

גרמניה
בריטניה

צרפת
גרמניה

בריטניה
ארה"ב

 JPPI מדד האנטישמיות של

עמדות כלפי יהודים

תקריות

תפיסות בקרב יהודים
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אירופה מגמה
גרמניהבריטניהצרפתממוצע

דיעות פומביות ביחס ליהודים

16 )27(12 )8(17 )37(24 )26(בעלי דיעות אנטישמיות )%(2

54 )62(4954 )83(62 )55( - כנ”ל, בקרב מוסלמים )%(3

התנהגות אנטישמית )מספר התקריות כפי שדווח לרשויות השלטוניות(

58+36-13-עלייה/ ירידה )%(

3 )4(11 )41(2 )32(תקיפות אלימות 

סך כל התקריות )אלימּות קיצונית, 
תקיפות, נזקים, חילול קברים 

ואתרים מקודשים, ואיומים(

4)808( 335 1,309
5)960(

 644
6)740(

מספר התקיפות הגופניות לכל 
1,000 יהודים

)5( 2)8( 6)7( 5

77727372אחוז התקיפות שאינן מדווחות 7

אנטישמיות כפי שהיא נתפסת ע”י יהודים 8

115אחוז אלה שהותקפו אישית

אנטישמיות היא בעיה  גדולה 
מאוד או גדולה למדי )%(

)67()86()48()25(

שקלו להגר משום שאינם חשים 
בטוחים בארצם )%(

)32()80( 49)19()26(

נמנעים מנוכחות במקומות 
בשכונתם משום שבתור יהודים 
הם לא ירגישו בטוחים בהם )%(

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

הערה: אלה הנתונים האחרונים שיש בנמצא. המספרים בסוגריים מרובעים הם משנת 2014.

טבלה 1 אנטישמיות במערב אירופה 2016-2017
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ביותר  המקובל  כמיעוט   CNCDH בדו”ח  מדורגים 
בצרפת )81 אחוזי קבלה(, לעומת מוסלמים וצוענים.

לירידת  המרכזיים  הגורמים  את  מהוות  סיבות  שתי 
מידת הדאגה בקרב יהודי צרפת, שיש לה ביטוי ברור 
ובמחצית  ב-2016  מצרפת  בעלייה  החדה  בירידה 

הראשונה של 2017.

בוצעו . 1 בצרפת  יהודים  נגד  ההתקפות  כל  כמעט 
צפון-אפריקאי.  ממוצא  ממורמרים  צעירים  ע”י 
על  להגן  לעין של הממשלה  מחויבותה הבולטת 
הוכחה,  תוקפיהם  את  בחומרה  ולהעניש  יהודים 

עד כה, כאמצעי הרתעה יעיל.

שנבעה . 2 טרור  התקפת  היתה  שלא  אף  ב-2016, 
לא- לצד  נהרגו  יהודים  גרידא,  מאנטישמיות 

“באטאקלאן”  התיאטרון  באולם  בטבח  יהודים 
קבוצת  לתוך  שדהרה  הנשק  ובמשאית  בפאריז 
אלה  שתקריות  להסיק  ניתן  בניס.  רגל  הולכי 
כיעד  פחות  מרגישים  צרפת  שיהודי  לכך  תרמו 

ספציפי להתקפות, וחרדתם היחסית פוחתת.

בריטניה

נרשמו 1,309 תקריות אנטישמיות  ביהדות בריטניה   
בשנת 2016, עלייה של 36 אחוז לעומת 960 תקריות 
ביותר  הגבוה  השנתי  המספר  זהו  ב-2015.  שנרשמו 
של  )ר”ת   CST ע”י  אי-פעם  שנרשם  תקריות  של 
הקהילתי  האירגון   ,)Community Security Trust

אנטישמיות  מפני  בריטניה  יהודי  הגנת  על  המופקד 
דיווח   CST-ה זו,  משמעותית  עלייה  חרף  וטרור. 
אלימות  בתקריות  אחוז   13 בת  ירידה  על  במקביל 
וירידה בת 11 אחוז בתקריות של ונדאליזם והשחתת 
רכוש. בבריטניה, כמו במדינות רבות אחרות, ניתן היה 
האלימות  התקריות  במספר  בירידה  השנה  להבחין 

ועלייה בתחושות של דחייה. 

נבעו  התקריות  במספר  שיאים  קודמות,  בשנים 
מאירועים ספציפיים ופתאומיים, בעיקר כאלה שהיו 

אך  שכנותיה.  לבין  ישראל  בין  לסכסוכים  קשורים 
השיא שנרשם ב-2016 היה מורכב ממספרים גבוהים 
מדי חודש בחודש, ולא שיקף שום קשר - לפחות לא 
גלוי - למזרח התיכון. במקום זאת, דומה שמאורעות 
אנטישמיות,  לתקריות  בשלה  אווירה  יצרו  פנימיים 
נכללו  אלה  בין  עליהן.  לדווח  הנטייה  גברה  שגם 
שזכו  הלייבור,  במפלגת  אנטישמיות  על  האשמות 
זרים  ובשנאת  בגזענות  צפויה  עלייה  רב;  לפרסום 
עלייה  כולל  ממנו,  ניזונה  וגם  ל”ברקסיט”  שהביאה 
סדיר,  ודיון  שדווחו;  ודתית  גזענית  שנאה  בפשעי 
ובולט, באנטישמיות, בגזענות ובפשעי שנאה באמצעי 
החברתיות.  וברשתות  הפוליטי,  בשיח  התקשורת, 
ה-CST הדגיש כי מספר התקריות האנטישמיות עלה 
שלא  העובדה  למרות  ב-2016  גבוהה  ברמה  ונותר 
ניטש בה סכסוך צבאי כלשהו בין ישראל והפלסטינים.

בעיקר  מבוצעות  יהודים  על  ההתקפות  בבריטניה, 
ע”י אירופים לבנים אתניים המוָנעים ע”י אידיאולוגיה 
ימנית גזענית קיצונית. למרות יחסי העבודה המצוינים 
בין ה-CST  לבין סוכנויות ממשלתיות שונות, עדיין לא 

נמצאה תגובה הולמת שתרתיע פשיעה אנטישמית. 

גרמניה

בגרמניה מצביעים מקורות רשמיים על ירידה מ-740 
אולם  ב-2016,  ל-644  ב-2015  אנטישמיות  תקריות 
על  דיווח  זה  נושא  אחרי  העוקב  לא-ממשלתי  גורם 
נרשמה  שם  בברלין  במיוחד  יותר,  גבוהים  מספרים 

עלייה של 16 אחוז.

פליטים  מיליון  מ-2.5  יותר  האירופי,  האיחוד  פי  על 
 1.7 האחרונות.  השנתיים  במרוצת  לאירופה  נכנסו 
מיליון מתוכם הגיעו לגרמניה, והחשש מהם איננו פג. 
לעלייה  גרמו  לא  החדשים  שהמהגרים  דומה  כה,  עד 
במדינות  שמקורם  למרות  אנטישמיות,  בתקריות 
המהגרים  עמוקות.  אנטישמיות  דעות  שוררות  שבהן 
למצוא  בניסיון  בהישרדות,  בעיקר  עסוקים  החדשים 
בסביבה  ולהתאקלם  השפה,  את  ללמוד  מחיה, 
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ובתרבות החדשות.

החוגים  מן  לבוא  ממשיכים  התקריות  ֵעי  ְמַבצְּ
מוסלמית,  הגירה  של  קודמים  גלים  של  הרדיקליים 
אחוז   16 של  העלייה  לדוגמה,  הקיצוני.  הימין  מן  או 
מיוחסת  איננה  בברלין,  האנטישמית  בפעילות 
למהגרים החדשים, למרות שרוב ההתקפות הפיסיות 
על יהודים בוצעו ע”י מוסלמים. מעשי חילול והשחתה 
נגד בתי-קברות ומונומנטים יהודיים מיוחסים בעיקר 
השמאל  מצד  האלימות  רמת  הימין.  מן  לבריונים 

הקיצוני נותרה נמוכה.

עם זאת, לנוכחותם של המהגרים היתה השפעה ראויה 
לציון, אם כי עקיפה: להתחזקותו של הימין הקיצוני 
לא מתלוות הכרזות אנטישמיות פומביות יותר בוטות 
שנאת  של  המתחזקת  לאווירה  אך  תכופות,  יותר  או 
להפוך  מתמיד  פוטנציאל  יש  פופוליזם  ושל  זרים 
היא  ליברליים  בחוגים  לאנטישמית. הדאגה המובעת 
של  הדמוקרטיים  ערכיה  על  מאיימת  כזו  אווירה  כי 
אירופה. ככל שנמשך משבר הפליטים, השיח מסביבו 
ונגד  בפרט,  נגדם  וגדלה האלימות  יותר,  ארסי  נעשה 

קבוצות מיעוט בכלל.

התגובה בקהילות היהודיות 

הביאה  לא  האנטישמיות  התקריות  במספר  הירידה 
אדרבא  היהודיות.  הקהילות  בקרב  ביטחון  לתחושת 
עם  יחד  הבולטת,  והצבאית  המשטרתית  הנוכחות   -
צעדי ביטחון נוספים שננקטו, מקובלים והכרחיים ככל 
לתחושה  הם  גם  תורמים  הטרור,  נגד  במאבק  שיהיו 
אלה  צעדים  אם   - הקהילות  את  האופפת  החרדה 

נחוצים, אזי יש סיבה טובה לדאגה.

למרות שגל המהגרים, שרובם באים ממדינות ספוגות 
איננו  ואנטי-ישראליות,  אנטישמיות  באידיאולוגיות 
המקור )לפחות לעת עתה( לגידול באנטישמיות, הוא 
כקהילות,  וגם  כיחידים  גם  היהודים,  מן  לחלק  גרם 
ולחשוב  אירופה  מעל  הסערה  חשרת  את  לראות 

לכך,  בנוסף  ביבשת.  היהודי  הקיום  סיכויי  על  מחדש 
מהווה  איננה  האלימות  התקריות  במספר  הירידה 
מילוליים  בביטויים  המתמשכת  העלייה  על  פיצוי 
העוינת  האווירה  ושל  אנטישמיות  של  וחזותיים 
המכיר  עם  בתור  במקביל,  מולידים.  אלה  שביטויים 
היהודיות  הקהילות  הפליט,  גורל  את  המר  מניסיונו 
באופן  החדשים.  למהגרים  יד  להושיט  חובה  חשות 
בין הפטיש האתני  זה, חלק מיהודים מוצאים עצמם 

והסדן ההומניטרי.9

חלק 2 - מדד תלת-ממדי של 
האנטישמיות בארה”ב

היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  השנתית  ההערכה 
גלובליזציה.  לבין  לאומיות  שבין  במתח  השנה  דנה 
ההשלכות  את  סקרנו  ההערכה  של  השונים  בפרקיה 
הכלכלית,  בזירה  הלאומני  הגל  מן  הנובעות 

הגיאופוליטית והתרבותית.

אף שהוא עדיין רק תופעה שולית בתוך הגל השמרני, 
בולט  מקור  הוא   )”Alt-right“( האלטרנטיבי  הימין 
ושתי  אחת  עיקרית  שאלה  היהודים.  אצל  לדאגה 

שאלות משניות הוסיפו שמן למדורת הוויכוח:

האם צמיחתו של הימין האלטרנטיבי היא תופעת . 1
תרבותי  נחשול  של  ראשיתו  שהיא  או  שוליים 
שיסכן 70 שנים של שגשוג ושל השתלבות חברתית 

מוצלחת של יהודים באמריקה?

את . 2 יטביעו  הלבן  הגזע  לעליונות  הקוראים  האם 
חותמם האנטישמי על המוני הלבנים המתוסכלים, 
“הצווארון הכחול” הרואים עצמם כקורבנות  אנשי 
לראות  יותר  והנוחים  הכלכלית  הגלובליזציה 
ביהודים ובשאר קבוצות המיעוט שעירים לעזאזל?

האם גישתו הרפה באופן יחסי של הנשיא טראמפ . 3
רק  שהיא  או  תמיכה,  של  סימן  מהווה  זו  לתנועה 
מס שפתיים לאחד הבסיסים החשובים ביותר של 
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התמיכה הפוליטית בו?

המאורעות בשארלוטסוויל ב-12 באוגוסט היו אופייניים 
למלחמה הנמשכת כבר כמאה שנה והמציבה שני חזונות 
ההיתוך”  “כור  של  החזון   - זה  כנגד  זה  אמריקה  של 

השוויון  רעיונות  את  הכולל  מהגרים,  כלפי  הידידותי 
והסובלנות, לעומת האידיאל ה”נאטיביסטי” של אמריקה 
ומהשפעות  העולם  ברחבי  מהסתבכויות  חופשית 
ההשקפות  שתי  בין  המאבק  גופא.  באמריקה  זרות 

20162015רבע ראשון בשנת 2017מגמה

דעות פומביות לגבי יהודים 

10%9%בעלי דעות אנטישמיות )%(10

התנהגות אנטישמית )מספר התקריות כפי שדווח לרשויות השלטוניות(11

34%+86%+עלייה/ירידה )%(

3656תקיפות

510377ונדאליזם

720509הטרדה

1,266942סה”כ

0.20.13מספר התקיפות הגופניות לכל 1,000 יהודים

12 )AJC אנטישמיות כפי שהיא נתפסת ע”י יהודים )בהתאם ל

האם האנטישמיות כיום מהווה בעיה  חמורה 
בארה”ב?

41%21%

האם האנטישמיות כיום מהווה בעיה במידת 
מה בארה”ב?

52%43%

האם האנטישמיות כיום מהווה בעיה  חמורה 
מאוד או מהווה בעיה  במידת מה בקמפוסים 

של מכללות בארה”ב?

69%56%74.2%

86%89.9%האם האנטישמיות מהווה כיום בעיה  באירופה? 

טבלה 2: אנטישמיות בארה”ב   
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על  להשיב  המסוגל  איש  אין  וכרגע  בקלות,  ייפתר  לא 
יכולים  אנו  ואין  הואיל  לעיל.  שהוצגו  השאלות  שלוש 
אודות  השונות  ההשקפות  תקפּות  את  בדיוק  לקבוע 
מתודולוגיה  לספק  עצמנו  על  ניטול  הללו,  השאלות 
משולבת דומה למדידת האנטישמיות באמריקה. לאור 
האירופית  האנטישמיות  בין  האינהרנטיים  ההבדלים 
לבין זו האמריקנית, אנו נשמור על הפרדה בין ניתוחים 
אלה ונספק למנהיגים ולמנהלים מקצועיים יהודים כלי 

שיסייע להם בקבלת החלטותיהם.

מדד האנטישמיות המשולב של המכון למדיניות עם 
יהודי מתייחס, כפי שצויין לעיל, לשלושה ממדים:

דעות וגישות פומביות כלפי יהודים. ממד 1:  

)אלימות  אנטישמיות מסוגים שונים  תקריות  ממד 2:  
וחילול  רכוש  השחתת  ונדאליזם,  התקפות,  קיצונית, 
התנהגות  איומים,  יהודיים,  מקודשים  ואתרים  נכסים 
גסה ומתעללת, ספרות(, כולל הטרדה בְסֵפירת הסייבר.

אנטישמיות כפי שהיא נתפסת ע”י יהודים.  ממד 2: 

קיימים נתונים גם עבור הממד הראשון )דו”חות הליגה 
נגד השמצה ו”פיו”( והשני. לעומת זאת, מורגש מחסור 
המתייחס  השלישי,  הממד  לגבי  שיטתיים  בנתונים 
אמריקה.  יהודי  בקרב  מאנטישמיות  הדאגה  למידת 
והמלצתנו  עקיפים  מידע  במקורות  נשתמש  לפיכך 
אולי  שיטתיים,  נתונים  להפיק  תהיה  העיקרית 
יסוד  לזכויות  האירופי  הארגון  של  העבודה  בהשראת 

European Agency for Fundamental Rights (FRA).

דעות פומביות כלפי יהודים ממד 1:  

בהתאם לממצאי הליגה נגד השמצה, 9 אחוזים מקרב 
האוכלוסייה הבוגרת בארה”ב בשנת 2014 ו-10 אחוזים 
מרכז  פי  על  אנטישמיות.  בדעות  החזיקו  ב-2015 
הבוגרת  מהאוכלוסייה  מחצית   ,)2014( “פיו”  המחקר 
 67( יהודים  כלפי  בארה”ב מתייחסת ב”חמימות רבה” 
אחוז מעל “מדחום התחושה” של “פיו”(. רק 9 אחוזים 
ליהודים  מתייחסים  בארה”ב  הבוגרת  מהאוכלוסייה 

ב”קרירות רבה” )33 אחוז מתחת ל”מדחום התחושה” 
של “פיו”(. בעניין זה יש התאמה מלאה בין נתוני “פיו” 

לבין אלה של הליגה נגד השמצה.31

ממד 2:   תקריות אנטישמיות

מספר  כי  מראים  השמצה  נגד  הליגה  של  נתונים 
בשנים  מאוד  עלה  בארה”ב  האנטישמיות  התקריות 

41.2016-17

ממד 3: אנטישמיות כפי שהיא נתפסת ע”י יהודים

הוועד  מסקר  הלקוחים  ממצאים  מצטטים  אנו  להלן 
דומה  האחרון.  הקיץ  בשלהי  שנערך  היהודי-אמריקני 
שהתגובות בסקר משקפות את התפיסה בקרב יהודים, 
כפסולה  נחשבה  אנטישמיות  שבהן  שנים  לאחר  כי 
ככל  נפתח מרחב חדש, שולי  לחלוטין בשיח הציבורי, 
שיהיה, שבו יש לה מקום. דאגה זו גברה לנוכח הקיטוב 
שנוצר בעקבות הבחירות לנשיאות ב-2016. האירועים 
הניאו- להפגנת  התקשורתי  והכיסוי  בשארלוטסוויל 
את  יתפסו  לא  "יהודים  ושאגו  לפידים  שנשאו  נאצים 

מקומנו" יצרו תחושה של אי-רגיעה.

הקונגרס  של  היהודית-אמריקנית  הקהל  דעת  סקר 
שתי  כלל   2016 מאוגוסט  היהודי-אמריקני 
“האם  השאלה  על  זה.51  לנושא  שהתייחסו  שאלות 
השיבו  בארה”ב?”  בעיה  כיום  מהווה  האנטישמיות 
אחוזים;   21  - מאוד  חמורה  )בעיה  בחיוב  אחוז   73
“האם  השאלה,  על  אחוז(.   52  - מה  במידת  בעיה 
אנטישמיות מהווה כיום בעיה בקמפוסים של מכללות 
חמורה  )בעיה  בחיוב  אחוז   57 השיבו  אמריקניות?” 
מאוד - 23 אחוז, או בעיה במידת מה - 34 אחוז(. בסקר 
קודם שנערך באוגוסט 2015, לא הוצגה שאלה כללית 
העובדה  )עצם  בארה”ב  אנטישמיות  אודות  כלשהי 
ששאלה כללית נוספה בשנת 2016 עשויה לסמן כי יש 
זה(, אך היא כללה את השאלה  עלייה בדאגה בנושא 
אנטישמיות  אודות  שאלות  שתי  וכן  קמפוסים,  לגבי 
הנשאלים  מן  אחוזים   74.2 ב-2015,  באירופה. 
אנטישמיות  קיימת  האם  השאלה  על  בחיוב  השיבו 
מאוד,  חמורה   - אחוזים   20.4( בארה”ב  בקמפוסים 
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53.8 אחוזים - במידת מה(. ירידה זו, על פי הסקרים, 
)מ-74.2 אחוזים ב-2015 ל-57 אחוז ב-2016( מנוגדת 
כל  ללא  התרחשה  והיא  האינטואיטיבית,  לתחושה 
הקמפוסים  שנושא  לשער  ניתן  לפיכך  מבני.  שינוי 
הימין  של  הגואה  האנטישמיות  מלחמת  בצל  העומד 
נושא  היתה  אנטישמיות   ,2015 בשנת  האלטרנטיבי. 
פחות מיִידִי בחריפותו מבחינתם של יהודי אמריקה, 
יחסית  הרחוקה  לעדשת התופעה  נתפס מבעד  והוא 
באירופה.  יותר  עוד  הרחוקה  והתופעה  בקמפוסים, 
ואכן, ב-2015, 89.9 אחוזים מן המשיבים הביעו דאגה 
הואיל  מן האנטישמיות המתפתחת ביבשת הישנה.61 
מסורתי  באופן  יוחסה  בקמפוסים  והאנטישמיות 
קיצוני  שמאל  פעילי  של  יחסית  קטן  למספר  בעיקר 
ותנועת ה-BDS, יתכן שהירידה מסמנת כי הבולטוִת 
הימין האלטרנטיבי  בנוסח  הגוברת של האנטישמיות 
האנטישמיות  מאשר  יותר  המשיבים  את  מדאיגה 

השמאלנית המוכרת.

שגם  דומה  כי  העובדה  את  ממחיש  המשולב  המדד 
תקריות אנטישמיות וגם הדאגה מאנטישמיות בקרב 
ובכוונתנו  הואיל  עלייה.  בקו  נמצאות  ארה”ב  יהודי 
לעקוב אחרי התפתחות המדד ולאסוף נתונים אמינים 
על האנטישמיות כפי שהיא נתפסת ע”י יהדות ארה”ב, 
לפעולה  כיוונים  לעבד  נוכל  בעתיד  כי  מקווים  אנו 

קונקרטית בנושא זה.

דיון בהשלכות

בצרפת . 1 אנטי-יהודית  באלימות  ירידה 
ובגרמניה בבריטניה  העלייה   לעומת 

תמונה  מציג  הממדים  שלושת  נתוני  של  השילוב 
האנטישמיות  התקריות  שמספר  בעוד  כוללת. 
עלייה  בקו  נמצאים  מעוררות  שהן  והדאגה 
למרות  הפוך.  המצב  בצרפת  ובגרמניה,  בבריטניה 
בכל  דומות  וגיאופוליטיות  כלכליות  מגמות 
שלוש  בין  בולט  להבדל  עדים  אנו  אירופה,  רחבי 

כאן. מחויבות  הארצות המערב-אירופיות שנבדקו 
ממשלתית למאבק באנטישמיות מהווה את הגורם 
התקריות  במספר  בירידה  ביותר  והחשוב  היחיד 
השנתית  בהערכה  שששיערנו  כפי  האנטישמיות. 
להצהרות  הודות  השנה,  שאושר  וכפי  אשתקד, 
של  החד-משמעיות  הקונקרטיות  ולפעולות 
ממשלת צרפת, ירד מספר התקריות האנטישמיות 
של  בנחישותה  ביטחון  לחוש  החלו  צרפת  ויהודי 

ממשלת צרפת להגן עליהם.

של . 2 תקיפים  לגינויים  משמעות  יש 
בכירים פוליטיים  מנהיגים  מצד   אנטישמיות 
אלמנט מעניין שאנו יכולים לזהות באירופה ובארה”ב 
פוליטיים  מנהיגים  של  לפעולותיהם  כי  הוא  כאחד 
שהזכרנו,  כפי  ביותר.  רבה  חשיבות  נודעת  בכירים 
ובארה”ב  באירופה  הקיצוני  שהימין  בכך  חדש  אין 
)עליונות הגזע הלבן,  מורכב מתת-קבוצות מגוונות 
ניאו-נאצים ואנטישמיים גזעניים  לאומנים קיצונים, 
הקיצוני  הימין  שמייצר  החרדה  אחרים(.  מסוגים 
קשורה, יותר מכל דבר אחר, לגישתם של המנהיגים 
בעמדות השלטון הבכירות כלפי כוחות קסנופוביים 
וריאקציוניים אלה. ככל שבעלי העמדות השלטוניות 
המרחב  שגדל  וככל  כלפיהם,  סובלנות  יותר  מגלים 
כך  הציבורית,  בְסֵפירה  לתפוס  מורשים  שהם 
מקבלי  כאשר  ובצדק.  היהודית,  החרדה  גדלה 
חד- ובצורה  רם  בקול  מגיבים  הבכירים  ההחלטות 
שיעור  פוחת  אנטישמיות,  תופעות  כלפי  משמעית 
תחושת  ומתחזקת  אנטי-יהודיות  ההתנהגויות 
צרפת. של  המקרה  שמוכיח  כפי  היהודית,   הנוחות 
ביכולתנו  הצרפתי,  המקרה  מן  הלקחים  סמך  על 
פוליטיים  שאישים  רצוי  כדלקמן:  להמליץ 
ואינטלקטואלים ישראלים ויהודיים יעודדו מנהיגים 
פוליטיים ואזרחיים בכירים לנקוט עמדה ברורה נגד 
של  לביטחונם  מחויבותם  את  ולהפגין  אנטישמיות 
מוחשיות  פעולות  ע”י  שיגובו  הצהרות  היהודים. 
 )1( המדד:  מרכיבי  לשלושת  ביחס  מועילות 
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המפתיעה  והירידה  לגביו,  ספקות  לעורר  עלול  זה  הסבר   16
בעיות  היו  לשער  אפשר  ראשון  במבט  נוסף.  למחקר  ראויה 
מתודולוגיות, או שינוי בצורה שבה נערכו הסקרים בכל אחת 
סטרוקטורלי  משהו  כי  היא  אחרת  השערה  השנים.  משתי 
מוסדות  ביותר  מנהלים  שיותר  יתכן  בקמפוסים.  השתנה 
להצהרות  בדומה  ותר,  תקיפות  הכרזות  השמיעו  אקדמיים 
 שהושמעו ע”י מנהיגים פוליטיים באירופה. יתכן שתנועת ה-

הצורך  את  יותר  עוד  מחזק  זה  פער  מפלות.  נחלה   BDS
של  במדידה  יהודי  עם  למדיניות  המכון  ע”י  ומודגש  החוזר 
האנטישמיות באופן עקבי, רחב יריעה ורלבנטי לצעדי מדיניות  

כי ביטויי שנאה ליהודים  יובהר המסר  לאנטישמים 
מחויבות   )2( ואופן;  צורה  בשום  מקובלים  אינם 
נמרצת  בצורה  ולפעול  היהודים  לצד  להתייצב 
היהודים   )3( אנטישמיות;  פעולות  מפני  מרתיעה 
לביטחונם  ארצם  של  במחויבות  אמון  לחוש  שבים 

לתחושה נוחה כאזרחים מלאים במדינתם. 
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הישראלים בחו"ל  11
1. הקדמה

מבין  אחת  דמוגרפית  תופעה  ומנתח  דן  זה  פרק 
ההערכה  של  הדמוגרפי  במחוג  שצוינו  הסוגיות 
ישראלים  של  הגירה  היהודי:  העם  של  המשולבת 
היא  בוואקום;  מתקיימת  אינה  זו  תופעה  לחו"ל. 
וזהותיים  חברתיים  אידאולוגיים,  היבטים  מערבת 
חשובות  והשלכות  משמעויות  לה  יש  כן  כמו  רבים. 

למדיניות. 

בדומה למרבית המדינות המערביות, גם לישראל יש 
תפוצה של אזרחים שהעתיקו את  מגוריהם למדינה 
אחרת. העזיבה את ישראל )שלעיתים מכונה "ירידה"( 
מהתנאים  מדחייה  החל   - שונים  משיקולים  מונעת 
ישראל,  של  והפוליטיים  התרבותיים  הכלכליים, 
וסגנונות חיים  וכלה במשיכה להזדמנויות מקצועיות 
אחת  סיבה  אין  קרובות  לעיתים  אחרים.  במקומות 
היתרונות  את  משקללים  אנשים  להגירה.  ויחידה 
רבים  בתחומים  והמשפחתיים  האישיים  והחסרונות 
גם  כמו  להגר,  ההחלטה  את  לקבל  אותם  המובילים 
את הבחירה במדינה החדשה. עוזבים רבים לא בהכרח 
עוברים  הם  לצמיתות;  עזיבה  על  מראש  מחליטים 

שבסופן  שנים,  מספר  בת  להתנסות  אחרת  למדינה 
היא עשויה להפוך לקבועה, או במעבר למדינה אחרת, 
בחו"ל  מהנשארים  רבים  ארצה.  שיחזרו  מי  גם  ויש 

ימשיכו להגדיר עצמם כישראלים.

השינוי  היא  האחרונות  בשנים  בולטת  התפתחות 
בהתייחסות, הן של הציבור והן של הממסד הישראלי, 
לישראלים  והן  הארץ  את  העזיבה  תופעת  לעצם  הן 
שלילת  של  רבות  שנים  לאחר  בחו"ל.  המתגוררים 
למרבית  כיום  כלפיה,  גנאי  והתבטאויות  ההגירה 
הישראלים יש מכר או קרוב משפחה המתגורר בחו"ל, 
ולרצונו של  לזכותו  יותר  והבנה רבה  קיימת פתיחות 
זהו  כי  והכרה  להתגורר,  היכן  לעצמו  לבחור  הפרט 
הישראלית  החברה  של  הנורמליזציה  מתהליך  חלק 
המנהיגות  גם  האומה.  לבניין  היסודות  הנחת  לאחר 
בקרב  הקיים  לפוטנציאל  מודעת  הישראלית 
פוליטי  לובי  הסברה,  של  כמשאב  בחו"ל  הישראלים 
יותר  אמפטי  כלפיהם  היחס  לפיכך,  תרומות.  וגיוס 
משהיה בעבר. כך, למשל, בכנס המנהיגות הישראלית 
בתפוצות שנערך בפברואר 2015 בישראל, בירך הנשיא 
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ריבלין את המשתתפים במכתב ששלח "בשם מדינת 
מישראלים  המתבקש  האתגר  על  עמד  בו  ישראל", 
בחו"ל לבסס ולשמר את הזהות הישראלית והיהודית, 
ישראל  למדינת  לחיבור  למאמציהם  הערכה  והביע 
המשמעות  את  הנשיא  הדגיש  במכתב  ותרבותה. 
הקהילתית והמדינית של הקהילה הישראלית בחו"ל 
בעולם,  היהודיות  הקהילות  בין  הקשרים  לחיזוק 
וכינה  עברו,  אליהן  למדינות  ישראל  מדינת  ובין 
ככל  לים.1  שמעבר  "קרובים"  בחו"ל  הישראלים  את 
בחו"ל,  אזרחיה  כלפי  עמדותיה  את  מרככת  שישראל 
נוח  מרגישות  המקומיות  היהודיות  הקהילות  גם  כך 
יותר לפתוח את דלתותיהן בפני הישראלים העוזבים 

את הארץ.

לאחרונה אנו עדים גם ליוזמות של ישראלים להקים 
לצד  מגוריהם.  במקומות  פעילויות  ולמסד  ארגונים 
יהודיים  חגים  סביב  ותרבותיים  חברתיים  אירועים 
של  לאור  הוצאה  הישראלי,  העצמאות  ויום  מרכזיים 
ואלקטרוניות,  כתובות  במהדורות  בעברית  עיתונים 
בבתים  היהודית(  הסוכנות  )מטעם  ופעילויות 
מרכזיות  מדינות  בכמה  היום  פועלים  ישראליים, 
גדול  מהם,  אחד  ישראלים.  של  עצמאיים  ארגונים 
יש  לו   Israel American Council -ה הוא  במיוחד, 

עשרה סניפים בערים שונות ברחבי ארה"ב.

בחו"ל,  הישראלית  התפוצה  את  נגדיר  זה  בפרק  
בקבוצה  הכלולים  של  הגיאוגרפי  פיזורם  על  נתבונן 
והחברתיים-כלכליים  הדמוגרפיים  ובמאפייניהם  זו 
ההזדהות  מידת  של  ניתוח  עם  יחד  המרכזיים, 
גם  נתאר  לישראל.  שלהם  והזיקה  שלהם  היהודית 
כלפי  הישראלית  האוכלוסייה  של  עמדותיה  את 
נתונים  על  בהתבסס  בחו"ל,  המתגוררים  ישראלים 
חדשים מפרויקט הפלורליזם של המכון. לבסוף נעלה 
בין  הקשרים  חיזוק  שמטרתה  למדיניות  המלצות 

ישראל לבין אזרחיה המתגוררים במרחק ממנה.

2. נתונים מספריים 

שונים,  מידע  מקורות  בהגדרות,  אי-אחידות  חרף 
ישנה  נתונים,  ובהיקף  באיכות  אזוריים  והבדלים 
הסכמה רחבה בקרב חוקרים וגורמי ממסד כי מספר 
הוא  בחו"ל  קבע  דרך  המתגורר  היהודים  הישראלים 
ילידי  כולל את  זה  אומדן   .2)1 )לוח  נפש  מיליון  כחצי 
לישראל,  עלו  בחו"ל,  שנולדו  יהודים  גם  כמו  ישראל 
או  שלהם  המוצא  למדינת  חזרו  שנים  כמה  ולאחר 
עוד כמה רבבות  ישנם  היגרו למדינה חדשה. מלבדם 

ילדים של ישראלים שנולדו בחו"ל.

לוח 1. מספר הישראלים בחו"ל, 1989-2015

מספרשנה

1989300,000

1999480,000

2009542,000

2015575,000

מקור: כהן, 2011; הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 
2012; למ"ס, שנתונים סטטיסטיים.3

חלק  גם  הגירה,  הקולטות  אחרות  למדינות  בדומה 
החדשה.  בחברה  נקלטים  אינם  לישראל  מהעולים 
בחו"ל  הישראלים  מן  ממחצית  יותר  קצת  למעשה, 
מוצאם  לארץ  שחזרו  עולים  והם  בישראל,  נולדו  לא 
ישראל  ילידי  שיעור  שלישית.4  למדינה  היגרו  או 
כל  מסך  אחוזים  כ-6  הוא  בחו"ל  המתגוררים 
עזיבה  שיעור  הארץ.  ילידת  הישראלית  האוכלוסייה 
זה גבוה רק במקצת מהממוצע של המדינות החברות 
שווייץ,  זילנד,  ניו  של  מזה  נמוך  אבל   ,OECD-ב
אזרחים  של  העזיבה  שיעור  ובריטניה.  אוסטריה 
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במובהק  נמוך  אחרת  במדינה  שנולדו  ישראלים 
בארה"ב.5  או  בבריטניה  מהגרים  של  לזה  בהשוואה 

חרף תנודות בשיעור העזיבה )מספר העוזבים יחסית 
הרי  הישראלית(,  היהודית  האוכלוסייה  של  לגודלה 
אלף  לכל   1.9( צמצום  במגמת  היה  הוא  שלאחרונה 
 6.)2010 בשנת  לאלף   2.1 לעומת  ב-2014  תושבים 
במילים אחרות, שיעור העזיבה היה איטי יותר מקצב 
כן,  כמו  בישראל.  היהודית  האוכלוסייה  של  גידולה 
 - ההגירה  מאזן  האחרונות,  השנים  חמש  באותן 
ההפרש בין מספר הישראלים שיצאו לחו"ל ושהו שם 

שנה ומעלה לבין מספר החוזרים לאחר שהות רצופה 
בהשוואה  משמעותית  נמוך  היה   - ויותר  שנה  של 
כי  גם  לציין  יש   .)2.1 )גרף  הקודמות  השנים  לחמש 
כרבע מכלל העוזבים לאחרונה, המוגדרים כ"יהודים 
דהיינו  ה"אחרים",  לקבוצת  משתייכים  ואחרים", 
ההלכה.  על-פי  יהודים  שאינם  השבות  חוק  זכֵאי 
בסך הכול, בהתחשב בהרכבה של אוכלוסיית ישראל 
הביטחוני  והמצב  חו"ל(,  ילידי  של  גבוה  )שיעור 
של  העזיבה  שיעור  כי  לקבוע  ניתן  באזור,  המתוח 

ישראלים את ארצם הוא נמוך.7

גרף 2.1. ישראלים יוצאים וחוזרים לאחר שהות רצופה בחו"ל של שנה ומעלה ומאזן הגירה 
)באלפים(

מקור: לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, שנתונים סטטיסטיים, שנים נבחרות. 

המרכזית  הלשכה  שפרסמה  נתונים  זאת,  עם 
זה  פרסום  ירידת  לפני  ימים  ממש  לסטטיסטיקה 
כי  מראים   )14.8.2017 לתקשורת"  )"הודעה  לדפוס 
ישראלים  של  ההגירה  מאזן  גדל  שוב   2015 בשנת 

שהוא  חזרות(  פחות  )יציאות  אלפים  ל-7.8  והגיע 
הגבוה ביותר מאז שנת 2008. כמו כן, שיעור העזיבה 

של יהודים ואחרים עמד בשנת 2015 על 2.5.

יציאות חזרות    מאזן  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

25

20

15

10

5

0

21.5

11.5

10.5

22.4

12.8

9.6

21.2

11.9

9.3

19.1

10.6

8.5

15.9

11.0

4.9

15.6

10.2

5.4

16.2

9.5

6.7

15.9

8.8

7.1

16.2

8.9

7.3

15.7

8.9

6.8
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שלישים  לשני  מחצית  בין  שונים,  אומדנים  לפי 
ריכוזים  בארה"ב.  התיישבו  העוזבים  מהישראלים 
בקנדה,  נמצאים  נוספים  משמעותיים  ישראלים 
בגרמניה.  גם  ולאחרונה  צרפת,  אנגליה,  אוסטרליה, 
אזרחות  בעלי  מרוסיה,  עולים  רבבות  כמה  כן,  כמו 

ישראלית, שבו למדינת המוצא שלהם )גרף 2.1(.8

היקף העזיבה קשור באופן הדוק עם המצב הביטחוני 
והכלכלי בישראל. הדבר בא לידי ביטוי בכמה תקופות 
בולטות כמו לאחר מלחמת יום-הכיפורים, או בשנות 
המאה  בראשית  השנייה,  האינתיפאדה  של  השיא 
דמוגרפיות  לפי תכונות  זאת, העוזבים,  עם  הנוכחית. 
על  אחיד  באופן  מתפזרים  אינם  וחברתיות-כלכליות, 

פני אזורי ההתיישבות השונים.

3. מאפיינים

3.1 דמוגרפיה

של  מייצג  חתך  אינם  לחו"ל  הישראלים  המהגרים 
גיוונם  חרף  הישראלית.  היהודית  האוכלוסייה 
כללי  באופן  לקבוע  ניתן  והחברתי-כלכלי,  הדמוגרפי 
כי הם קבוצה סלקטיבית  חיובית. בראש ובראשונה, 
הישראלים המהגרים הם צעירים. בשנת 2014, בקרב 
שנה  ברציפות  בחו"ל  ושהו  ישראל  את  שעזבו  מי 
של  שחלקם  בעוד   39 עד   20 בני  היו   41% ומעלה, 
)"יהודים ואחרים"(  גילאים אלו באוכלוסייה היהודית 
בישראל היה 27% בלבד.9 התבוננות על הרכב הגילים 
)ילידי הארץ( במדינות ה-OECD מראה  של ישראלים 
כי שיעור בני 25-54 גבוה ב-14% משיעור קבוצת גיל 
 69%  – בישראל  המתגוררים  ישראל  ילידי  בקרב  זו 
עיקריים,  אזורים  לפי  בחלוקה  בהתאמה.  ו-55%, 

גרף 2.2. פיזור גיאוגרפי של יהודים ילידי ישראל בחו"ל, לפי מדינות ואזורים עיקריים )באחוזים(

אפריקה           מזרח רחוק            מזרח אירופה           יתר מערב אירופה           אנגליה           קנדה           ארה"ב           

57.0%

7.8%
5.4%

20.8%

3.1%
2.6% 3.2%

חושב מתוך: כהן, 2011



85 המכון למדיניות העם היהודי

בקרב   61.6% של  מינימום  בין  נע   25-54 בני  שיעור 
של  למקסימום  אירופה  במזרח  שהתיישבו  ישראלים 
סקנדינביה  במדינות  שהתיישבו  אלה  בקרב   72.8%
)גרף 3.1(. ההבדלים גדולים אף יותר בהתפלגות לפי 
מדינות: מ-55% של גילאי 25-54 בניו זילנד עד 84% 

בנורבגיה.10

יחסית  חדשה  קבוצה  הם  הישראלים  בגרמניה, 
בקרב  ציבורית.  לב  תשומת  גם  לאחרונה  שמשכה 
כ-80%  בגרמניה,  כיום  המתגוררים  בוגרים  ישראלים 
מהווה  זו  גילים  שקבוצת  בעוד   18-35 בגילאי  הם 
הבוגרת  הישראלית  האוכלוסייה  מכלל  בלבד  כשליש 
הישראלים  בקרב  אחרות,  במילים  בהכנה(.  )רבהון, 

בחו"ל ישנו ייצוג יתר של אוכלוסייה צעירה. 

כן, בקרב צעירים ישראלים שעזבו לאחרונה ישנו  כמו 
ו-41%   59% נשים:  לעומת  גברים  של  גבוה  שיעור 
)לעומת חלוקה מגדרית שווה של שכבת גיל זו בקרב 
במדינות  ישראל  ילידי  עבור  בישראל(.11  היהודים  כלל 
ו-45%,   55% של  הוא  ונשים  גברים  בין  היחס   ,OECD

נשים  על  ישראלים  גברים  עודף   .)3.2 )גרף  בהתאמה 
)והדבר  סקנדינביה  בארצות  במיוחד  נצפה  ישראלים 

גרף 3.1. הרכב גילים של ישראלים ילידי הארץ בחו"ל ושל האוכלוסייה היהודית בישראל 
)באחוזים(

 מזרח 
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34

מקור: כהן, 2011.

גברים  בין  נישואים  של  נפוצה  תופעה  משקף  אולי 
ישראלים  ובקרב  סקנדינביות(  ונשים  ישראלים 
וצ'כיה.  הונגריה  פולין,  כמו  אירופיות  מזרח  במדינות 
מאוד  הוא  המגדרי  היחס  זאת,  לעומת  בגרמניה, 
ציינו  לא  בגרמניה  מהישראלים  אחוזים  כשני  מאוזן; 

את זהותם המגדרית כאיש או אישה אלא "אחרת".12
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3.2 אזרחות

במדינות  המתגוררים  ישראל  מילידי  שלישים  כשני 
המגורים  מדינת  של  באזרחות  מחזיקים   OECD-ה
במדינות  במיוחד  גבוה  שיעורם   .)3.3 )גרף  שלהם 
)כולל  אירופה  מערב  ובארצות  אנגלית,  דוברות 
של  באזרחות  המחזיקים  שיעור  סקנדינביה(.  מדינות 
מדינת ההתיישבות שלהם נע בין שיעורים נמוכים של 
כחמישית בלוקסמבורג, רבע בגרמניה, כשליש בספרד 
ובדנמרק,  באוסטריה   לכמחצית  עולה  ובפורטוגל, 
עשרה  מכל  כשמונה  של  גבוהים  לשיעורים  ומגיע 

מציעים  אנו  ופולין.13  קנדה  באוסטרליה,  ישראלים 
אלו. הראשון  בין-אזוריים  להבדלים  שלושה הסברים 
כאשר  הישראלים,  המתיישבים  של  שונה  ותק  הוא 
שיעור גבוה של ותיקים מגדיל את הסיכוי לאזרחות, 
ולהפך. ההסבר השני הוא הבדלים במידת הקושי או 
רקע  הוא  השלישי  ההסבר  אזרחות.  להשגת  הקלות 
שנולדו  הגם   - צאצאים  על  המקל  במקום,  משפחתי 

בישראל - לקבל אזרחות של המדינה הקולטת.  

גרף 3.2. הרכב מגדרי של ישראלים ילידי הארץ בחו"ל ובישראל )באחוזים(

 מזרח 
אירופה

 דרום
אירופה

 מערב
אירופה

ישראל מדינות 
OECD

מדינות 
דוברות 
אנגלית

סקנדינביה

100

 80

60

40

20

0 

נשים         גברים

69.0

31.0

65.7

34.3

57.3

42.7

53.8

46.2

55.1

44.9

55.4

44.6

51.5

48.5

מקור: כהן, 2011. 
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3.3 השכלה ותעסוקה

בממוצע, ישראלים בחו"ל הם אוכלוסייה משכילה. רמת 
שהותם  שמתארכת  ככל  גדלה  עוד  שלהם  ההשכלה 
בחו"ל. בארה"ב, ממוצע שנות לימוד של ישראלים בני 
20-29 בשנת 1980 היה 12.4 שנים; עשור מאוחר יותר, 
הלימוד  שנות  מספר   ,30-39 בני  כבר  היו  הם  כאשר 
הם  כאשר   ,2000 שנת  ועד   13.3 היה  שלהם  הממוצע 
היו בני 40-49, היה להם ממוצע של 14 שנות לימוד.14  
בארה"ב.  לימודים  המשך  על  בחלקו  מעיד  זה  שיפור 
הישארות  של  העדפה  לשקף  יכול  גם  הוא  זאת,  עם 
בארה"ב מצד  מי שהגיעו להישגים השכלתיים גבוהים, 
בעוד  כלכליים,  הישגים  על  השפעה  בודאי  להם  שיש 
שבעלי השכלה נמוכה יותר יעדיפו אולי לחזור לישראל 

ולהשתמש בהיכרות עם שוק העבודה, בקיאות בשפה 
להסתדר  מנת  על  חברתיות,  ורשתות  המקומית 

כלכלית. 

הזמן;  במשך  התחזקה  מישראל  המוחות  בריחת 
יותר  מאוחרים  מהגרים  בקרב  השכלה  בעלי  שיעור 
יותר מאשר של עמיתיהם שהיגרו מוקדם  גבוה  הוא 
על  שהתבסס   ,)2011( שכהן  בעוד  למשל,  כך,  יותר. 
נתונים משנת 2000, מצא כי למחצית מבין הישראלים 
מסקר  שממצאים  הרי  ומעלה,  ראשון  תואר  בארה"ב 
מהישראלים  ל-72%  כי  הראו  כבר   2013 "פיו" 
נתונים  )ניתוח  האמריקאים השכלה אקדמית כלשהי 
שלנו של סקר "פיו"(. הנטייה המתחזקת של ישראלים 

  מקור: כהן, 2011; רבהון ושותפים )בהכנה(.

גרף 3.3. ישראלים ילידי הארץ בחו"ל בעלי אזרחות של מדינת מגוריהם )באחוזים(

 מזרח 
אירופה

 דרום
אירופה

 מערב
אירופה

מדינות 
OECD

מדינות 
דוברות 
אנגלית

גרמניהסקנדינביה

100

 80

60

40

20

0 

לא         כן

56.4

43.6

73.9

26.1

62.4

37.6

32.2

67.8

34.3

65.7

32

68

33.8

66.2
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לגבי  במיוחד  בולטת  להגר  גבוהה  השכלה  בעלי 
מדינות בהן התגמול הכלכלי להשכלה הוא גבוה.15

של  מזו  יותר  גבוהה  השכלה  בחו"ל  לישראלים 
שנות  ממוצע   ,2000 בשנת  למשל,  בארץ.  הנותרים 
הלימוד של הישראלים בארה"ב היה 13.1 שנים ואילו 
הממוצעת  ההשכלה  רמת  בישראל  יהודים  בקרב 
לכך,  בדומה  שנים.  מ-11  יותר  קצת  רק  הייתה 
אקדמי  תואר  בגרמניה  מהישראלים  של-60%  בעוד 
בלבד  כרבע  עבור  נכון  זה  נתון  יותר,  גבוה  או  ראשון 
אחר  נתון  הישראלית.16  היהודית  מהאוכלוסייה 
 OECD במדינות  ישראל  מילידי  אחוזים   3.7 כי  מציע 
אחד  מאחוז  פחות  לעומת  דוקטור  בתואר  מחזיקים 

מילידי ישראל בארץ )בגילאים מקבילים(.17

לפי  ישראלים  בין  בהשכלה  בהישגים  הבדלים  ישנם 
ההישגים  בולטים  מיוחד  באופן  התיישבותם.  אזורי 
אנגלית  דוברות  במדינות  ישראלים  של  ההשכלתיים 
מזרח-אירופה;  בארצות  וקנדה;  ארה"ב  לרבות 
של  ההשכלתי  הפרופיל  השני,  העבר  מן  ובגרמניה. 
בהשוואה  נמוך  הוא  ובצרפת  בסקנדינביה  ישראלים 

לישראלים באזורי תפוצה אחרים.

מה שעוד בולט הוא שיעור בעלי תואר דוקטור בשוויץ 
ומזרח-אירופה.  איטליה,  הישראלים(,  מכלל  )שליש 
יתכן שהם כוללים מספר ניכר של רופאים; ישראלים 
רבים שאינם מצליחים להתקבל ללימודי רפואה בארץ 
ואולי  הונגריה,  או  רומניה  באיטליה,  ללמוד  עוברים 
שיעור לא מבוטל מהם נותר שם. אולם אפשר שחלק 

גרף 3.4. רמת השכלה של ישראלים ילידי הארץ בחו"ל )באחוזים(

 מזרח 
אירופה

 דרום
אירופה

 מערב
אירופה

ישראל מדינות 
OECD

מדינות 
דוברות 
אנגלית

גרמניהסקנדינביה

100

 80

60

40

20

0 

B.A. ומעלה         פחות מתואר אקדמי

48.7

51.3

36.9

63.1

45.3

54.7

49.5

50.5

32.2

67.8

51.2

48.8

59.6

40.4

26.5

73.5

מקור: כהן, 2011; רבהון ושותפים )בהכנה(. 



89 המכון למדיניות העם היהודי

מבעלי התואר השלישי מועסקים כחוקרים בתחומים 
שונים של המדעים. 

באופן עקבי עם השכלה, ישראלים בחו"ל מרוכזים גם 
במשלחי-יד של צווארון לבן. כמחצית מילידי ישראל 
מקצועיים,  במשלחי-יד  עובדים   OECD-ה במדינות 
זה  מממוצע  גבוהים  שיעורים  וניהוליים.  טכניים 
נמצאו, בין השאר, בקנדה, אנגליה, אוסטרליה, צרפת, 
שוויץ וגרמניה, בעוד שהשיעורים הם נמוכים מממוצע 

מקור: כהן, 2011; רבהון )בהכנה(. 

גרף 3.5. משלח-יד של ישראלים ילידי הארץ בחו"ל )באחוזים(

 מזרח 
אירופה

 דרום
אירופה

 מערב
אירופה

ישראל מדינות 
OECD

מדינות 
דוברות 
אנגלית

גרמניהסקנדינביה

100

 80

60

40

20

0 

אחר         צווארון לבן

25.9

74.1

41.1

58.9

38.3

61.7

48.8

51.2

64.6

35.4

49.3

50.7

38.1

61.9

65.9

34.1

סקנדינביה.18  ובמדינות  קטן(  )בהפרש  בארה"ב  זה 
לבן  צווארון  במקצועות  העובדים  הישראלים  שיעור 
הלא- עמיתיהם  בקרב  מהשיעור  אחוז  בכ-20  גבוה 
המדינות,  בכל  כמעט  נכון  זה  אלה;  במדינות  יהודים 
למעט במדינות סקנדינביה.  משלח-יד משקף במידה 
רבה דירוג של הכנסה אשר ביחד מעידים על היתרון 

הכלכלי של ישראלים בחברות המארחות.
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4. הזדהות קבוצתית

4.1 הזדהות יהודית

חלשה  בחו"ל  הישראלים  של  היהודית  הזדהותם 
בישראל.  היהודית  האוכלוסייה  כלל  של  מזו  יותר 
הדבר בולט במיוחד בדפוסי התנהגות קבועים ובעלי 
משמעות דתית כמו שמירת כשרות, ביקורים בבית-

מצומצמים  ההבדלים  שבת.  נרות  והדלקת  כנסת, 
הרבה יותר ביחס לציון חגים יהודים שנתיים כמו צום 
 .)4.1 )לוח  פסח  בסדר  והשתתפות  ביום-הכיפורים 
היא ששיעור  אלו  להבדלים  העיקריות  הסיבות  אחת 
בחו"ל  הישראלים  בקרב  והחרדים  הדתיים  היהודים 

הוא נמוך.19

בחו"ל  הישראלים  בקרב  היהודית  ההזדהות  ברמת 
רמות  התיישבות.  מדינות  לפי  ניכרים  הבדלים  ישנם 
ובדרום- יהודית נמצאו בארה"ב  גבוהות של הזדהות 
ישראלים  של  ההזדהות  זאת,  לעומת  אמריקה. 
חוזרים  מהגרים  הם  מהם  שרבים  לשעבר,  בברה"מ 
לברה"מ(  שבו  ובהמשך  לישראל  שעלו  יהודים  )קרי 
היא מעט נמוכה יותר. באופן מיוחד בולטת ההזדהות 
היהודית החלשה של ישראלים בגרמניה. ניתן לייחס 
זאת לפרופיל הסוציו-דמוגרפי של הישראלים שהיגרו 
מרקע  נשואים,  לא  צעירים,  מהם  שרבים  לגרמניה 
מאוד חילוני ובעלי עמדות פוליטיות הנוטות לשמאל 

)רבהון ושותפים בהכנה(. 

לוח 4.1. הזדהות יהודית בקרב ישראלים בחו"ל ובישראל )באחוזים(

אמריקה צרפתגרמניהארה”ב
הלטינית

ברה”מ 
לשעבר

יהודים 
בישראל

24.04.622.434.221.145.1ביקורים בביכנ”ס )פעם בחודש+(

53.6---34.014.8הדלקת נרות שבת )תמיד(

62.014.368.569.657.668.1צום ביום-כיפור

90.067.285.985.071.694.8השתתפות בסדר פסח

42.0-33.332.135.171.4שמירת כשרות

מקורות: סקר פיו ארה"ב 2013; סקר פיו ישראל 2014; רבהון ופופקו, 2011; רבהון ושותפים )בהכנה(
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משך  התארכות  עם  מתחזקת  היהודית  ההזדהות 
בשלוש  ישראלים  על  התבוננות  בחו"ל.  המגורים 
קהילות גדולות )לוס אנג'לס, בוסטון, מיאמי(, מראה 
שנים  מעשר  יותר  בארה"ב  שנמצאים  מי  בקרב  כי 
בכ-75  גבוה  יהודי  קהילתי  במרכז  החברים  שיעור 
אחוזים מאשר ישראלים עם ותק של עשור או פחות. 
שיעור מי שחברים בבית-כנסת או שומרים על כשרות 
הישראלים  בקרב  אחוזים  שלושים  עד  בכ-25  גבוה 
הוותיקים לעומת החדשים יותר; ההפרשים לפי ותק 
כ-12%  הם  חנוכה  ונרות  שבת  נרות  הדלקת  עבור 

ו-10%, בהתאמה )גרף 4.1(.  

4.2 הזדהות ישראלית

לשמירת  ומגוונות  שונות  דרכים  בחו"ל  לישראלים 
קשר עם ישראל. הדרך העיקרית והשכיחה ביותר היא 
מהישראלים  שני-שלישים  בין  משפחה:  באמצעות 
שומרים  באנגליה  מהישראלים  לכ-98%  ועד  באמל"ט 
הקשרים  בישראל.  משפחה  בני  עם  קבוע  קשר  על 
יותר,  נמוכה  עם חברים בישראל מתקיימים בתדירות 
מהישראלים  כמחצית  כאשר  גבוהה,  זאת  בכל  כי  אם 
בישראל  חברים  עם  קבוע  קשר  מקיימים  בארה"ב 
הישראלים  מבין  לשלושה-רבעים  קרוב  עבור  נכון  וזה 

גרף 4.1. יחס של שיעור שמירת מצוות וזיקות קהילתיות בין ישראלים וותיקים )יותר מעשר 
שנים( לישראלים חדשים )עשור או פחות( בארה"ב

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0 
1.011.11.121.251.76 1.30

השתתפות 
בסדר פסח

הדלקת נרות 
חנוכה

הדלקת נרות 
שבת

חברות במרכז 
קהילתי יהודי

ביקורים 
בביה"כ )לפחות 

פעם בחודש(

כשרות

מקור: רבהון ולב-ארי, 2011
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המתגוררים  ישראלים  עשרה  מכל  כשמונה  באנגליה. 
באנגליה מבקרים בישראל לפחות פעם אחת בשנה; זה 
נכון עבור כשני-שלישים מהישראלים בארה"ב ובצרפת; 
ואילו בקרב ישראלים ביתר המדינות, פחות ממחצית 

מבקרים בישראל לפחות פעם בשנה )לוח 4.2(. 

לרשתות  משתייכים  בארה"ב  מהישראלים  כמחצית 
שיעור  עבור  נכון  זה  אחרים.  ישראלים  של  חברתיות 
באנגליה.  מהישראלים  כ-40%,  של  נמוך,  יותר  קצת 
תוך  אל  בעיקר  מתערים  ישראלים  המקומות  ביתר 
מעגלים חברתיים או של יהודים מקומיים או של לא 
בחו"ל  הישראלים  מבין  למחצית  שליש  בין  יהודים. 
עם הבדלים  ישראלים,  לאתרים  באופן קבוע  גולשים 

קטנים יחסית בין הקהילות הישראליות )לוח 4.2(.

לוח 4.2. הזדהות ישראלית בקרב ישראלים בחו"ל

ברה”מ גרמניהצרפתאנגליהארה”ב
לשעבר

אמל”ט

90.697.873.391.381.667.1קשר משפחתי

52.372.553.959.968.043.0קשרים חברתיים

 ביקורים בישראל 
)לפחות פעם בשנה(

64.286.867.847.847.836.9

 חברים ישראלים 
)רובם/כולם(

51.340.716.516.519.0

גלישה לאתרים ישראלים 
)הרבה מאוד(

45.235.249.530.046.751.3

 מקורות: רבהון ופופקו, 2011; רבהון ושותפים )בהכנה(.

כך,  נחלש.  ישראל  עם  הקשר  בחו"ל,  הזמן  חלוף  עם 
עשר  בארה"ב  הנמצאים  מהישראלים  שכ-85%  בעוד 
חזק  רגשי  קשר  להם  יש  כי  ציינו  פחות  או  שנים 
ישראלים  בקרב   79.1% עבור  נכון  היה  זה  לישראל, 
השיעורים  ומעלה.  שנים  אחת-עשרה  של  וותק  עם 
בהתאמה עבור היכרות עם המצב הפוליטי והחברתי 
 בישראל הם 92.3% ו-69.8%, ועבור הגדרה כישראלי –
ישראלים  בקרב  דומה,  באופן  ו-62.8%.   88.5%
משפחה  עם  הקשר  תדירות  הזמן  עם  בגרמניה, 
וחברים בישראל הולכת ומצטמצמת כמו גם תדירות 

הביקורים בארץ )לוח 4.3(. 
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לוח 4.3. הזדהות ישראלית בקרב ישראלים בארה"ב ובגרמניה לפי וותק

יחס11+ שנים0-10 שנים

84.679.10.93ארה”ב: קשר רגשי לישראל

92.369.80.76ארה”ב: היכרות עם מצב בישראל

88.562.80.71ארה”ב: זהות ישראלית

93.083.90.90גרמניה: קשר עם משפחה

62.745.80.73גרמניה: קשר עם חברים

50.137.20.75גרמניה: ביקורים בישראל )פעמיים בשנה+(

 מקורות: רבהון ופופקו, 2011; רבהון ושותפים )בהכנה(.

פחות.  הכי   - הדתיים  ואילו  בחו"ל  לישראלים  ביותר 
אנו מפרשים זאת בהבדלים בזיקה הציונית של שתי 
וחזקה  חרדים  בקרב  חלשה  אלה:  אחרונות  קבוצות 
כלפי  ביחס  והתוצאה משתקפת  דתיים,  בקרב  מאוד 
מי שבחרו לעזוב את המדינה ולהשתקע במקום אחר. 
ומחבקת  מכילה  גישה  יש  שלחרדים  יתכן  כן,  כמו 
חזקה במיוחד כלפי כל יהודי באשר הוא. אפשר עוד 
שליחים  חב"ד,  במיוחד  חרדים,  לזרמים  כי  להוסיף 
כחלק  עליהם  )גם(  חושבים  שהם  ואפשר  בחו"ל, 
בחו"ל  לישראלים  הקשר  הישראלים.  של  מהקבוצה 
עצמם  שהגדירו  מי  פוליטית:  זיקה  לפי  גם  משתנה 
שייכות  מפגינים  הפוליטית  המפה  של  הימני  בחלק 
שנמצאים  מי  לעומת  בחו"ל  לישראלים  יותר  חזקה 

בשמאל הישראלי )12.4% ו-5.5%, בהתאמה(.20 

5. עמדותיהם של ישראלים כלפי 
עמיתיהם בחו"ל

מבט משלים על הישראלים החיים בחו"ל ניתן לקבל 
מעמדותיו של הציבור הישראלי. לשם כך אנו מציגים 
על-ידי   2017 בחורף  שנערך  סקר  מתוך  ממצאים 
על  פרויקט  במסגרת  היהודי  העם  למדיניות  המכון 
ממדים  בשלושה  מתמקדים  אנו  בישראל.  פלורליזם 
הערכת  בחו"ל,  ישראלים  כלפי  קירבה  עיקריים: 
ישראל,  למדינת  בחו"ל  הישראלים  של  תרומתם 
ועמדה אודות הענקת זכות הצבעה בבחירות לכנסת 

לישראלים בחו"ל.

עם  קשורים  מרגישים  ישראלים  עשרה  מכל  אחד 
קצת  מרגישים  כרבע  עוד  בחו"ל,  החיים  ישראלים 
קשורים וליתר )65%( אין זיקה כלל )לוח 5.1(. הזיקה 
הדתית  הזהות  על-פי  משתנה  בחו"ל  לישראלים 
הרבה  הקירבה  את  מרגישים  חרדים  הישראלים.  של 
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לוח 5.1. שייכות לישראלים המתגוררים בחו"ל )באחוזים(

לא שייךשייך בערךשייך בהחלטסה"כ

100.09.825.464.7סה"כ

100.07.522.070.5חילוניזהות דתית

100.012.327.360.4מסורתי

100.08.812.878.4דתי

100.020.659.819.6חרדי

100.05.520.673.9שמאלעמדה פוליטית

100.08.329.961.9מרכז

100.012.425.062.6ימין

רוב הישראלים )58.1%( מחזיקים בדעה כי לישראלים 
בחו"ל תרומה חיובית או קצת חיובית למדינת ישראל 
– היהודית  האוכלוסייה  מגזרי  כל  בקרב   .)5.2  )לוח 

למעלה   – וחרדים  דתיים,  מסורתיים,  חילונים, 
ממחצית חושבים כי לישראלים בחו"ל תרומה חיובית 
לדתיים  משהו,  מפתיע  באופן  זאת,  עם  למדינה. 

יש  לחרדים  השני,  הצד  מן  ביותר.  החזקה  ההערכה 
משקפת  היא  ואולי  ביותר  הנמוכה  ההערכה  את 
תמימות  קיימת  כן,  כמו  כללית.  אנטי-ציונית  עמדה 
לגבי  פוליטיות שונות  בעלי עמדות  רבה בקרב  דעים 
תרומתם של הישראלים בחו"ל למדינה, עם הבדלים 

קטנים בלבד בין שמאל וימין. 

לוח 5.2. דעות לגבי תרומת ישראלים בחו"ל להצלחתה של מדינת ישראל )באחוזים(

חיוביתקצת חיוביתקצת שליליתשליליתסה"כ

100.014.627.139.818.4סה”כ

100.014.825.941.517.7חילוניזהות דתית

100.09.333.139.018.6מסורתי

100.013.023.540.922.6דתי

100.025.025.031.818.2חרדי

100.014.822.744.518.0שמאלעמדה פוליטית

100.012.726.342.418.6מרכז

100.014.727.839.218.3ימין
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ישראלים  של  לתרומתם  החיובית  ההערכה  חרף 
מהישראלים  משליש  פחות  קצת  למדינה,  בחו"ל 
מצדדים באפשרות להעניק להם את הזכות להשתתף 
מתנגדים,   -  61.4%  - מוחלט  רוב  לכנסת,  בבחירות 
ולכעשרה אחוזים אין דעה בנושא )לוח 5.3(. התפלגות 
העמדות בקרב הציבור החילוני תואמת עם הפרופיל 
הכלל ארצי. בקרב יהודים מסורתיים שיעור התמיכה 
בהענקת זכות בחירה לישראלים בחו"ל הוא קצת יותר 
וחרדים  דתיים  בקרב  ואילו  הארצי  מהממוצע  גבוה 
בין  שההבדלים  יתכן  נמוך.  יותר  קצת  הוא  השיעור 
חילונים ומסורתיים מחד לבין דתיים מאידך משקפים 

לוח 5.3. מתן זכות בחירה לישראלים המתגוררים בחו"ל )באחוזים(

אין דעהנגדבעדסה"כ

100.029.061.49.7סה”כ

100.028.960.710.3חילוניזהות דתית

100.033.756.79.6מסורתי

100.025.667.27.2דתי

100.027.462.79.8חרדי

100.026.765.57.9שמאלעמדה פוליטית

100.027.363.79.0מרכז

100.030.658.810.6ימין

הם  בחו"ל  הישראלים  מרבית  כי  )נכונה(  הערכה 
חילונים או מסורתיים, ולפיכך הם רק יכולים להגדיל 
את כוחן של המפלגות הלא דתיות והלא חרדיות. עם 
"פוליטי"  פרקטי  לעניין  מגיעים  הדברים  כאשר  זאת, 
ואפשרות לחיזוק משקל האלקטורט היהודי )מול זה 
הלא-יהודי(, ואולי גם הנחה שהישראלים בחו"ל נוטים 
שיעור  או-אז  וימינה,  המרכז  של  פוליטיות  לעמדות 
תומכים  ימין  עצמם  שמגדירים  מי  מבין  יותר  גבוה 
אלו  לעומת  בחו"ל  לישראלים  בחירה  זכות  בהענקת 

שבשמאל )30.6% ו-26.7%, בהתאמה(.   

כאן  מופיעים  שאינם  נתונים  כי  לציין  עוד  יש  לבסוף 
מעידים על קשר חזק ועקבי בין שלוש העמדות לעיל. 
ככל שאנשים מרגישים יותר שייכים לישראלים בחו"ל 

יותר  חיובית  תרומה  לאחרונים  חושבים שיש  הם  כך 
זכות  להם  להעניק  ברעיון  ותומכים  ישראל  למדינת 

הצבעה לכנסת. 
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דיון והמלצות למדיניות

פרק זה דן וניתח מאפיינים מרכזיים של האוכלוסייה 
התמקדנו  בחו"ל.  המתגוררת  הישראלית  היהודית 
בגודלה ומאפייניה הדמוגרפיים והחברתיים-כלכליים 
ההזדהות  בדפוסי  גם  כמו  הישראלית  התפוצה  של 
התבוננות,  סיפקנו  לישראל.  והזיקה  היהודית 
ראשונה לפי מיטב ידיעתנו ובודאי עדכנית ביותר, על 
עמדותיהם של ישראלים כלפי עמיתיהם בחו"ל לרבות 
הפוליטית  והמערכת  הציבור  את  המעסיק  בנושא 
בחו"ל.  לישראלים   לכנסת  בחירה  זכות  - מתן  בארץ 
מרכזיות  השלכות  חמש  ישנן  האמפיריות  לראיות 

למדיניות. 

מספרם המצטבר של הישראלים בחו"ל גדל במשך   )1
ישראלים  יותר  שישנם  כך  על  מעיד  הדבר  הזמן. 
אליה  החוזרים  כאלו  מאשר  הארץ  את  העוזבים 
לאחר שהות משמעותית בניכר )של שנה ומעלה(. 
יחסית  המהגרים  מספר  כלומר  העזיבה,  שיעור 
משמעותי  באופן  שונה  אינו  האוכלוסייה,  לגודל 

מהממוצע של מדינות מפותחות אחרות. 

יש לשים לב כי כמחצית מבין העוזבים הם עולים.   
יש בנתון זה שני היבטים חשובים. ההיבט הראשון 
שיעור(  )או  מספר  ישראל  ילידי  שמבין  הוא 
מחשבים  שכאשר  הוא  השני  קטן.  הוא  העוזבים 
מסך-כל  הארץ  את  שעזבו  חו"ל  ילידי  מספר  את 
העולים מתברר כי היקף העזיבה הוא קטן, בוודאי 
כמו  אחרות  הגירה  קולטות  למדינות  בהשוואה 

ארה"ב.

כלל  בדרך  ישראלים  כי  מעידים  אלו  ממצאים   
קשורים למדינה, רוצים להתגורר בה, וגם העולים 
הצלחה.  של  רבה  במידה  נקלטים  החדשים 
העיקריות  הסיבות  על  שידוע  מה  בהינתן  עדיין, 
בארץ,  הפועלים  דחיפה  גורמי  בעיקר  לעזיבה, 
מעורבות  של  אפשריים  תחומים  שלושה  ישנם 
מספרם  את  לצמצם  אולי  שיכולים  ממשלתית 

החלשת  הביטחוני,  המצב  שיפור  העוזבים:  של 
האזרחיים,  בחיים  הדתי  הממסד  של  מעורבותו 
המתאימות  תעסוקתיות  הזדמנויות  והגדלת 

במיוחד לצעירים במקצועות של צווארון לבן.   

יש  עוזבים,  של  יחסית  הקטנים  המספרים  חרף   )2
בהם ייצוג יתר של צעירים. שכבת גילים זו מהווה 
האוכלוסייה  גידול  של  העיקרי  הפוטנציאל  את 
בין-דורית.  המשכיות  ושל  בישראל  היהודית 
בחו"ל  יינשאו  שהם  משמע  ישראל  את  עזיבתם 
הכמותני  ההפסד  לפיכך  שם  ייוולדו  וילדיהם 
גם  אלא  העוזבים  של  במספרם  רק  לא  מתבטא 
עבודה  כוח  הם  צעירים  ועוד,  זאת  ילדיהם.  של 
של  עיקרי  חלק  מהווים  הם  ביותר;  פרודוקטיבי 
גם  להם  שיש  וסביר  הצבאי;  המילואים  מערך 
יחפצו  הזמן  שבמשך  בארץ  המתגוררים  הורים 
ולנכדיהם,  לילדיהם  ומתחזקת  הולכת  בקירבה 
למבוגרים  והדאגה  הטיפול  עול  בהיעדרם  ואשר 
המקומיים.  הרווחה  שירותי  על  ויותר  יותר  יפול 
דורש  העוזבים  של  הצעיר  הגילאי  הפרופיל 
שכבת  של  ובציפיות  בצרכים  מיוחדת  התמקדות 
גילים זו בחברה הישראלית בתחומים של לימודים 
לילדים,  חינוך  ומערכת  דיור,  תעסוקה,  גבוהים, 
את  שלהם  העזיבה  היקף  את  לצמצם  במגמה 

ישראל.

השכלה  בעלי  הם  בחו"ל  מהישראלים  רבים    )3
בתחומי  בעבודות  מרוכזים  גם  הם  לפיכך  גבוהה. 
אנושי  הון  רכשו  חלקם  ואקדמיה.  פיתוח,  מחקר, 
היא  זו  קבוצה  בחו"ל.  והשתלמויות  בלימודים  זה 
להתפתחותה  לתרום  מיוחד  פוטנציאל  בעלת 
לעשות  יש  הישראלית.  החברה  של  ושגשוגה 
החזרת  של  מדיניות  ולכוון  מיוחדים  מאמצים 
תקציבים  הגדלת  למשל,  שברחו.  המוחות 
שיאפשרו  בישראל  גבוהה  השכלה  למוסדות 
הסגל  תקני  מספר  של  משמעותית  תוספת  להם 
האקדמי. בדומה לכך - הגדלת תקנים של רופאים 
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בבתי-חולים. כמו כן יש למצוא דרכים להגדיל את 
היקף ההשקעות של חברות היי-טק בישראל,  מה 

שיוסיף מקומות עבודה חדשים. 

גדולות.  בערים  מתרכזים  בחו"ל  הישראלים   )4
האוכלוסייה  את  מגדילים  הם  אלו  במקומות 
הפעילות  להרחבת  הפוטנציאל  את  וכן  היהודית 
צריכים  מצדם  אלו  יהודים.  ומוסדות  ארגונים  של 
דרכים  ולמצוא  הישראלים  כלפי  יותר  להיפתח 
יש  בעת  בה  המאורגנת.  לפעילותם  אותם  לקרב 
שלהם  הזיקה  שחיקת  את  לעצור  דרכים  למצוא 
מוסדות  של  מצדם  הזו,  הפעילות  לישראל. 
ישראלים ממשלתיים )משרד התפוצות( ומוסדות 
לכלול  צריכה  היהודית(,  )הסוכנות  לאומיים 
מסגרות  קבועים,  ותרבותיים  חברתיים  אירועים 
עם  בתי-ספר  גם  ואולי  גני-ילדים  של  חינוכיות 
ישראל,  על  מידע  של  ישיר  דיוור  ישראלית,  זיקה 
למען  הסברה  לפעילויות  ישראלים  של  גיוס  וכן 

ישראל.21 אבל אין להתמקד רק בישראלים בחו"ל. 
עזרה  של  תשתיות  ליצירת  אפשרויות  לבדוק  יש 
מתגוררים  שילדיהם  מבוגרים  להורים  ותמיכה 
ארצה.  לבדם  שחזרו  ישראלים  לילדי  או  בחו"ל 
אלו, מן הסתם, יחזקו גם את עוצמת הקירבה של 

ישראלים למדינה.

בחירה  זכות  למתן  הצעות  מועלות  פעם  מדי   )5
מי  יש  המתנגדים  מול  אל  בחו"ל.  לישראלים 
חמש  או  בארבע  רק  זו  זכות  להעניק  שמציעים 
אחרים  בעוד  בחו"ל  לשהות  הראשונות  השנים 
טוענים למתן זכות גורפת ללא התחשבות במספר 
מתברר  בחו"ל.22  מתגוררים  שהישראלים  השנים 
כי החלק הארי של הישראלים היהודים מתנגדים 
למתן זכות הצבעה לישראלים בחו"ל. התנגדות זו 
לפי  הישראלית  החברה  של  שונים  מגזרים  חוצה 

זיקות דתיות ופוליטיות. 
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החלטת הממשלה בעניין הכותל 
בהקשרה הנכון: השלכות לעתיד 12

פתיחה

החלטת ממשלת ישראל מן ה-25 ביוני 2017 להקפיא 
הליכי  ולקדם  המערבי,  בכותל  הפשרה  הסכם  את 
חקיקה של חוק  גיור חדש, היתה דרמטית, וכמוה היו 
בארה”ב,  יהודיים  וארגונים  מנהיגים  של  תגובותיהם 
קרו,  לא  הללו  הדברים  אחרות.  ובמדינות  בישראל 
הפוליטי,  בהקשרם  להבינם  ויש  ריק,  בחלל  כמובן, 

החברתי והדמוגרפי הנכון.

הם מבליטים את ההכרח לקיים שני דיונים חשובים, 
החברה  בתוך  הוא  האחד  לזה.  זה  הקשורים 
בין  היחסים  מערכת  של  לאופייה  ונוגע  הישראלית, 
ישראל  של  היחסים  למערכת  נוגע  השני  ומדינה.  דת 
עם יהודי התפוצות, וממה שמשתמע, ברמה הסמלית 

והמעשית, מהיות ישראל “מדינת היהודים”.

המהיר  ופיתרונם  ברגישות  אלה  דיונים  של  ניהולם 
חשובים לקיומה של אחדות יהודית, הן בישראל והן 

בין ישראל ובין התפוצות.

ישראלית,  מבט  נקודת  משקף  כאן  המופיע  הניתוח 
של  הישראלי  בצד  שהתחולל  במה  ומתמקדת 
משום  נבחרה  זו  מבט  נקודת  הכוחות.  משוואת 
שהחלטות מהסוג שבו נדון, ללא קשר להשפעתן על 
יהדות התפוצות, מתקבלות בסופו של דבר במערכת 

לבחון  כמובן  ראוי  זאת,  עם  הישראלית.  הפוליטית 
את הסוגיה גם מנקודת המבט של יהדות התפוצות, 
ראשונה,  מוקדמת  מסקנה  ארה”ב.  של  זו  ובעיקר 
בחשבון,  ייקחו  ישראלים  החלטות  שמקבלי  שכדאי 
ומדינה  דת  יחסי  על  המשפיעות  שהחלטות  היא 
ישראל  של  מרכזיותה  המשך  על  משפיעות  בישראל 

בזהות היהודית בקרב יהודי התפוצות.

רקע
הגיעו  דיונים,  של  שנים  לאחר   ,2016 בינואר  ב-31 
והקונסרבטיבית,  הרפורמית  היהדות  של  התנועות 
ייצג משרד  )שאותה  ישראל  “נשות הכותל”, ממשלת 
והפדרציות  היהודית  הסוכנות  הממשלה(,  ראש 
להסכם   – יחד  כולם   - אמריקה  צפון  של  היהודיות 
של  הדרומי  החלק  את  רשמי  באופן  לקבע  שמטרתו 
לא- תפילות  יתקיימו  שבו  כאתר  המערבי  הכותל 
ידי  על  “היסטורי”  שכונה  ההסכם,  אורתודוכסיות.1 
חלק מהצדדים המעורבים, היה אמור להוביל למספר 
הנוספת  הרחבה  של  ולהרחבה  שדרוג  מהלכים: 
המוגרבים.  למעלה  )מדרום  הכותל  ליד  הנוכחית 
רחבה המשמשת לתפילה שוויונית - משותפת לשני 
פיסית  שודרגה  ואשר   ,2000 שנת  מאז   - המינים 
רשמית  כניסה  יצירת  השנים(;  במהלך  פעמים  כמה 
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והחדשה;  הנוכחיות  הכותל,  רחבות  לכל  משותפת 
למימון ולסיוע ציבורי באחזקת ופיתוח הרחבה. חשוב 
מכל עבור התנועות הלא-אורתודוכסיות, ההסכם היה 
אמור להכניס את האזור הדרומי של הכותל למסגרת 
עליו  ולהכיל  הכותל,  כאתר  הרשמית של מה שמוגדר 
ההסכם,  פי  על  זה,  אתר  על  קדוש.  אתר  של  הגדרה 
שתכלול  מפקחת  מועצה  אחראית  להיות  אמורה 

נציגים של התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית.

בעקבות אישור ההסכם בקבינט החלה מחאה בחוגים 
את  הביאה  אשר  חרדיים, 
החרדיות  המפלגות  הנהגת 
לביטולו.2  במאבק  לפתוח 
כך, שנה וחצי לאחר ההסכם 
התוכנית  כאשר  וזאת   -
בשל  לפועל,  יצאה  טרם 
 - הפוליטיים  המכשולים 
יוני   25( הממשלה  הודיעה 
על  רבים  להפתעת   )2017

הקפאתו. 

ועדת  אישרה  יום  באותו 
הצעה  לחקיקה  השרים 
שההתפתחויות  חדש,  גיור”  ל”חוק  במחלוקת  שנויה 
בנושא הכותל העיבו עליה במידת-מה, אך משמעותה 
וגם עבור  עבור היהדות הלא-אורתודוכסית בישראל, 
גם  זה,  צעד  פחותה.  לא  ליברליים,  אורתודוכסים 
את  לטרפד  נועד  החרדיות,  המפלגות  ביוזמת  הוא 
מאמצי התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית )וגם של 
לגיורים  בהכרה  לזכות  הליברלים(,  האורתודוכסים 
זכאות  לצורך  הראשית  לרבנות  מחוץ  המתבצעים 
לאזרחות. אם הצעה זו תהפוך לחוק )ולשם כך נדרש 
הרפורמיים  הגיורים  כל  אזי  הכנסת(,  של  אישורה 
לא-ישראלים  הגיורים של  יתר  וכל  והקונסרבטיביים, 
הרשמית  הגיור  למערכת  מחוץ  בישראל  המתבצעים 
לצורך  המדינה  ידי  על  יוכרו  לא  האורתודוכסית, 

הענקת אזרחות. 

מה משמעותן של החלטות אלה - 
ומה אינה משמעותן

משמעה  שהושגה  ההבנה  הקפאת  המעשית,  ברמה 
הכותל,  של  רשמי  כחלק  הדרומי  האתר  הכללת  כי 
המשפטית  ההגנה  )כולל  קדוש  כאתר  והגדרתו 
כמו  כזה(, הקמת הכניסה המשותפת,  הכרוכה בצעד 
גם מינוי המועצה המפקחת הכוללת נציגים רפורמיים 
לא  לפחות  יתממשו,  לא  אלה  כל   – וקונסרבטיביים 
תחת הממשלה הנוכחית )יצוין כי דיון בבג”צ שנקבע 

לסוף אוגוסט עשוי להביא לשינוי במצב זה(. 

הדבר  פירוש  אין  רעשניות,  כותרות  וחרף  זאת,  עם 
ליד  תפילה  מקום  אין  הליברלים  היהדות  לזרמי  כי 
ומעמדו  אידיאלי,  אינו  אמנם  הקיים  האתר  הכותל. 
אינו מעוגן בחוק, אך הוא משמש לתפילה  המשפטי 
שוויונית וימשיך לשמש למטרה זו בטווח הנראה לעין. 
יתר על כן, קרוב לוודאי שאתר זה יזכה לשדרוג פיסי 
נוסף במימון ממשלתי, כפי שהודיע מזכיר הממשלה 
למה  ביחס  מופחת  שדרוג  אם  גם  ברוורמן,  צחי 
שסוכם. עוד יצוין בהקשר זה, כי “נשות הכותל”, שכבר 
זכו בזכות להתפלל בעזרת הנשים כשהן עוטות טלית 
ותפילין, תמשכנה ללחוץ על הנהלת האתר )הנמצאת 
משפטיים.3  מאבקים  באמצעות  חרדית(  בשליטה 
את  לשנות  היא  הממשלה  של  המנוגדת  מטרתה 
נשות  השוויוני,  האזור  שדרוג  שלאחר  כך  התקנות 
גם  לשם,  תפילותיהן  את  להעתיק  תאלצנה  הכותל 

ללא מימוש ההסכם.

נודע  הדברים  כתיבת  בעת  הגיור:  לחוק  באשר 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  החלטתו  על 
לנסות  בכדי  ניסים,  משה  לשעבר  השר  את  למנות 
כעת אפשר  כבר  אך  לחוק.4  נוסחה מוסכמת  ולמצוא 
ישנה  לא  עליו  יוחלט  שלא  חוק  כל  כי  להעריך 
הנוכחי של התנועות  במידה משמעותית את מעמדן 
מוכרים  כיום,  בישראל.  והקונסרבטיבית  הרפורמית 
בחו”ל  המתבצעים  וקונסרבטיביים  רפורמיים  גיורים 

אם יאושר "חוק 
הגיור" החדש, 

כל הגיורים 
הרפורמיים 

והקונסרבטיביים 
לא יוכרו ע"י 

המדינה לצורך 
הענקת אזרחות
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)חוק  לאזרחות  זכאות  לצורך  הפנים  משרד  ידי  על 
נישואין;  לצורך  הרבנות  ידי  על  לא  אולם  השבות(, 
שהוצעה,  לזו  דומה  במתכונת  לפחות  החדש,  החוק 
לא אמור להשפיע על גיורים כאלה. יתרה מכך, גיורים 
ישראליים  אזרחים  של  וקונסרבטיביים  רפורמיים 
מרשם  ידי  על  כיום  מוכרים  בישראל  המתבצעים 
התושבים במשרד הפנים, אך שוב, לא על ידי הרבנות 
)לצורך נישואין(. גם עניין זה לא אמור היה להשתנות 
על פי הצעת החוק שאושרה בוועדת השרים לחקיקה.

אם כך, מה עתיד להשתנות? בהמשך לתקדים שקבע 
בג”צ במארס 2016, ושחייב את המדינה להכיר בבתי-
דין לגיור אורתודוכסיים פרטיים לצורך מתן אזרחות, 
לקבל  והקונסרבטיבית  הרפורמית  התנועות  תבעו 
בישראל.  לא-אזרחים  עבור  בגיוריהם  דומה  הכרה 
בספר  הוסדרה  לא  בישראל  הגיור  סוגית  היום,  עד 
פי  על  המופקדת  הנישואים  לסוגית  בניגוד  החוקים, 
היא  החוק  הצעת  כוונת  הראשית.  הרבנות  בידי  חוק 
למנוע הכרה בגיורים של מי שנמצאים בישראל ואינם 
במובן  הראשית.  הרבנות  של  גיורים  למעט  אזרחים, 
זה, מדובר בהרחבה של הסמכות החוקית של הרבנות 

גם לתחום הגיור. 

מדינתי  צורך  ישנו  כי  גורסים  החוק  הצעת  תומכי 
כדי  אזרחות,  הענקת  שסופו  תהליך  על  לפקח 
בעיקר  פוליטי,  מקלט  ומבקשי  שמהגרים  להבטיח 
מאפריקה ומן השטחים הפלסטינים, שאינם נחשבים 
מנועים  יהיו  לב,  בתום  להתגייר  שמבקשים  כמי 
השגת  לצורך  הגיור  בהליך  המקלים  בתי-דין  מלנצל 
אזרחות ישראלית. מנגד, ראשי התנועות הרפורמיות 
והקונסרבטיביות בישראל ציינו כי כבר הסכימו לקבוע 
רף קריטריונים מוסכם עם המדינה ביחס למועמדים 
ראשי  מקלט.  מבקשי  של  מגיורם  להימנע  והסכימו 
התנועות הביעו חשש האם הרבנות תצליח להשתלט 
באופן רשמי על תהליך הגיור, יפעל הממסד בהמשך 
גיורים  לערוך  הזכות  את  בחו”ל  מרבנים  גם  לשלול 

המוכרים לצורך עליה. 

מספרים ופוליטיקה

עד  הללו  בסוגיות  שנערך  הדיון  מן  גדול  חלק 
הסמליות  המוסריות,  בהשלכות  התמקד  כה 
כי  בעובדה  להכיר  חשוב  אך  שלהן.  והבינלאומיות 
הנובעת  הפוליטית  והעוצמה  הדמוגרפית,  המציאות 

ממנה, היא שהכריעה את הכף לכיוון מסויים. 

הנוכחית  לקואליציה  למדי:  פשוט  הפוליטי  החישוב 
בראשותו של בנימין נתניהו יש 66 מתוך 120 ח”כים. 

)ש”ס  החרדיות  למפלגות 
ביחד  יש  התורה(  ויהדות 
והן  בכנסת,  מושבים   13
בתוקף  להתנגד  ממשיכות 
)א(  אשר  כלשהו  לצעד 
הסטטוס-קוו  את  מפר 
ו-)ב(  ומדינה,  דת  בענייני 
בצורה  הכרה,  מעניק 
היהודיות  לתנועות  כלשהי, 
גם  הלא-אורתודוכסיות. 
הח”כים  משמונת  חלק 
היהודי  הבית  מפלגת  של 
כאלה.  לצעדים  מתנגדים 

לצעדים  המתנגדים  שמספר  הוא  הדבר  פירוש 
משמעותית  קבוצה   - ח”כים  ל-18   13 בין  הוא  אלה 
מעוניין  הממשלה  שראש  ח”כים   66 בת  בקואליציה 

לַשֵּמר, בשל מגוון סיבות.

החרדיות  המפלגות  של  התנגדותן  כי  לציין  חשוב 
לשינוי הסטטוס-קוו איננה מבטאת רצון להפגין כוח 
עמוקה  באידיאולוגיה  מעוגנת  היא  לשמו.  פוליטי 
של  נציגיהן  את  מחייבת  זו  אידיאולוגיה  ומוצקה. 
מזהים  שהם  המסורתית,  היהדות  על  להגן  מפלגות 
שהוא  סבורות  שהן  מה  מפני  “האמיתית”,  כיהדות 
את  וההתבוללות”.  ״המודרניזציה  של  ההרסני  כוחן 
רואות  הן  והקונסרבטיבית  הרפורמית  התנועות 
החילונית,  ליהדות  בניגוד  )זאת  היהדות  על  כאיום 

המפלגות 
החרדיות תופסות 

את התנועות 
הרפורמית 

והקונסרבטיבית 
כמאיימות על 
היהדות, בשל 
רצונן להגדיר 

מחדש את 
שמירת המצוות
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המבט  שמנקודת  משום  כאיום(,  נתפסת  שאיננה 
מחדש  להגדיר  מנסות  אלה  תנועות  האורתודוכסית, 
את היהדות ואת שמירת המצוות, ללא סמכות לעשות 

זאת.

אינם  אורתודוכסים  הלא  הזרמים  כי  לזכור  חשוב 
נפוצים בישראל. הזרמים הללו כמעט שלא התקיימו 
בישראל עד לשנות ה-70, והחלו להכות בה שורש רק 
ישראלים  מכבר,  לא  עד  האחרונים.  העשורים  בשני 
נטו להיות חילונים, מסורתיים, דתיים )אורתודוכסים( 
ש”בית- גורסת  מוכרת  ישראלית  הלצה  וחרדים. 

הכנסת שהישראלי אינו הולך אליו הוא אורתודוכסי”. 
כאשר  שינוי,  של  בתהליך  נמצא  זה  מצב  ואמנם, 
ומסורתיים  חילוניים  ישראלים  של  והולך  גדל  מספר 
לא- אופציות  באמצעות  ליהדות  מתחברים 

הרשומים  החברים  מספר  עדיין,  אך  אורתודוכסיות. 
כחברים בתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית בישראל 
כ-12,000  )מתוכם  בלבד   30,000 בסביבות  הוא 
קטנה  קבוצה  זה  למספר  נוסיף  אם  וגם  מבוגרים(.5 
ואולי  שוויוניים,  ליברלים  אורתודוכסיים  פעילים  של 
הפרדת  למען  הפועלים  ישראלים  רבבות  כמה  עוד 
דת ממדינה, יחסי הכוחות עדיין נוטים בבירור לטובת 

האורתודוכסים. 

הם  בישראל  היהודית  מהאוכלוסייה  אחוזים  כ-9 
שמתוכם  דתיים-לאומיים,  אחוזים  ו-13  חרדים, 
של  בשאלות  שמרניות.6  יותר  לדעות  נוטים  כמחצית 
לתמיכה  תכופות  אלה  קבוצות  זוכות  ומדינה  דת 
ישראלים  של  משמעותית  קבוצה  מצד  בשתיקה 
היהודית(,  מהאוכלוסייה  אחוזים   29( “מסורתיים” 
שיהדותם היא אורתודוכסית, גם אם אין הם מקפידים 
לראות  אין  אמנם  מצוות.  של  מלאה  שמירה  על 
מעת  המערבי  לכותל  לבוא  די  אך  מדעי,  סקר  בכך 
בחלק  השחורות  המגבעות  חובשי  את  ולספור  לעת 
הראשי של הרחבה )האורתודוכסי(, בהשוואה לקומץ 
בקשת  והקונסרבטיבים  הרפורמים  המתפללים 
רובינסון, או לחזות בהפגנת הענק של החרדים לעומת 

בעקבות  והקונסרבטיבים  הרפורמים  של  ההפגנה 
השתתפו  שבה  )הפגנה  האחרונה  הממשלה  החלטת 
מאזן  את  להבין  מנת  על  אנשים(,  מ-1,500  יותר  לא 
הכוחות. המספרים מבטאים מסירות ומחויבות, וברור 

שגם אלה נוטות לכיוון האורתודוכסי. 

בשנים  שנערכו  סקרים  באיטיות.  משתנה,  המצב 
מכלל   8  12% לבין    7  5% בין  כי  מלמדים  האחרונות 
ביותר  המהימן  המספרי  )הנתון  ישראל  יהודי 
התנועה  עם  מזדהים   )97% בסביבות  כנראה  הוא 
להם  מתאפשרת  אם  והקונסרבטיבית  הרפורמית 
מאות  על  גם  מדווחות  התנועות  בסקר.  כזו  בחירה 
אלפי ישראלים המשתתפים באופן קבוע בפעילותן – 
בין אם מדובר באירועי תפילה, טקסי מעגל חיים או 
אירועים תרבותיים )לפחות מספר פעמים מדי שנה( 
- מבלי להשתייך באופן רשמי לקהילה מסוימת. אין 
ספק שאלה מספרים משמעותיים, ומשמעותם היתה 
גדולה עוד יותר אילו היו מתורגמים למשקל פוליטי. 
המזדהים  היהודים  רוב  זה.  בשלב  קורה  אינו  זה  אך 
תומכים  והקונסרבטיבית  הרפורמית  התנועה  עם 
מדיניות  על  להשפיע  שכוחן  האופוזיציה,  במפלגות 

הממשלה קטן.

זאת ועוד: אמנם רוב בקרב יהודי ישראל )למעלה מ-60 
החילוניים  היהודים  בקרב  מכריע  רוב  ובקרב  אחוז( 
בישראל )למעלה מ-80 אחוז( תומכים בהסכם הכותל 
מעטים  רק  אך  שוויונית,10  לתפילה  שטח  ובהקמת 
לקידום  אקטיבי  באופן  לפעול  צורך  מרגישים  מהם 
ישראלים  של  קטן  שאחוז  משום  זאת,  זה.  הסכם 
11 מייחסים חשיבות רבה לנושא הכותל. בעיות 

 )11%(
נוגעות  בישראל  עניין  שמעוררות  ומדינה  דת  של 
או  נישואים  חופש  כמו   אחרים  לנושאים  כלל  בדרך 
זאת,  עם  בשבת.  חנויות  ופתיחת  ציבורית  תחבורה 
בעבר  הוכיח  חילוני,  שרובו  הישראלי,  הבוחרים  גוף 
כהשפעה  מזהה  שהוא  ממה  גובר  תסכולו  שכאשר 
יתרה של החרדים על סוגיות ציבוריות בישראל, הוא 
לדוגמה הסיבה  זו  סביב התנגדותו.  מצליח להתאחד 
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בכנסת  מושבים  ב-19  זכתה  עתיד  יש  שמפלגת  לכך 
בבחירות 2013, כאשר גיוס חרדים לצבא עמד כנושא 

מרכזי על סדר היום.

הרפורמית  לתנועות  הזאת,  שבעת  נובע  אלה  מכל 
על  בישראל.  פוליטית  עוצמה  אין  והקונסרבטיבית 
חולשתן הפוליטית הן פיצו בפעילות נבונה, שהביאה 

להן ניצחונות, בשני מסלולים עיקריים: 

• משפט 	 בבתי  המאבקים  המשפט.  בתי   - האחד 
גישה  לרבניהן,  ציבורי  במימון  אלה  תנועות  זיכו 
למערכת החינוך, הקצבות מן התקציב הממשלתי 
שמקבלים  למה  בהשוואה  זעירות  )אמנם 

האורתודוכסים( ועוד. 

• באמריקה. 	 ממקבילותיהן  תמיכה   - השני 
הרפורמית  לתנועה  אין  שבישראל  בעוד 
בארה”ב  ממש,  של  עוצמה  והקונסרבטיבית 
והקונסרבטיבים  הרפורמים  היהודים  מהווים 
והם  היהודית-אמריקנית,  מהקהילה  כמחצית 
פילנתרופיה  של  משמעותית  לפעילות  מקור 
הרפורמים  היהודים  מספר  פוליטית.12  והשפעה 
מיליון,  בכ-4  נאמד  כולו  בעולם  והקונסרבטיבים 
משתייכים  שאינם  רבים  עוד  שיש  לוודאי  וקרוב 
אך  קונסרבטיבית,  או  רפורמית  לקהילה  רשמית 

מזדהים עם דפוסים אלה של יהדות .13, 14

אלא שמצבם של שני מנופי ההשפעה העיקריים של 
ראש  של  החלטתו  שינוי.  בתהליכי  נמצא  התנועות 
הממשלה להיכנע לדרישות החרדים עשויה לרמוז על 

מה שצפוי בעתיד. 

שקד  שאיילת  נתניהו,  בראשות  הנוכחית  הממשלה 
המשפטים,  כשרת  בה  מכהנת  היהודי”(  )“הבית 
הציבה לעצמה כיעד להגביל ולהחליש את יכולתו של 
הממשלה.  במדיניות  להתערב  העליון  המשפט  בית 
את  לשנות  שמטרתה  במדיניות  בהכרח  מדובר  אין 
של  אמונתם  תוצאת  אלא  ומדינה,  דת  בין  היחסים 
ה-90,  משנות  החל  כי  מסוימים  ממשלתיים  חוגים 

)א(  יישם בית המשפט את סמכויותיו באופנים אשר 
יעילותה של הממשלה הנבחרת ביישום  החלישו את 
המדינה  של  יהּוִדיּוָתה  את  שחקו  ו-)ב(  מדיניותה, 
היהודי  הטוב  פני  על  הפרט  לזכויות  עדיפות  ונתנו 
זה  קו  שינוי  על  שוקדת  הקואליציה  הקולקטיבי. 
לתמיכת  זוכה  בכיוון  והתקדמותה  המשפט,  בית  של 

מצביעי מפלגות הקואליציה.

בנוסף לכך, דומה שישנה ירידה ביכולת הקולקטיבית 
קבלת  על  להשפיע  בארה”ב  היהודית  הקהילה  של 
יהדות  הייתה  שבעבר  בעוד  בישראל.  החלטות 
גדולים,  ארגונים  תחת  יותר  מאוחדת  ארה״ב 
מבוזרת;  יותר  נעשתה  היא  האחרונים  בעשורים 
היו  שבעבר  הגדולות  הקבוצות  הפוליטית,  ברמה 
קרנות  עם  להתחרות  נאלצות  מונוליתיות  כמעט 
וארגונים שיש להם יעדים משלהם, שלעיתים עומדים 
לזה,  מעבר  הגדולים;  הארגונים  ליעדי  בסתירה 
שוחקת  הישראלית  הכלכלה  של  הניכרת  הצמיחה 
את כוחה של הקהילה האמריקנית להפעיל השפעה 
באמצעות פילנתרופיה מאסיבית; ועוד: מספרם הגדל 
משנה  בארה”ב  וחרדים  אורתודוכסים  יהודים  של 
מביא  זה  שינוי  זאת.  בקהילה  גם  הכוחות  יחסי  את 
את  לזהות  בצדק,  שלא  או  בצדק  רבים,  ישראלים 
בתהליך  הנמצאת  ככזו  הלא-אורתודוכסית  היהדות 
נמוכים,  ילודה  שיעורי  בשל  השאר  )בין  שקיעה  של 
חלק  בקרב  הרגשה  אף  ישנה  ועוד(.  תערובת  נישואי 
ובכלל,  אוונגליסטים  נוצרים  כי  הנוכחית  מהממשלה 
שמרנים לא יהודיים מהווים מקור תמיכה חשוב יותר 
מדיניות  ובפרט  ישראל  עבור  ארה"ב  יהדות  מאשר 

הממשלה.15

החיצים  שני  של  להיחלשות  מצטרפים  אלה  כל 
בתי   – הלא-אורתודוכסיות  התנועות  של  באשפתן 
את  להוסיף  יש  אלה  לכל  ארה״ב.  ויהדות  המשפט 
היהודית-אמריקנית  הקהילה  שכאשר  העובדה, 
הישראלית  על המדיניות  להשפיע  במגמה  מתאחדת 
זאת  שעושה  כמי  רבים  ישראלים  בעיני  נתפסת  היא 
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בדרכים הנוגדות את האינטרסים של ישראל, לפחות 
הנוכחית.  הממשלה  מצביעי  ע”י  מוגדרים  שהם  כפי 
יש אפילו במידת מה, אמונה בקרב גורמים בממשלה 
חשוב  מקור  הם  לא-יהודים  ושמרנים  שאוונגליסטים 
מדיניות  עבור  )במיוחד  בישראל  לתמיכה  יותר 
הממשלה הנוכחית(, מאשר הזרם המרכזי של יהדות 

אמריקה. 

של  ההשפעה  שמנופי  כמובן,  אומר,  אינו  זה  כל 
התנועות איבדו לחלוטין את האפקטיביות שלהם. בתי 
מסוגלים  עדיין  המשפט 
משמעותי  שינוי  לחולל 
החלטת  גם  )והראייה, 
חוק  הצעת  וגם  הכותל 
הגיור באו בתגובה להליכים 
לקהילה  וגם  משפטיים(. 
יש  היהודית-אמריקנית 
)והראייה:  להשפיע  כוח 
זעמה של הקהילה בעקבות 
הורגש  הממשלה  החלטות 
הסיבה  זו  בישראל(.  היטב 

לכך שחוק הגיור טרם עבר.

הצעדים הבאים

הפוליטיקה הישראלית הפכפכה, כך שבפני התנועות 
רבים  מסלולים  עדיין  פתוחים  הלא-אורתודוכסיות 
ההתפתחויות  זאת,  עם  יחד  מטרותיהן.  להשגת 
תחליף  שאין  להן  להבהיר  צריכות  האחרונות 
והקונסרבטיבית  הרפורמית  התנועות  פוליטי.  לכוח 
כבר פועלות בשטח להנחת יסודות לחברה ישראלית 
שתהיה רבגונית יותר מבחינה יהודית, במיוחד ברמה 
יוכלו לגייס בעתיד את  ובבתי הספר. אם  הקהילתית 
הישראלים הרבים הנהנים משירותיהן לתמיכה פעילה 
התנועות  של  מעמדן  את  להציב  כלומר,   - ביעדיהן 
את  ולהפוך  שלהם,  הפוליטי  העדיפות  בסדר  גבוה 

התמיכה שבשתיקה לתמיכה פעילה – או לשלב כוחות 
חילוניים להתנגד להשפעת המפלגות  יהודים  ולגייס 
הכוחות  משוואת  גם   – שונים  בתחומים  החרדיות 
הפוליטית תוכל להשתנות. המהומה שפרצה בעקבות 
בתמיכה  קלה  לעלייה  הובילה  הממשלה  החלטות 
בתנועות אלה לרוחב הספקטרום המפלגתי בישראלי. 
שלפיה  חוק  הצעת  הגישה  עתיד”  “יש  לדוגמה,  כך, 
הסכם הכותל יקבל מעמד של חוק.16 גם התפתחות זו 
והעוצמה הפוליטית  הִנראּות  עשויה לשמש להגדלת 

של תנועות אלה ושל דרישותיהן. 

הנוכחית  הפוליטית  העוצמה  מפת  זאת,  עם  יחד 
מובילה למסקנה כי על שכמן של התנועה הרפורמית 
של  רבה  מלאכה  עדיין  מוטלת  והקונסרבטיבית 
יצירת  על  להתבסס  שצריכה   – פוליטי  כוח  בניית 
סמליים.  ניצחונות  השגת  על  ולא  בשטח”  “עובדות 
סמליים.  להיבטים  חשיבות  שאין  מכך  להבין  אין 
לתנועות  לַפנות  חובה  מוטלת  ישראל  על  אדרבא, 
הציבורי  השולחן  ליד  מקום  הלא-אורתודוכסיות 
עבודה  זאת,  עם  חבריהן.  של  הקטן  המספר  חרף 
בשטח משמעותה שינוי של דגשים. לדוגמה, במקרה 
מכיוון  הנוכחי.  הפעולה  בקו  קל  שינוי  הכותל,  של 
בקשת  הרחבה  של  פיסי  לשדרוג  תוכניות  כבר  שיש 
הרחבה  את  להפוך  בכדי  אותן  לנצל  אפשר  רובינסון, 
ישראל.  וליהודי  העולם  ליהדות  שואבת  לאבן  הזאת 
יש  הלא-אורתודוכסיות  לתנועות  פרדוכסלי,  באופן 
כהזדמנות  גם  האחרון  במשבר  להשתמש  פוטנציאל 
הממשלתית  והתמיכה  הממשלתי  המימון  להגדלת 
בהכרח  לא  כי  )אם  מעשיים  נושאים  של  במגוון 
לשמש  יכולה  תמיכה  של  כזאת  הגדלה  סמליים(. 
לפייס  מעשית  דרך  למצוא  החותרת  הממשלה  את 

ולהרגיע את התרעומת בתפוצות.

המשבר עשוי להוות הזדמנות גם לקבוצות של יהודי 
מחויבותן  את  להפגין  העולם  שאר  ויהודי  ארה”ב 
לצמיחת היהדות הלא-אורתודוכסית בישראל. במקום 
כמה  שאיימו  כפי  מישראל,  פילנתרופי  סיוע  לשלול 

גורמים בממשלה 
מאמינים 
שתמיכת 

אוונגליסטים 
ושמרנים לא-

יהודים במדיניות 
הישראלית 

הנוכחית חשובה 
יותר מתמיכת 
הזרם המרכזי 

ביהדות אמריקה
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מהן לעשות, הן יכולות לקבוע יעדים חדשים לתמיכה, 
הרפורמית  הנוכחות  ולפיתוח  לקידום  כמכשיר 
משתי  אחת  לכל  יש  כרגע  בישראל.  והקונסרבטיבית 
התנועות תקציבים שנתיים של בין 5 ל-7 מיליון דולר 
במימון  מקורם  אלה  מסכומים  אחוזים  )כ-10-20 
ממשלתי(17 - סכום קטן לעומת הסכומים התקציבים 
הנאמדים  והדתיים-לאומיים,  החרדים  שמקבלים 
בכמיליארד דולר לשנה אם לא למעלה מזה. אם יוכפלו 
הלא-אורתודוכסיות,  התנועות  שמקבלות  הסכומים 
ובהקמת  קירוב  של  בפעילויות  תושקע  והתוספת 
ומרכזי  בתי הכנסת  כולל הרחבת מערכת   - תשתיות 
השקעה  האחרונות(,  בשנים  )שהוכפלה  הקהילה 
בבתי-ספר וגני ילדים באיכות גבוהה )שתנועות אלה 
קיץ  למחנות  יציאה  גדולה(,  בהצלחה  מפעילות  כבר 
להיות  יכולה  אוהדים  ישראלים  על  ההשפעה   – ועוד 
השאלה  הוכרעה  לא  שעדיין  מכיוון  משמעותית. 
בישראל  בולטת  פחות  הפלורליסטית  היהדות  האם 
או  בה,  מעוניינים  אינם  פשוט  שהישראלים  משום 
מצליחות  לא  הלא-אורתודוכסיות  שהתנועות  משום 
להתחרות בזירת המשאבים, תוספות תקציביות יתנו 

לכך סוף סוף מענה.

אשר לממשלה, המציאות הפוליטית מחייבת לעיתים 
תכופות עדיפות לשיקולים קצרי-טווח של הישרדות 
ארוכי-טווח.  אידיאולוגיים  שיקולים  פני  על  פוליטית 
של  שעלבונם  בכך  להכיר  צריכה  הממשלה  זאת,  עם 
רוב עצום מקרב יהודי הגולה אמיתי ועמוק. בעקבות 
של  מהיר  בהליך  צורך  יש  האחרונות  המחלוקות 
את  שתשכך  מאזנת  פוליטית  ובפעולה  נזקים  בקרת 
רוגזם של ידידיה היהודיים של ישראל. בקרב יהודים 
בישראל  שהתמיכה  סימנים  יש  בארה”ב,  ליברלים 
עלולות  האחרונות  הממשלה  והחלטות  נחלשת,  כבר 

להוות את הקש שישבור את גב הגמל.

ממילא ההקפאה בת ששת החודשים, שעליה הודיע 
היתה  ושמטרתה  ביוני,  ב-30  הממשלה  ראש  משרד 
בנושא  גם  פשרה,  של  ל”הסדר”  זמן  מרווח  ליצור 

הכותל וגם בנושא הגיור, היתה צעד חיובי, שאותו יש 
לנצל במלואו.

מחשבות נוספות: יהדות בישראל

שככל  הישראלית:  מהאירוניה  להימלט  אי-אפשר 
שהחרדים ומוסד הרבנות הראשית, שבו הם שולטים, 
הפרקטיקה  על  שלהם  המונופול  את  לחזק  מנסים 

כך  בישראל,  היהודית 
הישראלים  מספר  גדל 
“זה”  מסוג  המתרחקים 
ניכור  והחשים  יהדות  של 
הרבנות.  כלפי  והתנגדות 
היהודים בישראל מעוניינים 
מאי-פעם,  יותר  ביהדות 
תחת  תחסה  שלא  ובלבד 
ממחיש   19 הרבנות.18,  כנפי 
זאת סקר שנערך לא מכבר, 
מהיהודים   80% כי  המלמד 
בישראל מאמינים ששליטת 
הרבנות על מוסד הנישואים 

והגירושים מביאה רבים מהישראליים לבחור בחתונות 
ותוכן  היקף  כי  מרגישים  ו-56%  בחו”ל,   אזרחיות 
החקיקה בנושאי דת ומדינה מרחיקים ישראלים רבים 
אף מהיהדות עצמה, כולל 74% מיהודים החילוניים. 20 

בישראל(,  קיימים  )שאינם  אזרחיים  נישואין  במקום 
להתחתן  כדי  לחו”ל  שנה  מדי  ישראלים  אלפי  טסים 
להימנע  יכולים  אינם  )הם  בחירתם  לפי  בטקסים 
גירושים(.  של  במקרה  הרבנות  בשירותי  מלהשתמש 
זוגות העורכים  זו מתרחבת המגמה של  לצד תופעה 
הסכמה  פי  על  כזוג  ונרשמים  בלתי-רשמיים  טקסים 
חוזית )“ידועים בציבור”(, ובאופן זה חומקים לחלוטין 
הזוגות  מכלל  אחוז   6% כיום,  הרבנות.  עם  מגע  מכל 
שעלה  אחוז  רשמי,  באופן  נשואים  אינם  בישראל 
יותר  התקיימו  החולפת  ובשנה  האחרונות,  בשנים 

שיעור הזוגות 
הטסים לחו"ל 

או עורכים טקסי 
נישואין בלתי-

רשמיים כדי 
להימנע ממגע 

עם הרבנות 
עולה מדי שנה 

בשנה
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)בהשוואה  בלתי-רשמיים  נישואין  טקסי  מ-1,300 
לציין,  ראוי  שנה(.21  מדי  רשמיים  נישואין  לכ-40,000 
טקסים  היו  הללו  האלטרנטיביים  הטקסים  רוב  כי 
- רפורמיים, קונסרבטיביים, ללא השתייכות  יהודיים 
מוצהרת, או אורתודוכסיים ליברלים. לכך קשורה גם 
לתקן  השואף  אורתודוכסי  ארגון  ש”צוהר”,  העובדה 
מכלל  מ-10%  פחות  לא  מחתן  מבפנים,  הרבנות  את 
גיור,  הזוגות היהודיים בישראל )לעומת זאת, בענייני 
יותר על מנת לאתגר את  “צוהר” פועל באופן חתרני 
“גיור  הדין  בתי  מערכת  באמצעות  הרבנות  מוסד 

כהלכה” שהוא מפעיל(.22

האורתודוכסיה  כלפי  הגישות  כי  מלמד  נוסף  מחקר 
הפלורליזם  סקר  שינוי.  של  תהליכים  עוברות  עצמה 
היהודי,  העם  למדיניות  המכון  שערך   ,2017 בישראל 
היו  בישראל  היהודים  ממחצית  יותר  כי  מצא 
מעדיפים לפקוד בית-כנסת שיש בו ישיבה משותפת 
מקרב  כך  שאמרו   52% )כולל  ונשים  גברים  של 
הכנסת  בבתי  כמו  שלא  הליברלים-אורתודוכסים( 
כל  דוחים  והרבנות  שהחרדים  בעוד  האורתודוקסים. 
חלופה לגרסת היהדות המקובלת עליהם, מספר גדל 
חלופי  עולם  בהדרגה  בוראים  ישראלים,  של  והולך 
שונות,  למטרות  המשמשים  יהודיים  מוסדות  של 
קשה  ואמנם  כשרות.  בתעודות  וכלה  בנישואים  החל 
לקבוע האם החברה הישראלית הגיעה לנקודת מפנה 
בנושא זה, אך לא קשה לדמיין את היום שבו הרבנות 
הראשית תאבד את הרלבנטיות שלה ביחס לחלק לא 

מבוטל מן האוכלוסייה הישראלית.

מחשבות נוספות: יחסי ישראל-
תפוצות

מהווה  והתפוצות  ישראל  ביחסי  האחרון  המשבר 
היא  שבירה  כמה  ועד  חשובה  כמה  עד  תזכורת 
והתפוצות  ישראל  מנהיגי  היהודית”.  “האחדות 
השאלה  על  וגלוי-לב  רציני  דו-שיח  לקיים  צריכים 
יהודית”  כ”מדינה  ישראל  של  משמעותה  היא  מה 
ברמה ריאלית ופרקטית, ובאיזו מידה צריכה ממשלת 
ישראל לשקול את השקפותיהם של יהודי התפוצות 
על  השפעה  להן  שיש  החלטות  מקבלת  היא  כאשר 
בישראל,  להתרחש  צריך  זה  דיון  התפוצות.  יהדות 
יהיה  לא  והוא  והתפוצות.  ישראל  ובין  בתפוצות, 

פשוט כלל ועיקר.

זקוקה  ישראל  בזהירות.  יפעלו  הצדדים  שכל  ראוי 
ליהדות ארה”ב לצידה, משום שהיא גם שותף תרבותי 
מזהים  מצידם,  ארה”ב,  יהודי  אסטרטגי.  נכס  וגם 
ואופייה  מורכבויותיה  כל  חרף  בישראל,  הצורך  את 
המקטב, כנקודת חיבור לזהות היהודית. הצלחתה של 

“תגלית” היא הוכחה ראשונה במעלה לכך. 

יהודי התפוצות, ממשלת ישראל, החברה הישראלית 
וכולל  והקונסרבטיבית  הרפורמית  התנועה  כולל   -
אלה  דיונים  לנהל  צריכים    – החרדית  המנהיגות 
החלטות  לקבל  יצטרכו  הם  וברגישות.  בקרוב, 
קונצנזוס  על  לשמור  כדי  להתפשר  ולנסות  חשובות, 
)ולו  יהודי בשאלה כיצד צריכה ישראל לתפקד כבית 

רחוק מן הבית( לכל היהודים.
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13 דיאלוג ישראל – תפוצות 
ירושלים והעם היהודי – 

אחדות ומחלוקת
ירושלים  ב-2017 מלאו 50 שנה לאיחודה מחדש של 
מאז  עשור  גם  חלף  הימים.  ששת  מלחמת  בעקבות 
העם  למדיניות  המכון  של  האחרון  המקיף  הדו"ח 
השנה  הקדיש  זאת  לאור  ירושלים.  בנושא  היהודי 
לבחינת  ישראל-תפוצות  השנתי  הדיאלוג  את  המכון 

מעמדה של ירושלים.

הדתות  לשלוש  קדושה  עיר  היא  כמובן,  ירושלים, 
המכון,  התייחס  בדיאלוג  זאת,  עם  המונותיאיסטיות. 
לירושלים,  יהודים  של  הקשר  למהות  טבעי,  באופן 

ולחזונם לגבי עתיד העיר.

היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  המדיניות  מסמך 
ירושלים  לחיזוק  אסטרטגית  תוכנית   –  2007 משנת 
כבירתו הציביליזציונית של העם היהודי – טען כי יש 
התפיסות  החזונות,  בין  הפער  בסגירת  דחוף  צורך 
לבין  ירושלים  בנושא  לאנשים  שיש  והאידיאלים 
המציאות הקיימת בפועל בעיר. עשר שנים לאחר מכן 

עדיין עומדים בעינם כמה ממרכיביו של טיעון זה.

מוצג  הביניים  )דו״ח  שלפניכם  הקצר  הביניים  בדו"ח 
ליום  קרוב  המוצג   ,(https://goo.gl/BKhdCB כאן:  במלואו 
מן  הממצאים  מן  כמה  מבליטים  אנו   – ה-50  ירושלים 

קהילות  ב-19  קבוצות  עשרות  עם  שניהלנו  הדיאלוג 
יהודיות שונות ברחבי העולם. זוהי השנה הרביעית של 
למדיניות  המכון  שמקיים  ישראל-תפוצות  הדיאלוג 
העם היהודי, והדו"ח המקיף על ירושלים והעם היהודי 
דו"חות  לשלושה  יצטרף  הדיאלוג  סמך  על  שיפורסם 
על  ודמוקרטית;  יהודית  כמדינה  ישראל  על  קודמים: 
ערכים יהודיים והשימוש בכוח במהלך עימות מזוין; ועל 
המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה. בדיאלוגים אלה 
ברחבי  יהודיות  קהילות  בעשרות  מפגשים  המכון  ערך 
העולם. השנה, 2017, מפגש הפתיחה כלל את החברים 
הנשיאים  ועידת  מטעם  לישראל  במשלחת  הרבים 
אמריקה.  בצפון  הגדולים  היהודיים  הארגונים  של 
המפגשים כללו העברת שאלון ודיון על פי סדר שנקבע 
זה  בדו"ח  נכללים  עוד  הקהילות.  בכל  והזהה  מראש 
ממצאים מסקר שערך המכון למדיניות העם היהודי על 

עמדותיהם של תושבי ישראל ביחס לירושלים. 

חיוני  היו ספציפיות: האם  בדיאלוג  חלק משאלותינו 
חשוב  כמה  עד  ברור?  יהודי  רוב  יהיה  שבירושלים 
היהודי  הציבור  האם  בעיר?  יהודי  גיוון  שישרור 
עם  לשלום  בתמורה  ירושלים  של  בחלוקתה  יתמוך 
יהודי  למלא  שצריכים  התפקיד  מה  הפלסטינים? 

התפוצות בעיצוב עתידה של ירושלים? 
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הנושאים  את  יותר  טוב  להבין  היתה  מטרתנו 
הבאים:

המחוברים . 1 ויהודים  יהודיים,  מנהיגים  כיצד 
לקהילות, מבינים את מצבה הנוכחי של ירושלים 
האם  והפוליטי?  הדמוגרפי  התרבותי,  בתחום    –
הם רואים אותה כעיר משגשגת או כעיר השרויה 
בבעיה? האם בראותם את התפתחותה הם חשים 

גאווה, או חרדה?

עד כמה חשובה ירושלים ליהודים אלה – במיוחד . 2
ועוד  בירושלים,  מתגוררים  שאינם  יהודים 
)מבקרים  בישראל  חיים  שאינם  אלה  מכך,  יותר  
מירושלים,  קטן  חלק  רק  רואים  לרוב  ותיירים 
ולא תמיד הם מכירים את מורכבותה המלאה של 
העיר( – ועד כמה הם חשים עניין ביחס לעתידה 

של העיר?

הן . 3 ומה  לירושלים,  ביחס  יהודים  מהו החזון של 
בהם  יתמכו  שהם  העדיפות  וסדרי  המדינויּות 

לצורך הגשמתו  של חזון זה?

הכותרות המרכזיות של דו״ח הביניים הן:

• מכרעת עבור 	 בעל חשיבות  מקום  היא  ירושלים 
היהודי,  לעם  קשורים  המרגישים  בעולם  יהודים 
והיא מוקד עיקרי של קשר בין יהדות העולם לבין 

ישראל.

• רוב 	 גם  כמו  מהתפוצות,  הדיאלוג  משתתפי 
"איננה  ירושלים   כי  מרגישים  הישראלים, 

מתפתחת בכיוון הנכון".

• הם 	 כאשר  ״בבית״   בעולם מרגישים  יהודים 
מבקרים בירושלים.

• ויהודים 	 יהודיים,  מנהיגים   – הדיאלוג  משתתפי 
סבורים   - היהודית  לקהילה  חזקה  זיקה  בעלי 
העתיד  בעמדותיהם בעיצוב  להתחשב  כי יש 

המדיני והתרבותי של ירושלים.

• "אסור שירושלים 	 כי   רוב קטן מתוכם מסכימים 
תחולק אי-פעם".

• שיש 	 עיר  תהיה  שירושלים  רוצה  משמעותי  רוב 
"הר  כי   סבורים  ".רובם  ברור”  יהודי  ״רוב  בה 

הבית חייב להישאר תחת ריבונות ישראל".

• עם זאת, באמירה העשויה להיתפס כסותרת, רוב 	
הסכם  של  במצב  כי  גם  מסכימים  המשתתפים 
לפשרה לגבי  מוכנה  להיות  ישראל  על  שלום,  
ריבונות  תחת  מאוחדת  כעיר  ירושלים  מעמד 

ישראלית".

• כל 	 "על  כי  מאמינים  הדיאלוג  משתתפי  רוב 
המדינות להעביר את שגרירויותיהן לירושלים".
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עליית האורתודוכסיה וקיטוב 
פוליטי-תרבותי בקהילה היהודית 

האמריקאית 14
היהודית  הזהות  את  המעצבים  המנועים  אחד 
עם  היהודים  של  היחסים  מערכת  הוא  בתפוצות 
יש  זה  למנוע  שמסביבם.  הלא-יהודית  החברה 
גיסא,  מחד  מנוגדים.  ואף  שונים  לכיוונים  השפעות 
ואורתודכסים  לא-אורתודוכסים  ליברלים  יהודים 
וזהותם  ערכיהם  את  חלקית  לפחות  עיצבו  מודרניים 
הלא-יהודית.  בחברה  השתלבותם  על  שיקל  באופן 
מאמץ זה הוגבר לאור ההשפעה הניכרת שיש לתרבות 

היהודית על התרבות האמריקאית הכללית. 

אכן, אחד הבסיסים של התקבלות היהודים באמריקה 
ולתרבות  שלערכים  העובדה  הוא  בחברה  ומקומם 
ראו  הפוריטנים  יהודי-נוצרי.  מסד  יש  אמריקה  של 
לפעם  מפעם  תקופתם.  של  כ"עברים"  עצמם  את 
ויליאם  ידי  על  )לראשונה  רציניות  הצעות  נשמעו 
במהלך   ,1780 ב-  יותר  ומאוחר   1620 ב-  ברדפורד 
מלחמת העצמאות( לקבוע את העברית, שפת התנ"ך, 
כשפתה הרשמית של האומה החדשה. באוניברסיטת 
מ-  הסיום,  בטקס  בעברית  דרשות  נישאו  הארווארד 
1642 ועד סוף המאה ה-18. דומה שבמשך השנים היו 

אלו הערכים ההומניסטיים המשוקעים בתוך המסורת 
היהודית שהיתה להם ההשפעה הרבה ביותר בעיצוב 
ההכרה  אמריקה.  של  נוצרית  היהודית-  המורשת 
הומניסטית  יהודית-נוצרית  מורשת  נושאת  שארה"ב 
אפשרה את קבלתם של שופטי בית המשפט העליון 
של  אימוצם  ואת  פרנקפורטר,  ופליקס  ברנדייס  לואי 
פסוקי המקרא בקשר לסמלים אמריקאיים מובהקים 
כגון פסל החירות. )"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה," 

ויקרא כ"ה, י(.

מאידך גיסא, בתגובה נגדית על פיתויי החברה הלא-
יהודית, חלק מן היהודים )מסורתיים ואורתודוכסים(, 
זהותם  את  התוחמים  הגבולות  את  והקשיחו  הגביהו 
היהודית. גם קבוצות לא אורתודוכסיות - הרפורמים 
והקונסרבטיבים - אימצו לאחרונה גישה יהודית יותר 

מפורשת. 

זה  לבחון מימד  בכוונתנו  הנוכחית  בהערכה השנתית 
של זהות יהודית ביחס לבחירות האחרונות לנשיאות 
קיטוב  הבליטו   2016 שנת  של  הבחירות  בארה"ב. 
אורתודוכסים  יסודות  בין  והולך  גדל  ותרבותי  פוליטי 
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נבחן  אנו  היהודית-אמריקנית.  בקהילה  וליברלים 
קיטוב זה ביחס למגמות הצבעה, הזדהות עם מפלגות 
והשקפות חברתיות ופוליטיות. בנוסף לכך נדון בקשר 
והקהילה  מסוימים  אורתודוכסים  יהודים  שבין  הגלוי 
היהודית-אורתודוכסית לבין מימשל טראמפ, לעומת 
חלק  מצד  ולמדיניותו  למימשל  הקולנית  ההתנגדות 
נראה  לבסוף,  רבנים(.  )כולל  הליברלים  מהיהודים 
שונות מתקשרות לשתי  פוליטיות  אוריינטציות  כיצד 
 - מפורשות(  לגמרי  )לא  אלטרנטיביות  אסטרטגיות 
 - שמרנית-אורתודוכסית  והשנייה  ליברלית  האחת 

של השתלבות יהודית בחיים ובזהות האמריקנית. 

דפוסי ההצבעה של היהודים 
בבחירות לנשיאות 2016

לנשיאות.   בבחירות  ההצבעה  בהתפלגות  נתחיל 
מהקלפיות,  ביציאה  שנערכו  הסקרים  על-פי 
וכ- לקלינטון  הצביעו  אחוז  כ-70  היהודים,   בקרב 
לגארי  הצביעו  אחוזים  )כ-5  לטראמפ   - אחוז   25
מספריים  נתונים  מאחורי  סטיין(.  ולג'יל  ג'ונסון 
ההצבעה  במגמות  משמעותי  הבדל  מסתתר  אלה 
פי  על  ולא-אורתודוכסים.  אורתודוכסים  יהודים  של 
מן  אחוז  מ-70  למעלה  מהקלפיות,  היציאה  סקרי 
עבור  הצביעו  והקונסרבטיבים  הרפורמים  היהודים 
השיעור  בהתאמה(.1  אחוז  ו-71  אחוז   76( קלינטון 
אחוז   56 רק   - יותר  נמוך  היה  האורתודוכסים  אצל 
האורתודוכסים  היהודים  אצל  בקלינטון.  תמכו  מהם 
 39  - בטראמפ  גדולה  יותר  הרבה  תמיכה  היתה 
אחוז  ו-25  מהרפורמים  אחוז   21 לעומת  אחוז, 
של  אמת  תוצאות  בוחנים  אם  מהקונסרבטיבים. 
גדולים  ריכוזים  יש  בהן  בשכונות  שכונתית  הצבעה 
מן  )חלק  חרדים  ושל  מודרניים  אורתודוכסים  של 
יותר  מהימנות  אלה  שתוצאות  טוענים  החוקרים 
התוצאות  מהקלפי(,  ביציאה  הסקרים  מאשר 
דרמטיות אף יותר. בחמש שכונות של אורתודוכסים 

שיקגו  יורק,  ניו  של  במטרופולינים  מודרניים 
אחוז  ל-90  אחוז   45 בין  קיבל  טראמפ  ופלורידה, 
ג'רסי  ניו  בברוקלין,  חרדיות  ובשכונות  הקולות,  מן 
לזכור  )יש  אחוז   94 עד  אחוז   56 קיבל  הוא  ואוהיו, 
באמריקה  האורתודוכסית  היהדות  לעכשיו,  שנכון 
ואילו  היהודית  האוכלוסייה  של  כ10%  בערך  מהווה 

הלא אורתודוכסים הם כ-90 אחוז(.2

תמיכה  לכיוון  האורתודוכסים  בקרב  התנודה 
"הבלחה" חד-פעמית,  במועמדים רפובליקניים איננה 
היא מייצגת מגמת הצבעה מתמשכת בארבע מערכות 
במקומות  למעשה,  מ-2004.  החל  לנשיאות  בחירות 
אורתודוכסיים  קולות  פחות  טראמפ  קיבל  רבים 
פי  על  כן,  על  יתר  ומקיין.  רומני  שקיבלו  מכפי 
מהיהודים  אחוז  מ-55  למעלה  מ-2013,  "פיו"  סקר 
לרפובליקנים.  נוטים  הם  כי  אומרים  האורתודוכסים 
גם  שרירותית;  איננה  אף  הרפובליקנים  אל  זו  תנודה 
מפגינים  החרדים  וגם  המודרנים  האורתודוכסים 
של  מאלה  שמרניות  יותר  הרבה  פוליטיות  גישות 
יהודים לא-אורתודוכסים. כך, שיעור הרבה יותר גדול 
מרוצים  היו  לא  אורתודוכסים  יהודים  של  אחוז(   50(
מהנשיא אובמה מאשר יתר היהודים )29 אחוז(, ורוב 
בקרב היהודים האורתודוכסים מעדיפים מימשל קטן 

יותר.3

התנגדות של יהודים ליברלים 
לממשל טראמפ

כפי  הרי  הספקטרום,  של  השני  הצד  לעבר  נביט  אם 
הצביעו  היהודית  מהקהילה  אחוז  כ-70  צוין,  שכבר 
להילארי קלינטון. יתירה מכך - דומה שככל שקהילה 
גם  הדתית,  הבחינה  מן  יותר  ליברלית  היא  מסוימת 
כך,  ליברלית.  יותר  להיות  נטתה  הפוליטית  הצבעתה 
לקלינטון  ההצבעה  שיעור  הרפורמית,  התנועה  בקרב 
של  הליברלי  האופי  זה,  במקרה  גם  אחוז.4   76 היה 
מגמה  מייצג  אם  כי  מקרי,  איננו  היהודית  ההצבעה 



113 המכון למדיניות העם היהודי

בעד  קבוע  באופן  הצביעו  היהודים  רוב  שנים.  ארוכת 
והמפלגה  השמאל, הליברלים  של  ומועמדים  מפלגות 
ועוד,  זאת   5

ה-20.  המאה  מראשית  החל  הדמוקרטית 
"יהודים  כי  "פיו"  מרכז  קבע   ,2013 משנת  בדו"ח 
ודמוקרטיות  ליברליות  הכי  הקבוצות  על  נמנים 
נטייה  במסגרת  כי  לציין  ראוי  זאת,  עם  באוכלוסייה". 
על  דגש  שם  יותר  או  דתי,  פחות  שהפרט  ככל  זו, 
דעותיו  כך  פלורליסטית,  יהודית  והשתייכות  זהות 
ליברליות.  יותר  להיות  נוטות  והפוליטיות  החברתיות 
כך, בעוד ש-70 אחוז מכלל היהודים הם דמוקרטים או 
נוטים לדמוקרטים, הרי בקרב יהודים חסרי דת, יהודים 
רפורמים ויהודים שאינם משתייכים לזרם דתי כלשהו, 
השיעורים הם 78 אחוז, 76 אחוז ו-75 אחוז בהתאמה. 
על  כי  אמרו  היהודים  מכלל  אחוז   82 לכך,  בדומה 
החברה לקבל חד-מיניות, אך בקרב שלוש הקטגוריות 
משמעותי:  באופן  גבוהים  יותר  היו  השיעורים  הנ"ל 
יהודים רפורמים - 92 אחוז, יהודים שאינם משתייכים 
 91  - דת  חסרי  ויהודים  אחוז,   89  - כלשהו  דתי  לזרם 
גבוה  ייצוג  יש  המילניום  מדור  ולצעירים  הואיל  אחוז. 
בקרב יהודים חסרי דת, סביר להניח שהשקפות מאוד 

ליברליות אלה מאפיינות רבים מהם.

זו מוצאת את ביטויה גם בספרות,  ליברלית  השקפה 
את  לפרסם  שהחלו  צעירים  סופרים  בקרב  בעיקר 
זו  ליברלית  גישה  האלפיים.  שנות  בתחילת  ספריהם 
מה  כלפי  ביקורתית  בהתייחסות  במיוחד  התבטאה 
ו"ערכים  ה"מיינסטרימית"  היהודית  כקהילה  שנחזה 
יהודיים מיינסטרימים". כך, לדוגמה, הסיפור המעניק 
נתן  את הכותרת לאוסף הסיפורים האחרון שפירסם 
מדברים  אנו  כאשר  מדברים  אנחנו  מה  "על  אנגלנדר, 
וסמליה  השואה  מרכזיות  את  בודק  פרנק",  אנה  על 
בזהות היהודית-אמריקנית  ואף מגכיח אותם במידת 
מה.  בדומה לכך, ספרו החדש של ג'ונתן ספרן פוייר, 
יהודיות- והסתייגויות  התנגדויות  מכיל  "הנני", 
כפי  ישראלים,  של  והנוקשות  הגסות  מן  אמריקניות 
בודק  זה  ספר  יהודים-אמריקנים.  אצל  נחזית  שהיא 

עם  היהודית-אמריקנית  הסולידריות  מסלול  את 
מורכבים  הופכים  שלה  המאפיינים  ואיך  ישראל,  
ל"איגוד  מצטרפים  אלה  ספרים  יותר.  ואמביוולנטיים 
גם  המבקר  שייבון,  מייקל  של  היידיים"  השוטרים 
של  מדיניותן  את  וגם  הדתית-ציונית  המשיחיות  את 
ממשלתה הימנית של ישראל ושל התנועות הנוצריות 

הימניות באמריקה.

אם כן, קבוצת הסופרים היהודיים הצעירים ממשיכה 
אך  ליברליזם,  של  היהודית-אמריקנית  המסורת  את 
מאשר  יותר  הרבה  לכת  ומרחיקת  ביקורתית  בנימה 
בעבר. נימה זו תואמת את הקיטוב הנוכחי בפוליטיקה 
המחנה  לבין  הליברלי  המחנה  בין  האמריקנית 
של  המרכזיים  הביטויים  אחד  השמרני/פופוליסטי. 
לאחריהן.  שקרה  ומה   2016 בבחירות  היה  זה  קיטוב 
מרירות  של  באווירה  נערכו  שהבחירות  בלבד  זו  לא 
שנודעו  לאחר  נמשכה  שההתנגחות  אלא  והתנגחות, 
לקונפליקט  העיקריים  הביטויים  אחד  התוצאות. 
נגד  המתמשכות  הרחוב  הפגנות  הוא  זה  מתמשך 
מימשל טראמפ ומדיניותו, המתנהלות מאז השבעתו 
כאזרחים  בהן  השתתפו  רבים  יהודים  לנשיא.6 
אמריקניים אינדיבידואליים. אולם מעבר לכך, יהודים 
רבים וארגונים יהודיים נטלו חלק בהפגנות אלה בתור 
הנושאים  אחד  היהודית.  זהותם  בסיס  ועל  יהודים, 
מוסלמים  כניסת  על  האיסור  היה  בהפגנות  שהועלו 
מוסלמים  תושביהן  שרוב  מדינות  ומשבע  מסוריה 
שלושת  לאכוף.  טראמפ  מימשל  ניסה  אותו  לארה"ב 
הזרמים הדתיים היהודיים העיקריים פירסמו הצהרות 
הרפורמית  ההצהרה  כאשר  זה,  איסור  על  במחאה 
היתה הקולנית והנזפנית ביותר: "התנועה הרפורמית 
בקשר  המזוויע  הנשיאותי  הצו  את  בחריפות  מגנה 
יותר,  ולפליטים", נאמר בה. באופן חד אפילו  להגירה 
20 רבנים המזוהים עם התנועות הליברליות, שחלקם 
ונעצרו כאשר הפריעו  עטו טליתות, מחו על האיסור, 
אורגנה  המחאה  יורק.  בניו  קולומבוס  בכיכר  לתנועה 
ע"י "תרועה: קריאת רבנים לזכויות האדם", ארגון ללא 
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יהודים רבים 
ואירגונים 

יהודיים הפגינו 
נגד טראמפ 

בתור יהודים, 
ועל בסיס זהותם 

היהודית

מטרות רווח ששם לו למטרה "לאחד רבנים וחזנים מכל 
זרמי היהדות, יחד עם כל חברי הקהילה היהודית, כדי 
זכויותיהם  וקידום  כיבוד  לפעול לפי הצו היהודי למען 
של כל בני האדם." 7 "אנו זוכרים את ההיסטוריה שלנו, 
בפנינו  נסגרו  זו  מדינה  של  גבולותיה  כי  זוכרים  ואנו 
קטסטרופליות  לתוצאות  גרם  והדבר   ,1924 בשנת 
במהלך השואה," אמרה ַהַרָּבה ג'יל ג'ייקובס מ"תרועה". 
כיום  המשמשות  מההתבטאויות  חלק  כי  יודעים  "אנו 
התבטאויות  אותן  הינן  הנה  לבוא  ממוסלמים  למנוע 
את  למנוע  כדי  ששימשו 

בואם של פליטים יהודיים."8

קבוצות  של  המנהיגים  רוב 
רפורמיים,  וארגונים 
וליברלים  קונסרביטיביים 
במיוחד  ואולי  אחרים, 
ממשל  נגד  שמוחים  אלו 
באמונה  מאמינים  טראמפ, 
הראות  שנקודת  שלמה 
נובעת  חברתיים  לנושאים  ביחס  שלהם  הליברלית 
מהערכים היהודיים שהם מזדהים איתם באופן עמוק. 
לדוגמה, ַהַרָּבה דארה פרימר איפיינה בשנת 2009 את 
היהודית  לפעילות  ביחס  בקהילתה  הצעירים  גישת 
הנראית כליבה המרכזית והיסודית ביותר: "אל תשמרו 
כשרות - בסדר, אל תשמרו שבת - בסדר, תתחתנו עם 
זהותכם  כי  להבין  עליכם  אך  בסדר.  זה   - לא-יהודי/ת 
צדק."9  למען  תילחמו  לא  אם  לכם  תאבד  היהודית 
בנימה דומה, מאמר דעה מספטמבר 2016, בו הובעה 
של  ההגירה  למדיניות  יהודיים  מנימוקים  התנגדות 
מחייבים  יהודיים  "ערכים  הכותרת,  את  נשא  טראמפ 

לקדם בברכה זרים - דבר שטראמפ מתנגד לו."10

הושפעו  אלה  התפתחויות  כי  בביטחון  לקבוע  אפשר 
והתרבות  הפוליטיקה  את  כיום  המאפיין  הקיטוב  מן 
את  מצא  ואשר  הכללית,  האמריקנית  החברה  של 
הערכים  לנשיאות.  האחרונות  בבחירות  ביטויו 

של  והכלכליות  התרבותיות  והדאגות  לדת,  הקשורים 
דתית  לבנה,  שהינה  המרכזית  האוכלוסייה  שכבת 
משתייכת  או  ועובדת  קתולית(  או  )אוונגליסטית 
בולטת  בצורה  התבטאו  התחתון,  הבינוני  למעמד 
יהודים  רבה,  במידה  טראמפ.  דונלד  של  בניצחונו 

אורתודוכסיים היו שותפים לערכים ולדאגות אלה.

אסטרטגיות )בלתי מפורשות( 
שונות להשתלבות בחברה 

ובזהות האמריקאית

דומה שבבסיסן של מחלוקות אלה בין שתי הקבוצות 
הולכת וגוברת התגבשותן של שתי אסטרטגיות שונות 
האמריקנית  ובזהות  בחברה  יהודית  להשתלבות 
הכללית. האסטרטגיה היהודית הראשונה, הליברלית, 
החל  אימצו  במערב  שיהודים  הקלאסי  המודל  היא 
בקהילה  הרוב  של  הליברליזם  ה-18.  המאה  מסוף 
ערכים  עם  ליברליים  ערכים  לזהות  ונטייתו  היהודית 
יהודים  של  הסובייקטיבית  העדפתם  אינו  יהודיים 
קשור  שהוא  דומה  אדרבא,  גרידא.  אינדיבידואליים 
מיעוט,  בתור  היהודים  של  ההיסטורית  לעמדה 
השנים  במאתיים  גיבשו  שהיהודים  ואסטרטגיה 
הלא-יהודיות  בחברות  השתלבות  לצורך  האחרונות 
שהיתה  זו,  קלאסית  באסטרטגיה  חיו.  הם  שבתוכן 
מעורב  והאמנסיפציה,  הנאורות  עידן  מאז  בשימוש 
האימוץ, מצד היהודים, של ערכים אזרחיים ליברליים 
עד  הפחתה  תוך  ושוויוניות-  סובלנות  פלורליזם,   -
למינימום של מאפיינים תרבותיים ודתיים שסימנו את 
היהודים כשונים. במקרה של אמריקה, אסטרטגיה זו 
מעדיפה כי הזהות האמריקנית הלאומית תתבסס על 
הדת האזרחית האמריקנית )"המקדשת את הטענה כי 
כל בני האדם נבראו שווים"(, ללא דגש יתר על בסיסים 
תרבותיים  או  אתניים  אנגלו-סכסיים  או  נוצריים 
יהודים  הזה,  היום  עצם  עד  האמריקנית.11  בזהות 
ליברלים נמנים על הקבוצות הבולטות ביותר בין אלה 
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יתכן 
שהאורתודוכסים 

מפתחים 
אסטרטגיית 

השתלבות 
חלופית, 

המבססת 
את הזהות 

האמריקנית 
המשותפת על 

תרבות מוסרית 
שביסודה היא 

דתית

העומדות על משמר ההפרדה בין דת ומדינה בארצות 
הברית.

"העיסקה"  אופי  את  הבינו  במשותף  היהודים  כל 
שהחברה המערבית המודרנית הציעה להם במסגרת 
שביטוייה  יהודית  לזהות  בתמורה  זו:  אסטרטגיה 
ולהגיע   יותר  יכלו להשתלב טוב  פחות מפורשים, הם 
מידת  שמסביבם.  הלא-יהודית  בחברה  להישגים 
היהודיות  הקבוצות  מצד  זו  עיסקה  של  הקבלה 
יהודים  לקבוצה.  בהתאם  שונה  היתה  השונות 
והדתיים  התרבותיים  מאפייניהם  את  השילו  רבים 
יוצאים  והישגים  השתלבות  השיגו  ואכן  הייחודיים, 
אחרות  קבוצות  המערביות.  בחברות  הכלל  מן 
מאפיינים  יותר  על  שמרו  והחרדים(  )האורתודוכסים 
ייחודיים, והשתלבותם - בתור קבוצה - היתה פחותה 

יותר.

של  ובמעמדם  במשקלם  לעלייה  במקביל  כיום, 
ובחוגי  טראמפ  במימשל  אורתודוכסים  יהודים 
לעלייה  עדים  שאנו  יתכן  ועריכת-דין,  עסקים  נדל"ן, 
ושל  יהודית  השתלבות  של  חלופית  באסטרטגיה 
"עיסקה" אלטרנטיבית. אסטרטגיה זו כרוכה בבריתות 
ושמרניות,  דתיות  לא-יהודיות,  אחרות,  קבוצות  עם 
והיא מבססת את הזהות האמריקנית המשותפת על 
תרבות מוסרית אותה חולקים רוב האמריקנים, ואשר 

בבסיסה היא דתית.

החלופית  האסטרטגיה  המקורית,  בעיסקה  כמו 
רמות  ננתח  אנו  רמות.  מספר  מכילה  כעת  הצומחת 
אלה ונשווה את האסטרטגיה הליברלית של השתלבות 
פי  על  עתה.  המתגבשת  השמרנית  זו  לעומת  יהודית 
לחברה  להפוך  ציפו  היהודים  הקלאסית,  האסטרטגיה 
חברה  דהיינו  "נייטרלית-למחצה,"12  או  "נייטרלית" 
תורגש  לא  שבה  ציבורית  סֵפירה  לפחות  או  כללית, 
לפחות  שאלה  או  ואתניות,  דתיות  זהויות  של  נוכחותן 
הם  אופיינית,  ליברלית  בצורה  בולטות.  תהיינה  לא 
העבירו את הזהויות הדתיות והאתניות - במידה שאלה 
הם  לכך  בדומה  הפרטית.  לספירה   - התקיימו  בכלל 

הכללית  בחברה  הגויים  המשתתפים  כי  קיוו,  או  ציפו, 
השוויון,  לערכי  מסורים   - כמותם  טובים  ליברלים  יהיו 
לפחות  שותפים,  יהיו  הם  וכו'.  הפלורליזם  הסובלנות, 
בספירה הציבורית, לזהות משותפת, חילונית וליברלית.

ובעשורים  ה-20,  המאה  של  האחרונים  בעשורים 
מהקבוצות  חלק  ה-21,  המאה  של  הראשונים 
בהם   - הקלאסית  לאסטרטגיה  קשורות  שהיו 

ואף  קונסרביטים  רפורמים, 
מודרנים-  אורתודוכסים 
השפעת  תחת  שינוי.  עברו 
ה"חגיגה" הרב-תרבותית של 
קבוצות אתניות ותרבותיות, 
בסיסמה  שראשיתה 
יפה"  זה  "שחור  הידועה- 
)Black is Beautfiul(, קבוצות 

אלה התחילו להדגיש בצורה 
סמלים  מפורשת  יותר 
ציון  ידי  על  יהודיים  דתיים 
היהודיים  החגים  של  פומבי 
והישראלים )יום העצמאות(, 
בציבור  התפילה  והפיכת 
ולא  "יהודית"  ליותר 
"פרוטסטנטית" באופייה, בין 
היתר על ידי שימוש בעברית 

ולבישת טליתות.

מסויימות  אורתודוכסיות  שקבוצות  דומה 
אסטרטגיה  מפתחות  והן  בכך,  מסתפקות  אינן 
כ"אורתודוכסית- להגדירה  שאפשר  אלטרנטיבית, 
הליברלית,  לאסטרטגיה  בניגוד  שמרנית". 
מסתמכת  האורתודוכסית-שמרנית  האסטרטגיה 
ברמה  לא-יהודיות.  דתיות  קבוצות  עם  בריתות  על 
של  בסיסם  על  נבנות  אלה  בריתות  הראשונית, 
אינטרסים משותפים. בין אלה נכללים הגדלת המימון 
פרטים  ארגונים,  של  והפטור  דתי  לחינוך  הממשלתי 
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והתנהגות  מוסר  כללי  מכפיית  דתיות  וקהילות 
מין  אותו  בני  בין  לנישואין  היתר  )כגון  פרוגרסיביים 
ולהפלות באופן חופשי יחסית( בתוקף החוק.13 מעבר 
של  רמה  גם  שקיימת  יתכן  המשותפים,  לאינטרסים 

תרבות מוסרית משותפת ושל זהות משותפת.14

מכאן אנו עוברים לשתי הרמות הבאות של אסטרטגיות 
ההשתלבות השונות. כפי שצוין קודם לכן, האסטרטגיה 
הזהות  כי  מעדיפה  יהודית  השתלבות  של  הליברלית 
האמריקנית,  האזרחית  הדת  על  תתבסס  הלאומית 
האנגלו- או  הנוצריים  הבסיסים  על  מדי  רב  דגש  ללא 
זאת  האמריקנית.  הזהות  של  האתניים  או  סכסיים 
בניגוד לאסטרטגיה השמרנית-אורתודוכסית המקבלת 
סמואל  ע"י  למשל,  )שנוסחה,  השמרנית  העמדה  את 
האמריקנית  הלאומית  הזהות  לפיה  האנטינגטון(,15 
איננה מבוססת באופן צר על הדת האזרחית, אלא גם 
על תרבות מוסרית משותפת הנשענת על תרבות דתית 
לתרבות  יודיאו-נוצרית(.16   או  )פרוטסטנטית/נוצרית 
אלה  )במיוחד  שמרנים  יהודים  אותה  זו,  מוסרית 
המשתייכים לזרם האורתודוכסי( חולקים עם שמרנים 
הליברלית.  למוסריות  מאשר  שונה  הרכב  יש  נוצריים, 
זו הרמה האחרונה, או ההיבט האחרון של אסטרטגיות 

ההשתלבות שאנו משווים ביניהן.

שוודר  ריצ'ארד  של  הפסיכולוגי-חברתי  המחקר 
העובדה  על  מצביע  היידט  ג'ונתן  של  ובמיוחד 
תפיסות  יש  שונות  אוכלוסייה  וקבוצות  שלתרבויות 
מדבר  היידט  מוסריות.  לגבי  שונות  בסיסיות  וגישות 
על שתי גישות עיקריות: "גישה חוזית" ו"גישת כוורת". 
האינדיבידואל,  הפרט,  את  רואה  החוזית  "הגישה 
חיים  של  העיקרית  הבעיה  הבסיסית.  הערך  כיחידת 
או  סבל  גורמים  לעיתים  יחידים  כי  היא  חברתיים 
מזיקים זה לזה, ומשום כך אנו יוצרים במשתמע חוזים 
חברה  לטפח  במגמה  חוקים,   - ובמפורש  חברתיים 
הוגנת, חופשית ובטוחה, שבה הפרטים יכולים לחתור 
להגשמת שאיפותיהם ולפתח את עצמם ואת מערכות 
שמפתחת  הכללים  בחירתם."17  לפי  ביניהם  היחסים 

נזק  באי-גרימת  בעיקר  מתמקדים  החוזית  הגישה 
לחסרי  בעיקר  להם,  ודאגה  אחרים  לאנשים  סבל  או 
ערך  אלה  כללים  מייחסים  עוד  ולמדוכאים.  האונים 

להוגנות ולהדדיות.

ואת  הקבוצה  את  רואה  לכך,  בניגוד  הכוורת,  "גישת 
הבסיסיים.  הערך  מקורות  בתור  שלה  הטריטוריה 
נולדות ומתות בהמוניהן, אך  דבורים אינדיבידואליות 
הכוורת חיה למשך זמן רב, ולכל דבורה אינדיבידואלית 
יש תפקיד בטיפוח הצלחתה של הכוורת. שתי הבעיות 
העיקריות של החיים החברתיים הן התקפות מבחוץ 
לגרום  עלולה  השתיים  מן  אחת  כל  מבפנים.  וחתירה 
להתאחד,  הדבורים  כל  על  ולכן  הכוורת,  של  למותה 
למען  לקורבנות  מוכנות  ולהיות  חובתן,  את  למלא 
הקבוצה."18 בתוך מערכת הכללים והערכים המוסריים 
ותטפל,  תתייחס  הכוורת  גישת  שלה,  הפנימית 
לסבל/נזק  מעבר  שהם  בנושאים  להלן,  שנראה  כפי 

והוגנות/הדדיות. 

ליברלים רואים את היחיד, הפרט, בתור יחידת הערך 
בעיקר  הן  המוסריות  הנחותיהם  לכן,  המרכזית. 
"חוזיות". קבוצות שמרניות ומסורתיות נוטות לראות 

את הקבוצה בתור יחידת הערך המרכזית.  

הינו  כלשהו  דבר  כי  לחשוב  נוטים  שליברלים  בעוד 
גורם סבל, מזיק  פסול מבחינה מוסרית רק אם הוא 
או מדכא בני-אדם אחרים, הרי על-פי מחקריהם של 
ג'ונתן היידט ופסיכולוגים חברתיים אחרים, לשמרנים 
קונספציות  של  יותר  ארוכה  רשימה  יש  ולמסורתים 
שונה.  בצורה  מפתח  מושגי  מבינים  והם  מוסריות 
נורמות  מוסריים  ערכים  בתור  להדגיש  נוטים  הם 
ואת הרווחה  והתנהגויות המקדמות את ההישרדות 
וטיפול  אכפתיות  של  לערכים  בנוסף  הקבוצה.19  של 
ובהשלכה  מגן,  חסרי  בבעלי-חיים  קטנים,  )בילדים 
- בכל האומללים שגורלם ֵהַמר להם( וחופש מדיכוי, 
המושגים  הליברלים,20  עם  חולקים  הם  אותם 

המוסריים של שמרנים כוללים גם:
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אדם  כל  דהיינו,   - פרופורציונליות  בתור  הגינות   .1
השליח  זאת  שניסח  כפי  או  כגמולו,  לקבל  צריך 
"מי  לתסלוניקאים(  השנייה  )באיגרת  פאולוס  
יאכל".  שלא   - מעבודה  מתחמק[  ]או  שמסרב 
לתגמול.  ראויים  ותורמים  שעובדים  אנשים 
חטא  היא   - "טפילות"  או   - חינם"  "אכילת 
מקבלי  האם  לשאול,  נוטים  הם  לכך  אי  מוסרי.21 
אכן  המימשל  מן  או  הרווחה  משירותי  הטבות 
ראויים לתשלומים שהם מקבלים.22 לעומת זאת, 
של  לניצול  ביחס  "הוגנּות"  על  חושבים  ליברלים 
קבוצות מוחלשות על ידי קבוצות חזקות. לכן הם 
חותרים לכך שהמבוססים ישלמו שיעור מס יותר 
שהמוחלשים  או  לתפיסתם,  "הוגן"  כלומר  גבוה, 
יקבלו נתח יותר גדול ו"הוגן" של העוגה הכללית 
המעניקים  והטבות  העברה  תשלומי  של  בצורה 

רמה מינימלית של הכנסה, דיור, חינוך ובריאות.

ולתרום  לתמוך  מוטל  האדם  על   - נאמנות   .2
משפחתו,  מהן:  חלק  שהוא  המיידיות  לקבוצות 
מקומם  את  קבע  דאנטה  וארצו.  עמו  קהילתו, 
הגיהינום.  של  ביותר  הנמוך  במעגל  הבוגדים  של 
בתור  הליברלים  מן  בנוח  יותר  חשים  השמרנים 
חלק מקבוצה, והם נוטים לאכוף נאמנות לקבוצה 
מצד  גבוה  מחיר  בתשלום  כרוך  הדבר  אם  גם 

הפרט.

האדם,  של  לטבעו  יותר  "גבוה"  צד  ישנו  קדושה-   .3
ואל גוף האדם יש להתייחס כאל מקדש, לא כאל 
שהתנהגות  בכך  מדובר  נורמטיבית  שעשועים.  גן 
ומינית של אדם איננה צריכה להיקבע אך  גופנית 

ורק על ידו עצמו בתור פרט אוטונומי.

אחרים,  בעלי-חיים  כמו  אדם,  בני   - סמכות   .4
 - דכאניות  בהכרח  שאינן  בהיררכיות  מאורגנים 
ומאמיניהם.23  דת  כוהני  וילדים,  הורים  לדוגמה 
שמרנים ודתיים-מסורתיים יתבעו כבוד וציות כלפי 
סמכות אף אם אין לדבר הצדקה רציונלית מלאה, 

לדוגמה - סמכות המבוססת על גיל ו/או מגדר.

ליברלים  מובילה  האינדיבידואליסטית  האוריינטציה 
אוניברסליסטיים.  במונחים  מוסריות  על  לחשוב 
לחברי  מועדף  יחס  להעניק  הפרט  על  כי  הרעיון 
משתייך  הוא  שאליה  הדתית  או  האתנית  הקבוצה 
ליברלים  אצל  כמביך  נחשב  משפחתו(  אפילו  )או 
מסוימים.24 בשום אופן אין לפרש את הטיעונים דלעיל 
כרמיזה לחוסר נאמנות מצד הליברלים, או לכך שאין 
להעניק  נוטים  הם  אולם  לסמכות.  כבוד  רוחשים  הם 
אינדיבידואליסטית  יותר  פרשנות  אלה  למושגים 

ורציונלית.

ראוי לציין בהקשר זה, כי מנקודת ראות ליברלית, חלק 
ומסורתי,  שמרני  אופי  הנושאים  המוסר  מערכי  גדול 
באמונות  במסורת,  רציונלית  לא  בדבקות  מתאפיין 
לקבוצה  נאמנות  כגון  לערכים  ובדבקות  טפלות 
במחיר של ויתור על מימוש עצמי אינדיבידואלי, ציות 
התנהגות  על  מסורתיות  והגבלות  לסמכות  עיוור 
הראות  מנקודת-  נתפסים,  מינית  ואוריינטציה 
אוטונומיה  של  מוסרית  לא  כהדחקה  הליברלית, 

אנושית וכדיכוי.

דומה שיהודים אורתודוכסים המאמינים בשכר ועונש 
מהוגנים(,  ביניים  מעמד  כאנשי  עצמם  את  )ורואים 
למשפחותיהם,  מוחלטת  בנאמנות  המאמינים 
והמפתחים  ישראל"(,  )"עם  ולעמם  לקהילותיהם 
של  משלטונות  מסורתית  יהודית  הסתייגות  )חרף 
ימני כלפי ארצם )אמריקה(,25  גויים( פטריוטיזם מסוג 
המכבדים את סמכותם של הורים ושל רבנים, והמנסים 
שותפים  קדושה,  של  אלמנט  עם  חייהם  את  לחיות 
מוסרית  בתרבות  חברותם  דרך  זו.  מוסרית  לתרבות 
זו, הם טוענים לחֵברּות בחברה האמריקנית  משותפת 
בהתאם  כי  להדגיש  חשוב  האמריקנית.  ובזהות 
האמריקנית  לחברותם  טוענים  הם  זו,  לאסטרטגיה 
לא חרף היותם אורתודוכסים )כפי שמאמינים יהודים 
ליברלים(, אלא דווקא בגללה. האורתודוכסיּות שלהם 
הם  אותה   - מוסרית  מתרבות  לחלק  אותם  הופכת 
וקתולים  אוונגליסטים  פרוטסטנטים,  עם  חולקים 
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מגמה כלל-
עולמית: 

התחזקות 
מעמד המחנה 
האורתודוכסי 

בארה"ב מקבילה 
לעליית מעמדן 

והשפעתן 
של הקהילה 

החרדית 
והקהילה 

הציונית-דתית 
בישראל

אלה,  קבוצות  של  בעיניהן  אשר,   - )לבנים(  מאמינים 
היא הבסיס והיסוד לדמוקרטיה האמריקנית. במילים 
הפוך  חדשה:  "עיסקה"  מציעים  שהם  דומה  אחרות, 
לאמריקני ע"י הדגשת אורח החיים האורתודוכסי שלך 

והערכים המגולמים באורח חיים זה. 

זו,  אורתודוכסית  גישה  פי  על  האמריקנית,  הזהות 
הפשטה.  של  יותר  גבוהה  רמה  סמך  על  מושגת 
יהודים, נוצרים אוונגליסטים וקתולים )לבנים אדוקים( 
תרבות  אותה  חולקים 
ואותם  מוסרית/דתית 
הם  אולם  מוסריים.  ערכים 
מממשים ערכים אלה באופן 
ועל- בקהילותיהם  מקביל 
הדתיות  מסורותיהם  פי 
המקום  כאן  השונות. 
מסוימת.  להסתייגות 
ה"עיסקה"  של  בהקשר 
החדשה הנ"ל, יתכן שחרדים, 
שרמות  חסידים,  ובעיקר 
השליטה  החילוני,  החינוך 
שלהם  וההכנסה  באנגלית, 
הרגילה  מהרמה  נמוכות 
לא  היהודי-אמריקני,  של 
יצליחו להשיג אותה רמה ואיכות של השפעה בחברה 
למרות  אמריקה.  יהודי  כיום  נהנים  שממנה  הכללית 
זאת, קבוצות של חרדים ושל חסידים הוכיחו במהלך 
התאוששות  ובכושר  בתושייה  ניחנו  הן  כי  השנים 
שונים  נתיבים  למצוא  עשויות  והן  הכלל,  מן  יוצאים 
של  העוצמה  למרכזי  גישה  השגת  לצורך  וחדשים 

החיים האמריקניים והשפעה עליהם.

אם אכן קיימות שתי אסטרטגיות להשתלבות יהודית 
עמוק  הבדל  שיש  מכאן  עולה  האמריקנית,  בחברה 
בקהילה  הליברלי  הזרם  לבין  האורתודוכסי  הזרם  בין 
היהודית-אמריקנית. עד שנת 2000 היה סביר להניח 
אינטרסים  יש  וליברלים  אורתודוכסים  ליהודים  כי 

השוני  האמריקנית.  החברה  כלפי  דומים  ושאיפות 
ביניהם נסב על המרחק שכל אחת מן הקהילות היתה 
ושאיפות  אינטרסים  לממש  מנת  על  לעבור  מוכנה 
אחת  כל  התייחסה  שבו  האופן   - לכך  ובהתאם  אלה, 
הקהילות  מן  אחת  כל  אם  אך  היהודית.  למסורת 
כלפי  מנוגדות,  אפילו  או  שונות,  שאיפות  מפתחת 
עדים  אנו  אזי  בתוכה,  ומקומה  האמריקנית  החברה 

לרמה חדשה של מחלוקת ואף קיטוב בתוך הקהילה.

סוף דבר ומסקנות

הריבוי  קצב  קודמות,  שנתיות  בהערכות  שציינו  כפי 
מהיר  בארה"ב  האורתודוכסית  הקהילה  של  הטבעי 
בהרבה מזה של שאר היהודים. התחזקות דמוגרפית 
פוליטית.  להתחזקות  טבעי,  באופן  מתורגמת  זו 
החרדים,  ובמיוחד  האורתודוכסים,  המקרים,  ברוב 
השגת  לצורך  שלהם  הפוליטי  בכוח  משתמשים 
של  תמיכה  לדוגמא,  לקהילתם.  שונים  הישגים 
שלהם.  לקהילות  מיוחד  ופטור  דתי  בחינוך  המדינה 
כגון  ליברליים,  והסדרים  ערכים  האוכפים  מחוקים 
הכרה בנישואין חד-מיניים. במידה מסויימת הם גם 
תרבותית  מבחינה  שמרני  יום  סדר  בקידום  מצדדים 
במגמה  האמריקאית.26  החברה  כלל  עבור  וחברתית 
קבוצות  עם  בריתות  יוצרים  הם  אלו  מטרות  לקדם 
אחרות שמרניות מבחינה דתית, כמו האוונגליסטים 

והקתולים האדוקים.

עם  מעורבת  אינה  מיוחד,  באופן  החרדית,  הקהילה 
החרדים  הכללית.  המאורגנת  היהודית  הקהילה 
בכלל, והחסידים בפרט, מעורים בחברה האמריקאית 
הכללית הרבה פחות מאשר הרוב המכריע של יהודי 
אמריקה, ויש להם הרבה פחות יכולת להשפיע עליה.

מורכבת  שמהן  הקבוצות  משלוש  אחת  כל  כך, 
אתגרים  מציבה  האמריקאית  היהודית  הקהילה 
את  מחדש  לקשר  צורך  יש  ראשית,  משמעותיים. 
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היהודית  והקהילה  מהחיים  המתרחקת  הקבוצה 
או  תערובת,  נישואי  צאצאי  אלה  קרובות  )לעיתים 
הקהילה  עם  דת(  כחסרי  עצמם  על  המצהירים  אלה 
והתרבות  היהודיים  החיים  היהודי,  העם  היהודית, 
היהודית. שנית, הקבוצה שעד עכשיו היוותה את עמוד 
השדרה של הקהילה היהודית האמריקאית, ה"אמצע" 
המשתייכים  והרפורמים  הקונסרביטיבים  היהודי- 
כסף  מנדבים  אחרים,  יהודים  וארגונים  כנסת  לבתי 
לישראל  חזקה  מאוד  זיקה  ובעלי  יהודיות  למטרות 
ולעם היהודי - מצטמצמת. שלישית, האורתודוכסים, 
המחוייבים  בין  שהם  הגוונים,  מכל  החרדים  ובעיקר 
רק  מעורבים  היהודיים,  ולחיים  היהודי  לעם  ביותר 
באופן שולי עם הקהילה היהודית המאורגנת הכללית, 
של  המורשת  בטיפוח  להמשיך  הכלים  את  להם  ואין 

השפעה יהוידת על החברה האמריקאית הכללית. 
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של  ובסמכות  בתוקף  מכירים  הם  אם  המוסרית,  במערכת 
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)ברמה  ומכירים  האיסור  של  הנורמטיבי  בתוקף  מכירים 
הנורמה  מן  סוטה  או  רעה  היא  שהתנהגותם  בכך  מסוימת( 

המוסרית.
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הגם  יותר,  אף  או  אידיאליים  טיפוסים  שני  של  מתערובת 

שטיפוס אידיאלי אחד הוא הדומיננטי.

ולבסוף, מובן מאליו כי גישתנו היא תיאּורית ואנליטית גרידא.   
אין אנו מעלים טיעונים כלשהם או מצהירים על עמדה כלשהי 
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הוויכוח המתמשך אודות זהות 
יהודית, מגמות בנישואין יהודיים 

וילדים יהודיים 15
החברה  בתוך  קיטוב  שקיים  ראינו  הקודם  בפרק 
פוליטיים  במונחים  הברית,  בארצות  היהודית 
הקהילה  של  בהתפצלותה  נוסף  היבט  ותרבותיים. 
דמוגרפיה,  של  במונחים  מתבטא  בארה"ב  היהודית 
נישואין ומגמות פריון, וזהות יהודית. בעוד שרוב מכריע 
מתחתנים  החרדים,  ובמיוחד  האורתודוכסים,  בקרב 
ומולידים מספר  יהודיים,  זוג  בני/בנות  צעיר, עם  בגיל 
אורתודוכסים  בקרב  )הממוצע  ילדים  של  משמעותי 
מודרניים - 3 ילדים למשפחה; בקרב החרדים - כמעט 
בגיל  מתחתנים  הלא-אורתודוכסים  למשפחה(,   6
מאוחר, עם שיעור גבוה של נישואין לבני/בנות זוג לא-

יהודים, ויש להם הרבה פחות ילדים )1.4 למשפחה(.

דמוגרפים ומדעני חברה מפולגים באשר למשמעותו 
זהות  של  המגמה  משמעות  ובמיוחד  זה,  מצב  של 
מספר  לא-אורתודוכסים.  יהודים  אצל  ופריון  יהודית 
לא מבוטל של פרשנים המשקיפים על המספר הקטן 
ילדים,  ללא  משפחות  של  הרב  המספר  ילדים,  של 
הסיקו  מעורבים,  נישואין  של  הגבוהים  והשיעורים 
עתיד  לגבי  מבהילות  ואפילו  פסימיסטיות  מסקנות 

הקהילה היהודית הלא-אורתודוכסית. על סמך ניתוח 
ממצאי המחקר של מכון "פיו" משנת 2014, הם מפנים 
את תשומת הלב לכך שרק 21 אחוזים מן המבוגרים 
על- כיהודים  ילדים  מגדלים   25-54 בגילאי  היהודים 
של  גבוה  שיעור  המפגינים  כיהודים  כלומר  דת,1  פי 
ובארגונים  בבתי-כנסת  חברּות  יהודית:  מעורבות 
יהודיים; פילנתרופיה יהודית; קשר לישראל ותחושת 
כלפיהם.  ואחריות  אחרים  יהודים  עם  סולידריות 
בעקבות מחקר "פיו" אודות יהודים-אמריקנים הם גם 
הדגישו כי רמת המעורבות היהודית ותחושת הקשר 
ילדים של  יהודים אחרים והאחריות כלפיהם של  עם 
בהרבה  נמוכה  דת  יהודים חסרי  ושל  זוגות מעורבים 

מזו של יהודים אחרים.

בה בעת, מספר כותבים חלקו על השקפה פסימיסטית 
זו.2 הם טענו כי האיכות הרוחנית והמשמעות של חיים 
מעל  המספריים.  הנתונים  מן  יותר  חשובים  יהודיים 
לכל, הם הצביעו על הנתון המראה כי בין צעירים בני 
פחות מ-30, רוב הילדים שנולדו מנישואים מעורבים 

מזדהים כיהודים.
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דומה שהשאלה האמיתית הנמצאת ביסודו של ויכוח 
יהודי באמריקה  - מה המשמעות של להיות  זה היא 
להגדיר  )המעדיף  הפסימיסטי  המחנה  ה-21.  במאה 
עצמו כ"מודאג מאוד"(, והמיוצג בין השאר ע"י סטיבן 
של  בהשקפה  מחזיק  פישמן,3  ברק  וסילביה  כהן  מ. 
איפיינה  לאחרונה  שעד  יהודית  וחברּות  השתייכות 
וקונסרבטיבים  רפורמים   - היהודי  ה"אמצע"  את 
שהיו מסורים מאוד לעם היהודי )ברחבי העולם כולו( 
ולמדינת ישראל, וביטאו מסירות זו באמצעות חברּות 
ובארגונים  בבתי-כנסת 
בפילנתרופיה  וכן  יהודיים 
של  השדרה  עמוד  יהודית. 
מחוייבות  הוא  זו,  גישה 
של  ולשגשוג  לרווחה 
)אתניּות(  "עממיות 
ברמה  יהודית.4  מקודשת" 
יהודית  זהות  העמוקה, 
לקהילה  כמשייכת  נתפסת 
גורל  של  "קמאית",  נתונה, 
משותף, המאופיינת בדרגה 
סולידריות  של  גבוהה 
הזה  ה"פסימיסטי"  המחנה  אנשי  הדדית.  ואחריות 
זהות  של  זה  סוג  שלהשקפתם  משום  חרדה,  חשים 
דרכים  למצוא  שואפים  הם  ונעלם.  הולך  יהודית 
הדתית- בקהילה  פעילה  מעורבות  של  מגמה  לקדם 

)עם  סובייקטיבית  במחוייבות  המאופיינת  אתנית, 
כוונה פנימית(, אורח-חיים שיש בו אלמנט דתי, קשרי 
מידע, וחברּות פורמלית, בין ע"י התערבויות חינוכיות 
יותר,  צעיר  בגיל  נישואין  של  כלשהו  עידוד  ע"י  ובין 
יותר. רבות מן  גדולות  יהודים ומשפחות  בין  נישואין 
ההתערבויות שחוקרים אלה ממליצים עליהן מכוונות 
ליצירת רשתות חברתיות יהודיות הנתפסות כמפתח 
והמעודדות  ילדים  עם  יהודיות  משפחות  להקמת 
מסוימים  חוקרים  לזה,  בקשר  יהודית.  מעורבות 
)או  אתניות  קבוצות  שיתקיימו  מנת  שעל  מדגישים 

כלשהי,  בצורה  לתחזק,  חייבים  הם  אתנו-דתיות( 
גבולות חברתיים לעומת אלו שמחוץ לקבוצה.5 

האתניות  היעלמות  את  רואים  הנגדי  המחנה  אנשי 
העת  של  באמריקה  כנתון   , ה"קמאית"  המקודשת, 
העובדה  את  מאליו  כמובן  מקבלים  הם  הנוכחית. 
של  צורה  תלבש  השתייכות  היום,  של  שבאמריקה 
מכך  עידוד  שואבים  הם  אינדיבידואלית.  בחירה 
מזדהים  הילדים  רוב  ביותר,  הצעירים  שבגילאים 
בהיסטוריה  חדשה  התפתחות  כמובן,  זו,  כיהודים. 
מן  נובעת  היא  שבחלקה  דומה  המודרנית.  היהודית 
ההערכה הרבה שיהדות ויהודים נהנים ממנה באמריקה 
של היום, ואולי גם מכך שמעטים מאוד מחברי קבוצה 
זו הספיקו להתחתן, ושנישואין מעורבים הם שכיחים 
)כלומר  מחוייבים  יותר  הרבה  שיהודים  כך  כדי  עד 
הוריהם( גם הם התחתנו עם בני/בנות זוג לא-יהודים. 
שמחקרים  טוענים  גם  זו  בתפיסה  המצדדים  חוקרים 
שנערכו בשנה-שנתיים האחרונות מראים זהות יהודית 
מוגברת אצל צאצאים צעירים של זוגות מעורבים וגם 
הזדהות  ידי  על  בעבר  שאופיינו   אחרות  קבוצות  של 
ומעורבות יהודית נמוכות, וזאת בגלל תוכניות חינוכיות 

המכוונות במיוחד לקבוצות אלה.6

מסוימים  ומשקיפים  חוקרים  לכך,  בהתאם 
אותן  ימצא  שהפרט  בתוכניות  הצורך  את  הדגישו 
כמשמעותיות. באופן אידיאלי, נטילת חלק בתוכניות 
ביקורים  נוער,  קבוצות  )מחנות,  ובקהילות  זה  מסוג 
בישראל(, ממחישה כי מעורבות יהודית עשויה להיות 
יכולה  זה  מסוג  השתתפות  ליחידים.  משמעותית 
דת  חסרי  ויהודים  מעורבים  נישואין  לילדי  לסייע 
כיהודים.  מעורבים  ולהיות  כיהודים  להזדהות  לבחור 
מחקר  פרסמו  ועמיתיו  זקס  לן  כדוגמת  חוקרים  כך, 
ילדי  או  רב,  ע"י  לזוגות מעורבים שחותנו  כי  המראה 
יהודיות  בתוכניות  המשתתפים  מעורבים  נישואים 
יש  "תגלית",  במסגרת  בישראל  מבקרים  או  בקולג' 
זאת,  עם  יהודית.7  מעורבות  של  יותר  גבוהות  רמות 
רק  הקשורים  אלה  של  לאוכלוסייה  ביחס  האתגר 

האופטימיסטים 
מקבלים 

כמובנת מאליה 
את העובדה 

שבאמריקה של 
היום, השתייכות 

תלבש צורה 
של בחירה 

אינדיבידואלית
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באופן שולי ושל ילדי נישואין מעורבים איננו מתבטא 
בכך שהם אינם מגיבים על תוכניות עמוסות משמעות, 
ליטול  אותם  להביא  בהצלחה  ובראשונה  בראש  אלא 

חלק בתוכניות מעין אלה. 

בנוסף, מספר חוקרים העלו השערה שתוכניות מסוג 
זה מצליחות משום שהן ַמְבנות גבולות חברתיים לצד 

זה שהן מספקות משמעות.8

דומה  למדיניות.  חלופות  מייצרות  אינן  הגישות  שתי 
או  לליבה  גם  תוכניות  להכין  יש  כי  מסכימים  שהכל 
ל"אמצע" היהודי וגם לאלה הקשורים רק באופן שולי 
דגשים  שיש  דומה  אך  וילדיהם.  מעורבים  ולזוגות 

שונים במידת-מה בין שני המחנות. 

בהשקעה  תומך  "אופטימיסטי"  היותר  המחנה 
ובקבוצת  שולי  באופן  רק  הקשורים  של  בקבוצה 
הופכת  זו  קבוצה  כי  בטענה  המעורבים,  הנישואין 
להיות פרדיגמטית לתפיסת הזהות היהודית הרווחת 
ברובה של אמריקה. מחנה זה שואף לטפח את פיתוחן 
שיווק  ואסטרטגיות  משמעות,  עמוסות  תוכניות  של 
עבור תוכניות אלה, כך שאלה שהקשר שלהם ליהדות 
לבחור  ייטו  אינדיבידואלית  בחירה  על  כולו  מבוסס 
ביהדות ובמעורבות יהודית. הם גם חושבים, כמובן, כי 
מתוכניות  יתרונות  להפיק  עשויים  קשורים"  "יהודים 
אלה, ככל שאופי הקשר של יהודים קשורים גם הוא 

מבוסס כיום על בחירה אינדיבידואלית.

לעומתם, תומכי המחנה ה"מעורב עמוקות" מדברים 
בפעולות  הצורך  אודות  יותר  מפורשת  בצורה 
ולילדיהם  קשורים  ליהודים  יצירתיות  ובתוכניות 
אין  כי  מסכימים  הם  זאת,  עם  היהודי(.  )"האמצע" 
נזילות רבה בקשר  וכי יש  זה מצב של שחור-או-לבן, 
"תגלית",  כגון  מתוכניות  יתרונות  מפיק  מי  לשאלה 
לבוגרים  מצליחות  ותוכניות  בקולג'ים,  יהדות  קורסי 

יהודיים צעירים שטרם נישאו. 
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צמיחתה מחדש של זהות יהודית 
תומכת תפוצה באירופה 16

"כנגד כל הסיכויים, כאן אנחנו 
וכאן נישאר"

היו  יהודים  המודרנית,  ההיסטוריה  של  אורכה  לכל 
בסיס  מעין  היוו  והם  באירופה,  ה"אחר"  התגלמות 
התייחסות לכל הקבוצות הבאות של "אחרים". 1 מצב 
מיוחד זה מספק להם מערך של חובות, אך גם זכויות 
מסוימות. בהיותם לא מהגרים וגם לא "ילידים" במובן 
פתרון.  ללא  נותרת  הכפולה  הנאמנות  שאלת  המלא, 
בתור מי שנחשבים כבסיס ההתייחסות הסטנדרטי  של 
המערביות  הדמוקרטיות  ממשלות  של  החלטותיהן 
תקשורתית  חשיפה  מקבלים  הם  למיעוטים,  בניגוע 

תכופה וגישה מועדפת למנהיגים פוליטיים. 

לא-אירופים  של  המונית  הגירה  של  בעידן  כיום, 
אירופה  מיהודי  הקולקטיבית,  הזהות  והיחלשות 
לדוגמה,  כאזרחים  לעיתים קרובות, להתנהג  מצופה, 
ויתור  במחיר  אף  השליט,  לאתוס  לחלוטין  נאמנים 
קיים  זה  בהקשר  שלהן.  המיוחדים  האינטרסים  על 
שוני בין מערב אירופה לבין מזרחה. במדינות בעלות 

אירופה  במיוחד במערב  גדולים,  מיעוטים מוסלמיים 
ובסקנדינביה, היהודים נקראים באופן מתמיד – בשם 
את  להקריב   – הציבורי  במרחב  השקט  על  השמירה 
הרגזה  למנוע  מנת  על  ייחודם  את  להבליט  זכותם 
וניאו- וממורמרים  קיצוניים  מוסלמים  צעירים  של 
אחרות  ובמדינות  בפולין  בהונגריה,  פאשיסטים. 
קומוניסטי,  שלטון  תחת  בעבר  שהיו  אירופה  במזרח 
ובלתי- משתמעת  היא  תרבותית  לאחידות  הציפייה 
נמנעים  יהודיים  שורשים  בעלי  ורוב  מפורשת, 
אמריקה  בצפון  יהודים  מוצאם.  את  מלחשוף 
בפתיחות  וחברתיים  מקצועיים  במעגלים  מתנהגים 
הישנה",  ב"יבשת  אך  היהודי,  לעם  השתייכותם  לגבי 
השתייכות ליהדות או מוצא יהודי הם אלמנט ביוגרפי 
לחלוק  מי  עם  בהחלטתם  נזהרים  והיהודים  טעון, 

מידע זה ועם מי לאו.

לאמץ  רבים  יהודים  מובילה  זו  קיומית  אי-נוחות 
מוכרות:  היותר  היהודיות  מהאסטרטגיות  אחת 
המהגרים  כך,  לנהוג  האמצעים  שבידם  כאלה,  ישנם 
לסביבות ידידותיות יותר; רבים שאינם מוכנים לשלם 
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את מחיר ההגירה נמנעים מן המרחב הציבורי וחיים 
במובלעות הומוגניות. דבר זה נכון במיוחד לגבי אלה 
יהודי  ואורח-חיים  מצוות  שמירת  על  המקפידים 
מחויבים  פחות  שהינם  הגדול,  הרוב  אולם  מסורתי. 
ַאֵחרּותֹו.  בהדגשת  מעוניין  איננו  כלל  חילונים,  ויותר 
שלו  היהודי  הפרופיל  את  מצמצמים  אלה  אנשים 
ומאמצים עמדה מתבוללת, אשר – כך מראה הניסיון 
להידרדרות  דבר  של  בסופו  מובילה   – ההיסטורי 

ולשקיעה של יהדותם.

משברים  אתגרים,  אירופה  חוותה  האחרונות  בשנים 
האירופי  האיחוד  מהותה.  לגבי  ספק  של  ואווירה 
והממשלות השונות החברות בו זועזעו כתוצאה מגל 
מקומם  את  ולהגדיר  לבחון  אותם  שאילץ  מחאות 
השלכותיהם  הן  רבות  העולם.  ובתוך  היבשת,  בתוך 
באירופה.  היהודיות  הקהילות  על  אלה  תהליכים  של 

להלן נתאר אותן.

רקע היסטורי

שנה,  כאלפיים  כבר  באירופה  חיים  שיהודים  למרות 
להתיישבותן  קדמה  בה  התיישבותם  רבים  ובמקרים 
ביבשת,  רוב  כיום  המהוות  האתניות  הקבוצות  של 
במהלך ההיסטוריה מעמדם של יהודים באירופה היה 
ה-18  במאות  הלאום  מדינות  צמיחת  ושברירי.  חלש 
וה-19 יצרה מצב פוליטי שתבע את נאמנותם המלאה 
כאזרחים.  אותם  שקיבלו  אומות  לאותן  היהודים  של 
של  המלא  במובן  "ילידים",  ולא  מהגרים  לא  בהיותם 
ביניים,  זה, מצבם המיוחד הציב אותם במעמד  מונח 
מהקהילה  כחלק  להיחשב  יכלו  שבה  היחידה  והדרך 
נאמנים  כאזרחים  עצמם  את  להציג  היתה  הלאומית 

באופן מושלם, דוגמה ומופת לכל מי שיגיעו בעתיד.2

גרמניה  יהודי  אלה.  בתנאים  לשגשג  למדו  היהודים 
ויהודי  לקייזר,  מוחלטת  נאמנות  בהפגנת  הצטיינו 
הונגריים  יהודים  לכך,  בדומה  לרפובליקה.   – צרפת 

ה-1920,  בשנות  הפטריוטיזם.  אלופי  היו  ובריטיים 
חרף התנגדותן של אליטות שמרניות, היהודים ברוב 
ארצות אירופה הצליחו לנצל במלואן את ההזדמנויות 
הגיעו  מהם  ורבים  ליברליות,  מדינות-לאום  שהציעו 

לעמדות מפתח בתחומים שונים.

היחס  חרף  יחסית,  הצלחה  השיגו  אירופיים  יהודים 
למרות  הלא-יהודי.  הרוב  של  והעוינות  הדו-ערכי 
לא  הכפולה  הנאמנות  שאלת  שהשקיעו,  המאמצים 
הם  פעם  אחר  פעם  מלא.  פתרון  לידי  מעולם  באה 
זיקותיהם  בהסתרת  כפול,  משחק  בניהול  הואשמו 
ה"אמיתיות" )לקפיטליזם, לקומוניזם, לסדר בינלאומי 
אזרחים  של  פנים  מעמידים  הם  בעוד  אחר(  או  זה 

טובים ונאמנים ללאום.

של  דחייה  נוצרה  השנייה  מלחמת-העולם  בעקבות 
שהיו  )בין  קולקטיביות  וזהויות  הלאומני,  השיח 
חשדני.  במבט  נתקלו  לאומיות(  או  אתניות  דתיות, 
השקפת-עולם בתר-לאומית זו עמדה בבסיס הקמתו 
לנקודת  היהודים  הפכו  שוב  האירופי.  האיחוד  של 
תהליך  האפר",  מן  "הקימה  זה:  לתהליך  התייחסות 
האינטגרציה האירופי, שאימץ לעצמו חזון של שלום 
באירופה  היהודים  לגורל  מתייחס  משנאה,  וחופש 
והשואה כאחד מסמליו המרכזיים המבססים את סדר 

הליברלי והמקום המרכזי של זכויות האדם.3

האתנוצנטריזם  של  העיקריים  הקורבנות  בתור 
נלהבים  לתומכים  הפכו  רבים  יהודים  הלאומני, 
ובבניית ישות על-לאומית, שתשמש  ברעיון האירופי 
האתנית  הגזעית,  האפליה  לעומת  חיובי  נגדי  ככוח 
ולאתוס  הואיל  במדינת-לאום.  הכרוכה  והדתית 
אנטישמיות,  זרים,  שנאת  התלוו  הלאום  מדינת 
נמנו  היהודים  חברתית,  לניידות  והתנגדות  שמרנות 
החדש.  האתוס  של  ביותר  הנמרצים  התומכים  על 
העשורים  שבעת  במרוצת  קונקרטיים,  במונחים 
את  ניצלו  היהודים  השנייה,  מלחמת-העולם  שאחרי 
האירופי  האתוס  עם  והזדהו  הגלובליזציה  יתרונות 
נתעלם  לרגע  אם  והבתר-לאומני.  הבתר-מלחמתי 
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כ-250  שבמשך  הרי  הנוראה,  הנאצית  התקופה  מן 
לסגל  הצליחו  אירופיים  יהודים  האחרונות,  השנים 
עצמם תחילה לאמנסיפציה, אחר כך למדינת הלאום 

המודרנית, ובאחרונה לבתר-לאומיות האירופית.

הבחירה החדשה

מפנה.  בנקודת  מצויה  האירופית  שההיסטוריה  יתכן 
הפוליטיקה  את  לאחרונה  שהרעידו  האירועים 
ביבשת.  סותרות  נטיות  שתי  על  הצביעו  האירופית 
של  משבר  על  מצביעים  סימנים  מספר  אחד,  מצד 
הגלובליזם.  של  מוחלטת  דחייה  אף  או  אמון  חוסר 
ביותר  הבולט  הסימפטום  הוא  כה,  עד  "ברקסיט", 
משאל-העם  כגון  אחרות  תופעות  אולם  זו,  לנטייה 
מפלגת  ועליית  באיטליה   2016 בדצמבר  החוקתי 
הימין AfD בגרמניה מחזקות נטייה זו. במזרח אירופה, 
רבים רואים שותפות עם רוסיה כאלטרנטיבה ממשית 

ואף מושכת לאיחוד האירופי.

כי הרעיון  זה מוקדם מדי להסיק  יהיה  גיסא,  מאידך 
האירופי והאוריינטציה הליברלית שלו מתים. כישלונו 
החירות"  למען  "המפלגה  מנהיג  וילדרס,  חירט  של 
התבססה  שלו  הבחירות  שמערכת  בהולנד,   )PVV(
של  וניצחונו  האירופי,  ולאיחוד  להגירה  התנגדות  על 
מארין  הקיצוני  הימין  מועמדת  על  מאקרון  עמנואל 
עמי  כי  מוכיחים  צרפת,  לנשיאות  בבחירות  פן  לה 
יתר  האירופי.  האיחוד  לרעיון  עדיין  קשורים  אירופה 
על כן, אף שבחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב 
פופוליסטי  לאומי  גל  של  אפשרית  כהתחלה  נראתה 
היא  שהמציאות  דומה  אירופה,  את  גם  שישטוף 
המאורעות  מן  חרדה  בתחושת  ומאופיינת  הפוכה, 
המתרחשים בארה"ב ובדחייה של רעיונותיו של נשיא 

ארה"ב החדש.

והחברתיות  הפוליטיות  ההתפתחויות  בקצרה, 
באירופה בשנים האחרונות חושפות את מורכבותו של 

המצב ביבשת, בה מגמות ופרויקטים מנוגדים ניצבים 
להגיע  מצליח  מהם  אחד  שאף  מבלי  אלה,  מול  אלה 
הפוליטי  בעולם  אלה  תמורות  ברורה.  לדומיננטיות 
בפוליטיקה  חדש  כוחות  למאזן  הביאו  האירופי 

האירופית. 

גלובליזציה כלכלית לעומת 
גלובליזציה תרבותית

תהליך  של  הנפרדות  הפנים  שתי  בין  האבחנה 
גם  מועילה   – והתרבותית  הכלכלית   – הגלובליזציה 
המלצות  בגיבוש  וגם  החדשים  האתגרים  בניתוח 
הפוליטיים  הכוחות  התחלקות  התערבות.  לכיווני 
השמאל  מן  רצוף  ספקטרום  עוד  איננה  באירופה 
הקיצוני אל הימין הקיצוני, כי אם מפה דו-צירית. כפי 
שמוצג בטבלה הבאה, ניתן לסדר את ארבעת הזרמים 
תמיכתם  למידת  בהתאם  העיקרים  הפוליטיים 

בגלובליזציה כלכלית ותרבותית. 

• לה, 	 מעבר  וגם  אירופה,  רחבי  בכל  קיצוני:  ימין 
לגלובליזציה  מתנגדות  הקיצוני  הימין  מפלגות 
הן  הכלכלי,  בתחום  כאחת.  ותרבותית  כלכלית 
במגמה  לאומי,  כלכלי  בפרוטקציוניזם  תומכות 
מפני  מסורתיות  מקומיות  תעשיות  על  להגן 
בתחום  נמוכים.  במחירים  בינלאומית  תחרות 
נוצרית,  תישאר  שאירופה  רוצות  הן  התרבות, 
תימנע מהשפעות תרבותיות בינלאומיות, ותשמור 
אליטות  בידי  והפוליטית  הכלכלית  ההנהגה  על 

ממוצא אתני אירופי.

• התחרותיות 	 כי  הטיעון  סמך  על  קיצוני:  שמאל 
נובעת  לא-אירופיות  תעשיות  של  הכלכלית 
באופן  הקיצוני,  השמאל  פועליהן,  של  מדיכויים 
בדומה  ממשלתי  בפרוטקציוניזם  תומך  אירוני, 
זה  דמיון  אולם  הקיצוני.  הימין  ע"י  המוצע  לזה 
השמאל  מחנה  התרבותי.  התחום  אל  עובר  אינו 
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מהגרים  של  ובאינטגרציה  בקבלה  תומך  הקיצוני 
ל-אירופיים, ומאמין כי על מדינות אירופה להפוך 
ורב- רב-תרבותיות  רב-אתניות,  חברות  להיות 

דתיות. 

• כלכלי 	 ליברליזם  של  לאתוס  בהתאם  מתון:  ימין 
הימין  גלובלית,  לשחקנית  אירופה  את  שהפך 
מתנגד  אך  כלכלית  בגלובליזציה  תומך  המתון 
של  ושילוב  קבלה  רואה  ואינו  לרב-תרבותיות 

מהגרים בעין יפה.

• ליברלים/ 	 סוציאל  סוציאל-דמוקרטים/  מרכז/ 
וגם מרקל, המשתייכים  גם מאקרון  שמאל מתון: 
של  מושבעים  תומכים  הינם  זה,  מתון  למחנה 
מבקשים  הם  גלובליזציה.  ושל  האירופי  האיחוד 
יסודות  שילוב  תוך  לאומיות  זהויות  לשֵמר 
מוסלמי  ממוצא  מבטיחות  ואליטות  תרבותיים 

במרחב הציבורי. 

אירופה  של  הפוליטית  ההיסטוריה  את  לראות  ניתן 
המחנות  ארבעת  שבין  המאבק  דרך  האחרון  בעשור 
הללו, ואפשר לטוען כי גורלה של היבשת יהיה קשור 
יהיה  לנצח  שיצליח  המחנה  הזה.  המאבק  לתוצאת 
החיצונית,  האירופית  האסטרטגיה  את  שיקבע  זה 
המיעוטים  כלפי  הפנימי  המיצוב  ואת  העולם,  כלפי 
היהודיות.  קהילותיה  לרבות  עצמה,  באירופה 
במדינות מערב אירופה, השמאל הקיצוני תפס מקום 
אירופה.  במזרח  מאשר  בחברה  דומיננטי  יותר  הרבה 
בה בעת, הימין הקיצוני, אף שנוכחותו מורגשת בכל 
גדולה  יותר  הרבה  מהשפעה  נהנה  היבשת,  רחבי 
זאת,  עם  אירופה.  מזרח  במדינות  הפוליטי  בשיח 
ולמרות הבדלים אזוריים אלה, כל אחד מן השחקנים 
מארבעת  לאחד  משתייך  באירופה  הפוליטיים 

המחנות שנמנו לעיל. 

ההשלכות החברתיות של תהליך 
הגלובליזציה

הודות לגלובליזציה, כ-1.5 מיליארד בני אדם במדינות 
בלתי-מפותחות נחלצו מחיים של עוני מרוד במהלך 
יצר  הגבולות  נטול  העולם  האחרונים.  העשורים  שני 
הזדמנויות חסרות תקדים לשחקנים אינדיבידואליים 
מגוונות,  היסטוריות  מסיבות  יחד.  גם  וקולקטיביים 
זה  לתהליך  מוכנים  היו  ישראל  ומדינת  היהודי  העם 
אולם  רבה.  תועלת  ממנו  והפיקו  תרבותית  מבחינה 
נתקל  העולמי  הסדר  של  המהיר  היציבות  אובדן 
מקבילה  כעלייה  שנראה  מה  כולל  נגד,  בתגובות 
באנטישמיות, הטומנת בחובה פוטנציאל לפגוע בחיים 
היהודיים באירופה ובשאר חלקי המערב; התרוששות 
החברתי  במעמד  ירידה  במערב,  העובדים  מעמד  של 
שחקנים  של  פולשנית  השפעה  הבינוני,  המעמד  של 
כלכליים בינלאומיים, אוזלת-יד של פוליטיקאים להגן 
על קהל בוחריהם, והגירה מאסיבית. אחרון ברשימה, 
האליטות  כנגד  חריפה  תגובה   – בחשיבות  לא  אך 

הבתר-לאומיות.

הקיצוני  הימין  הפוליטיים,  המחנות  ארבעת  מבין 
מנקודת  ביותר  הבעייתיים  הם  הקיצוני  והשמאל 

הראות של העם היהודי ומוסדותיו:

• בכנפיה 	 מביאה  משולהבת  לאומנות  של  עלייתה 
את הפוטנציאל לשנאת זרים, אנטישמיות נוצרית 
וגזענית, לחץ למען אחידות תרבותית, ודחייה של 
חריגּות יהודית. נוהגים דתיים יהודיים )כגון ַסָּמנים 
שחיטה  מילה,  דתית,  השתייכות  של  חיצוניים 
יהיה  שמיהודים  ואפשר  להיאסר,  עלולים  כשרה( 
שלהם  היהודי  הפרופיל  את  להנמיך  מצופה 
העולם  יהדות  עם  סולידריות  מביטויי  ולהימנע 

וישראל.

• בחזון 	 מצדדים  הרב-תרבותיות  תומכי  שני,  מצד 
סימן  ומציבים  רב-אתנית  כחברה  אירופה  של 
של  המסורתית  ההגמונית  התפיסה  על  שאלה 
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גלובליזציה כלכלית מול גלובליזציה תרבותית

המהגרים  ורוב  הואיל  היהודית-נוצרית.  המורשת 
שמשטרן  מוסלמיות  ממדינות  מגיעים  לאירופה 
שלעיתים  הנוכחיים,  ההגירה  גלי  דמוקרטי,  אינו 
תכופות מאופיינים בדעות וברגשות אנטי-יהודיים 
מדאיגות  השלכות  נושאים  ואנטי-ישראליים, 

לקהילות היהודיות של אירופה.

• חסידי שתי הדעות הנ"ל נוטים לקשר בין היהודים 	
בממדיהם  והגלובליזציה  הבינלאומי  ההון  לבין 
תציב  תתרחש,  אם  לשלטון,  ועלייתם  השונים, 

איומים משמעותיים על יהודי אירופה.4 

• פרויקטים 	 שני  בין  נקרעות  אירופה  מדינות  כיום, 
לישות  הפיכה  לזה:  זה  מנוגדים  קונסטיטוציוניים 
מדיניות מאוחדת, או חזרה לעבר של לאומיות חזקה 

ומושרשת.

• יהודי 	 על  ההשלכות   :1 קונסטיטוציוני  פרויקט 
ניתנות  הלאומני  לנראטיב  משיבה  אירופה 
שרוב  בעוד  כזה,  בתרחיש  לחיזוי.  יותר  או  פחות 
את  יפרידו  או  לישראל  יעברו  הדתיים  היהודים 
מרצון  מעבר  באמצעות  הכללית  מהחברה  עצמם 
לשכונות סגורות, ניתן לצפות שרוב יהודי אירופה 
יאמצו מחדש את האסטרטגיה המוכרת היטב של 
מאוד  ביהודיּות  המאופיינת  נמוך,  יהודי  פרופיל 
משתלטת  שאיננה  וכזו  בלתי-מוחצנת,  פרטית, 
בנו מובלעות  במלואה על היחיד. בעת שהחרדים 
אינטגרציה  שעברו  היהודים  מרצון,  מופרדות 
במערב  זו  אסטרטגיה  אימצו  ותרבותית  חברתית 
למלחמת- שקדמו  השנים  מאות  בשתי  אירופה 
עצמה  הוכיחה  זו  אסטרטגיה  השנייה.  העולם 
בהקשר  אך  התבוללות,  לעבר  חלקלק  כמדרון 
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יהודית  מדינת-לאום  ישראל,  קיימת  בו  הנוכחי 
חזקה ותוססת, יתכן שאפשר לראות בה דגם בר-

קיימא.

• פרויקט קונסטיטוציוני 2: מאידך גיסא, השלכותיו 	
לישות  יהפכו  אירופה  מדינות  בו  תרחיש  של 
והעדפות  זכויות  עם  יחידה,  מאוחדת  מדינית 
לאומיות מופחתות, הינן יותר דו-משמעיות. רבים 
מאמינים כי ללא ממשלות לאומיות שיגנו עליהם, 
אוכלוסיות  של  מתגברת  נוכחות  של  ובמצב 
עלול  רב-אתנית,  בזירה  לא-אירופיות  מהגרים 
להיווצר סיכון למעמדם של היהודים. אולם אחרים 
תוצאות  של  אפשרות  עם  זה  תרחיש  מקשרים 
של  ההיסטורי  התקדים  על  בהישענם  חיוביות. 
לקבל  מוכנות  היו  שלעיתים  עתיקות  אימפריות 
מאמינים  זו  השקפה  תומכי  היהודי,  הייחוד  את 
ליהודים  כזו עשויה להציע  ישות רב-תרבותית  כי 
תרבותית  קבוצה  להיות  מסוים:  מסוג  נורמליות 

אחת בקרב פרויקט רב-אתני.

צמיחת הזהות היהודית החדשה 
תומכת התפוצה שאיננה מגדירה 

את זהותו של הפרט במלואה

ביליארד  שחקן  כי  פעם  התבטא  פרידמן  מילטון 
כל  את  להכיר  מבלי  במשחק  לנצח  מסוגל  מקצועני 
התיאוריות המתמטיות והפיסיקליות המסבירות את 
להדגיש  כדי  זו  באנלוגיה  משתמש  הכלכלן  מהלכיו. 
לתיאוריות  בהתאם  פועלים  כלכליים  שחקנים  כי 
ניתן  דומה  דבר  להן.  מּודעים  להיות  מבלי  כלכליות 
מבלי  החברתיים.  כשחקנים  אירופה  יהודי  על  לומר 
באמצעות  ורק  כאן,  שהוצגו  המודלים  את  להכיר 
יהודים  שלהם,  החברתיות  הסביבות  כלפי  תגובה 
באירופה בנו אסטרטגיות המאפשרות להם להסתגל 
להתפתחויות אפשריות בחברות האירופית הכלליות.

ניידות  ובתר-לאומיות,  נזילות  זהויות  של  בהקשר 
חדש  זן  מתפתח  טראנס-לאומית,  ויהדות  גאוגרפית 
יוזם  מלמד,  אשר  באירופה,  יהודי  פעיל  של  ומעניין 
לתוך  חדשים  חיים  ומנשים  חדשניים  פרויקטים 
הם  אלה  מפעילים  חלק  שנים.  מאות  בנות  קהילות 
– מורים במאות  ואנשי-עסקים, אחרים  בעלי מקצוע 
בפרויקטים  פעילים  וחלק  היהודיים,  בתי-הספר 
תרבותיים וחברתיים, יהודים ולא-יהודים גם יחד. גם 
אם בנקודת זמן זו מספרם קטן בקרב הדור הצעיר, הם 
קיומית  עמדה  ומגלמים  לאחרים  השראה  מעניקים 
זהות  של  חדש  כדגם  לתאר  ניתן  שאותה  חדשה 
יהודיות – כזו שאיננה משתלטת ומגדירה במלואה את 
חלק  רק  מהווים  וישראל  היהדות  הפרט.  של  זהותו 
ברב-תרבותיות  תומכים  הם  שלהם.  העניין  מתחומי 
האתגרים  מול  אל  להתייצב  ומוכנים  אירופית 
האירופיים הרציניים יחד עם עמיתיהם הלא-יהודים. 
ישראל  מיהודי  חלק  של  השקפתם  את  דוחים  הם 
להיות  עתידה  הישנה"  "היבשת  לפיה  ואמריקה, 
האירופית  והיהדות  וליהדות,  ליהודים  בית-קברות 
אוניה  של  סיפונה  על  להישאר  בעיוורונה  מתעקשת 

השוקעת למצולות.

הם  הקרבה,  גוויעתם  על  והרמיזות  השמועות  חרף 
מפתחים  הם   – אדרבא  מקום.  לשום  הולכים  אינם 
צרפתית-יהודית,  אנגלית-יהודית,  גאות,  זהויות 
הם  הגדול  ברובם  ושבדית-יהודית.  פולנית-יהודית 
מעורבת  גדילה  של  תוצר  הם  תכופות  משכילים, 
וגם  בישראל  גם  והתנסויות  יהודיים  באלמנטים 
והולך  הגדל  לקושי  היטב  מודעים  והם  באמריקה, 
הם  באירופה.  חזקה  יהודית  זהות  באישרור  הכרוך 
התנודות  את  מכירים  הם  השליליות.  למגמות  ערים 
הדמוגרפיות, את הדעיכה הכלכלית המתמשכת, את 
עלייתן של מפלגות הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני, 
האנטי- העמדה  ואת  הגדלה  האנטישמיות  את 
כי  יודעים  הם  המקומית.  התקשורת  של  ישראלית 
דגם חדש זה של זהות יכלול פשרות ביחס ליהדותם, 
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לאתוס  להסתגל  עליהם  יהיה  רבים  במקרים  וכי 
תיאור  אך  בהתבוללות.  המצדד  האירופי  הדומיננטי 
את  להגדיר  המתיימרת  זו  זהות  של  רדוקציוניסטי 
ולא  לאמת  יחטא  סמלית"  כ"אתניּות  במלואו  הפרט 

ישרת את המטרה. 5 

שלא כמצדדי ההתבוללות, אין הם מכחישים את עניינם 
במורשות היהודית, אך מצד שני, אין הם רוצים להיות 
מוגדרים רק ע"י החלק היהודי בזהותם, והם רואים את 

האתוס האירופי כמרכיב מלא ב-ד.נ.א. שלהם.

הישן,  הדגם  מן  האנטי-ציוניים  הגלות  כתומכי  שלא 
בניגוד  פתוחה,  חברה  בתור  התפוצות  את  שהציבו 
תומכי  ענק,  אתנו-דתי  כגטו  שתוארה  לישראל 
לבקר  שמחים  החדש  הסוג  מן  האירופיים  התפוצה 
לעיתים תכופות ב"מולדת היהודית" ויש להם ידידים 
רבים בה. כמה מהם אף רואים את ישראל כמקום הנכון 
ממחויבות  מסוייגים  שבהיותם  אלא  ליהודים,  ביותר 
רוצים  שהם  בטוחים  אינם  הם  טוטאלית,  ומאחריות 
אינה  שהאחריות  מכך  ונהנים  כזה,  במקום  לחיות 
יותר  טוב  חשים  הם  מכך,  יתירה  בידם.  מופקדת 
והם  הגבולות,  נטולת  החדשה,  האירופית  בסביבה 
מתייחסים בשלילה אל היהודיּות הישראלית, שאותה 
כמהות  ופחות  סוציולוגית  כזהות  בעיקר  רואים  הם 

בעלת תוכן משמעותי. 

חדשניות  תרבותיות  ביוזמות  לפתוח  מנסים  הם 
המאתגר.  הקיומי  למצבם  יהודי  תוכן  לספק  במגמה 
במאמץ לעודד ולטפח מגמה חיובית זו, נכתב לא מעט 
על יוזמות אמיצות אלה, שלעיתים היקפן מוגבל, ואשר 
הידועות ביותר ביניהן הן אירועי "לימוד", הפסטיבלים 
"יום התרבות  ובבודפשט,  יהודית בקרקוב  של תרבות 
שנה,  מדי  בספטמבר  המצוין  באירופה"  היהודית 
והתוכניות  יהודיים,  סרטים  של  הרבים  הפסטיבלים 
שאינם  יהודיים  במוזיאונים  שמתקיימות  המעטות 
קשורים לשואה, ואשר נפתחו ברוב בירות אירופה. גם 
יהודים  של  משמעותי  למספר  תאפשר  יוזמה  כל  אם 
את  מחדש  לגלות  מוסדות  לפעילות  קשורים  שאינם 

זהותם, דבר שהוא  ליצור קשר מחודש עם  שורשיהם, 
יום,  של  בסופו  הרי  עצמו,  בפני  לציון  ראוי  הישג 
יוזמות  כיצד  לראות  קשה  אסטרטגית,  מנקודת-ראות 
של  ירידתה  את  לבלום  יוכלו  אלה  מוגבלות  מקומיות 
יהדות אירופה. בעת שאירופה עוברת תסיסה פוליטית, 
אירופיים  יהודים  אותם  ודמוגרפית,  זהותית  כלכלית, 
היהודית  ההמשכיות  את  יקיימו  כי  לצפות  שניתן 
בשמירת  המקפידים  אלה  ברובם  הם  הבאים  בדורות 

מצוות, או אלה שיחליטו לנטוש את היבשת הישנה. 

מסקנות ופרספקטיבות

השונים  התרחישים  את  הקוראים  החוקרים  רוב 
היהודי  העתיד  לגבי  פסימיים  יהיו  כאן  שהוצגו 
פרסומים  במספר  השתקף  זה  ופסימיזם  באירופה. 
קודמים של המכון למדיניות עם יהודי שדנו באירופה. 
היהודית,  ההיסטוריה  מהלך  בכל  שראינו  כפי  אולם, 
צופים  ואנו  החוקרים,  על  גוברת  המציאות  לעיתים 
של  ויצירתיות  חדשות  צורות  של  בצמיחתן  עתה 
של  הופעתה  במפתיע,  שלא  יהודית.  מעורבות 
את  להגדיר  מתיימרת  שאינה  חדשה,  יהודית  עמדה 
לזהות  סלקטיבי  קשר  מעורבים  בה  במלואו,  הפרט 
אינדיבידואליים  להישגים  נכבד  מקום  מתן  יהודית, 
המגמות  את  תואמת  עמוק,  מקומי  ופטריוטיזם 

הסוציו-תרבותיות הבולטות עתה באירופה.

מאחורי  עומדים  משחק"  "משני  יסודות  שלושה 
רשתות   )1( זו:  מפתיעה  התחדשות  של  הופעתה 
ליצור  מבודדים  ליהודים  המאפשרות  חברתיות 
להם.  הדומים  את  ולגייס  בקבוצות  ולהשתתף 
בין  נעים  שחלקם  ישראליים,  אנשי-עסקים   )2(
באירופה,  מלאים  תושבים  וחלקם  לאירופה  ישראל 
ממשיכים  שהם  תוך  באירופה  חברות  המנהלים 
עוד  להוסיף  ניתן  לאלה  לישראל.  קשורים  להיות 
שנולדו  יהודים  רבבות  מכמה  המורכבות  אוכלוסייה, 
בישראל, ואשר מסיבות שונות עברו להתגורר בבירות 
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אירופיות. גם אם רק לעיתים נדירות הם יוצרים קשר 
שהם  בין  הרי  המקומיות,  היהודיות  הקהילות  עם 
מתבוללים  שהם  ובין  מבודדות,  בקבוצות  נשארים 
מחזקים  הם  הכללית,  בחברה  פעיל  באופן  ונקלטים 
 )3( ישראליים.  או  יהודים  בשורשים  האוכלוסייה  את 
והיהודית- הישראלית  השורשים"  "תיירות  תעשיית 

אמריקנית המתפתחת, שהופכת את היהודיּות לחלק 
ואוקראינה,  גליציה  רחבי  בכל  הנוף.  מן  והולך  גדל 
ופותחים  מתיישבים  באירופה  נולדו  שלא  חסידים 
בתי  לעשרות  בנוסף  קטנות  יהודיות  נקודות  מחדש 
חב"ד, שהופכים את אירופה ליעד תיירותי גם ליהודים 
רבות  מבקרים,  של  זה  לזרם  הודות  מצוות.  שומרי 

המסה  להם  שאין  המזרח-אירופיות  הקהילות  מן 
לקיים  מסוגלות  יהודים,  של  הדמוגרפית  הקריטית 

חיים יהודיים לאורך השנה כולה.

לעודד  יש  יהודית,  מדיניות  של  הראות  מנקודת 
לוודאי  לה תמיכה כספית. קרוב  ולתת  זו  התחדשות 
לקרקע  אירופה  את  שוב  להפוך  תוכל  לא  שהיא 
בשנים,  מאות  שהיתה  כפי  היהדות,  מבחינת  פורייה 
להם  שאין  ושלישי,  שני  דור  ליהודי  תספק  היא  אך 
קשר מוסדי עם היהדות, נקודת כניסה שממנה יוכלו 
להתחבר מחדש למורשתם, ולכך כמובן יש ערך בפני 

עצמו.

של  ומתפתח  ההולך  לטיפוס  הקדמה  הוא  אירופיים  יהודים  של  זה  חדש  טיפוס  רבים,  באופנים 
מערכת יחסים בין ישראל והתפוצות: היהודים האירופיים החדשים הללו רואים את ישראל כמרכז 
העובדה  למרות  בתפוצה.  חייהם  את  לחיות  אישיות  מסיבות  ומחליטים  יהודיים,  חיים  של  הסוער 
שהיהדות ממלאת רק תפקיד שולי בחיי היומיום שלהם, כאשר הם רוצים להתחבר עם מורשתם, 
ונוחתים בנתב"ג. תל אביב היא ה"JCC” החביבה ביותר עליהם, ירושלים היא  הם עולים על מטוס 
מעין נמל בית עבורם, והם מקבלים את החדשות הטריות מישראל בסמארטפונים שלהם. יותר ויותר, 
דגם חדש זה של יחסים דומה לזה של מהגרים במאה ה-21 לארץ המוצא שלהם. אין ספק שהדבר 
מתאפשר בגלל הקירבה היחסית של אירופה לישראל, אך – מי יודע – נוכל לדמיין כי בשנים הבאות, 
ככל שהחיים הישראליים ייעשו חזקים ותוססים יותר, נראה יחסים מסוג זה מתפתחים במקומות 

רחוקים יותר כגון דרום-אפריקה, קנדה, ואפילו אוסטרליה וארצות הברית.
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המשאבים החומריים של העם 
היהודי 17

השפעתם  את  נבחן  השנתית  ההערכה  של  זה  בחלק 
יהודיות  קהילות  של  יכולתן  על  שינוי  גורמי  של 
מוסדותיהן  משפחותיהן,  עבור  חומרי  בסיס  לשמר 
וקהילותיהן, להמשיך לתמוך באינטרסים מסורתיים, 
חיצונית  סביבה  עם  להתמודד  נדרשות  שהן  תוך 
את  ספציפי  באופן  נבחן  הראשון  בחלק  משתנה. 
לידי  באה  כי  שדומה  ל"גלובליזציה",  הנגד  תגובת 
של  הפוליטיות  במהפיכות  ביותר  עוצמתי  ביטוי 
2016-17, ונתייחס לשאלה מה מבשרת תגובה זו לעם 
במוסדות  נדון  מכן  לאחר  ישראל?  ולמדינת  היהודי 
בפני  הניצבים  אמריקה,  בצפון  היהודית  הקהילה 
פחות,  לא  עוצמתיים  ופיננסיים  חברתיים  מהפכים 
וננסה להעריך את יכולת הישרדותם לנוכח התמורות.

אנטי- גלובליזציה והעם היהודי

בלתי-צפויות,  פוליטיות  תמורות  חווינו   2016 בשנת 
המערביות  הדמוקרטיות  רוב  ברחבי  שִהדהדו 
לספק  במגמה  נעשו  רבים  ניסיונות  המתועשות. 

הסבר כללי לתופעות המקומיות השונות, אולם דומה 
הכלכליות  הנורמות  מן  להתרחק  הברור  שהרצון 
הבירות  ברוב  המדיניות  את  שהינחו  הבינלאומיות 
בבחירות  התבטא  שנים,  עשרות  במשך  המערביות 
בבריטניה,  ה"ברקסיט"  בהצבעת  בארה"ב,  לנשיאות 
השמרנית  המפלגה  של  מכן,  לאחר  בכישלונה, 
זרמים  של  ובתחייתם  מיי,  תרזה  בהנהגת  הבריטית 
פוליטיים לאומניים בצרפת, בגרמניה ובמדינות רבות 
האחרונה,  העת  את  המאפיינת  הרטוריקה  נוספות. 
אלא  איננה  ל"גלובליזציה",  כתגובה  מוגדרת  אשר 
על  כמבוסס  הנתפס  בינלאומי  לסדר  תגובת-נגד 
וצמצום  נמוכים  מכס  תעריפי  הון,  של  גבוהה  ניידות 
המתרחבת  והשפעתם  סחורות,  תנועת  על  ההגבלות 
תעשיות  של  חשבונן  על  רב-לאומיים  גופים  של 

מקומיות והעובדים בהן.

 מוקדם עדיין לקבוע באיזו מידה התגובה לסיסמאות 
המדיניּות המוכרות מהעבר תכה שורש, ועד כמה היא 
עשויה לשנות את המציאות ביחסים הכלכליים בזירה 
והפוליטיים  הרטוריים  הכוחות  אולם  הבינלאומית. 
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במדינת  הממוקדת  פרספקטיבה  לקדם   שנרתמו 
הלאום  הינם מוחשיים דיים על מנת לחייב התייחסות 
מלחמת- לאחר  שהחלו  המגמות  כיצד  רצינית. 

יותר,  פתוח  בינלאומי  לסדר  והובילו  העולם השנייה, 
השפיעו על קהילות יהודיות ועל מדינת ישראל, ועד 
בהמשכיותן  אלה  קהילות  של  חיוניותן  תלויה  כמה 
השנים   50 של  ההיכר  סימן  את  שהיוו  נורמות  של 

האחרונות? 

היהודים - עם עתיק מודרני

)יחד עם הסינים המתגוררים  במובנים רבים, היהודים 
הראשונים  המודרניים  העמים  בין  היו  לסין(  מחוץ 
לפני  שנים  אלף  במשך  שלפחות  הזה  במובן  בעולם, 
העידן המודרני, הם הציגו תכונות רבות המזוהות עם 
והתגוררו  וכתוב  קרוא  ידעו  העמים  שני  המודרנה: 
בערים, שניהם הבינו כיצד עובד הכסף, ולרשות שניהם 
מתוחכמת  גישה  עם  יחד  בינלאומיות.  רשתות  עמדו 
במסחר,  והתלות  כלכלית  להתנהלות  הקשור  בכל 
מהם,  נשלל  ובחקלאות  במלאכה  והעיסוק  והואיל 
היהודים היו בין הראשונים לעצב את תרבות המסחר 
הגלובלי מתחילתה, ובין הראשונים ליהנות מפירותיה. 
ברמה הכלכלית, מגמה זו פעלה לטובת היהודים, היא 
איפשרה להם לשגשג, ובמקרה הצורך - ְלַשֵּנַע אנשים 
חרב  בחובה  טמנה  היא  אולם  יחסית.1  בקלות  ונכסים 
ויוזמותיהם הכלכליות היו הבסיס  פיפיות. מעורבותם 
שורשים",  נטולת  "קוסמופוליטיות  בדבר  להאשמות 
האשמות שהוטחו נגד היהודים כאשר רגשות לאומניים 
של  עקיף  או  ישיר  בעידוד  הוחרפו,  זרים  שנאת  או 

התהפוכות הפוליטיות.

שאינה  בצורה  מרוכזים,  היהודים  מרבית  כיום 
של  הגדולים  העירוניים  במרכזים  פרופורציונלית, 
שונה  זה  מצב  המובילות.  המערביות  הדמוקרטיות 
הקודמת,  המאה  בתחילת  ששרר  המצב  מן  בתכלית 
אירופה  במזרח  היהודיות  הקהילות  רוב  כאשר 

ובמזרח התיכון - ואפילו בחלקים גדולים של ארה"ב 
זה מקרה שהאופקים  אין  ועוני.  בידוד, החרגה  חוו   -
את  שהובילו  מרכזים  באותם  היו  שנפתחו  החדשים 
המגמה של יצירת כלכלה גלובלית ואשר, עד לעלייתה 
גם היו הנהנים  של מזרח אסיה בעשורים האחרונים, 
למשקים  היהודית  ההגירה  זו.  מכלכלה  העיקריים 
איירס,  בואנוס   - אמריקה  דרום  של  המתפתחים 
מונטווידיאו, סאן פאולו – ניכרה  באותן שנים שצפון 
אמריקה שימשה כאבן השואבת העיקרית להגירה זו, 
ומאותן סיבות: זיהוי לא רק של הזדמנות, אלא גם של 
האפשרות לקשר רחב יותר עם הזדמנויות גלובליות. 
אלה  קהילות  איבדו  ה-1920  שנות  שמאז  העובדה 
חלק מכוח משיכתן, נוגעת במידה מסוימת לכישלונן 
כלכליים  כמרכזים  שלהן,  הפוטנציאל  את  לממש 

בינלאומיים עתידיים. 

במבט פני עתיד, אין סיבה לחשוב כי קהילות יהודיות 
המכּוֶונת  אוטרקית  חשיבה  אם  מאוד  ִּתיָּפַגְעָנה 
המניע  עיקרי  לכוח  תהפוך  פנים-מדינתיים  לעניינים 
ברמה  וגם  הלאומית  ברמה  גם  כלכלית,  מדיניות 
אלה  שקהילות  להאמין  סיבה  גם  אין  הגלובלית. 
המדיניות  אם  התוצאות,  מפני  חסינות  תהיינה 
תהפוך  מקומית  תוצרת  מעדיפה  אשר  הכלכלית 
ְלרֹוַוַחת יותר ברחבי העולם, ותגרום לירידה גם בסחר 
וגם בהכנסות הלאומיות, כפי שצופים רוב הכלכלנים 
הנטייה  ההשכלה,  שהישגי  לוודאי  קרוב  המומחים. 
את  מעצימים  המשפחתיות,  והמסורות  למסחר, 
הכרוכים  ובעסקים  ביוזמות  יהודים  של  מעורבותם 
בני  לעומת  גלובלית,  בכלכלה  פעילה  בהשתתפות 
ששיעור  שהעובדה  ספק  אין  הלא-יהודים.  ארצם 
חופשיים  מקצועות  בעלי  הם  היהודים  מכלל  גדול 
העולם  מלחמת  מתקופת  כבר  וטכניים   מדעיים  או 
השנייה, גורמת לכך שהיהודים קשורים יותר לכלכלת 
זה  סחר  מאוד.  והתפתחה  שגדלה  הגלובלית,  הידע 
ידע  בעלי  אנשים  בהגירת  והתגלמותו  ידע,  במשאבי 
גלובליים,  הצטיינות  מרכזי  אל  גבוהות  ברמות  טכני 
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מתנגדי  של  הלב  תשומת  במוקד  נמצא  איננו  אמנם 
שקובעי  המנוע  זהו  לעיתים  אדרבא,  הגלובליזציה; 
מנת  על  לרתום  חותרים  הארצות  ברוב  המדיניות 
לחזק את עמדת ארצם בסביבה של כלכלה גלובלית; 
מצעדים  כתוצאה  בעקיפין  להיפגע  עלול  הוא  אולם 
יותר כללי.  אחרים המכוונים להגבלת ההגירה באופן 
בתוצאותיו  תתנסנה  יהודיות  קהילות  אם  בעת,  בה 
מגבילות,  סחר  במדינויות  שמקורו  כלכלי  שפל  של 
אזי הצלחות העבר, ובעיקר העובדה שהשכילו לצבור 
אמורות  הכלכלית,  הליברליזציה  שנות  במהלך  עושר 

לספק להן מידה מסוימת של "ריפוד".

עלולים  שהיהודים  שאף  היא  מכך  העולה  המסקנה 
של  מהגלובליזציה  מהתרחקות  מושפעים  להיות 
במשקי  הגלובלית  והאוריינטציה  העולמי  הסחר 
תהיה  זו  שהשפעה  סביר  לא  מגוריהם,  ארצות 
דיספרופורציונלית. ההיפך הוא הנכון: בעוד הנתיבים 
יותר,  מוגבלים  נעשים  כלכלי  קידום  של  המסורתיים 
שיאמרו  ויש  הצמיחה,  לצמצום  המובילה  תופעה 
שהקהילות  יתכן  כלכלי,  קיפאון  של  שלתהליך  אף 
לשרוד  יותר  טובה  בעמדה  נמצאות  היהודיות 
מנגד,  כלכלית.  מבחינה  אלה  תוצאות  עם  ולהתמודד 
כזה  קיצוני  מפנה  של  הפוליטיות  שהתוצאות  יתכן 
הדמוקרטי  המערב  מדינות  אזרחי  של  בתפיסותיהם 
המגמה,  את  להפוך  ואף  לבלום  העלולות  המפותח, 
הרווחה  תחושת  על  לרעה  רבות  ישפיעו   הקודמת, 
וייתכן   – היהודיות  הקהילות  חברי  שחשו  והביטחון 
בתוך  הפיסית  ואף  החברתית  קבלתם  על  שאף 

מדינות מגוריהם.

הכלכלה הפתוחה )והסגורה( של 
ישראל

עשירה  גלובלית  לכלכלה  המעבר  השפיע  כיצד 
התחזיות  ועל  ישראל  על  יותר  ואינטגרטיבית 
מן  התרחקות  תשפיע  וכיצד  שלה?  הכלכליות 

הגלובליזציה על תחזיות אלה? 

להקמתה  במקביל  ב-1948,  נוסדה  ישראל  מדינת 
להזין  כדי  שתוכננה  הבינלאומית  המערכת  של 

גלובלית.  כלכלה  ולקיים 
מערכת  של  יסודותיה  בין 
וודס  ברטון  הסדרי   - זו 
עיסקות  המסדירים 
פיננסיות ומט"ח בין מדינות, 
ארגונים בינלאומיים כמו קרן 
הבנק  הבינלאומית,  המטבע 
בינלאומיים    סליקה  להסדרי 
והצעדים  העולמי;  והבנק 
ימוסדו  שלימים  הראשונים 
בצורת ארגון הסחר העולמי 

.)WTO(

מעט  בנמצא  היו  ישראל,  של  ייסודה  בעת  זאת,  חרף 
מכוונת  פיתוח  למִדיִניו ּ ת  היסטוריות  דוגמאות  מאוד 
ולהסיק  ללמוד  ניתן  שממנה  בינלאומיות  כלכלה 
השינוי  תהליך   - הבולטות  הדוגמאות  שתי  מסקנות. 
הממוקד בצבא בעידן מייג'י ביפאן, ותהליכי ההלאמה 
בברית- הסטאליניסטי  המשטר  של  והריכוזיות 
לא  בהחלט  אך  ביותר,  המוצלחות  היו  המועצות, 
תוכל  שאותה  רצויה,  או  מעשית  כנוסחה  לשמש  יכלו 
המדינה הצעירה לחקות. במקום זאת אומצה מדיניות 
ומקובלת  טיפוסית  מדיניות  יבוא,  תחליפי  ייצור  של 
החדשות  העצמאיות  המדינות  בקרב  תקופה  באותה 
שקמו בעידן הבתר-קולוניאליסטי: תעשיות מקומיות 
המרכזי  השלטון  מן  משאבים  ויקבלו  להגנה  יזכו 
והניהול מדינתי, במגמה לצמצם, ובמהלך הזמן - לחסל 

עם ייסודה 
בחרה ישראל 
במדיניות של 
ייצור תחליפי 

יבוא, שמטרתה 
לבנות בהדרגה 

רכיבים של 
כלכלה מודרנית 

ועצמאית
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הקולוניאליסטיים  בשליטים  התלות  את  לחלוטין, 
הכלכליים  הרכיבים  את  לבנות  מנת  על  הקודמים, 
אותו  המסלול  היה  זה  ועצמאית.  מודרנית  מדינה  של 
הודו,  כגון  הבלתי-מזדהות  המדינות  מנהיגי  היתוו 
מדינת  של  מייסדיה  ע"י  אומץ  הוא  רבה  ובמידה 
הם  אמנם   בתפיסתם.  סוציאליסטים  שהיו  ישראל, 
הסוג  מן  נוקשים  אוטרקיים  בעקרונות  החזיקו  לא 
שהתחוללו  התיעוש  סוגיית  סביב  בוויכוחים  שניצח 
בברית-המועצות במהלך שנות ה-1920, אך היה דמיון 
מוסדות  הוקמו  תקופה  באותה  מסוים.  "משפחתי" 
על  ישראל  את  להעמיד  למטרה  להם  ששמו  כלכליים 
רגליה, החל מתעשיית נשק ישראלית ועד לייצור מלא 

של מכוניות.

בשום מדינה, לרבות ישראל, שפעלה לפי עקרונות אלה, 
כלכלי מהיר שהתקרב לרף הציפיות.  לא הושג פיתוח 
בעשור  גדולה  היתה  הכלכלית  הצמיחה  בישראל, 
שלאחר העצמאות, אך נקודת הפתיחה הכלכלית הייתה 
מינימלית באופן יחסי, והונעה בעיקר באמצעים נרחבים 
- תשומות גדולות יותר, בעיקר של עבודה, במהלך גלי 
של  אינטנסיביים  באמצעים  ולא   - הראשונים  העלייה 
הגברת הפריון והחדשנות. בשנות ה-1960 החל המנוע 
לקרטע. באותה עת החלו ניצנים של התופעה שהפכה 
במדינות  כלכלי  לפיתוח  העיקרי  למודל  בהמשך 
המכונות "הנמרים האסייתיים" )דרום קוריאה, טאיוואן, 
תחליפי  של  לאסטרטגיה  בניגוד  קונג(.  והונג  סינגפור 
)בניית תעשיות מקומיות חדשות מראשיתן, תוך  יבוא 
של  המסורתית  הכלכלית  מהדוקטרינה  התעלמות 
ניצול היתרון היחסי(, הדגם החדש שם דגש על קידום 
היצוא. במקום להפחית את זרם היבוא, ובאופן זה - את 
המעורבות בסחר הבינלאומי, מדיניות זו עודדה בדיוק 
לצורך  אינהרנטיים  יתרונות  על  התבססות  ההפך:  את 
מזה  בהרבה  גדול  יהיה  שמשקלו  כך  היצוא,  הגדלת 
של היבוא, ובאותה עת, טיפוס במעלה שרשרת הערך 
באמצעות מיומנות רבה יותר בייצור והגדלת הנוכחות 

בשווקים הבינלאומיים. 

לשלטון  הליכוד  ועליית   ,1977 של  הפוליטי  המהפך 
השקפה  של  והשפעתה  התבססותה  את  חיזקו 
פיתוח  לצורך  הנאותה  המדיניות  לגבי  זו  מודרנית 
כלכלי. )אולם, כפי שנראה להלן, שרידי האוריינטציה 
להגדיר  אפשר  כיום  לחלוטין.(  נמחקו  לא  הקודמת 
את ישראל כמשק פתוח, שבו הסחר - הן הייצוא והן 
הלאומית.  בהכנסה  משמעותי  נתח  מהווה   - הייבוא 
היא  הישראלית  בכלכלה  כמרכיב  הסחר  שרמת  אף 
מתחת לממוצע של המדינות שפתיחותן נמדדת ע"י 
מדורגת  עדיין  ישראל  הבינלאומית,  הסחר  לשכת 
במדד  משקים(   75 מבין   27( העליון  לשליש  קרוב 
הבינלאומית  הסחר  לשכת  של  הפתוחים  השווקים 
לשנת 2.2017 מיקום זה מבטא תזוזה מן המקום ה-38 
בעיקר  נבעה  זו  תזוזה   .2011 בשנת  במדד  שהושג 
של  הסחר  במדיניות  תמורות  שחוללו  מרפורמות 
ישירות.  זרות  להשקעות  בפתיחותה  גם  כמו  ישראל, 
העובדה האחרונה מצביעה על כך שפתיחות וקשרים 
בינלאומיים משפיעים על זרימת הון )ואנשים( בדיוק 
כמו זרימת סחורות. ואכן, הצמיחה יוצאת-הדופן של 
מאוד  רבה  במידה  הונעה  הישראלי  ההיי-טק  מגזר 
ע"י השקעות זרות ישירות שהוזרמו ע"י פירמות רב-

לאומיות ומשקיעים מוסדיים זרים. 

את  לבדוק  פורמליות,  פחות  אחרות,  דרכים  קיימות 
יותר  קשה  כי  אם  ישראל,  של  הגלובליזציה  מידת 
על  ביותר  המשפיע  הגורם  מספרית.  בצורה  לבטאן 
השתתפותה  הוא  ישראל  של  החומרית  רווחתה 
ידע משמש  כלכלת  הגלובלית. המונח  הידע  בכלכלת 
פורמליים  פחות  אופנים  גם  לתאר  רחבה  בצורה 
ורישיונות  ידע, שאינם מכירות של פטנטים  להעברת 
הוא  פורמליים  הפחות  באופנים  חשוב  היבט  גרידא. 
ידע",  "זליגֹות  של  התופעה  את  מייצרים  שהם  בכך 
הנמענים  של  הבלעדית  לשליטה  מעבר  החורג  ערך 
של  במוחותיהם  מגולם  הידע  הידע.  של  הישירים 
אנשים  בין  הקולקטיבית  ובפעילות-הגומלין  אנשים 
מנת  על  הוא  מיומנותו  את  מביא  מהם  אחד  שכל 



139 המכון למדיניות העם היהודי

להשיג תוצר סופי קולקטיבי שאותו אי-אפשר לייחס 
לשום מרכיב יחיד בקבוצה כולה. קשה מאוד להגדיר 
המוקדמים,  בשלביו  בעיקר  פורמלי,  באופן  זה  ידע 
ביותר בסחר  בזרימות המשמעותיות  ייצוג  לו  יש  אך 
מבחינה  לחדשנות.  המובילים  הרעיונות  של  ובהפצה 
זו, ישראל היא גלובלית באופן יוצא-דופן. לא זו בלבד 
בישראל,  לעבודה  כישוריהם  את  מביאים  שאחרים 
מיומנות  של  גדולה  יצואנית  היא  שישראל  אלא 
הישראלים  בהיקף  בעיקר  המתבטא  דבר  טכנית, 
לישראל,  באובדן  כאן  מדובר  אין  בחו"ל.  העובדים 
"בריחת  על  על-פי תפיסה מרקנטיליסטית המקוננת 
המוחות", מפני שכל ישראלי העובד בחו"ל מייצג גשר 
אנושי פוטנציאלי של ידע המאפשר זרימת ידע חזקה 
כפרופסור  העובד  ישראלי  יחד.3  גם  הכיוונים  בשני 
עמיתים  עם  בקשר  נמצא  אמריקנית  באוניברסיטה 
לתארים  מבטיחים  סטודנטים  להביא  ועשוי  בישראל 
קשרים  לַכֵּמת  קשה  כאמור,  עימו.  לעבוד  מתקדמים 
יותר ממוקד- להיות  להפוך  העלול  בעולם  זה.  מסוג 

המוצעות  העבודה  הזדמנויות  הגבלת  עם  לאום, 
יפגע  והדבר  להיחלש,  עלול  זה  חשוב  זרם  לזרים, 

ביכולות המחקר והחדשנות של ישראל. 

ובפתיחות  בינלאומי  בסחר  יתרונות  שטמונים  אף 
שפתיחות  ברור  בינלאומיים,  במאמצים  להשתתפות 
בשוק  אי-נחת  ולייצר  להתסיס  גם  עלולה  כלכלית 
המקומי.  חוסר הרצון או היכולת להכיר בפוטנציאל 
המעוניינות  ממשלות  מצד  הנגרם  ליחידים,  הנזק 
הגלובלית,  לכלכלה  המותאמים  משקים  בקידום 
מדינות  את  ששטף  אנטי-גלובליזציה  לגל  הוביל 
או  לתקן,  תובעים  הנפגעים  המפותחות.   המערב 
במיוחד  נכון  הדבר  הפתיחּות.  מדיניות  את  לצמצם, 
ישראל,  של  זה  כמו  יחסית  קטן  משק  של  במקרה 
ואף שכמעט לא היו הפגנות בנושא זה, פתיחותה של 
ישראל הוחלשה במספר דרכים לא תמיד גלויות, ע"י 
על  שהחלטות  בעוד  ההפוך.  בכיוון  וצעדים  מדינויות 
מדיניות הניעו את ישראל בכיוון של אסטרטגיה יותר 
ביתר  נצמדה  המקומית  ברמה  הפוליטיקה  ליברלית, 
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על  לאינטרסים מקומיים. אלה הביאו לשמירה  שאת 
חלק גדול ממערכות היחסים המבניות, שנוסדו בעידן 
למען  פנימה  המופנה  מבט  עם  פיתוח  של  הקודם 

הגנה על המשק הישראלי.

האוריינטציה המתמקדת ביצוא הוגבלה למספר קטן 
הרבגוניות  קטנה  כמה  עד  מראה   1 גרף  מגזרים.  של 
מרוכז  הישראלי  היצוא  ישראל.  של  היצוא  בחבילת 
בעיקרו בתרופות, כימיקלים, יהלומים ואלקטרוניקה 
למעלה  מהווים  )שביחד 
כל  מסך  שלישים  משני 
מן  אחד  ובכל  היצוא(, 
של  קטן  מספר  המקרים, 
חברות אחראי לרוב הייצוא 
הישראלי  היצוא  מישראל.4 
מאשר  רבגוני  פחות  הרבה 
מדינות אחרות בעלות רמת 

הכנסה דומה.

על  מצביעה  זו  תופעה 
כיוון  בין  בסיסי  פרדוקס 
המציאות  תנאי  לבין  פתיחות  של  המוצהר  המדיניות 
קרטליזציה  לריכוזיות,  הנוטים  הישראלי,  במשק 
כתוצאה  להיווצר  יכולה  שהיתה  לתחרות  והתנגדות 
רבים.  צריכה  בשווקי  ליבוא  יותר  חופשית  מגישה 
קבוצות  חמש  הבנקאות.  ענף  מהווה  לכך  דוגמה 
עסקיים  קונגלומרטים  עם  לרוב  )הקשורות  בנקאיות 
כל  מסך  אחוז   95 על  שולטות  משפחתית(  בבעלות 
מ-60  ביותר  שולטות  מתוכן  שתיים  כאשר  הנכסים, 
נכנסו  ולא  כמעט  האחרונות,  השנים  בחמישים  אחוז. 
יוצר  השוק  כוח  הבנקאות.5  לשוק  חדשים  שחקנים 
החברות  בעלי  פוליטית.  השפעה  של  מסוימת  מידה 
ריכוזיות  של  גבוהה  רמה  יש  שבהן  תעשיות  באותן 
טבעיים  לבעלי-ברית  להפוך  יכולים  וקרטליזציה, 
ובארצות  בארה"ב  העובדים  כמו  אשר  עובדים,  של 
אחרות, חוששים מחיסול משרותיהם ע"י סחורות זרות 

שיחליפו את הסחורות מתוצרת מקומית, או מהעברת 
של  מסוים  אימוץ  למרות  לכן,  זרות.  למדינות  הייצור 
רשמית  ממשלתית  עמדה  ואף  הגלובליזציה,  מדיניות 
המצביעה על כיוון זה, קיימים עדיין כוחות אשר מונעים 
דוחפים  הם  אך  מקומיים,  לאינטרסים  מדאגה  אומנם 
האנטי-גלובליזציה.  פעילי  דוחפים  שאליו  כיוון  לאותו 
הבלתי- הפוליטיים  הלחצים  של  המצטברת  התוצאה 
קטנות  ספציפיות  החלטות  של  רב  מספר  על  נמנעים 
יחסית לסחר, מבנה  ירודה  היא, כפי שראינו, פתיחּות 
רגולטורי שלעיתים משמש כמחסום )שאינו מכס( בפני 
תביעות  במספר  החולפת  בשנה  שראינו  וכפי  יבוא, 
אנטי- פנימיים  למהלכים  נטייה  רב,  לפרסום  שזכו 
מקטינים  גבוהה,  מחירים  רמת  המשמרים  תחרותיים 
מתחת  הפריון  שיעורי  את  ומורידים  היעילות,  את 
לרמות הקיימות בארצות מפותחות במידה דומה לזו 
שנהנתה  במדינה  שאפילו  משתמע  מכאן  ישראל.  של 
במידה ניכרת מהגלובליזציה, ונמצאת במצב המאפשר 
גורם  יחסית  גודלה הקטן  ליהנות ממנה,  להמשיך  לה 
התנועה  כנגד  הנאבקים  אינטרסים  של  להעצמה 
בכיוון זה. מאז ומתמיד, גודלו הקטן של השוק הפנימי 
את  לחזק  שחתרו  אלה  של  בדרכם  עמד  הישראלי 
מבעלות  הועברו  )בז"ן(  הזיקוק  בתי  כאשר  התחרות. 
המדינה לבעלות פרטית, הרשויות הרגולטוריות תבעו 
יימכרו  כי שני המפעלים )אחד בחיפה, אחד באשדוד( 
לקבוצות שונות, על מנת לחזק את התחרות הפנימית. 
בשוק  יתמודדו  חלשים  שחקנים  ששני  במקום  אולם 
על  לשמור  היתה  אלטרנטיבית  גישה  הגנות,  רווי  קטן 
החברה בשלמותה, כך שתוכל לפעול באופן רחב יותר 
בשוק האזורי של מוצרי נפט מזוקק באגן הים התיכון, 
פתוחה  לגישה  הישראלי  המקומי  השוק  פתיחת  תוך 

יותר ממדינות אחרות.

החלטות מסוג זה מאפיינות רבות מהמדינות הקטנות 
יש  בישראל  הגלובלי.6  במשחק  להשתתף  הנאלצות 
שפעילותם  גלובליים  עסקיים  שחקנים  מאוד  מעט 
חברת  היא  זה  בהקשר  ובולטת  חריגה  היקף.  רחבת 

היצוא הישראלי 
הרבה פחות 

רבגוני מאשר 
היצוא של 

מדינות אחרות 
בעלות רמת 
הכנסה דומה
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"טבע", המהווה שחקנית משמעותית בשוק התרופות. 
חברת טבע ייצרה הכנסות נטו בסך 22 מיליארד דולר 
העולם.  ברחבי  עובדים  כ-57,000  מעסיקה  והיא 
מועסקים  החברה   עובדי  שמונה  מכל  לאחד  מתחת 
בישראל.7 אין בישראל אף שחקן אחר שניתן להשוותו 
הגלובליזציה,  רמת  ומבחינת  גודלו  מבחינת  ל"טבע" 
החברה.  של  העבודה  כוח  פיזור  ידי  על  המיוצגת 
לישראל"  "כימיקלים  אחרות,  גדולות  יצואניות  שתי 
פרופילים  מציגות  הישראלית,  האווירית  והתעשייה 

שונים בתכלית )טבלה 1(. 

הפעילים  הישראלי  במשק  מגזרים  אותם  בין  הניגוד 
פחות,  הפעילים  אלה  לעומת  הגלובלית  בכלכלה 
בשל גורמי מדיניות ורגולציה שונים, מוצא את ביטויו 
הישיר בפולמוס אודות "שתי כלכלות בישראל" שנדון 
למדיניות  המכון  של  קודמות  שנתיות  בהערכות 
היצוא  מכלל  אחוז  ש-48.5  אומנם  נכון  היהודי.  העם 
בשנת  דולר  מיליארד  ב-43.5  שהסתכם  הישראלי, 
2016, השתייכו לקטגוריה של "אומת הסטארט-אפ".8 
אולם נתונים אלה אינם כוללים את פריט היצוא הגדול 

מיליארד  ל-15  בקרוב  שהסתכם   ( יהלומים  ביותר, 
דולר ב-2016(,9 כך שבפועל, הנתח קטן מזה המדּוָוח 
בדרך כלל. בנוסף, בתוך הקטגוריה "היי-טק", כשליש 
מהמוצרים משתייכים לשוק התרופות, כלומר בעיקר 
יצוא של "טבע". אם מנכים מסך זה את יצוא המטוסים, 
האלקטרוניקה,  יצוא  כי  היא  הדבר  משמעות 
של  ותוכנה  ציוד  )כולל  והמחשבים  התקשורת 
בתודעה  שמקושר  מה  כלל  בדרך  שהוא  מחשבים(, 
עם מגזר יצוא ההיי-טק הישראלי, מייצג בפועל נתח 
יצוין,  לחשוב.  שרגילים  מכפי  היצוא  של  יותר  קטן 
עם  גבוהה  באינטגרציה  נמצא  זה  מגזר  כי  זאת,  עם 
הכלכלה הגלובלית. ניתן גם לראות בו כלכלה שבאופן 
יחסי מבודדת מן המשק בכללותו, עם מספר קטן של 
כגון  פוטנציאליים אחרים  במגזרים  ושותפים  קשרים 
הדבר  משמעות  אולם  ועוד.  חינוך  חקלאות,  בריאות, 
גדול מן התעשייה והכלכלה של ישראל  כי חלק  היא 
ישראל  היה לחשוב.  כפי שניתן  מופנים החוצה  אינם 
זו, שהיא פחות גלובלית, ניצבת מאחורי חומות שונות 
של הגנה, ומאופיינת בצמיחה איטית יותר ופריון נמוך 

יותר מאשר מגזרים גלובליים יותר.

טבלה 1: השוואה בין יצואניות יצרניות מובילות בישראל

 החלק של ישראל
 בכוח העבודה

  מספרם הכולל
 של העובדים

  הכנסה
)במיליוני דולרים( יצואנית ישראלית

12% 56,960 21,903א טבע תעשיות פרמצבטיות

35% 13,414 5,363ב כימיקלים לישראל

)?( 60%< ד 15,734 3,700ג התעשייה האווירית לישראל

הערות: א( הכנסה נטו בשנת 2016; ב( מכירות בשנת 2016; ג( מכירות בשנת 2015 ד( משוער

מקורות: טפסי F-20 שהוגשו לנציבות ניירות הערך של ארה"ב מטעם "טבע" ו"כימיקלים לישראל"; התעשייה האווירית 
 https://www.duns100.co.il/en/rating/DUNS_Premium/Israels_100_Leading_Enterprises https://www.;לישראל

 duns100.co.il/en/Israel_Aerospace_Industries_Ltd
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חזינו  בהם  המהפכים  של  הכוללת  התוצאה  אם 
רחבה  בינלאומית  בנטייה  תתגלם   2016 בשנת 
מחצית  את  שאפיינה  הגלובליזציה,  ממסלול  לסטות 
המאה האחרונה, ובמקום זאת להתמקד באינטרסים 
שהיו  ההזדמנויות  את  להקטין  עלול  הדבר  לאומיים, 
זמינות עד כה לעסקים ישראליים. הפגיעה העיקרית 
בין  בישראל  הכוחות  מאזן  בהפרת  להתבטא  עלולה 
תחרותיים,  ופחות  תחרותיים  יותר  ומבנים  שווקים 
כאשר חלקם של היותר תחרותיים יפחת, וחלקם של 
שייווצר  יתכן  יקרה,  זה  אם  יגדל.  תחרותיים  הפחות 
פחות  עמדה  כי  יתכן  ישראל,  של  במקרה  פרדוקס: 
לאומיים,  אינטרסים  של  ולמענם  בשמם  גלובלית, 

תביא לתוצאה הפוכה מזו שאליה כיוונו.

שינויים בבסיס המשאבים 
החומריים של הקהילה היהודית 

בצפון אמריקה

הקהילה  לבין  אמריקה  צפון  יהודי  בין  להבחין  נכון 
יהודי  של  וחוסנם  מעמדם  אמריקה.  בצפון  היהודית 
ביותר. אף שקיים  צפון אמריקה ממשיך להיות חזק 
- במיוחד  עוני בחלקים שונים של הקהילה היהודית 
בקרב קבוצות מהגרים מדור ראשון ומדור שני, זקנים, 
ממשיכים  אמריקה  צפון  יהודי   - החרדית  והקהילה 
המשכילה  והאתנית  הדתית  הקבוצה  על  להימנות 
ביותר  הגדולים  הפיננסיים  המשאבים  ובעלת  ביותר 

ביבשת כולה.10

כלל  בפני  שיעמדו  האתגרים  עתיד,  צופה  במבט 
יהודים  של  הבא  הדור  על  ישפיעו  האמריקנים 
חברות  ניצבות  שמולן  הסבוכות  הבעיות  אמריקניים. 
על  להקשות  בהחלט  עלולות  מתקדמות,  מתועשות 
והבינוני-העליון  הבינוני  המעמד  מן  יהודיים  צעירים 
העלו  כבר  רבים  הוריהם.  של  הכלכלי  למעמד  להגיע 
יהיה  האמריקנים  של  הנוכחי  הדור  כי  ההשערה  את 
המעמד  על  לשמור  כדי  להיאבק  שיצטרך  הראשון 

הסוציו-אקונומי שלתוכו גדל. ניתן לשער כי הגורמים 
 - המילניום"  "דור  המכונים  אלה  את  המאתגרים 
ההזדמנויות  וצמצום  לה;  ותגובת-הנגד  גלובליזציה 
 - גבוהה  הכנסה  בצידה  שיש  לתעסוקה  הפתוחות 
של  הבא  הדור  בפני  גם  משמעותיים  אתגרים  יציבו 
אמריקה  צפון  יהודי  זאת,  עם  אמריקה.  צפון  יהודי 
ממשיכים לתפוס עמדות הנהגה משמעותיות במגוון 
כגון  גבוהות,  הכנסות  שבצידם  תחומים  של  רחב 
שירותים פיננסיים, נדל"ן, תקשורת/בידור וטכנולוגיה. 
ממשיכים  אמריקה  צפון  יהודי  של  גדולים  מגזרים 
לא  שמעולם  וחברתיים  כלכליים  מהישגים  ליהנות 

מומשו במידה כזו ע"י דור קודם כלשהו של יהודים.

במונחים  מחוסן,  נהנים  אמריקה  צפון  שיהודי  בעוד 
חומריים, חוסנה של הקהילה היהודית בצפון אמריקה 
את  נגדיר  זה,  דיון  לצורך  מסובך.  יותר  עניין  הוא 
הקהילה היהודית בצפון אמריקה כמורכבת מן הרשת 
הסבוכה של ארגונים מקומיים וכלל-ארציים היוצרים 
את המסגרת המוסדית לחיים הקהילתיים היהודיים. 
בתי-כנסת  כמו  ארגונים  נכללים  המקומית  ברמה 
קהילה  מרכזי  יומיים,  יהודיים  בתי-ספר  וישיבות, 
וסוכנויות  בקמפוסים,  "הלל"  תאי   ,)JCC( יהודיים 
בקשישים  בעניים,  המטפלות  חברתיים  שירותים 
משתתפים  אלה   במוסדות  אחרים.11  ובנזקקים 
היהודים בצורה הפעילה ביותר בחיי הקהילה וחווים 

אותה באמצעות היותם חברים, לקוחות או צרכנים.

במקביל, קיימים ארגונים יהודיים כלל-ארציים: ארגוני 
גג המאגדים קבוצות של המוסדות המקומיים הנ"ל - 
ארגונים המאגדים בתי-כנסת של זרמים שונים, גופים 
הקהילתיים- המרכזים  של  ביצוע  גופי  או  מתאמים 
בתי-ספר  של  גג  ארגוני  "הלל",  תאי  השונים,   )JCC(
חברתיים  שירותים  סוכנויות  של  ארגונים  יהודיים, 
גם  קיימים  הכלל-ארצית  ברמה  לכך,  בנוסף  וכיו"ב. 
ארגוני שתדלנות )לובי( - העוסקים בפעולות שתדלנות, 
הקהילות  ולמען  בשם  ציבורי  מאבק  או  תעמולה 
מדינת  יהודיים",  "צרכים  אמריקה,  בצפון  היהודיות 
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ישראל ועוד כהנה וכהנה. המבנה הארגוני של הקהילה 
ביותר.  מרשים  ונשאר  היה  אמריקה  בצפון  היהודית 
ממשיכים  אחרות  ודתיות  אתניות  קבוצות  מנהיגי 
להביט בקנאה וביראת כבוד על המבנה ועל השפעתה 
מהרהרים   המאורגנת",  היהודית  "הקהילה  של  הרבה 

כיצד הם נבנו ואיך אפשר לחקותם. 

הקהילה היהודית בצפון אמריקה ניצבת בפני בעיות 
התקשורת  חידושי  מואצות.  לתמורות  הקשורות 
כל  כמעט  של  בעמדתם  כירסמו  והטכנולוגיה 
מקומיים  שמוסדות  משום  הכלל-ארציים,  הארגונים 
למיומנות  ישירה  גישה  להשיג  קלות  ביתר  יכולים 
מתנגדים  רבים  מקומיים  מוסדות  ולמשאבים. 
הסתמכו  הכלל-ארציים  שהגופים  מיסים  לתשלום 
שלהם.  העיקרי  הכספי  כמקור  ומתמיד  מאז  עליהם 
של  הכלל-ארציים  הגופים  הם  במיוחד  מאותגרים 
במהלך  הם:  רק  לא  אך  השונים,  הדתיים  הזרמים 
 - ותיקים  כלל-ארציים  גופים  שני  האחרון,  העשור 
ושירותי   )NFJC( יהודית  לתרבות  הלאומית  הקרן 
חינוך יהודי  בצפון אמריקה )JESNA( הפסיקו לפעול, 
בשל מחסור במימון. עם זאת, יש לציין את צמיחתם 
של מגוון ארגונים חדשים כגון פרויקט תגלית, הקרן 
בבתי-ספר  )התומכת  "פריזמה"  יהודית,  למחנאות 

יומיים יהודיים( ואחרים. 

יהודיים,  חיים  של  הגבוהה  עלותם  המקומית,  ברמה 
המילניום"  "דור  מצד  הרצון  וחוסר  רבות,  מדובר  בה 
רחב  לצמצום  מובילים  הקיימים,  למוסדות  להצטרף 
בתקציבים(  מחסור  מכך  )וכתוצאה  החברים  במספר 
והקונסרבטיביים,  הרפורמיים  מבתי-הכנסת  בחלק 
והדבר הוביל למספר איחודים ומיזוגים של בתי-כנסת 
נדירים.  עדיין  אלה  מקרים  זאת,  עם  שונים.  מזרמים 
דמי חבר, דמי שימוש, ותרומות פילנתרופיות מחברי 
הקהילה ממשיכים להיות מקורות המימון העיקריים 
שהוזכרו,  האתגרים  חרף  המקומיים.  המוסדות  של 
רוב המוסדות שסיפקו את המסגרת לחיים היהודיים 

לפני 20 שנה נותרו עדיין על מכונם.

בעולם הפילנתרופיה היהודית הקהילתית, הפדרציות 
כגופים  ה-20  המאה  בראשית  בלטו  המקומיות 
הטיפול  ולתכנון  הכספים  גיוס  לתיאום  העיקריים 
בצרכים שהתעוררו כאשר הגיעו גלי ההגירה של יהודי 
אירופה לחופי אמריקה, בין השנים 1880-1920. בסוף 
המאוחדת  היהודית  המגבית  הוקמה  ה-1930  שנות 
)UJA( יחד עם מגביות מקומיות שהוקמו כמעט בכל 
המאוחדת  המגבית  אמריקה.  בצפון  יהודית  קהילה 
והמגביות המקומיות גייסו כספים ל"צרכים בחו"ל" - 
בעיקר עבור הסוכנות היהודית לארץ ישראל והג'וינט 
המשולבת  החלוקה  ועדת  הוא  הרשמי  )ששמו 
אלה  גלובליים  ארגונים  שני  היהודית-אמריקנית(. 
העולם  ברחבי  יהודיות  לקהילות  חיוני  סיוע  סיפקו 
ליהודים  לאפשר  במטרה  הצלה  מבצעי  וארגנו 
עד   1948 השנים  בין  בישראל.  חדשים  חיים  להתחיל 
מדינת  של  לקיומה  הראשונות  השנים  חמשת   ,1952
בישראל  ויישבה  העלתה  היהודית  הסוכנות  ישראל, 
 1985 בשנת  יהודים.  מיליון  רבעי  לשלושת  קרוב 
שפעלו  הפדרציות  הקהילות  בכל  והתאחדו  התמזגו 

על בסיס מקומי והמגבית היהודית המקומית. 

בפילנתרופיה  הישירה  הנתינה  שצמחה  ככל 
"ידידים  קבוצות  של  הקמתן  עם  האמריקנית, 
אמריקניים" ע"י אוניברסיטאות, בתי-חולים ומוסדות 
מקצוע  אנשי  מצד  החשש  עלה  ישראליים,  תרבות 
מנוסים כי הפדרציות תחלשנה באופן משמעותי. חרף 
קרוב  לגייס  148 הפדרציות ממשיכות  אלה,  חששות 
שנתיים,  קמפיינים  באמצעות  לשנה  דולר  למיליארד 
ולמעלה מ-2 מיליארד דולר מכל המקורות )קמפיינים 
שנתיים, קמפיינים לגיוס תרומות הון גדולות, קרנות 
וכו'(.12  מתוכננת  נתינה  התורם,  בשליחות   הפועלות 
אף שסך כל הסכומים שגוייסו עבר את רוב התחזיות, 
משמעותי,  באופן  צנח  לפדרציות  התורמים  מספר 
אם כי ניתן להבחין שהירידה המשמעותית התרחשה 
מ-1,000  )פחות  יותר  קטנים  בסכומים  בתרומות 
הגדלות  והעלויות  ביעילות,  הירידה  עם  יחד  דולר(, 
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טלמרקטינג,  ישיר,  )דיוור  ישיר  בשיווק  הכרוכות 
אחרות,  במילים  האינטרנט(.  באמצעות  פילנתרופיה 
להתמודד  שיש  האתגרים  חרף   - הפדרציות  מימון 
יותר מכפי  נותר חזק הרבה   - בחזיתות שונות  מולם 

שצפו אלה הנחשבים ליודעי דבר בשנות התשעים. 

שהביאה  ב-1967,  הימים  ששת  מלחמת  בעקבות 
שהפכו  בפדרציות,  פילנתרופית"  ל"התפוצצות 
צפון  יהודי  ביטאו  שבאמצעותו  העיקרי  למכשיר 
גדלו  ישראל,  עם  והזדהותם  תמיכתם  את  אמריקה 
כמה  ובמשך  הפדרציות, 
במגרש  שלטו  עשורים 
הפילנתרופיה  של  המרכזי 
אמריקה.  בצפון  היהודית 
וה- ה-1980  משנות  החל 

תורמים  ואילך,   1990
קהילתיים  יהודיים 
 - רבים  משמעותיים 
השתייכו  לכן  שקודם 
המנהיגים  לקבוצת  בעיקר 
והתורמים של הפדרציות - ייסדו קרנות משפחתיות, 
ע"י  קרובות  לעיתים  מנוהלות  שבהן  שהגדולות 
בעולם  כיום  היטב  מוכרות  אלו  קרנות  מקצוע.  אנשי 
ממשיכות  האלה  הקרנות  כל  שכמעט  אף  היהודי.13 
המקומיים  ובמוסדות  המקומיות  בפדרציות  לתמוך 
בולטות  משמעותיות  יוזמות  פתחו  גם  הן  שלהן, 
את  המשקפות   - בחלקן  כלל-ארציות   - עצמן  משל 
שנדרש  מה  לגבי  השקפתן  ואת  שלהן  האינטרסים 
תופסות  הן  אותם  הנושאים  עם  התמודדות  לצורך 
הקהילה  בפני  הניצבים  ביותר  החשובים  כנושאים 
תוכניות  הבולטות-  הדוגמאות  שלוש  היהודית. 
"תגלית"  פרויקט  וקסנר,  של  השונות  המנהיגות 
יהודיות  למשפחות  המספק  )פרויקט   PJLibrary-ו
 - יהודיים(  בנושאים  לילדים  ותקליטים  ספרים 
תוכננו וניזונו מקרנות משפחתיות, אשר מצידן חתרו 
אחרים  גופים  ועם  פדרציות  עם  מימון  לשותפויות 

של  במקרה  ואחרות.  אלה  ביוזמות  לתמוך  מנת  על 
"תגלית" – השותפות היא עם ממשלת ישראל. 

התורמים  מן  רבים  אלה,  חדשות  למגמות  במקביל 
הגדולים ביותר למטרות קהילתיות יהודיות מעורבים 
גדולות,  אמריקניות  באוניברסיטאות  ויותר  יותר 
ובעלי  עשירים  יהודים  ובתי-חולים.  תרבות  מוסדות 
אלה,  מוסדות  של  לדירקטוריונים  גוייסו  השפעה 
עשו.  אכן  הם  זאת  את  להם.  לתרום  מצופים  והיו 
מקשטים  גדולים  יהודיים  תורמים  של  שמותיהם 
אוניברסיטה  כל  כמעט  של  קירותיהם  את  כיום 
בית-חולים  וכל  תרבותי  מוסד  כל  בארה"ב,  חשובה 
השתתפות  חסמו  מהם  שרבים  מוסדות   - גדול 
יהודית כלשהי עד אמצע המאה ה-14.20 ברוב תחומי 
חסמו  שבעבר  המחיצות  אמריקה,  בצפון  החיים 
לרבות  ונעלמו,  נמוגו  היהודים,  של  השתתפותם  את 

בתחום הפילנתרופיה. 

היהודית  הפילנתרופיה  על  המשפיעה  נוספת  מגמה 
שקיבלה  הגדולה  התנופה  היא  אמריקה  בצפון 
המקדשת  בתרבות  הישירה.  תרומה  של  התופעה 
ע"י  זו   גישה  אומצה  אינדיבידואליזם,  וחוגגת 
המאה  ובאמצע  שבראשית  בעוד  רבים.  פילנתרופים 
ה-20 הועלתה על נס הנתינה הקהילתית, כיום יחידים 
מקבלים עידוד לבטא את עצמם באופנים שונים, כולל 
הולך  מספר  מכך,  כתוצאה  פילנתרופיה.  באמצעות 
חיים  אורח  או  בפעילות  המעורבים  יהודים  של  וגדל 
יהודיים, נוטים לתמוך במוסדות בהם הם חברים, או 
במוסדות המשקפים את ערכיהם ואת תחומי העניין 

המיוחדים להם.

הפילנתרופיה  ואחרים,  אלה  מגורמים  כתוצאה 
והרבה  ריכוזית  בצפון אמריקה הפכה פחות  היהודית 
יותר מבוזרת במרוצת שני העשורים האחרונים. יוזמות 
קרנות  פדרציות,  בשיתוף  עתה  נעשות  משמעותיות 
משפחתיות ותורמים אינדיבידואליים, ומאמצים רבים 
מושקעים בחיבור יוזמות אלה עם ארגונים קהילתיים 
"הלל",  תאי   ,JCC בתי-כנסת,   - מקומיים  ומוסדות 

בשני העשורים 
האחרונים 

נעשתה 
הפילנתרופיה 

היהודית בצפון 
אמריקה הרבה 

יותר מבוזרת
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 - וסוכנויות שירותים חברתיים  מחנות קיץ, בתי-ספר 
אשר בהם ובאמצעותם מתנהלים החיים היהודיים.

כיצד, אפוא, נוכל להעריך את חוסנה ויכולת שרידותה 
בהתמודדותה  אמריקה  בצפון  היהודית  הקהילה  של 
עם התמורות שכבר עתה מתחוללות בה או מסביבה, 
הפילנתרופיה  שצוין,  כפי  לבוא?  שעתידות  ואלה 
מעבר  של  תהליך  עוברת  אמריקה  בצפון  היהודית 
ממערכת ריכוזית מאוד למערכת מבוזרת. אמנם דמי 
המקומית  ברמה  כספים  וגיוס  השימוש,  דמי  החבר, 
ממשיכים לספק את תזרימי ההכנסה הגדולים ביותר 
עבור אותם מוסדות ליבה מקומיים שבהם מתנהלים 
בביטחון  לחזות  עלינו  יקשה  אולם  היהודיים.  החיים 
המתרחשים  השינויים  והשלכות  המגמות  כיוון  את 
בפילנתרופיה היהודית בצפון אמריקה, בבואנו לנסות 
ולהבין את המציאות הפיננסית של החיים היהודיים 
משתנים  אשר  הדינמיים,  תפקידיהם  ואת  כיום, 
המשתמשים  הקרנות,  הפדרציות,  של  ומתפתחים, 
את  המחזיקים  אחרים  ומקורות  והאינדיבידואליים, 

המוסדות החיוניים לחיים היהודיים בצפון אמריקה.

"ככל  נכתב  "קזבלנקה"   מהסרט  המפורסם  בשיר 
כפי שהם".  נותרים  חולף, הדברים הבסיסיים  שהזמן 
ופילנתרופיה  יהודית  זהות  קודמים,  בדורות  כמו 
יהודית ימשיכו להיות מחוברים אלה לאלה בטבורם. 
חיו  בהן  ביותר  הפתוחות  בחברות  החיים  יהודים 
יהודים אי-פעם, יספקו תמיכה כספית וישקיעו בחיים 
זהותם  אם  יהודיים  קהילתיים  ובמוסדות  יהודיים 
כיהודים תהיה בעלת משמעות אינדיבידואלית חיובית 
ועמה תיווצר המחויבות לקיום ולחיזוק העם היהודי. 
פדרציות,  האחרונים,  העשורים  שלושת  במהלך 
העלו  אינדיבידואליים  יהודיים  ותורמים  מוסדות 
היהודי,  החינוך  חיזוק  למטרות  המימון  את  והגבירו 
בכלל,  היהודיים  והחיים  היהודית  הזהות  תגבור 
בסולם סדר העדיפויות שלהם. בעת הזאת מתרחשות 
יוזמות  נפתחו  מחד,  והיחלשות.  התחדשות  במקביל 
בתי-כנסת,  של  והולך  גדל  מספר  גדולות:  חדשות 

JCC  ותאי "הלל" פועלים במאמץ לספק חיים יהודיים 

עד  הביא  "תגלית"  פרויקט  יותר;  ומעורבים  תוססים 
לישראל,  צעירים  יהודים  מ-550,000  למעלה  כה 
ו"מסע", תוכנית ההשלמה המוצלחת ביותר ל"תגלית", 
מביאה עתה לישראל יותר מ-12,000 משתתפים מדי 
התנדבות  לימודים,  של  יותר  ארוכות  לתקופות  שנה 
יותר של  רחב  מגוון  כיום  ושירות. המכללות מציעות 
שהיה  המבחר  לעומת  יהודיים  בנושאים  קורסים 
בנושאים  לימודים  של  ותוכניות  שנה,   20 לפני  קיים 

כיום  נפוצות  יהודיים 
צפון  של  באוניברסיטאות 
אמריקה. פרויקטים חדשים 
בצד  הפילנתרופיה,  בתחום 
גם  הביקוש  ובצד  ההיצע 
ובכל  מקום  בכל  צצים  יחד, 

נושא.

בה בעת, היקף ההתבוללות 
המעורבים  והנישואים 
אמריקה  צפון  יהודי  בקרב 
גבוה מאוד. היהדות הצפון-

הנמצאת  בחברה  מתקיימת  שהיא  אף  אמריקנית, 
מוצאת  והכלכלית,  הטכנולוגית  המיומנות  בשיא 
המחיצות  כל  נפלו  המודרנה.  מול  ניצבת  עצמה 
אמריקה  צפון  יהודי  בין  בעבר  שהפרידו  והגבולות 
יותר. להוציא את אלה שבחרו  לבין התרבות הרחבה 
ארה"ב  יהודי  רוב  נפרדות,  במסגרות  לחיות  ביודעין 
הפתוחה.  בחברה  עמוק  מעורים  עצמם  את  מוצאים 
יהודים  יהודי צפון אמריקה הם  כל  מבחינה מעשית, 
מבחירה, לא רק אלה הבאים מחוץ למחנה ומתייהדים. 
הצפון- היהדות  מנהיגי  יעמדו  הקרובים  בעשורים 
מוסדות  בהקמת  והצורך  האתגר  בפני  אמריקנית 
בגורמים  ומאתגרים.  תוססים  יהודיים  חיים  שיציעו 
אלו לבדם, בנסיבות אלה, טמון הסיכוי להוביל מספר 
וסיפוק  מעורבות,  גאווה,  לחוש  יהודים  של  יותר  רב 
חייבים  שהם  מפני  לא  יהודיים.  מחיים  יותר  גבוהים 

נפלו כל 
המחיצות 

שהפרידו בעבר 
בין יהודי צפון 
אמריקה לבין 

התרבות הרחבה 
יותר
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לכך. לא בשל  אינו מחייב אותם  - איש  זאת  לעשות 
אלא  זה.  מסוג  רגשות  שום  להם  אין   - אשמה  רגשי 
בהתנסות  מוצאים  שהם  והמטרה  המשמעות  בשל 
בחיים יהודיים. זהו אתגר כביר, אך זוהי גם הזדמנות. 
החומרית  העוצמה  אולם  לנבא.  קשה  התוצאה  את 
של יהודי צפון אמריקה ושל הפילנתרופיה היהודית 
בקביעת  מכריע  תפקיד  תמלא  אמריקה  בצפון 

תוצאה זו. 

הצורך בפרספקטיבה היסטורית - 
וסיור מקדים

נבח  שלא  הכלב  על  הולמס  שרלוק  בסיפור  כמו 
בני בסקרוויל" מאת ארתור קונאן-דויל(,  )"כלבם של 
מצבן  לתיאור  ביותר  המתאימה  שהכותרת  יתכן 
והקהילות  אמריקה,  בצפון  היהודיות  הקהילות  של 
והפסקות  שיבושים  היו  לא  כי  היא  בכלל,  יהודיות 
בחזית הפיננסית. למרות התחזיות הקודרות, השינוי 
חדשות  ושיטות  צורות  של  צמיחתן  דורי,  הבין- 
ותמורות  יחד,  גם  והכללית  היהודית   - בפילנתרופיה 
הפיננסי  הסיפור  ובתקשורת,  בטכנולוגיה  דרמטיות 
היהודי העיקרי נותר סיפור של המשכיות ראויה לציון. 
עוברים  אמריקה  בצפון  יהודיים  שמוסדות  דומה 
והמעבר  הרבים  השינויים  את  ביותר  בריאה  בצורה 

לצורות חדשות של פילנתרופיה יהודית.

יתכן  בעתיד.  גם  המצב  יהיה  זה  כי  הכרח  אין  אולם 
או  זוהו,  שטרם  במעבר  שונים  היבטים  שקיימים 
הזמן  במרוצת  להתגלות  עלולים  נחקרו, אשר  שטרם 
כמזיקים. כפי שהמליץ המכון למדיניות העם היהודי 
בדיקות  נערכו  בהן  קודמות  שנתיות  בהערכות 
לצורך  היהודי  העושר  של  והשימושים  המקורות 
מימוש יעדים של העם היהודי, כדאי ורצוי שנחזק את 
תופעות  עבור  רלוונטי  מידע  ולאסוף  לצפות  יכולתנו 
מרכזיות. זהו תנאי הכרחי לצורך יישום הפרספקטיבה 
השינוי,  את  להבין  רק  לא  לנו  שיאפשר  האנליטית 

אלא גם להשיג, אולי, יכולת התרעה מוקדמת. מספר 
יהיה  שבה  זו  לעמדה  להגיע  לנו  יאפשרו  צעדים 

ברשותנו יותר מידע שימושי.

השגת הבנה טובה יותר של תזרימי הפילנתרופיה   ‰
היהודית התומכים במוסדות שבהם מתנסים רוב 
 ,JCC מרכזי  בתי-כנסת,  יהודיים:  בחיים  היהודים 
תאי "הלל", מחנות קיץ, בתי-ספר יומיים יהודיים 
התומכים  הכלל-ארציים  הארגונים  גם  )כמו 
הזרמים  של  המרכזיים  הגופים  אלה:  במוסדות 
מרכזי  )איגוד   JCCNA הלאומי;  "הלל"  הדתיים; 
יהודיים  וארגונים  וכו'(  אמריקה  בצפון   JCC-ה

כלל-ארציים העוסקים בשתדלנות ובתעמולה.

של  והערך  הצורך  מידת  בדבר  הערכה   ‰
לאור  אמריקנית  הצפון  היהודית  הפילנתרופיה 
הכלכלה  של  לציון  הראויים  והשגשוג  הצמיחה 
הישראלית. אף שהפילנתרופיה הצפון אמריקנית 
הכסף  סכומי  מבחינת  משמעותית  איננה  שוב 
השפעה  לה  יש  עדיין  באמצעותה,  המועברים 
זאת חשוב להבין   יחד עם  בישראל.  חיובית מאוד 
ההשקעה  צמצום  מגמת  הובילה  מידה  באיזו 
בבסיס  עקיפים  לשינויים  כפרוייקט,  בישראל 
את  היהודיים המעסיקים  הנושאים  של  הפיננסי 

יהדות אמריקה? 

תמהיל  של  מסכם  וניתוח  מפורט  מחקר   ‰
עיקריים  ולמוסדות  לארגונים  המימון  תזרימי 
השינויים  בחינת  במיוחד,  אמריקה.  בצפון 
חבר,  דמי  שימוש,  דמי  של  ההכנסה  בתזרימי 
קרנות  פדרציות,  מחברים,  פילנתרופית  תמיכה 
מדינתיים,  )פדרליים,  שלטונות  משפחתיות, 
ומתפתחים. ההולכים  אחרים  ומקורות   עירוניים( 

ולהעריך  רוצים להצליח לעקוב  היינו  באופן אידיאלי 
את השינויים לאורך ציר הזמן. לכן נתונים שיאפשרו 
שנים,  עשר  בני  במרווחים  השינויים  על  לעמוד  לנו 
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החל משנות ה-1990 עשויים להיות מועילים מאוד. 
הפיננסיים  לנתונים  הגישה  גדולים.  הינם  האתגרים 
לדוגמה,  יהודיים,  יומיים  ובתי-ספר  בתי-כנסת  של 
קשה למדי, כאשר אין מדובר בדרישה למלא דו"חות 
שלזרמים  להניח  סביר  בפומבי.  המתפרסמים 
החינוך  למועצות  בתי-כנסת;  על  מידע  יש  הדתיים 
כפי  אולם  היומיים.  על בתי-הספר  יש מידע  היהודי 
שהמכון למדיניות עם יהודי הצביע בעבר, גם אותם 
כגון  פיננסיים,  נתונים  בפומבי  שמפרסמים  מוסדות 

הפדרציות, אינם משתמשים בשיטה אחידה לחישוב 
יותר את  עוד  זה מצמצם  דבר  וההוצאות.  ההכנסות 
הבנה  לקראת  חשוב  צעד  כי  נדגיש  שוב  השקיפות. 
להבטיח  מנת  על  הדרושה  פרספקטיבה  ויצירת 
נקיטת  הוא  היהודי,  העם  לצרכי  נאות  יהודי  מימון 
צעדים שיאפשרו את הגדלת השקיפות ואת השיתוף 
בצפון  יהודיים  מוסדות  מצד  וחיוני  חשוב  במידע 

אמריקה.
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יצירתיות והגורמים המניעים הישגים 
אינטלקטואליים ותרבותיים 18

מתמשך  פרוייקט  של  ראשונה  גרסה  הוא  זה,  מאמר 
ביצירתיות  גיסא  מחד  נדון  זה  במאמר  שמתעצב. 
של  בהישגים   - גיסא  ומאידך  שלה,  והמנועים 
תרבות,  בלתי-חומריים:  בתחומים  במיוחד  יהודים, 
בהתאם  משתנים  וההישגים  המנועים  ואמנות.  מדע 
לתקופות ובין שני הענפים המרכזיים של העם היהודי, 
יצירתיות  כי  היא  הבסיסית  הנחתנו  וישראל.  ארה”ב 
בשרידותו  חיוני  תפקיד  מילאה  התחומים  בכל 
יש  ליהודים  וכי  בעבר,  היהודי  העם  של  ובשגשוגו 

אינטרס בעידוד יצירתיות גם בעתיד.

היכולת לסנתז,  יצירתיות מוגדרת, בדרך כלל, בתור 
כלומר לחבר ולשלב, ידע ממקורות שונים (לרבות 
תת-מודעים) על מנת להפיק רעיונות או מוצרים 
הם:  ליצירתיות  בסיסיים  מוקדמים  תנאים  חדשים. 
1. חינוך ו-2. רבגוניות תרבותית, ואם הם קיימים, 
לחץ   .3  - יצירתיות  המעודדים  גורמים  שני  ישנם 
אלה  לגורמים  להוסיף  ניתן  סקרנות.  ו-4.  צורך  או 
תומכת(,  סביבה  אחרות,  )במילים  מאפשרים  תנאים 
פופולריות,  או  תהילה  חומריים,  משאבים  לדוגמה 
יכולים  אינם  כשלעצמם  מאפשרים  תנאים  אולם 
בנמצא.  אינם  הגורמים  שאר  אם  ליצירתיות  להביא 
משתנים  וצירופיהם  הגורמים  של  היחסי  משקלם 
הערכות  מציעים  שונים  וחוקרים  למקרה,  ממקרה 

שונות לגבי משקלו של כל גורם וגורם.

וכיצד  האם  מדויק  סטטיסטי  באופן  להוכיח  קשה 
משפיעים ארבעת הגורמים הללו על יצירתיות. הכלים 
בהם ניתן להשיב על שאלות אלה הם כליו המסורתיים 
הספרות  בדיקת  והסוציולוג:  ההיסטוריון  של 
אנשים  של  חייהם  קורות  על  הסתמכות  הרלבנטית, 
תקדימים  חיפוש  זמינים,  נתונים  איסוף  יצירתיים, 
ומקבילות בהיסטוריה והשימוש בשכל הישר, על מנת 
הם  כי  גבוהה  סבירות  שקיימת  הגורמים  את  לזהות 

ממלאים תפקיד ביצירה ובעידוד של יצירתיות. 

הגדרת היצירתיות כיכולת של אדם או של עם לחדש, 
יעד  להשיג  או  לשרוד  במגמה  צורה  ולהחליף  לשנות 
איננה  אך  אחרים,  ורבים  יהודים  לגבי  תקפה  כלשהו 
מסוימות  וחברות  תרבויות  אוניברסלי.  באופן  תקפה 
שינוי  ע”י  או  לשינוי  התנגדות  ע”י  או  בהצלחה,  שרדו 
איטי מאוד. לכך דרושה יצירתיות מסוג אחר. החרדים 
בישראל ובתפוצות מגלים יצירתיות של ממש, בדרכם 
דוגמה  ולחידושים1.  לשינויים  בהתנגדות  שלהם, 
שתרבותה  הפרעונית,  מצרים  היא  יותר  מפורסמת 
ללא  שנים  כ-3,000  במשך  שיגשגה  ואף  התקיימה 
תמורות עמוקות בשפה, בכתב, בדת, באמנות, בלבוש, 
במבנה הפוליטי ובדרכי ההתנהגות. במאמר זה נסקרת 
האחרונות,  השנים  במאתיים  היהודית  היצירתיות 
שורשים  להיות  עשויים  המודרנית  ליצירתיות  אך 
בתקופות שלפני העידן המודרני. נסקור כאן תהליכים 
שהיו  וכלכליים-חברתיים,  דתיים  היסטוריים,  ומגמות 

עשויים להשפיע על ארבעת הגורמים הנ”ל.
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חינוך

חינוך  באמצעות  הנרכש  ידע  בין  הקשר  לכאורה, 
ברור  שונים  בהישגים  המומחשת  יצירתיות  לבין 
הקולקטיבית  ברמה  להוכיח,  קל  לא  אולם  מאליו, 
)של קבוצות גדולות של אנשים, למשל אומה( באופן 
סטטיסטי מיתאם ישיר בין הרמה והאיכות של החינוך 

לבין הישגים מאוחרים יותר.

במשך רוב ההיסטוריה הידועה שלהם, יהודים היו בין 
ביותר  המשכילים  העמים 
היקנתה  זו  עובדה  בעולם. 
על  תחרותי  יתרון  להם 
הלא-יהודית.  סביבתם  פני 
של  הדתית  התביעה 
היא  תורה  ללמוד  החובה 
והמכרעת  הידועה  הסיבה 
ולאוריינות  לחינוך  ביותר 
מסופר  בתלמוד  היהודית. 
כי רבי יהושע בן גמלא, שחי 
לפני חורבן בית שני, “תיקן 
ומדינה  מדינה  בכל  תינוקות  מלמדי  מושיבין  שיהיו 
ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע”.2 אם 
מדובר  אזי   - יודעים  אנו  אין  וזאת   - בוצעה  תקנתו 
בעולם  אי-פעם  הראשונה  החובה  חינוך  במערכת 
יהודים  מכן  לאחר  שנים  מאות  כמה  כאשר  העתיק. 
ומסחר,  מלאכה  ענפי  אל  בחקלאות  מעיסוק  עברו 
אוריינותם, אף שנרכשה מסיבות דתיות, העניקה להם 

יתרונות בתחומם אחרים, בעיקר בתחום הכלכלי.3

פחות,  לא  חזקות  סוציו-אקונומיות,  סיבות  עוד  היו 
וגם  הביניים  בימי  השכלה.  לרכוש  יהודים  שאילצו 
לאחר מכן, מעמדם כמיעוט, קשריהם מעבר לגבולות 
משכו  נגדם  כלכלית  או  חברתית  ואפליה  מדינתיים 
הרבה  שהצריך  בינלאומי,  במסחר  עיסוק  אל  אותם 
העיסוק  שהיתה  חקלאות,  מאשר  והשכלה  ידע  יותר 

העיקרי של רוב האוכלוסייה.

ההיסטוריה של יהדות גרמניה במאה ה-19 ובתחילת 
המאה ה-20, ושל יהדות ארה”ב במאה ה-20, מראה 
שיפורים מתמשכים בחינוך הכללי. אלה קדמו, ויתכן 
הכלכליים,  בהישגים   לעלייה  המוקדם  התנאי  שהיו 
של  פריצות   - היהודיים  והמדעיים  התרבותיים 
הוא  חינוך  שנראה,  כפי  רבים.  בתחומים  יצירתיות 
קל  אולם  ליצירתיות.  מספיק,  לא  אבל  הכרחי,  מנוע 
ולכן  אחרים,  גורמים  מאשר  אותו  ולמדוד  לזהותו 
מגמות בחינוך עשויות לשמש כאינדיקטורים למגמות 

של יצירתיות בעתיד. 

גרמניה

וישראל  ארה”ב  יהודי  את  להעריך  מנסה  זה  מאמר 
יהדות גרמניה. אולם יש  במאות ה-20 וה-21, לא את 
סטטיסטיים,  נתונים  לרבות  חשובה,  מחקרית  ספרות 
המתעדת את ההיסטוריה של יהדות גרמניה מ-1800 
היו  גרמניה  יהודי  רוב  ה-18,  המאה  בסוף   4

 .1933 עד 
עניים. רבים מהם התקיימו מפשיטת-יד, תגרנות, סחר 
חפצים ישנים ואף גניבה ומעשי תרמית קלים. ב-1800, 
היו  ורק 2%  מקצוע,  היה  לא  היהודים  מכלל  לכ-20% 
שנפוליאון  לאחר  להשתנות  החל  זה  מצב  אמידים. 
הכריז על אמנסיפציה, אך מצבם הכלכלי עדיין כמעט 
היה  קיצוני  באופן  שהשתנה  מה  אך  השתפר.  לא 
אמיתי  שיפור  כי  במהירות  הבינו  היהודים  חינוכם. 
מהותי  בשיפור  תלוי  יהיה  הכלכלי-חברתי  במצבם 
בהשכלתם הכללית. החל מ-1810 ואילך נפתחו ברחבי 
נושאים  שלימדו  יהודיים  בתי-ספר  עשרות  גרמניה 
כלליים, ותוך זמן קצר למדו היהודים להתבטא ולכתוב 
בגרמנית ספרותית, שפה שרק מעטים מהם שלטו בה 
לפני 1800. כעבור דור אחד, בערך באמצע המאה ה-19, 
להיראות  היהודים  של  הכלכלי  במצב  השיפור  החל 
החלו  ה-19,  המאה  סוף  עד  דור,  עוד  וכעבור  ברור, 
אחרים  רבים  מקצועות  אל  המסחר  מן  לנוע  היהודים 
והמדע  התרבות  מגזרי  לכל  אדירה  תרומה  ולתרום 
יהדות  של  שעלייתה  כך  על  עוררין  אין  גרמניה.  של 

אוריינותם של 
היהודים במשך 
רוב ההיסטוריה 
הידועה שלהם 
היקנתה להם 

יתרון תחרותי 
על פני סביבתם 

הלא-יהודית
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יהודים

נוצרים

לא מזוהים

בודהיסטים

מוסלמים

הינדואים  ממוצע עולמי 7.7  < 
הערה:  בני 25 או מבוגרים יותר בשנת 2010

13.4 שנים

9.3 שנים

8.8 שנים

7.9 שנים

5.6 שנים

5.6 שנים

גרמניה במשך יותר ממאה שנים היתה תוצאה ישירה 
מן העלייה המהירה הראשונית בהשכלה הכללית. לא 
בין  ארוכות  דחיות  כי  העובדה  היא  ברורה מכך  פחות 
הסוציו-אקונומיים  השיפורים  לבין  החינוכי  השיפור 
והתרבותיים נבעו מאפליה אנטי-יהודית, שמעולם לא 
יתר  יהיו  יהיו אשר  נעלמה לחלוטין בחברה הגרמנית. 
לחץ   - גרמניה  יהודי  ליצירתיות של  הגורמים שתרמו 
ללא  החינוך,   - חשובים  גורמים  היו  בוודאי  ואפליה 

ספק, היה גורם המפתח.

ארצות הברית5 

והפוליטית  התרבותית  הכלכלית,  החינוכית,  העלייה 
של יהדות אמריקה מאז 1945 מדהימה ואין לה שום 
ביהדות  אחרת  בתקופה  או  אחרת  בארץ  מקבילה 

התפוצות. כמו בגרמניה, הכל התחיל בחינוך.

הישגים חינוכיים יהודיים

1945: ההישגים החינוכיים של היהודים נמצאים 
 ברמה שווה, פחות או יותר, לממוצע בארה”ב

1957: ליהודים יש 1.7 או יותר שנות חינוך מאשר 
 הממוצע הלאומי

16% מהיהודים הם בוגרי מכללה, לעומת ממוצע 
 לאומי של 9%

1972-80: ליהודים יש 2.6 שנות חינוך יותר מאשר 
 הממוצע הלאומי

39% מהיהודים הם בוגרי מכללה, לעומת ממוצע 
 לאומי של 13%

 1983-84: 56% מן היהודים הם בוגרי מכללה
1991-2002: ליהודים יש 2.6 שנות חינוך יותר מאשר 

 הממוצע הלאומי
61% מן היהודים הם בוגרי מכללה 

נתונים אלה מראים כי הנסיקה בהישגים החינוכיים 
של היהודים, במונחים יחסיים, מואטת ואף נפסקת 

החל מן התקופה 1972-80 ואילך. זו גם היתה 
התקופה בה נשמעו יותר ויותר תלונות על העלות 

הגבוהה של חינוך בבתי-ספר יהודיים.     

 2016 בשנת  התפרסמו  אשר  יותר,  חדשים  נתונים 
ברחבי  וחינוך  “דת  שכותרתו  בדו”ח  פיו  מכון  ידי  על 
העולם,”6 בחנו את ההישגים החינוכיים של היהודים 
ברחבי העולם, בשיטות שונות מאלו שנקט בורנשטיין, 
כי  עולה  הדו”ח  מנתוני  סקרים.  על  התבססות  ותוך 
היהודים הם הקבוצה בעלת המספר הגבוה ביותר של 
עם  המרכזיות,  הדתיות  הקבוצות  מבין  לימוד  שנות 
שעברו  אלו  כל  כמעט  לימוד.  שנות   13.4 של  ממוצע 
לפחות,  יסודית  השכלה  בעלי  הם   )99%(  25 גיל  את 

רוב חברי הקבוצה היהודית )61%( הם בעלי תואר. 

תרשים 1 /  ממוצע שנות ההשכלה הפורמלית על פי השתייכות לקבוצה דתית

מקור: מכון פיו )2016(, דת וחינוך ברחבי העולם
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קבוצת  של  ההשכלה  רמת  את  בוחנים  כאשר 
למעט  שבהן,  ואירופה,  אמריקה  בצפון  היהודים 
כי הקבוצות  ישראל, נמצאים מרבית היהודים רואים 
האחרות מצמצמות את הפער, ולעיתים אף עוקפות 
מספר  אמריקה,  בצפון  למשל,  כך  היהודים.  את 
בעוד   14.6 הוא  היהודים  של  הממוצע  הלימוד  שנות 
שמספר שנות הלימוד הממוצע של בני הדת ההינדית 
פי  על   ,12.9 על  עומד  הכולל  )הממוצע   15.1 הוא 
 ,13.2 בודהיסטים-   ,13.6 מוסלמים-  החלוקה הבאה: 
להזדהות-  מוכנים  אינם 
גם   .)12.7 ונוצרים-   ,13.2
שנות  מספר  שם  באירופה, 
ליהודים  הממוצע  הלימוד 
ההינדו  הדת  בני   ,13.1 הוא 
עם  היהודים  את  עוקפים 
13.9 שנות לימוד )ההמוצע 
הכללי הוא 11 שנות לימוד, 
כאשר הלא מזדהים לומדים 
לימוד,  שנות   12 בממוצע 
בממוצע  לומדים  הנוצרים 
10.8 והמוסלמים 9.5(. לגבי 
חיים  שבה  המדינה  ישראל, 
הכי הרבה יהודים, מספר שנות הלימוד הממוצע של 
לגבי  נתונים  )אין   8.3 מוסלמים  ושל   ,12 הוא  יהודים 

קבוצות מיעוט אחרות בישראל, כולל הנוצרים(.

הכנסות של יהודים

 126%  - יהודים  של  היחסית  ההכנסה   :1957
קתולים של  מזו   140% פרוטסטנטים,  של   מהכנסתם 

מזו   147% - יהודים  היחסית של  1982-80: ההכנסה 
של לא-יהודים.

- 246% מזו של  יהודים  1999: ההכנסה היחסית של 
פרוטסטנטים, 243% מזו של קתולים.

קצר  זמן  לנסוק  מתחילות  יהודים  של  הכנסותיהם 
לאחר הגידול בהישגים חינוכיים, אך הגידול המרשים 

בת  תקופה  בעקבות  בא   )1999( בהכנסות  ביותר 
כעשר שנים לאחר שנות ה-1980, בה החלה ההאטה 
נבע  ב-1999  שהושג  השיא  החינוכיים.  בהישגים 

מהשקעות חינוכיות שנעשו זמן רב קודם לכן.

תרומות יהודיות למדע, לספרות, לאמנות, 
לתרבות, לשוק ההון, לפוליטיקה

לממוצע  ביחס   70% תורמים  יהודים   :1924-25
הלאומי של 100%.

אמריקנים  של  לממוצע  ביחס   43% תורמים  יהודים 
ממוצא אנגלי של 100%.

לממוצע  ביחס   79% תורמים  יהודים   :1944-45
הלאומי של 100%.

אמריקנים  של  לממוצע  ביחס   53% תורמים  יהודים 
ממוצא אנגלי של 100%.

לממוצע  ביחס   245% תורמים  יהודים   :1974-75
הלאומי של 100%.

ביחס לממוצע של אמריקנים  יהודים תורמים 216% 
ממוצא אנגלי של 100%.

לממוצע  ביחס   468% תורמים  יהודים   1994-95
הלאומי של 100%.

ביחס לממוצע של אמריקנים  יהודים תורמים 587% 
ממוצא אנגלי של 100%.

באמריקה”, מראים  ומי  מ-”מי  אלה, הלקוחים  נתונים 
עלייה חדה של יצירתיות יהודית בכל התחומים, ביחס 
לחלקים אחרים של העם האמריקני. עלייה זו אדירה 
פרופורציה  לחסרת  והופכת  ה-1970,  בשנות  כבר 
שונים  אפליה  סוגי  של  היעלמותם  ה-1990.  בשנות 
השנייה  מלחמת-העולם  לפני  היהודים  את  שבלמו 
הללו.  הנתונים  את  חלקי  באופן  להסביר  יכולה 
הלכו  באמריקה”  ומי  “מי  עורכי  כי  גם  להניח  סביר 
אחרי  יהודיות  בתרומות  להודות  יותר  מוכנים  ונעשו 
המלחמה, מאשר היו מוכנים לעשות זאת קודם לכן, 
בגלל דעות קדומות. עם זאת, יתכן כי הסיבה העיקרית 

יתכן כי הסיבה 
העיקרית 

לעלייה התלולה 
ביצירתיות 
ובהכנסות 
של יהודי 

ארה"ב נעוצה 
בהשקעות 

הגדולות בחינוך 
שהחלו ב-1945
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היא  בהכנסות,  וגם  ביצירתיות  גם  התלולה,  לעלייה 
החלו  ארה”ב  שיהודי  בחינוך  הגדולות  ההשקעות 
האחרות  העליות  לכל  קדמו  ואשר  ב-1945  לעשות 
פול  הסוציולוג  רבות.  בשנים  אף  אולי  שנים,  במספר 
ברסטין בחן נתונים אלה והגיע למסקנות דומות: “הון 
חברתי”, שנצבר ע”י התרשתות )networking(  בבתי-

ספר יהודיים, במשפחות ובמקומות מפגש, ויחד עימו 
ליצירתיות  ההסבר  הם  בחינוך,  שנצבר  אנושי”  “הון 

ולהצלחה של היהודים באמריקה.

היחסית  החינוכית  להאטה  כי  להניח  הגיוני  כך,  אם 
ארוכות-טווח.  תוצאות  יהיו  ה-1980  בשנות  שהחלה 
יהודים  של  הכנסות  בירידה של  להתבטא  עשויה  היא 
ושל תרומות תרבותיות יהודיות ביחס לחלקים אחרים 
אמידים,  יישארו  רבים  יהודים  האמריקני.  העם  של 
כגון  אחרים  מיעוטים  אולם  ומשפיעים,  יצירתיים 
אחר  אסייאני  ממוצא  ואמריקנים  הודים-אמריקנים 
הולכים ומדביקים את הפער ובקרוב יגיעו לאותן רמות. 
יתכן שהבלימה היחסית בהכנסות, השפעה ויצירתיות 
כי שנים  יהודי אמריקה כבר החלה להתרחש, אם  של 

תחלופנה עד שהיא תתבטא בנתונים הסטטיסטיים.

ישראל

כפי  יצירתיות  לבין  ביצועים חינוכיים  בין  זיהוי הזיקה 
שהיא באה לידי ביטוי בתרומות למדע, תרבות, אמנות 
וגם ביצירתיות  וכו’, והמעקב אחרי מגמות גם בחינוך 
קשים הרבה יותר בישראל מאשר לגבי יהדות אמריקה. 
וחונכו  נולדו  לא  הישראלית  מהאוכלוסייה  כרבע 
בישראל, ומצד שני, אין מדידה בינלאומית בת-השוואה 
היצירתיות  לגבי  קדומה  מדעה  יחסי  באופן  וחופשית 
ברמת  למדוד  אפשר  זאת,  עם  ישראל.  של  הכללית 
במדע  ישראל  של  ביצועיה  את  גבוהה  אובייקטיביות 
קשורים  אלה  ביצועים  כיצד  ולהעריך  ובטכנולוגיה, 

לבתי-הספר ולמוסדות ההשכלה הגבוהה של ישראל.

הוא  המקובלים  החינוכיים  ההישגים  ממדדי  אחד 
אומדן מספר שנות הלימוד.

רווחה  מדד  אשר   ,2015 לשנת   OECD ה-  דו”ח  עפ”י 
האוכלוסייה  של  הלימוד  שנות  ממוצע  חברתית,7 
בגילאי 25-64 בישראל נכון לשנת 2011 עמד על 11.4 
 .OECD ה-  מדינות  לממוצע  מאוד  קרוב  והיה  שנים, 
ממוצע זה מטשטש פערים גדולים מאוד של אי שוויון, 
היהודית,  האוכלוסייה  את  רק  לא  כולל  הוא  כאשר 
בממוצע(.  שנים   9( הערבית  האוכלוסיה  את  גם  אלא 
האוכלוסיה  את  גם  היהודית,  האוכלוסיה  ובתוך 
 UNDP החרדית )10.3 שנים בממוצע(. דו”ח של ארגון

שהתפרסם  האו”ם,  של 
תמונת  מציע   8,2016 בשנת 
מנתוני  מעט.  שונה  מצב 
לשנת  נכון  כי  עולה  הדו”ח 
את  אומדים  כאשר   ,2015
של  הלימוד  שנות  מספר 
 ,25 גיל  מעל  האוכלוסיה 
שביעית  ממוקמת  ישראל 
 188 )מתוך  ברשימה 
של  ממוצע  עם  מדינות( 

12.8 שנות לימוד.9

לשנת  הסטטיסטי  בשנתון 
מצויין  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  של   2016
היא אחת המדינות המשכילות במדינות  “ישראל  כי 
OECD.”10 תובנה זו נשענת על נתוני שיעור בעלי  ה- 
הן  נוסף.  חשוב  מדד  המהווה  האקדמית,  ההשכלה 
בשנת  2014 והן בשנת 11,2015 דורגה ישראל במקום 
בעלי  בשיעור  בעולם  המתפתחות  במדינות  הרביעי 

ההשכלה האקדמית בגילאים שבין 25-64: 

ישראל   ,25-34 בבני  עבור  הנתונים  את  בוחנים  כאשר 
עדיין  נמצאת  כי  אם  הגבוה,  מקומה  את  מאבדת 
היא  ההשערות  אחת   .OECD ה-  מדינות  ממוצע  מעל 
שהמיקום הנמוך של ישראל קשור לגילם המבוגר יותר 
של אלו הנכנסים למערכת ההשכלה הגבוהה, תופעה 
צעירים  של  ובנטייה  לצה”ל,  החובה  בגיוס  הקשורה 
בעולם  שונות  במדינות  לטיול  לצאת  רבים  ישראלים 

לפני תחילת הלימודים האקדמיים. 

בממוצע שנות 
הלימוד של 

האוכלוסייה 
בת 25 ומעלה, 

ישראל מדורגת 
שביעית מתוך 

188 מדינות 
- 12.8 שנות 

לימוד 
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גם  לא רק מספר שנות הלימוד הוא מדד חשוב, אלא 
אוניברסיטאות  שבע  קיימות  בארץ  הלימודים.  איכות 
)בנוסף למוסדות רבים להשכלה גבוהה(, אשר עוסקות 
האוניברסיטאות  דירוג  פי  על  בחינוך.  והן  במחקר  הן 
 ARWU- Academic Ranking of World Universities
שתי   ,2016 לשנת  שנגחאי(  כמדד  גם  )המוכר 
אוניברסיטאות ישראליות –הטכניון )69( והאוניברסיטה 
ברשימת   מקומן  את  לשמור  הצליחו   -)87( העברית 
100 האוניברסיטאות המובילות בעולם.12 כאשר בשנת 
הייתה  הראשונות,  האוניברסיטאות   100 מבין   ,2015

החלוקה בין המדינות כדקלמן:13

51 אוניברסיטאות אמריקאיות
9 אוניברסיטאות בריטיות

4 אוניברסיטאות מכל אחת מהמדינות הבאות- שוויץ, 

קנדה, צרפת, גרמניה, אוסטרליה, הולנד ויפן
3 אוניברסיטאות משבדיה

2 אוניברסיטאות מכל אחת מהמדינות הבאות: דנמרק, 
בלגיה, וישראל.

הבאות:  מהמדינות  אחת  מכל  אחת  אוניברסיטה 
פינלנד, נורבגיה, רוסיה.

השנה  עד  כי  אותנו  מלמדת  השנים  טווח  על  בחינה 
מקומה  את  לשמר  הצליחה  העברית  האוניברסיטה 
בעשור  המובילות  האוניברסיטאות   100 ברשימת 
הראשונים  ל-100  לטפס  הצליח  והטכניון  האחרון, 
בקבוצת  שהיה  וייצמן,  מכון  מקומו.  את  ולשפר 
האחרונות.  בשנים  מעט  ירד   2012-13 בשנים  ה-100 
החדש,  המדד  תוצאות  התפרסמו   2017 באוגוסט 
ממקומה  הודחה  העברית  האוניברסיטה  ולפיהן 

תרשים 2 / שיעור האזרחים בגילאי 25-64 בעלי השכלה שלישונית על פי רמת ההשכלה )2015(
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נשאר  הטכניון  המובילות.  האוניברסיטאות   100 בין 
הרשימה.  של  זה  בחלק  היחיד  הישראלי  המוסד 
חשוב להדגיש כיהן הן הוויכוח סביב שיטת המדידה, 
למסקנות  להגיע  מקשים  שנתיות  הרב  המגמות  והן 

מרחיקות לכת.

נכון  האוניברסיטאות,  של  דירוגן  את  בוחנים  כאשר 
במקצועות  האוניברסיטאות  לדרוג  גם  להתייחס 
ארבעה  ספציפיים. כך למשל, במקצוע המתמטיקה, 
מוסדות ישראליים מדורגים בין מאה האוניברסיטאות 
וייצמן למדע, אוניברסיטת תל  הטובות בעולם- מכון 
אביב והטכניון מדורגים כולם במקומות שבין 51-75. 

והאוניברסיטה העברית ממוקמת במקום ה- 11.  

בכימיה, שתיים מהאוניברסיטאות הישראליות נמצאות 
ביותר בעולם.  ברשימת 100 האוניברסיטאות הטובות 
בפיזיקה,   .)50( למדע  וייצמן  ומכון   ,)51-75( הטכניון 

המובילות  מאה  ברשימת  נמצא  בלבד  וייצמן  מכון 
נמצאת  לא  אוניברסיטה  אף  ובביולוגיה   )76-100(
ברשימת ה-100 המובילות. בשני האחרונים, חמישה 

מוסדות מחקר ישראלים נמצאים ברשימת ה- 500.

להשיג  רב  קושי  קיים  שעבורו  נוסף,  חשוב  אומדן 
יהודיות  אוכלוסיות  עבור  מפולחים  הנתונים  את 
כמדינה  ישראל  עבור  זמין  הוא  אך  העולם,  ברחבי  
יירשם  שפטנט  מנת  על  הפטנטים.  רישום  מדד  הוא 
מקדימים,  תנאים  במספר  לעמוד  עליו  ויאושר, 
נתוני  ניתוח  ולכן,  ושימושיות.  חדשנות  היתר,  בין 
של  דינמיקה  להערכת  חשוב  אומדן  משמש  פטנטים 
חדשנות. מדדי רישום פטנטים ניתנים להצגה במגוון 
אולם  שונים,  היבטים  מדגישה  מהן  אחת  כל  צורות, 
בדרך  המשקפת  שיטה  המקובלות,  הדרכים  מבין 
המצאתית  פעילות  של  האינטנסיביות  את  טובה  

תרשים 3 / דירוג האוניברסיטאות הישראליות במדד שנגחאי 2007-2016

)ARWU( מקור: עיבוד נתוני מדד שנגחאי
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ההגשות  מספר  את  לנרמל  היא  ספציפית,  במדינה 
נעשתה  כזאת  בחינה  המדינה.  אוכלוסיית  גודל  לפי 
נאמן בדו”חות שלהם המציגים  ידי מוסד שמואל  על 
על  בישראל.  וחדשנות  טכנולוגיה  למדע,  מדדים 
שניתן  וכפי  נאמן,  במוסד  שערכו  הניתוחים  פי 

ישראל  מוקמה   2012 בשנת   ,4 בתרשים  לראות 
בהגשות  OECD-ה מדינות  מבין  החמישי   במקום 

PCT (The Patent Cooperation Treaty) של ממציאים 

ביחס לגודל האוכלוסיה )עם ממוצע של 23.9 הגשות 
ל-100,000 נפש(.14

הנתונים מראים מתאם חיובי בין ההישגים של השכלה 
גבוהה בישראל ובין חדשנות מדעית וטכנולוגית. כלל 
במקום  אותה  ממקמים  ישראל  לגבי  הללו  הנתונים 
כלכליים  נתונים  כשמשקללים  יחסי,  באופן  גבוה 
ודמוגרפים. יחד עם זאת, כפי שניתן להיווכח מנתוני 
לשנת  בהערכה השנתית של המכון  חינוך,  על  הפרק 
6102, התמונה הכללית העולה מבחינת הנתונים על 
חינוך בישראל היא תמונה מורכבת, אשר אינה מציגה 
והצלחות.  עלייה  של  או  ירידות,  של  אחידה  מגמה 
מורכבות זו מביאה חוקרים ומומחים שונים לטעון כי 
והצלחות השייכות לעבר  המצב היום משקף מגמות 
עולים  של  ארצה  לעליה  מיוחסת  מההצלחה  )חלק 

תרשים 4 / בקשות PCT ל- 100,000 תושבים לפי מדינת הממציא, 2002-2012

חינוך שונה שהייתה  למדיניות  מחבר העמים, חלקה 
זו  טענה  אם  בהווה.  המאמץ  את  ולא  בעבר(,  נהוגה 
ירידה ברבים  היא  כנכונה, המגמה העתידית  תסתבר 
מדינת  של  יחסית,  הצעיר,  גילה  בשל  מהמדדים. 
ישראל, ומאחר שמרבית המדדים הם יחסיים ותלויים 
אחרות,  מדינות  על  שעוברות  מקבילות  במגמות  גם 
בין  אולם  הטענה,  את  לבחון  אובייקטיבי  קושי  קיים 
אם היא נכונה, ובין אם מדובר בהשערה, ברור כי כדי 
הרשימות,  לראש  אותה  ולהביא  ישראל  את  לקדם 
ונדרשת  ארוך,  לטווח  אסטרטגית  חשיבה  נדרשת 
ברמה  השקעה  והן  חומרית,  השקעה  הן   – השקעה 

התרבותית – גבוהה כדי לייצר שינוי. 
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רבגוניות תרבותית

המונח “רבגוניות )ורַסטיליות( תרבותית” משמש כאן 
מגוונות,  מפרספקטיבות  בעיה  לבחון  היכולת  לציון 
שונות.  ושפות  תרבויות  במסורות,  ששורשיהן 
יותר ממענה  יש  כי  זו מסייעת לאנשים להבין  יכולת 
לעיתים  תרבותית,  רבגוניות  מסוימת.  לבעיה  אחד 
תכופות, היא תוצאה מחינוך בעל בסיס רחב המצטיין 
לחו”ל  נסיעות  זרות,  מארצות  ידידים  בפתיחות, 
להיות  עשויים  זו  יכולת  של  השורשים  מן  חלק  וכו’. 
עתיקים למדי. היהדות הרבנית מעריכה את הוויכוח 
יותר מאשר את אחידות המחשבה. התלמוד מספר על 
ויכוחים אינסופיים בין שתי אסכולות המפרשות את 
התורה, בית הלל הנוטה לקולא בפרשנות החוק, ובית 
שמאי הנוטה להחמיר. התלמוד קובע כי דעותיהם של 
שני הצדדים, אף שהן סותרות, ראויות ונכונות במידה 
של  פרשנותו  רק  אך   - חיים”  אלוהים  “דברי   - שווה 

הלל מתקבלת בתור הלכה מחייבת: 

"וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים, מפני מה 
זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? - מפני שנוחין 
ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ]34[, 
ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן,” 

)תלמוד בבלי עירובין י”ג עמוד ב’(

כלומר, זכה הלל שההלכה כמותו משום שהוא ציטט 
שלו,  דעתו  עם  ביחד  שמאי  של  הסותרת  דעתו  את 
ואפילו לפניה, ובזה גילה כבוד כלפי טיעוניו של יריבו. 
מוחלטת,  אחת  אמת  אין  לעיתים  אחרות,  במילים 
ואת  אפשריות,  “אמיתות”  שתי  בלתי-מעורערת, 
השלכות  יש  זה  לעקרון  זו.  מול  זו  לבחון  יש  שתיהן 
ומוסריות עצומות. הוא מעודד רבגוניות  פילוסופיות 
הדתית.  לסֵפירה  מעבר  הרבה  דעות,  של  ושֹונּות 
של  אופיינית,  כך   הכל  התמידית,  הווכחנות  אפילו 
זה.  מעקרון  מושפעת  להיות  עשויה  הפוליטיקה, 
מלומדים סיניים לומדים יהדות מנקודת-ראות סינית 
היהודית.  היצירתיות  מקורות  את  להבין  מנת  על 

מדוע הסינים פחות יצירתיים על אף מספרם העצום 
את  אחד מהם מאשים  בחינוך?  הכבירים  ומאמציהם 
מייעץ  הוא  לאחידות.  המסורתית  הסינית  החתירה 
לבני עמו לחקות את היהודים: “בתלמוד אין תשובה 
לאותה  שונות  תשובות  אחת.  לשאלה  אחת  דעה  או 
שאלה עשויות להיות נכונות בו-זמנית, וכולן עשויות 
עידוד  מבחינת  בולט  זה  חשיבה  סוג  תקפות.  להיות 

הרבגוניות ושלילת האחידות.” 15

הסוציו- והמצב  המיקום  גם  דתית,  למסורת  בנוסף 
אקונומי של יהודי התפוצות עודד רבגוניות  בחשיבה 
ובתרבות. יהודים חיו במקומות רבים ושונים. צרפתי 
שביקר בטורקיה ובמצרים במאה ה-16 הביע פליאה 
היהודים  של  והתרבותית  הלשונית  הוורַסטיליות  על 
סלאבֹונית,  יוונית,  להיות  יכול  זה  דוברים,  “הם  שם: 
טורקית, ארמנית או איטלקית... כך שהם מדברים כל 
שפה ושפה והם היו לנו לעזר רב, לא רק בכך שתירגמו 
מתנהלים  איך  לנו  שהסבירו  בכך  גם  אלא  עבורנו 

הדברים באותה ארץ.”16 רבגוניות תרבותית במיטבה!

לגבי זמננו, ספרו הקלאסי של ריצ’ארד פלורידה משנת 
משנה  הוא  וכיצד  היצירתי  המעמד  של  “עלייתו   ,2002
רואה  היום-יום”,  וחיי  הקהילה  הפנאי,  העבודה,  את 
את הרבגוניות התרבותית בתור מקור ראשון במעלה 
הנובעים  והחידושים  יצירתית,  חשיבה  ליצירתיות. 
באחרות.  לא  אך  מסוימות  בסביבות  פורחת  ממנה, 
פתוחים  מגוונים,  שהם  במקומות  משגשגת  היא 
יוצאי-דופן.  שהם  אנשים  כלפי  במיוחד  וסובלניים 
ממדענים,  מורכב  פלורידה,  לפי  היצירתי,  המעמד 
אמנים  סופרים,  מחנכים,  אדריכלים,  מהנדסים, 
ואילו  בארה”ב,  העבודה  מכוח   30% בערך  ובדרנים, 
היצירתיות  כ-12%.  מהווה  הסּוֶּפר-יצירתית”  “הליבה 
אינדיבידואליות,  ברבגוניות,  מתאפיינת  שלהם 
סובלנות וכישרון )כאשר האחרון כולל גם חינוך, שבו 
פלורידה מגלה פחות עניין(. הענקת תווית היצירתיות 
מוגזמת.  היא  האוכלוסייה  של  גבוה  כה  לשיעור 
עבודה  עושים  אלה  במקצועות  העוסקים  מן  רבים 
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היוצרים  שיעור  עצמה.  על  החוזרת  בלתי-יצירתית 
והממציאים האמיתיים קטן בהרבה.

של  הגיאוגרפי  למיקום  חשיבות  מייחס  פלורידה 
יחד.  ולחיות  להתאסף  נוטים  הם  יצירתיים.  אנשים 
המודרני   העידן  לפני  עוד  נערכו  דומות  תצפיות 
ליד  לחיות  שאפו  רבים  יצירתיים  אנשים  כאשר 
והיסטוריון האמנות  הצייר  והכסף.  מקורות העוצמה 
ג’יורג’יו ואסארי, שחי בתקופת הרנסנס, הציע הסבר 
בעל  אדם  מתגלה  כאשר  לפירנצה.  מגרה-מחשבה 
כישרון יוצא מן הכלל, “הטבע” נוטה ליצור עוד אחד, 
חיקוי  לעודד  מנת  “על 
אך   - הדדיים”  והשראה 
כיום  ויריבות.17  תחרות  גם 
מחשיבותו,  איבד  המיקום 
המידע  שמהפכת  משום 
ביטלה  והתחבורה 
המרחק  השפעת  את 
לא  עד  אך  הגיאוגרפי, 
גורם  היה  המיקום  מכבר, 
ביצירתיות,  חשוב  תומך 
ה-19  במאות  כאחד.  לא-יהודים  ושל  יהודים  של 
לאנשי-עסקים  שואבת  אבן  הפכה  אודסה  וה-20, 
עשירים, הוגי-דעות, סופרים, משוררים ופוליטיקאים 
חופש  מיותר  שם  נהנו  שהיהודים  משום  יהודיים, 
שהיתה  ומשום  רוסיה  של  אחר  חלק  בכל  מאשר 
העיר  כנראה,  זו,  היתה  רבים.  מיעוטים  של  עיר  זו 
ה”רב-תרבותית” ביותר בכל רחבי הקיסרות הרוסית. 
זאב  העם,  אחד  ספרים,  מוכר  מנדלי  ביאליק, 
לאון  ז’בוטינסקי, איזאק באבל, שאול טשרניחובסקי, 
למדו  התגוררו,  או  מאודסה,  באו  כולם   - טרוצקי 
ופירסמו את כתביהם שם. כולם שלטו במספר שפות 

והרגישו “בבית” בתוך תרבויות שונות.  

רבגוניות  שבין  הזיקות  את  ממחישים  חיים  סיפורי 
דוגמה  כיום.  יהודית  יצירתיות  לבין  תרבותית 
יהודי  אווירונאוטיקה  מהנדס  של  זו  היא  משעשעת 

שמילא   ,)1925-95( ריץ’  בן  ויוצא-דופן,  מבריק 
הריגול מטוס  של  ובפיתוח  בתכנון  מוביל   תפקיד 
“לוקהיד”(,  חברת  של  השחורה”  )“הציפור   SR-21
טס  השחורה”  “הציפור  מאך.   3 למהירות  שהגיע 
לראשונה ב-1964. הוא טס באופן קבוע מעל בריה”מ 
הראשון,  החמקן  בעצם  היה  הוא  יורט.  לא  ומעולם 
תעופה  מומחי  לחלוטין.  חדש  עיצוב  על  והתבסס 
ראו בו את החידוש האווירי החשוב ביותר מאז מנוע 
הסילון, וכינו את ריץ’ “אבי החמקן”. וכך מתאר ריץ’ 

את הרקע המשפחתי והחינוכי שלו:

“...אבי הקשוח, איזידור ריץ’, ]היה[ אזרח בריטי שעבד 
שם  שבפיליפינים,  במנילה  עצים  מנסרת  כמנהל 
המשפחות  בין  היתה  ריץ’  משפחת  וגדלתי.  נולדתי 
ולאחר  במנילה,  שהתיישבו  הראשונות  היהודיות 
הוא  למצרים,  עסקים  מנסיעת  שב  אבי  מצד  שסבי 
הביא עימו תצלום של בתו היפה של אחד מלקוחותיו 
השניים  רווק...  אז  לאבי,  להראותו  כדי  היהודים, 
נישאו כעבור שנים מעטות. אימי, אִני, היתה אזרחית 
בלשנית  באלכסנדריה,  וחונכה  שנולדה  צרפתית 
חופשית  רוח  שפות,   13 בשטף  שדיברה  מחוננת 
הוא  זה  בסיפור  שבולט  מה  אותי...”18  שפינקה 
שהצטיינה  חדשנית  רוח  ומחינוכו  מהוריו  ירש  שריץ’ 
שנים  השתמש  הוא  בה  כולו,  העולם  כלפי  בפתיחות 
רבות לאחר מכן, בעיסוק אולי הרחוק ביותר האפשרי 
מוחו  אם  אך  משפחתו.  של  עניינה  ומתחומי  מחייה 
הוורַסטילי של בן ריץ’ עודד אותו להשתעשע בתכנון 
גורם מיוחד על מנת  רדיקלי של מטוסים, דרוש היה 
מה  היה  זה  גורם  “הציפור השחורה”.  ליצירת  להביא 
ברית  מפני  “לחץ”: חששה של אמריקה  מכנים  שאנו 

המועצות, בשיאה של המלחמה הקרה.

יורי סלזקין כינה את המאה ה-20 “המאה היהודית” 
משום שיהודים במערב וברוסיה ספגו מכל התרבויות 
היה  זה  רבות.  בדרכים  עליהן  והשפיעו  חיו  שבתוכן 
הבסיס ליצירתיות של היהודים, ושל העולם המודרני 
בהיסטוריה  היתה חסרת תקדים  ה-20  כולו. המאה 

אודסה, שבה חיו 
ופעלו ביאליק, 

ז'בוטינסקי, אחד 
העם וטרוצקי, 

היתה העיר 
הרב-תרבותית 

ביותר ברוסיה
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משוליּות  התזוזה  היצירתיות.  מבחינת  היהודית, 
היציאה  ומעורבות,  השתתפות  אל  גישה  וממניעת 
מן הגטו, זה ההסבר להתפרצות היצירתיות היהודית 
המודרנית. אך כרגע אין ביכולתנו לחזות את עתידה 

של יצירתיות זו, המתבססת על רבגוניות.

באופן  תרבותית  רבגוניות  ולהשוות  למדוד  קשה 
אובייקטיבי, זאת לעומת הישגים חינוכיים בני מדידה. 
של  הערכה  לאפשר  יכולה  זרות  בשפות  השליטה 
שפות  מספר  של  ידיעה  בעקרון,  תרבותית.  רבגוניות 
לתרבויות  אלה  בשפות  השולט  של  מוחו  את  תפתח 

שונות ולדרכים שונות לפתרון בעיות. 

התרבותית  הרבגוניות  התפתחות  על  לומר  ניתן  מה 
וישראל.  ארה”ב  בין  שוני  קיים  כיום?  יהודים  בקרב 
במדינות  נולדים  אמריקניים  יהודים  ופחות  פחות 
זרות ויש להם ניסיון חיים דומה לזה של בן ריץ’. פחות 
ופחות יהודים אמריקניים שולטים בשפות שסביהם, 
לפעמים אף אבותיהם, הביאו עימם לאמריקה. אולם 
רבים, במיוחד יהודים צעירים, מרבים לנסוע, קולטים 
די  יודעים  וגם  שפות,  גם  לפעמים  חדשות,  תרבויות 
על יהדות או על ישראל על מנת להשקיף על נושאים 
מסקרנת  תת-קבוצה  שונות.  מפרספקטיבות  שונים 
לאמריקה  שהיגרו  הרוסים  היהודים  היא  זה  מסוג 
קרוב  כיום  המונים  האחרונות,  השנים   20 במרוצת 

לחצי מיליון נפש. הם דו-תרבותיים ודו-לשוניים.

תרבותית  רבגוניות  על  מסקנות  להסיק  מסוכן 
מספרים  על  מתבססות  כשהן  אמריקנית-יהודית, 
מעטים יחסית, ולפעמים המידע מכיל נתונים סותרים 
כי  לומר  ניתן  אולי  ניחושים.  על  מתבסס  שהוא  או 
עדיין  ליצירתיות,  תנאי  בתור  תרבותית,  רבגוניות 
לוודאי  קרוב  אך  אמריקנים,  יהודים  בקרב  קיימת 
לוודאי  קרוב  זאת,  עם  לעבר.  ביחס  גדלה  היא  שאין 
שהרבגוניות אצל יהודים, כמו גם החינוך שלהם, עדיין 
גבוהה יותר מאשר אצל האוכלוסייה הלבנה הכללית 

של אמריקה.

לגבי ישראל, ניתן לטעון כי ישראלים צעירים שנולדו 
בישראל מגלים בדרך כלל פחות רבגוניות  תרבותית 
מהגרים  היו  שברובם  קודם,  מדור  ישראלים  מאשר 
מוצאם.  ארצות  של  והלשונות  התרבויות  את  והכירו 
פתיחות  על  המצביעים  סימנים  ישנם  כיום  זאת,  עם 
גדולה יותר בקרב הישראלים, בהשוואה למצב ששרר 
ישראלים  של  והולך  גדל  מספר  עשורים.  כמה  לפני 
וגדל  אנגלית,  בעיקר  זרות,  שפות  דוברים  צעירים 
זרות  לארצות  הנוסעים  הישראלים  מספר  והולך 
מארצות  קולטת  הישראלית  התרבות  שם.  ועובדים 

ספרים,  של  רב  מספר  זרות 
תיאטרון,  הצגות  סרטים, 
ועוד.  תערוכות  מוסיקה, 
כי  מכך  להסיק  ניתן  האם 
ישראל הולכת ונעשית יותר 
רבגונית מבחינה תרבותית?

האוכלוסייה  של  הגידול 
מעבר  האורתודוכסית 
למשקלה באוכלוסייה כולה, 
עלול  כבארה”ב,  בישראל 
הרבגוניות  את  להפחית 

הקצר  בטווח  לפחות  הכללית,  היהודית  התרבותית 
בלבד,  אחת  תרבות  מכבדת  זו  אוכלוסייה  והבינוני. 
את  לחזות  אי-אפשר  זו.  תרבות  רק  יודעת  ולפעמים 
עלולות  דתיות  אמונות  הארוך.  בטווח  התוצאות 
אמנות,  של  ויצירות  הפקות  לבלום  או  להפריע 
בקרב  וטכנולוגית.  מדעית  חדשנות  בהכרח  לא  אך 
האוכלוסייה הדתית, ובמיוחד בקרב החוזרים בתשובה 
התרבות  את  גם  מקרוב  המכירים  רבים  יש  הרבים, 
היהודית-אורתודוכסית.  התרבות  את  וגם  המערבית 
גם  משמעותיות  תרומות  העניקו  כבר  מהם  כמה 

בתחומי האמנות והרוח, וגם במדע ובטכנולוגיה.

אמונות 
דתיות עלולות 

להפריע או 
לבלום הפקות 

ויצירות של 
אמנות, אך לא 

בהכרח חדשנות 
טכנולוגית 
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לחץ או צורך 

 - גורמים  למספר  קיצור  אלא  אינו  מתח(  )או  “לחץ” 
חיכוכים  ואיומים,  רדיפה  לאפליה,  או  לפחד  תגובות 
ופוליטיים,  חברתיים  דתיים,  ממאבקים  הנובעים 
שנשכחו,  מטראומות  כתוצאה  תת-הכרתיים  מתחים 

ולחצים כלכליים או חברתיים.

מה  בשאלה  דנים   - מאובנים  חוקרי   - פלאונטולוגים 
גרם ל”התפוצצות הקאמברית”, המהפכה בהיסטוריה 
של החיים על פני כדור הארץ לפני כ-540-520 מיליון 
כל  זו,  למהפכה  שקדמו  השנים  במיליארדי  שנה. 
ולפתע הופיעו בעלי החוליות  היו חד-תאיים,  החיים 
מכירים  שאנו  החיים  בעלי  כל  של  ואבות-אבותיהם 
לטרף,  אלה  התפתחויות  מייחס  נפוץ  הסבר  היום. 
הראשונים  המאובנים  מתח.  או  “לחץ”,  מייצר  וטרף 
אמיתיים  טורפים  מראים  הקאמברית  התקופה  של 
אחרים.19  בעלי-חיים  ואוכלים  הצדים  בעלי-חיים   -
על  יצירתיות  לגלות  נאלצו  הנטרפים  בעלי-החיים 
ביטוי  לידי  באה  כך  מלהיאכל.  ולהימנע  לשרוד  מנת 

הקונצפציה הביולוגית של יצירתיות. 

התמורות היצירתיות ומרחיקות-הלכת ביותר ביהדות 
שלושת  בעקבות  התרחשו  היהודית  ובהיסטוריה 
האסונות הגדולים ביותר בהיסטוריה היהודית - חורבן 
אחד  כל  והשואה.  השני,  הבית  חורבן  הראשון,  הבית 
חדשים.  וצרכים  ענקיים  לחצים  הוליד  אלה  מאסונות 
ויחזקאל  ירמיהו  ישעיהו,  הגדולים:  הנבואה  ספרי 
בבל  גלות  הראשון,  בית  לחורבן  מתייחסים  כולם 
הסבר  היהודי  לעם  סיפקו  נבואותיהם  ציון.  ושיבת 
לסיבות האסון, והפכו לחלק אינטגרלי ביהדות, במוסר 
ובפולחן היהודי. חורבן הבית השני הוביל להתפתחות 
ללא  כי  לסכנה  הגיבו  ישראל  חכמי  הרבנית.  היהדות 
מקדש, היהדות תתפרק לרסיסים או תיעלם. היהדות 
הרבנית עיצבה את האמונה ואת ההיסטוריה היהודית 
ישראל  מדינת  של  הקמתה  ולבסוף,  אלה.  לימינו  עד 
החריפה  למודעות  יצירתית  תגובה  היתר,  בין  היתה, 

מדינה  ללא  היהודי  העם  על  להגן  שאי-אפשר  לכך 
יהודית.

ישנן  “מגה-לחץ”,  של  אלה  מקרים  לשלושה  בנוסף 
ללחץ  רבות  ספציפיות  סוציו-אקונומיות  סיבות 
“מיעוט של מתווכים”.  יהודי התפוצות היו  ולקשיים. 
ולא  צרכנים,  לבין  יצרנים  שבין  ההפרש  מן  חיו  הם 
אחת הם היו תחת הסכנה לעורר את עוינותו וקינאתו 
כאשר  יחד.  גם  שניהם  לא  אם  אחר,  או  זה  צד  של 
האמנסיפציה החלה להקל - הגם שלא לבטל לחלוטין 
מגזרים  להקמת  סייעו  היהודים  האפליה,  נטל  את   -
מונעת  תחבורה  כל-בו,  בתי  כגון  חדשים  כלכליים 

בחשמל, עיתונות, קולנוע, והם נהרו למגזרים אלה.

אף שתנאים חיצוניים - מלחמה, רדיפות, אפליה - היו 
היהודית,  בהיסטוריה  ולצורך  ללחץ  עיקריות  סיבות 
התמורות והסכסוכים הפנימיים על רקע דתי ביהדות 
יצרו, עוד מתקופת התנ”ך, לא פחות לחץ. האם לחץ זה 
היה יצירתי או הרסני - תלוי בנקודת-המבט ובאמונתו 
מן  שהתפלגה  הנצרות,  צמיחת  האם  המשקיף.  של 
זאת  שהגדיר  כפי  “מינים”,  של  כת  בתור  היהדות 

ההיסטוריון שלום בארון, היתה יצירתית או הרסנית?

הסוציולוגים  אחד  ובלן,  תורסטיין  פירסם  ב-1919 
האמריקניים המכובדים ביותר בדורו, מאמר שכיום הוא 
עומדת  שכותרתו  משום  רחוקות,  לעיתים  רק  מצוטט 
“העליונות  הנוכחית:  הפוליטית  לתקינות  בסתירה 
המודרנית.”20  באירופה  יהודים  של  האינטלקטואלית 
שלדבריו  האינטלקטואלית”,  “העליונות  כי  טען  ובלן 
מהאפליה  ישירה  תוצאה  היא  עליה,  לחלוק  אין 
תגובתם  היהודים,  של  ההגנה  מנגנון  זהו  ומהרדיפות. 
היצירתית המגינה עליהם ומונעת את “אכילתם”. ובלן 
רואה באפליה, בפחד ובלחץ, ולא בחינוך או ברבגוניות 
ליצירתיות  האמיתיים  המקורות  את  תרבותית, 
היהודית. מכאן הוא מסיק כי עליונות אינטלקטואלית 
מדינה  להקים  תצליח  הציונות  אם  תיעלם  זו  יהודית 
שאיננו  “נורמלי”,  לעם  היהודים  יהפכו  שבה  יהודית 
היתה  תחזיתו  למעשה,  אחרים.  עמים  לעומת  מופלה 
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הקיסר  של  הוראתו  על-פי  צורפו  שאליה  הונגרית, 
פראנץ יוזף, שהפך אותם ל”פון אפרוסי” )!( דומה היה 
שהם השתלבו והתקבלו לחלוטין בחברה שמסביבם. 
ב”רינגשטראסה”  ביותר  הגדול  הארמון  בעלי  היו  הם 
של  צאצא  ואל,  דה  אדמונד  וינה.  של  היוקרתי 
את  שכתב  מאוחרת  יותר  בתקופה  המשפחה 
האפרוסים  של  בארמונם  מכבר  לא  ביקר  תולדותיה, 
הראשונה,  מלחמת-העולם  לפני  עוד  שנבנה  בווינה, 
על  “כאן,  הנשפים.  באולם  משמעותית  תגלית  וגילה 
מגילת  על  המתבססת  ציורים  סידרת  יש  התקרה... 
לרגלי  כורעת  פרס,  כמלכת  מוכתרת  אסתר  אסתר: 
האופייניים...  היהודיים  בבגדיו  לבוש  הגדול  הכהן 
והנה חיילים יהודיים התולים את בניו של המן, צורר 
היהודים. ציורים מרהיבים. דרך חשאית, ארוכת טווח, 
היחיד  היהודי  הציור  זהו  אתה...  מי  לעצמך  להזכיר 

בכל ה”רינגשטראסה”...” 22  

היציאה מן הגטו היתה מלּוווה בחתירה יהודית חדשה 
הסבר  ובכלכלה.  בספרות  באמנות,  במדע,  להצטיינות 
היהודים  בפני  פתחה  שהאמנסיפציה  הוא  לכך  פשוט 
מקצועות חדשים שהיו סגורים בפניהם בעבר. אך יש 
במדע  להצטיינות  זו  חתירה  האם  מורכב.  יותר  הסבר 
אמורה  שהיתה  חדשה  ל”אמת”  חתירה  היתה  וכו’ 
את  ואיבדה  שהלכה  העתיקה,  האמת  את  להחליף 
תקפותה - היהדות? המדע, אך גם היופי של האמנות, 
תקפה  אובייקטיבית,  מוסר  תורת  בחובם  נושאים 
בצורה אוניברסלית, ואת זאת הדת לא יכלה עוד לספק. 

ובלן ניסה לזהות תכונת אופי מיוחדת שתוכל להסביר 
“ספקנות  לה  קרא  הוא  היהודית.  היצירתיות  את 
סבלו  היהודים  כאשר  כי  היתה  טענתו  יצירתית”. 
מאפליה נגדם, הם נטו לערער על תקפות ה”אמיתֹות” 
המקובלות של החברות שבתוכן חיו - לא רק המסורות 
הפוליטיות והחברתיות שחסמו את השתלבותם, אלא 
או  התרבות  המדע,  של  אלה  לרבות  ה”אמיתות”  כל 
הציור. היהודים הם “ספקנים” - לפחות אותם יהודים 
שזכו לאמנסיפציה במאות ה-19 וה-20. ואכן, חידושים 

דומה למדי לתקוותיהם של הרצל והוגי-דעות אחרים 
מראשית הציונות.  

כדי  יצירתיות  דרכים  לפתח  חייבים  היו  היהודים 
לשגשג.  שאפשר,  כמה  ועד  בלחצים  לעמוד  לשרוד, 
ישנן דוגמאות רבות המראות את היצירתיות היהודית 
המודרנית בתגובה לעוינות וללחץ. עוינות כלפי יהודים 
נזכר  בזכרונותיו  ואלימה.  גסה  גלויה,  להיות  עשויה 
חיים ויצמן בשנות ילדותו בבית-ספר רוסי. המורה שלו 
לסלאבונית כנסייתית, שפה קשה מאוד, היה כומר רוסי 
אנטישמי. ויצמן ויתר התלמידים היהודים עשו מאמץ 
מיוחד להצטיין בלימודי הסלאבונית ולהגיע להישגים 
כי  ידעו  הם  הנוצרים.  הנערים  של  מאלה  יותר  טובים 
בכך  הצליחו  הם  האנטישמי.  מורם  את  ירתיח  הדבר 
למקורות  טובה  דוגמה  זו  ציפיותיהם.  לכל  מעבר  אף 
שהוסברה  כפי  היהודית  האינטלקטואלית”  ה”עליונות 
כלפי  יצירתית  תגובה  פיתח  הצעיר  ויצמן  ובלן.  ע”י 
שקרה  למה  טיפוסית  שהיתה  תגובה  גלויה,  עוינות 

במקרים רבים אחרים.21

בתקופה  למעט  אירופה,  ובמערב  באמריקה  אך 
פחות  כלל  בדרך  המודרנית  האנטישמיות  הנאצית, 
לחץ,  וחשים  בה  מבחינים  מהיהודים  חלק  גלויה. 
ואחרים לא מבחינים, או שאינם רוצים להבחין בה )אך 
למרות זאת חלקם חשים לחץ, ולו באופן תת-הכרתי(. 
להגיב  וידעה  בכך,  הבחינה  מווינה  אפרוסי  משפחת 
בגאון. במקור היתה המשפחה ספרדית )אפרוסי הוא 
במאה  אך  “אפרתי”(,  העברי  השם  של  אשכנזי  היגוי 
המשפחה  בני  לאודסה.  עברה  היא  ה-18  או  ה-17 
דיברו ארבע שפות ויותר, ובמחצית השנייה של המאה 
הבנקאיות  האימפריות  אחת  את  הקימו  הם  ה-19 
רב-לאומי  פיננסי  מוסד  באירופה,  ביותר  הגדולות 
קדימה  בדחיפה  משמעותי  תפקיד  שמילא  חדשני 
של הכלכלה האירופית. בנקים של אפרוסי היו בפריז, 
יהודית  נותרה  הווינאית  המשפחה  ובווינה.  בלונדון 
התרועעו  לא  הם  התבוללה.  למעשה  אך  להלכה, 
האוסטרו- האצולה  עם  בעיקר  אלא  וינה,  יהודי  עם 
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ממסורות  מוחלטת  התנתקות  היוו  יהודים  של  רבים 
אומץ,  הרבה  תובעות  כאלה  התנתקויות  מקובלות. 
שאותו לא קל למצוא בין החברים המכובדים של הרוב 
איינשטיין  שחולל  שהמהפכה  עד  חלפו  שנים  השולט. 
)בהיסוס(,  להתקבל  החלה  המסורתית  בפיסיקה 
והנופים  האנושיות  שהגוויות  עד  חלפו  ועשורים 
הוא  בחייו  להערכה.  זכו  סוטין  של  בציוריו  המעוותים 

נתקל בבוז ובלעג מצד מבקרי האמנות הצרפתיים.

בה  יהודית,  שבמדינה  שנה,  כמאה  לפני  צפה,  ובלן 
יהפכו היהודים לעם ככל העמים, היצירתיות היהודית 
אין  קיצה.  אל  תבוא  וספקנות  עוינות  מלחץ,  שנבעה 
ספק שהוא טעה - במדינה היהודית יש מתח מתמיד 
ופנימיים  חיצוניים  מגורמים  כתוצאה  מאליו,  ומובן 
כאחד. ההצלחה הכלכלית הגדולה ביותר של ישראל, 
מגזר ההיי-טק שלה, היא תוצאה ישירה של מאבקה 
כמעט  הביטחוני.  המחקר  ע”י  הנתמך  הקיומי, 
השראה  שואבים  בישראל  הידועים  הסופרים  כל 
ישראל  של  מדיניותה  על  מתמיד  בזעם  וכותבים 
הם  מעטים  ישראלים  סרטים  ורק  הפלסטינים,  כלפי 

מצחיקים. רובם מתמקדים בקונפליקט. 

אך אולי תחזיתו של ובלן תוכח כנכונה לגבי חלק גדול 
והאי-נוחות  הנוחות  תחושת  האמריקנית?  מהיהדות 
נושא  הוא   21 וה-   20 ה-  במאות  אמריקה  יהדות  של 

גדול מאוד שאי-אפשר לטפל בו בצורה מהירה.

השיעור  הוא   44%( חוץ  נישואי  אודות  הנתונים 
הכולל, לפי המחקר של מכון “פיו” על יהדות ארה”ב( 
המשרות  כל  לכמעט  היום  ליהודים  שיש  והגישה 
מצביעים  האמריקנית,  ובפוליטיקה  בחברה  בכלכלה, 
בחברה  מלאה  בצורה  מקובלים  שהיהודים  כך  על 
למעט  בתוכה.  בנוח  מאוד  ומרגישים  האמריקאית 
המיעוט  הם  היהודים  הודי,  ממוצא  אמריקנים 
בארה”ב.   ביותר  והמכובד  המצליח  העשיר,  המשכיל, 
יהודים המזדהים בתור שכאלה, לרבות אורתודוכסים 
אחריות  ורבות   חשובות  משרות  תופסים  וחרדים, 

במימשל ובכל ענפי המשק, לרבות בחברות מובילות 
שבעבר נטו לא לקבל יהודים לשורותיהן.

קרועה  קהילה  היא  האמריקנית  היהדות  ואולם,  
ישות מביכה לחלק  ישראל מהווה  מבחינה פוליטית, 
מהם, ומבחוץ, העוינות כלפי יהודים ממשיכה לצמוח 
גורמי   - ומתחים  לחץ  חדשות.  צורות  של  במגוון 
ונעלמו.  נגוזו  לא  כנראה    - ובלן  על-פי  יצירתיות 
ל”עליונות”  קץ  תשים  הנורמליזציה  כי  תחזיתו 
עלולה  היהודית  והתרבותית  האינטלקטואלית 

להתגלות כמוקדמת מדי גם ביחס ליהודי אמריקה.

סקרנות והחיפוש לידע והבנה

קרוב  יצירתיות,  של  היחיד  המנוע  איננו  שלחץ  אף 
לוודאי שהוא המנוע העיקרי אצל יהודים. אולם ישנן 
את  לגלות  בני-אדם  הדוחפות  אחרות  מוטיבציות 
ליצור  או  להם,  ומחוץ  בתוכם  והבלתי-ידוע,  החדש 
של  סיכומן  לכן.  קודם  נראתה  לא  שכמוה  אמנות 
פשטני  הוא  “סקרנות”  המונח  תחת  אלה  מוטיבציות 
מדי. אנו עושים זאת משום שאין לנו מונח טוב מזה. 
סקרנות היא הדחף הטבוע בכל בני אנוש )וגם בבעלי-
חיים מסוימים( לרכוש דעת. הצמא לדעת, “סקרנות”, 
תכופות,  לעיתים  אך  האנושי,  המצב  מן  חלק  הוא 
מטרה  עם  ידע  להישרדות.  הנחוץ  בידע  מדובר 
דתית.  או  רפואית  צבאית,  כלכלית,  להיות  העשויה 
במקרה זה גם הוא משתייך לקטגוריה של “לחץ” או 
ידע.  לשם  בידע  מדובר  יותר  נדירות  לעיתים  “צורך”. 
הרבה  ויש  העתיק,  היווני  במדע  לידע  כזה  צמא  היה 
של  תוצאה  שהוא  המודרני,  הטהור”  ב”מדע  ממנו 
מחקר בסיסי. בדומה לכך, הרבה אמנות נוצרה ועדיין 
נוצרת על פי הזמנה, למען לקוחות וכסף, אולם יש גם 
אמנות המשקפת את חיפוש המשמעות והיופי מצד 
האמן ותו לא. בוודאי שתרומות יהודיות רבות למדע, 
זה  חיפוש  מתוך  נולדו  המודרנית  ולתרבות  לאמנות 
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קשה  שאותם  והמשמעות,  היופי  הטהור,  הידע  של 
להגדיר ולהוכיח, ובלתי-אפשרי למדוד.

מן  היהודים  יציאת  של  תוצאה  לראות  ניתן  בזה  גם 
בפניהם  חסומים  שהיו  למקצועות  וכניסתם  הגטו 
)מן  מחּוָלן  המשך  בכך  לראות  אפשר  וגם  לכן.  קודם 
המסורת  עתיק.  יהודי  דחף  של  “חילוני”(  השורש 
ללימוד, לחיפוש דעת. אך  רב  היהודית מייחסת ערך 
זו דעת עם מטרה, דעת התורה. אף שמטרה חשובה 
הדתית  ההלכה  את  לקבוע  היתה  התורה  דעת  של 
הנכונה, ערך חשוב אחר של לימוד התורה הוא “לימוד 
אולם  שונים,  לפירושים  זכה  זה  ערך  לשמה”.  תורה 
וספיגת  תיאורטי  לימוד  של  מרכזית  מסורת  ישנה 
מסורות  כן,  על  יתר  עצמו.  בפני  כערך  תורה  דעת 
מרכזיות של לימוד תורה מדגישות “חידוש” בפרשנות 
ובקביעת ההלכה. נדרש מחקר נוסף כדי לקבוע האם 

מסורות אלה תרמו ליצירתיות היהודית המודרנית.

תנאים המאפשרים יצירתיות: 
תנאים חומריים ותמיכות נוספות

ביצירתיות  לתמיכה  חומריים  למשאבים  תכופות, 
חשיבות  נודעת  ופרטיים  ציבוריים  ממקורות  הבאים 
ליצירתיות.  מאפשרים  תנאים  מהווים  הם  חיונית. 
הכסף כשלעצמו איננו יכול לברוא יצירתיות, אך עוני 
נכון.  להיות  עשוי  ההפך  גם  אך  אותה.  להחניק  עלול 
עוני ומחסור - “לחץ” - עלולים גם הם לעודד יצירתיות. 
הציירים  מן  שניים  הם  ורמברנדט  וינצ’י  דה  לאונרדו 
הגדולים ביותר בכל הדורות. לאונרדו היה איש עשיר, 
במשך  ומאפיפיורים  ממלכים  בשפע  מימון  שקיבל 
רמברנדט,  מחסור.  ידע  לא  מעולם  הוא  חייו.  ימי  כל 
הזהב”   מ”תור  אישי  באופן  ליהנות  זכה  לא  לעומתו, 
בתבונה  לנהל  ידע  לא  ומעולם  מולדתו,  של  הכלכלי 
מנת  על  חפציו  את  למכור  נאלץ  פעם  משאביו.  את 
העצמיים  בדיוקנאות  רגל.  כפושט  מהכרזתו  להימנע 

את  המבטאת  עמוקה,  עצבות  יש  שלו  המאוחרים 
אומללותו. האם העוני הזיק ליצירתיות שלו, או שמא 

העשיר אותה?

הם  גם  עשויים  ופופולריות  תהילה  לכסף,  בנוסף 
המדיניות,  מעצבי  מבחינת  אך  יצירתיות,  לעודד 
ביותר  והישירה  הסבירה  הדרך  היא  פיננסית  תמיכה 

לפעול לעידוד היצירתיות.

סיכום

לתמוך  מנת  על  יותר  מעמיק  ומחקר  לימוד  נדרש 
כאן  שהועלו  ובהשערות  בדוגמאות  בקביעות, 
למדיניות  הצעות  ולנסח  מדויקים,  נתונים  באמצעות 
מקורות  גם  קיימים  לכך,  בנוסף  יצירתיות.  שתעודד 
שאינם  תורשתיים  )גורמים  ואפי-גנטיים  גנטיים 
קשורים ב-ד.נ.א.( של יצירתיות שעדיין לא נדונו. מה 
היהודי  הכישרון  התפוצצות  כי  הוא  כה  עד  שברור 
לסוף  ועד  ה-19  המאה  מסוף  החל  וברוסיה  במערב 
ישירה של האמנסיפציה,  המאה ה-20 היתה תוצאה 
ליעדה.  הגיעה  זו  יציאה  מהגטו”.  היהודים  מ”יציאת 
לא  האמנסיפציה  תקופת  של  ההיסטוריים  התנאים 
של  קטן  קומץ  לגבי  אולי  למעט  עצמם,  על  יחזרו 
גם הם אל העולם המודרני.  יהודים חרדים שיצטרפו 
ובארה”ב  בישראל  החרדים  במספר  הגידול  בעת,  בה 
בלתי-אפשרי  הגטו”.  אל  כ”השיבה  להיראות  עלול 
לחזות כיצד יתבטא הדבר מבחינת יצירתיות חילונית.

שום  אין  שעבורם  היום,  של  המתבוללים  ליהודים 
משמעות לזהות יהודית, ואשר מעולם לא חוו אפליה 
עם  להתחרות  צריכים  הם  אין  להוכיח,  דבר  שום  אין 
יצירתית”.  “ספקנות  להם  ואין  הלא-יהודית  סביבתם 
כפי  היהודית”,  ש”המאה  הוא  הדבר  פירוש  האם 
תקופה  היתה  ה-20,  המאה  את  סלזקין  שכינה 
תחזור?  לא  שלעולם  במינה  יחידה  היסטורית 
יצירתיות יהודית לא היתה רק במאה ה-20. היהדות 
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התנ”כית, ההלניסטית, הספרדית בתקופות המכונות 
אלה  תקופות  במהלך  יצירתיות.  גילתה  הזהב”  “תור 
התקיימו חלק מן התנאים שזוהו במאה ה-20: רמות 
רב-תרבותיות  פרפספקטיבות  גבוהות,  השכלה 

והרבה לחץ.

ויהדות  אמריקה  יהדות  עשויות  הקרובים  בעשורים 
של  והאיכות  הרמה  שונות.  בדרכים  ללכת  ישראל 
שכרגע  לוודאי  קרוב  השתיים.  אצל  שונות  החינוך 
דומה  אולם  ארה”ב,  יהודי  אצל  יותר  טוב  המצב 
התרבותית  שהרבגוניות 
ואולי  בישראל,  גדלה 
גורם  בארה”ב.  מכך  פחות 
בישראל,  מאוד  חזק  הלחץ 
יהודים  אצל  יותר  חלש 
האם  באמריקה.  צעירים 
שהיצירתיות  לומר  נוכל 
יותר  חזקה  תהיה  היהודית 
באמריקה,  מאשר  בישראל 
שישראל  משום  מעט  לא 
לשם  ליצירתיות  זקוקה 
לה  זקוקים  אינם  אמריקה  יהודי  ואילו  הישרדותה, 
כחפוזות  להתברר  עלולות  כאלה  תחזיות  זה?  לצורך 
יצירתיות  של  וגורמים  תנאים  לבחון  ביכולתנו  מדי. 
בעבר בכל האמות-מידה ובכל הנתונים שנוכל לאסוף, 
היא  יוצאת-דופן  יצירתיות  דבר,  של  בסופו  אולם 
דבר מסתורי שאי-אפשר לתכננו. מזל וצירוף מקרים 
של  בהיעדרם  או  בנוכחותם  מכריע  תפקיד  ממלאים 
שחורות  באבעבועות  נדבק  מוצרט  יצירתיים.  יחידים 
הנדבקים  מן  כשליש  ה-18  במאה   .11 בן  בהיותו 
במחלה מתו כתוצאה מכך. אילו מוצרט היה מת אז, 
היתה  המערבית  המוסיקה  של  שההיסטוריה  יתכן 

שונה באופן רדיקלי. 

שמתוכו  שלעם  סיכוי  קיים  כי  הוא  לומר  שניתן  מה 
פוטנציאל  יש  בעבר  רבים  כה  יצירתיים  יחידים  יצאו 
כדי  בעתיד.  גם  יצירתיים  אנשים  עוד  מתוכו  להוציא 

רמה  להבטיח  שחיוני  דומה  צמיחתם,  את  לעודד 
ורב- ורַסטילית  פרספקטיבה  חינוך,  של  גבוהה 
תרבותית, ומידה מסוימת של לחץ. מדינּויּוֹת עשויות 
האנושי,  והאופי  הראשונים,  המרכיבים  לשני  לסייע 
ייעלם,  לא  השלישי  שהמרכיב  יבטיח  ולרע,  לטוב 

לפחות לא בישראל. 

זה, עלינו לשוב אל ההערה שנרשמה  דיון  בסופו של 
לית  יצירתיים?  להיות  ליהודים  טוב  מדוע  בראשיתו. 
למדע,  וישראליות  יהודיות  שתרומות  דפליג  מאן 
ולביטחונה  ליוקרתה  סייעו  ולרפואה  לטכנולוגיה 
יותר  המצב  ובאמנויות,  הרוח  במדעי  ישראל.  של 
יהודית  וחדשנות  יצירתיות  רבים,  לדעת  מורכב. 
הציבה  ובמשפט,  בפילוסופיה  באמנות,  בספרות, 
הרוב,  על  מקובלות  שהיו  רבות  למסורות  אתגר 
ולדעת אחרים - העשירה מסורות אלה. היהדות זכתה 
ספרות  עצומה.  עוינות  נגדה  עוררה  גם  אך  בכבוד, 
אנטישמית מזכירה את מארקס ואת פרויד כהוכחות 
להשפעה הרעה, כביכול, של היהדות על הציביליזציה 
המערבית. האם, ככל שמדובר ביהודים, או במיעוטים 
משני  חדה  פיפיות,  חרב  גם  היא  יצירתיות  בכלל, 

צדדיה?   

 

להוציא הודים-
אמריקנים, 

היהודים 
הם המיעוט 

המשכיל, 
העשיר, המכובד 
והמצליח ביותר 
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האלימות בהר הבית 

ערביי ישראל בין פטיש ה"ישראליזציה" 
וסדן ה"פלסטיניזציה"*     19

ההתפרצות האלימה בקיץ האחרון בהר הבית והמתח 
שהשתרר בעקבות אינתיפאדת הסכינים שקדמה לה, 
העלו את הצורך להתייחס בהערכה השנתית הנוכחית 
למערכת היחסים בין יהודים לבין ערבים בתחומי הקו 

הירוק.

והעמקת  בסוריה  ההמוניים  הרצח  מעשי  אחד,  מצד 
להעצמת  גרמו   , הסונים  לבין  השיעים  בין  הסכסוך 
להשתלב  שואפים  ישראל  שערביי  כך  על  הסימנים 
בחברה הישראלית ולשפר את מרקם החיים המשותף 
לבין  יהודים  בין  המתח  שני  מצד  היהודי.  הרוב  עם 
של  וההזדהות  הקדושים,  במקומות  מוסלמים 
המיעוט הערבי עם האוכלוסייה הפלסטינית בתחומי 
המאפיינים   את  להגביר  מאיימים  ובעזה  הרשות 
האלה  המגמות  הסכסוך.  של  לאומיים   - הדתיים 
לניסיונות  ערבים  דת  ואנשי  פוליטיקאים  הובילו 
הדו- חשבון  על  פוליטיים  רווחים  להפקת  הסתה 

קיום. ניסיונות אלה  לא נותרו מיותמים בימין היהודי 
והובילו להצעות חקיקה שנויות במחלוקת.

צעירים   3 העתיקה  לעיר  נכנסו   2017 ביולי  ב-14 
חמושים.  כשאינם  אל-פאחם,  אום  תושבי  ערביים 
אחריהם נכנס סייען שנשא תיק ובו שני תת-מקלעים 
נמסר  הנשק  אקצא,  אל  במסגד  נפגשו  הם  ואקדח. 
על  באש  ופתחו  המסגד  מן  שיצאו  השלושה,  לידי 
שוטרי משמר הגבול. שני שוטרים נהרגו ואחד נפצע. 

שוטרים פתחו באש על התוקפים ושלושתם נהרגו. 

ע"י  שבוצע  העובדה  מעצם  חריג,  היה  זה  פיגוע 
אזרחים ישראלים.

התנועה  עם  מזוהים  היו  התוקפים  שלושת 
האסלאמית, הנחשבת כתומכת מובהקת של החמאס. 
בעירו.   אחד מהם אף שימש  מטיף באחד המסגדים 
דתיים  רגשות  של  מובהקת  תוצאה  היה  הפיגוע 
הפונדמנטליזם  של  ובאווירה  בהוויה  המצויים 
"התנועה  ומנחילה  מטפחת  אותו  האסלאמי, 
מבלי  גם  שלה,  הצפוני  בפלג  בעיקר  האסלאמית", 
לזלזל  אין  אופרטיביות.  הנחיות  או  הוראות  שניתנות 
איננה  היא  אולם  התנועה,  של  ובהשפעתה  בכוחה 

הגורם הדומיננטי בחברה הערבית-ישראלית. 

* נייר מקיף בנושא זה יתפרסם בהמשך כחלק מפרוייקט הפלורליזם של המכון למדיניות העם היהודי
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מתחם הר 
הבית/אל אקצא 

הוא הנקודה 
המרכזית 

והמשמעותית 
ביותר שבה 

ערביי ישראל הם 
חלק בלתי-נפרד 
מהעולם הערבי 

והמוסלמי

 - לומר  אפשר  אף  ואולי  הופתע,  הישראלי  הציבור 
שביצעו  הם  ישראל  אזרחי  שערבים  מכך  הזדעזע, 
הרואים  המשותפת",  מ"הרשימה  ח"כים  הפיגוע.  את 
עצמם  מצאו  הערבי-ישראלי,  הציבור  כנציגי  עצמם 
והשלטונות  היהודי  הציבור  גיסא,  מחד  בדילמה: 
מאידך  הפיגוע.  של  חד-משמעי  לגינוי  מהם  ציפו 
אולי אף  בחנופה,  להיות מואשמים  גיסא, הם חששו 
שבעיקרן  רפות,  תגובות  פירסמו  מהם  כמה  בבגידה. 
תלו את קולר הפיגוע ב"כיבוש". שני הח"כים הערביים 
שפירסמו גינוי בלתי-מסויג 
משתייכים  אינם  לפיגוע 
ל"רשימה המשותפת" )אחד 
"המחנה  נציג  הוא  מהם 
הציוני", והשני - נציג מר"צ(. 

בקרב מה שמכונה "הרחוב" 
היו  לא   – בישראל  הערבי 
גילויי שמחה בולטים. באום 
הובעו  עצמה  פאחם  אל 
חששות  ואף  הסתייגויות 

מתוצאות המעשה.

ספורים  ימים  תוך  אך 
המשטרה  החלטת  בעקבות  זו,  במגמה  תפנית  חלה 
בידוק  שערי  הבית  הר  למתחם  בכניסה  להתקין 
ה"ואקף",  ראשי  )מגנומטרים(.  מתכות  גלאי  ובהם 
טענו  המתחם,  של  הדתי  ניהולו   על  האחראי  הגוף 
קוו"  ה"סטטוס  של  בוטה  הפרה  היא  זו  החלטה  כי 
 במקום. העולם הערבי והמוסלמי כולו אימץ עמדה זו.

ממשלת  החליטה  היסוסים  של  ימים  מספר  כעבור 
הודיעה  כי  אם  הבידוק,  שערי  את  להסיר  ישראל 
שתנסה למצוא דרכים אחרות לאיתור כלי נשק שיש 

ניסיון להחדירם למתחם. 

לא  בודד,  אירוע  זה  ביולי  ב-14  הפיגוע  כי  לציין  ראוי 
או  המשך  לו  שיש  ניכר  לא  זה  לעת  ולפחות  מתמשך, 
תוצאות לוואי, בעמדותיו ובהליכותיו של "הרחוב" הערבי.

*  *  *

ברשימת  בחשיבותו  השלישי  הוא  אקצא  אל  מתחם 
תחת  הימצאותו  לאסלאם,  הקדושים  המקומות 
מזדהה  )ואף  מוסלמית  שאינה  מדינה  של  שליטה 
היא  האסלאמית(  במסורת  "נחותה"  דת  כיהודית, 
מוסלמים  אצל  וזעם  מרירות  לרגשי  תמידי  מקור 
אדוקים. מצד שני, במתחם זה נמצא הר הבית, שעליו 
נבנו שני בתי המקדש שנחרבו, ולפי האמונה היהודית, 
זה  בו. מצב  גם בית המקדש השלישי עתיד להיבנות 
נחשב  כך  ובשל  בלתי-פוסקים  ועימותים  מתח  יוצר 

מתחם זה למקום הנפיץ ביותר במזרח התיכון.

השנה  ראש  ערב  שהחלה  הסכינים",  "אינתיפאדת 
אירועים  סדרת  בעקבות  פרצה  לשנתיים,  קרוב  לפני 
והתגרויות  כחיכוכים  הפלסטינים  ע"י  שהוגדרה 
גורמים  אקצא.  אל  הבית/  הר  במתחם  יהודים  מצד 
המטיפים  אימאמים  ביניהם  קיצוניים,  אסלאמיים 
אלה  חיכוכים  כי  טענו  שישי,  יום  בתפילות  לקהלם 
משקפים מגמה נסתרת של השלטונות הישראליים - 
להפר את ה"סטטוס קוו" בהר הבית ולפתוח בפעולות 
שמטרתן הסופית היא השתלטות יהודית על המתחם. 
אצל  התקבלו  הישראליים  השלטונות  הכחשות 

הפלסטינים באי-אמון. 

ישראל  מדינת  שבין  הרבות  החיכוך  נקודות  מבין 
שבתוכה,  הערבי  המיעוט  לבין  היהודית  והחברה 
אקצא  אל  או  הישראלית(  )בראייה  הבית  הר  מתחם 
והטעונה  הרגישה  הנקודה  הוא  הערבית(  )בראייה 
המרכזית  הנקודה,  זו  ועוד:  זאת  עת.  בכל  ביותר, 
חלק  הם  ישראל  ערביי  שבה   , ביותר  והמשמעותית 
אינטגרלי ובלתי נפרד מכלל העולם הערבי והמוסלמי, 
נקודה שבזיקתם הרוחנית והנפשית אליה לא תהיינה 
אחר(.  או  כזה  מדיני  להסדר  קשר  )ללא  פשרות  כל 
 - קשים  עימותים  של  במקרים  גם  כה,  עד  זאת,  עם 
כוחות  לבין  אקצא  באל  פלסטינים  בין  הרוגים,  כולל 
אל  יצאו  לא  ישראל  ערביי  ישראל,  של  הביטחון 

הרחובות. מנהיגיהם הסתפקו בגינויים חריפים.

*  *  *
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מספר 
המוסלמים 

אזרחי ישראל 
)בתוך "הקו 

הירוק"( הוא 
 1,178,000 נפש –

כ-14% מכלל 
אזרחי ישראל

בני  ישראל  לאזרחי  מתייחס  ישראל"  "ערביי  המונח 
בתוך  החיים  ונוצרים(  )מוסלמים  הערבי  המיעוט 
מרביתם  אצל  הנשק(.  שביתת  )הסכמי   1949 גבולות 
ערביי  חזקה.  פלסטינית  זהות  תחושת  גם  קיימת 
ערבים- של  בקטגוריה  נכללים  אינם  מזרח-ירושלים 

דבר.   לכל  כפלסטינים  עצמם  את  ומגדירים  ישראלים 
אך  ובתרבותם,  במוצאם  ערבים  שהם  אף  הדרוזים, 
מסיבות  זו  לקבוצה  משוייכים  אינם  בדתם,   נבדלים 

פוליטיות והיסטוריות. 

כ-15.5%  מהווים  ונוצרים(  )מוסלמים  הערבים 
של  מוחלט  הכמעט  הרוב  ישראל.  אוכלוסיית  מכלל 
המיעוט הערבי בתחומי הקו הירוק מורכב מבני הדת 
ישראל  אזרחי  המוסלמים  של  מספרם  המוסלמית. 
)בתוך "הקו הירוק"( הוא כ- 1,178,000 נפש, כ-14% 
מזרח  ערביי  כולל  )לא  ישראל  מדינת  אזרחי  מכלל 
ירושלים שאינם אזרחי ישראל(. הנוצרים ממוצא ערבי 

מהווים פחות מ-1.5% מאוכלוסיית המדינה.

הדגשה  וביתר    )1967( הימים  ששת  מלחמת  מאז 
נמצאים    )1987( הראשונה  האינתיפאדה  מאז   -
לבין  "פלסטיניזציה"   בין  בדילמה  ישראל  ערביי 
פוליטי  קו  בין  לבחור  הצורך  כלומר  "ישראליזציה", 
הפלסטיני  בנושא  אינטנסיבית  בהתעסקות  שממוקד 
ובמאבק מתמיד על צביונה  של מדינת ישראל )"מדינה 
הרואה  קו  לבין  אזרחיה"(  כל  "מדינת  מול  יהודית" 
הערבים  של  מבחינתם  כמשני,  הפלסטיני  העניין  את 
ולהשתלבות  אזרחי  לשוויון  וחותר  ישראל,  אזרחי 

במרקם הכללי של החיים במדינת ישראל.

של  העתידי  החזון  "מסמך  פורסם   2006 בשנת 
ישראל",  במדינת  הערבים-הפלסטינים  האזרחים 
שנוסח במשותף ע"י ועדת המעקב של ערביי ישראל 
ו-ועד ראשי הרשויות הערביות בישראל, ותבע שוויון 
כלכלי-חברתי וביטול הגדרתה של המדינה כ"יהודית" 
המסמך  פרסום  הסכמית".  ב"דמוקרטיה  והחלפתה 
עורר סערה וחשש בחוגים יהודיים, אולם לא היה לו 

ביטוי פוליטי מעשי בחברה הערבית-ישראלית. 

השפעת "האביב הערבי" - סדרה של הפיכות, ניסיונות 
להפיכות, מלחמות אזרחים ותסיסה מתמשכת בכמה 
מדינות ערביות, שהחלה בשנת 2011 - עיצב עמדות 
ועורר, בקרב ערביי ישראל, שאלות ודילמות, שבחלקן 
ורק  עצמה,  הערבית  החברה  אל  התייחסו  הגדול 

במיעוטן - למדינת ישראל. 

בתסיסה  שראשיתה   - בסוריה  האזרחים  מלחמת 
המחלוקות  את  העמיקה   - הערבי"  "האביב  שעורר 
ואת הקיטוב בתוך ערביי ישראל. בעוד שחד"ש/מק"י 

במשטר  תמיכה  הביעה 
מתנגדת   – בל"ד  אסד, 
פגע  הוא  בראייתה  כי  לו, 
החוגים  הערבית.  באחדות 
בקרב  האסלאמיסטיים 
שבמרכזם  ישראל,  ערביי 
התנועה  של  הצפוני  הפלג 
מתנגדים   – האסלאמית 
בה  השיעית,  לדת  נמרצות 
דבר,  לכל  כפירה  רואים  הם 
ואף  מסתייגים  הם  ולכן 

סולדים מכל מה שקשור באיראן ובחיזבאללה.

שניתן  כמה  עד  ישראל,  במדינת  הערבי  "הרחוב" 
לזהות את הלכי-הרוח בתוכו, אינו מקבל את משטר 
החלק  )ובעיקר  הסורי  העם  כלפי  אסד  של  הדיכוי 
שבוצעו  הטבח  ממעשי  סולד  ובוודאי  שבו(,  הסוני 
על ידו בחאלב ובצפון סוריה. אך במקביל, הוא סולד 
ואת  דאע"ש  ואף מתעב את האלימות הקיצונית של 
את  הסלפית.  התנועה  של  הרדיקלית  האידיאולוגיה 
התגייסותם של כמה עשרות ערבים ישראלים לשורות 
דאע"ש יש לראות כחריג שאין בו כדי להעיד על הכלל.

ניתן לקבוע, שה"אביב הערבי" לא הוליד  לעת הזאת 
טענות ותביעות ישירות של ערביי ישראל מן המדינה. 
ולספיחיו  לו  יהיו  שבעתיד  לוודאי  קרוב  זאת,  עם 
חברה  של  התגבשותה  תהליך  המשך  על  השלכות 

אזרחית בקרב ערביי ישראל.
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הפוליטיקאים הערביים בישראל אינן  עמדותיהם של 
ברשימה  כיום  נמצאים  הם  אחת.  מיקשה  עשויות 
להעלאת  החוק   - פוליטי  אילוץ  בשל  בכנסת  אחת 
אחוז החסימה, שמציב רף גבוה יחסית - 4 ח"כים. בין 
4 הרשימות המיוצגות ברשימה זו שוררות מחלוקות 
עמוקות - פוליטיות, אידיאולוגיות ופרסונליות. כמעט 
אין ספק שאם יתוקן החוק ויוקטן אחוז החסימה, רוב 
ולרוץ  לחזור  יעדיפו  הערביים  הח"כים  מבין  מכריע 

בנפרד.

ערבית-ישראלית  הנהגה  על  לדבר  קשה  זאת,  לאור 
ברורה. למעשה, מאז הקמת המדינה לא היה לערביי 
הכירו  הרוב,  לפחות  או  שהכל,  אחד  מנהיג  ישראל 
במנהיגותו. עם זאת, קיימת קבוצה של פוליטיקאים 
נושאים  ויש  הנהגה,  בעמדות  ערבים-ישראלים 
בעוצמות  כי  אם  מתאחדת,  זו  קבוצה  שסביבם 

ובניואנסים שונים.

הערבים אזרחי ישראל  מרגישים מבחינה  היסטורית, 
אך  הפלסטיני,  העם  עם  זהות  ואתנית  תרבותית 
לטובה  השונים  חייהם  תנאי  הישראלית,  אזרחותם 
כלכלית  והיותם קשורים  רוב הפלסטינים,  מאלה של 
ופוליטית למערכת הישראלית, עשו את שלהם במשך 
קרוב ל-70 שנה. מצד אחד, הם חשים שהם מופלים 
לרעה לעומת היהודים ומתקוממים נגד האפליה, אבל 
לדרישותיהם    פתרון  להשיג  מעדיפים  הם  שני,  מצד 
במסגרתה מדינת ישראל, ולא מחוצה לה. הם מביעים 
לפתרון  מייחלים  הפלסטיני,  לעניין  )כנה(  אהדה 
מוסכם שיביא ל"סיום הכיבוש" ולאימוץ נוסחת שתי 

המדינות. 

 - יחסית  למתונות  הנחשבות  הערביות  המפלגות 
חד"ש, רע"ם-תע"ל  - תומכות בפתרון שתי המדינות. 
"מדינה  בהקמת  תומכת  הרדיקלית  בל"ד  לעומתן,  
מגלה אהדה  ואף שהיא  ודמוקרטית",  חילונית  אחת, 
כלפי המאבק הפלסטיני, אינה רואה את עיקרון שתי 
דוגלת  האסלאמית"  "התנועה  כפתרון.   המדינות 
כל השטח  בפתרון המדינה האסלאמית שתכלול את 

של  ממצעה  חלק  הוא  זה  פתרון  לירדן.  שממערב 
דוחה  ישראל  ערביי  של  מוחלט  רוב  החמאס.  תנועת 

אותו. 

הרגשות  האסלאמית,  התנועה  של  השאיפות  למול 
ואפליה,  כקיפוח  שנתפס  מה  על  והזעם  הלאומיים 
אולי  גדול,  לחלק  המשותפת  כללית  תפיסה  עומדת 
אף רוב, הערבים אזרחי ישראל. האלמנטים הבולטים 

בתפיסה זו הם: 

• ומעמדה 	 חזקה  ישראל  שמדינת   התובנה 
הבינלאומי איתן;

• החשש מתגובות "הרחוב היהודי";	

• מה 	 הרבה  ש"יש  הידיעה   – הכלכלי  ההיבט 
להפסיד";

• האפליה 	 בטענות  ממש  יש  אם  שגם  התובנה 
במשטר  מחיים  נהנים  ישראל  ערביי  והקיפוח, 
לא  משפטית  מערכת  של  ומהגנתה  דמוקרטי 
מדינה  בשום  קיימים  שאינם  תנאים  מושחתת, 

ערבית. 

• הידיעה ששום גורם בעולם הערבי לא ינקוף אצבע 	
למען ערביי ישראל, ושאת מאבקיהם עליהם לנהל 
בעצמם, תוך ניצול היתרונות שהמשטר הדמוקרטי 

והמערכת המשפטית הישראלית מעניקים להם; 

הציבו  ישראל  ערביי  בקרב  ברור  רוב  זאת,  לנוכח 
לעצמם כיעד, לחתור אל השוויון האזרחי בתוך מדינת 
בקשיים,  נתקלת  זה  יעד  אל  ההתקדמות  ישראל. 
שתי  בין  והריחוק  המתח  וצפויים.  מוכרים  חלקם 
הכי,  בלאו  הקיים  והערבית,  היהודית  האוכלוסיות 
גובר בעקבות אירועים כפי שחזינו לאחרונה בין ערביי 
ישראל, כגון העימות במהלך פינוי הכפר הבדואי אום 
ואחד  המפונה  הכפר  תושב  נהרגו  שבו  חיראן,  אל 
במתחם  הקשה  הפיגוע  ובוודאי  המפנים,  השוטרים 
הר הבית. לכך  יש להוסיף את עמדותיהם ושתיקתם 
לכך  גורם  זה  מצב  הערבים.  הפוליטיקאים  רוב  של 
שכל אחת משתי האוכלוסיות חשה שהאחרת מסכנת 
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חשש  גם  קיים  הערבים  אצל  האישי.  ביטחונה  את 
מהענשה ומנקמה מצד הרוב השולט.

זמני  הוא  החברות  שתי  בין  שהניתוק  מראה  הניסיון 
הוא  לעיתים  שהוזכרו(.  הממתנים  הגורמים  )בשל 
חוצה  הוא  לעיתים  מסוים,  באזור  או  במקום  מתמקד 
את כל המגזר )כמו לאחר אירועי אוקטובר 2000(. עם 
החברה  של  סגירּותה  את  מגביר  כזה  ניתוק  כל  זאת, 
השאר  בין  מתבטא  והדבר  הערבים,  כלפי  היהודית 
בעיקר  תפקידים,  בעלי  ולהעסיק  לקלוט  בסירוב 
אקדמאים, במפעלים ומוסדות בעלי רגישות בטחונית.

ערביי  בנושא  והחוקרים העוסקים  רוב המומחים  על 
ישראל מוסכם כי בעוד ש"הרחוב" מעוניין בהשתלבות 
)להוציא  הפוליטיקאים  הכללית,  הישראלית  בחברה 
יהודיות-ציוניות(  במפלגות  המשתלבים  מיעוטם 
שלטונות  עם  קולנית  התעמתות  של  עמדות  נוקטים 
שכזו.  בתור  היהודית  החברה  עם  ולפעמים  ישראל, 
לא  "הרחוב"  לבין  ההנהגה  שבין  זה  לפער  הסיבות 
מּוָנִעים  די צרכן. סביר להניח שהפוליטיקאים  נחקרו 
בעיקר מן החשש שעמדות מתונות והצהרה גלויה על 

רצון להשתלב יכתימו אותם כ"משתפי פעולה".

הוא  ישראל  ערביי  בקרב  הרוב  את  המדאיג   נושא 
הישראלי  בציבור  בולטים   מאישים  הנשמעות  הצעות 
מאוכלסים  שטחים  חילופי  על  הפוליטית  ובמערכת 
פאחם  אל  אום  העברת  כגון  שלום,  הסדר  במסגרת 
חלק  הפלסטינית.  הרשות  לריבונות  בסביבתה  וכפרים 
יוצג  הדבר  כי  מציעים  בישראל  הפוליטיים  מהאישים 
שיינתן  הישראלי  השטח  תמורת  וכי  להסדר,  כתנאי 
לרשות, תוכל ישראל לספח שטחים ביהודה ובשומרון.  
האליטות בציבור הערבי הישראלי מבינים כי מהלך כזה 
הוא קשה, אולי אף בלתי-אפשרי למימוש, אך טוענים 
הקיימת  המגמה  את  לחזק  נועדה  העלאתו  עצם  כי 
הצעת  גם  מהמדינה.  ולהדירם  להרחיקם  )בראייתם(–  
היהודי  העם  של  הלאום  מדינת   - ישראל  היסוד:  חוק 
גורמת לעצבנות וחשש אצל הערבים, המפרשים אותה 
כחוק להנצחת מעמדם כאזרחים מדרגה שנייה בישראל. 

סיכום

רוב ברור בקרב הערבים אזרחי ישראל נוטים אל פתרון 
שתי המדינות, תוך הדגשה כי הם רואים את מקומם 
במדינת ישראל, בה הם ימשיכו לחתור להשגת שוויון 

זכויות אזרחי  ושוויון הזדמנויות. 

על אף דפוסי הצבעה שמלמדים על הזדהות חזקה עם 
התגייסות  אין  עצמאות  להשגת  הפלסטיני  המאבק 
לא   – היהודית  המדינה  נגד  כוללת  ערבית-ישראלית 
במעורבות בטרור ולא בהפגנות רחוב. נושא זה קיים 
והפרלמנטרי,  הציבורי  הפוליטי,  במישור  ומורגש 
ערביי  של  בסדר-היום  מרכזי  מקום  תופס  איננו  אך 
ישראל. עם זאת, נושא המתחם הקדוש )הר הבית/ אל 
אקצא/כיפת הסלע( הוא סוגיה העומדת בפני עצמה, 
גם  להביא  ועלולה  במיוחד,  עזים  רגשות  מעוררת 

בעתיד לעימותים אלימים.

צפי

קולותיהם . 1 את  לתת  ימשיכו  ישראל  ערביי  רוב 
כמסגרות  בעיניהם  הנתפסות  ערביות,  למפלגות 
מציבות  אינן  שאלה  אף  על  לייצוגם,  הנכונות 
איכות  שיפור  את  שלהן  העדיפויות  סדר  בראש 
היום- האינטרסים  ייצוג  ואת  שהפרט  של  החיים 

יומיים שלהם. 

תקיף . 2 קו  להוביל  ימשיכו  הערבים  הפוליטיקאים 
ופחות  הלאומיים,  הפוליטיים  בנושאים  ביותר 

בנושאים אזרחיים ובהשגת זכויות אזרחיות. 

החברה . 3 התנהלות  בין  פער  להיות  ימשיך 
לבין עמדות  )"הרחוב הערבי"(  הערבית-ישראלית 
ימשיך  "הרחוב"  כאשר  הערבים,  הפוליטיקאים 

להיות הגורם הממתן והמאזן.

על . 4 לעמוד  ימשיך  הישראלי-פלסטיני  הסכסוך 
לא  אך  הערבים  הפוליטיקאים  של  יומם  סדר 
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אם  אלא  הערבי,  ב"רחוב"  המוביל  הנושא  יהיה 
אירועים  כגון  דרמטיים,  מאורעות  יתרחשו  כן 
האוכלוסייה  בקרב  רבים  לנפגעים  שיגרמו  קשים 
ו/או מה שייתפס כפגיעה במקומות  הפלסטינית, 
גם  )ואולי  אקצא  אל  במתחם  בעיקר  הקדושים, 

במערת המכפלה(.

שלטונו . 5 התייצבות  הן   – בסוריה  ההתפתחויות 
רק  ישפיעו  דאע"ש   תבוסת  והן  אסד  בשאר  של 
באופן שולי על ערביי ישראל )אף שגיוסים לארגון 

עשויים להתרחש גם בעתיד(.

יוזמות . 6 מכמה  מאוד  מוטרדים  ישראל  ערביי 
של  המשך  בהן  רואים  הם  להם.  הנוגעות  חקיקה 
מהחברה  הישראלית,  מהמערכת  הדרתם  מגמת 
לגבי  )בעיקר  התעסוקה  משוק  ואף  הישראלית 
הערבים,  הפוליטיקאים  משמעותיים(.  תפקידים 
אלה  תחושות  לנצל  מאמץ  כל  יעשו  ברובם, 
לאינטרסים שלהם, גם במחיר הרחקה נוספת של 
"הרחוב" הערבי  מהשתלבות במערכת הישראלית. 
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המכון למדיניות העם היהודי )מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י( בע"מ )חל"צ( פועל 
רווח. באמצעות  ומאוגד כחברה ללא מטרות   )Think-Tank( צוות חשיבה  במתכונת של  
לשגשוגם  לתרום  מאמציו  את  המכון  ממקד  טווח,  ארוך  ותכנון  אסטרטגית  חשיבה 
לכל  מתייחס  אך  בירושלים,  יושב  המכון  היהודית.  הציביליזציה  ושל  היהודי  העם  של 

הקהילות היהודיות ברחבי העולם בראייה גלובאלית.

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

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.	

פרסומי המכון למדיניות עם יהודי מתייחסים לשישה תחומים עיקריים הנוגעים לשגשוגו 
על  גיאופוליטיות המשפיעות  בפניו: התפתחויות  הניצבים  ולאתגרים  היהודי  של העם 
הישגים  חומריים;  משאבים  דמוגרפיה;  והזדהות;  זהות  קהילה;  קשרי  העולם;  יהדות 
אינטלקטואליים ותרבותיים. את כל הפרסומים העיקריים של המכון ניתן למצוא באתר 

 WWW.JPPI.ORG.IL :האינטרנט שלנו, שכתובתו

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

בכירים ביותר בממשל האמריקאי וליאוניד נבזלין מישראל. 
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