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 הקדמה מאת דניס רוס 
 וסטוארט אייזנשטאט 

זו היא ההערכה השנתית החמש עשרה של המכון 

למדיניות העם היהודי )JPPI(. בכל שנה מבקש המכון 

להציג תמונה עדכנית של מצב העולם היהודי. השנה, 

המדדים המשמשים אותנו באופן קבוע לא השתנו 

באופן משמעותי, למעט תוספת חשובה אחת, שאנחנו 

כוללים לראשונה: גרסה מורחבת של המדד השנתי 

המשולב של המכון על מצב האנטישמיות בעולם.

אינטגרטיבי את רמת  באופן  בוחן  המדד המשולב 

בסיס מעקב  על  שונות,  במדינות  ליהודים  הסיכון 

הרוב  יחס  יהודים,  נגד  המכוונות  פעולות  אחרי 

ליהודים ותחושות של יהודים, המבטאות גם את מידת 

בטחונם בממשלות ובמערכות האמונות על הגנתם. 

על פי כל קנה מידה השנה נמצא מדד זה במגמת 

עליה ועלול להשפיע על כל אחד מהמדדים האחרים 

שמשמשים אותנו בהערכת מצבו של העם היהודי: 

גיאופוליטיקה, קשרי קהילה, זהות והזדהות, משאבים 

חומריים ודמוגרפיה. האנטישמיות כבר איננה דאגה 

ויש לה השפעה משמעותית על האתגרים  משנית, 

שעמם מתמודדים ישראל והעם היהודי. 

בהמשך,  מתאר  המשולב  האנטישמיות  שמדד  כפי 

ברחבי  עלה  האנטישמיות  התקריות  של  מספרן 

הם  שהיהודים  דיווח   FBI-ה בארה״ב.  כולל  העולם, 

ביותר  הקבוצה הדתית שמשמשת כמטרה הרווחת 

לפשעי שנאה, על אף שהם מהווים פחות מ-2 אחוזים 

מאוכלוסיית ארה"ב. רוב גדול של ההתקפות האלימות 

ביותר נגד יהודים אינן קשורות למדיניותה של ישראל, 

 BDS-על אף שבקמפוסים האוניברסיטאיים תנועת ה

מזינה את הדימוי השלילי של ישראל. נתונים אלה 

השפיעו על תחושותיהם של יהודי אמריקה, וסקרים 

מלמדים שקרוב לשלושה רבעים מהם מרגישים פחות 

בטוחים בשנתיים האחרונות.

בעמדות  שמחזיקים  מי  של  שיעורם  שני,  מצד 

אנטישמיות, בצפון אמריקה אינו גבוה, ואינו בעלייה. 

14 אחוזים  סקר של הליגה נגד השמצה מצא שרק 

מהאמריקאים הם בעלי עמדות אנטישמיות בעוד יותר 

מ-50 אחוזים מוטרדים מאלימות נגד יהודים. סקר חדש 

90 אחוזים מהאמריקאים  של מכון גאלופ מלמד כי 

לא יהססו להצביע ליהודי לתפקיד נשיא ארה"ב וכי 

היהודים הם הקבוצה הדתית האהודה ביותר בארה"ב, 
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יותר מהקתולים, האוונגליסטים וקבוצות דתיות אחרות. 

ממה נובע הפער בין העלייה בשיעור התקריות נגד 

יהודים לבין הסנטימנט האוהד ליהודים? ישנו קשר  

זו לבין היחלשות הגלובליזציה ועלייתה  בין תופעה 

מיעוט  הגלובוס,  ברחבי  פופוליסטית.  לאומנות  של 

נחוש של לאומנים פופוליסטים זוכה לבולטות גוברת 

בדחייתו את "האחר" בחברה. הקיצונים שבהם פונים גם 

לאלימות, מילולית או פיסית, כולל נגד יהודים. לצידם, 

נצפות תופעות מטרידות של אנטישמיות שמקורן בצד 

השני של המפה הפוליטית. 

מהגרים  של  וכאלה  האירופי,  בשמאל  קבוצות 

גם הן הזדמנות לקדם את השיח  מוסלמים, מזהות 

חמורה  באירופה  האנטישמיות  שלהן.  האנטישמי 

יותר מזו שבארה״ב. ברחבי היבשת  ומאיימת הרבה 

ובצידן  ישנה עליה בשיעור התקריות האנטישמיות, 

גם התחזקות של הסנטימנט האנטי-ישראלי. מקור 

תופעות אלה בשילוב מסוכן של מיעוט רדיקלי מקרב 

קהילת המהגרים המוסלמית הגדלה במהירות, ושל 

קבוצות בימין ובשמאל הקיצוני. 

בשני הקצוות האידיאולוגיים מופצים מסרים מזויפים 

על שליטת היהודים בכלכלה ובפוליטיקה העולמית. 

ג'רמי  הבריטי,  הלייבור  מנהיג  של  הידידותי  היחס 

חברי  לשמונה  גרם  ולחיזבאללה,  לחמאס  קורבין 

פרלמנט בריטים מטעם הלייבור לעזוב את מפלגתם. 

רבה הראשי של בריטניה לשעבר ג'ונתן זקס, כינה את 

קורבין "איום קיומי" ליהודי בריטניה.

ברור כי העלייה באנטישמיות משפיעה גם על ישראל – 

מדינת העם היהודי – באשר היא מרחיבה את אחריותה 

לסייע בהגנה על יהודי התפוצות ומשפיעה על יחסי 

החוץ של ישראל עם מדינות שונות. ניהולם של יחסי 

חוץ חשובים אלה מחייב התמודדות עם מצב חדש 

יחסית: מנהיגים פופוליסטים במדינות כמו הונגריה, 

יוצרים סביבה לא- נוספות  ומדינות  פולין  איטליה, 

תופעות  המגבירה  ולמיעוטים  למהגרים  ידידותית 

אנטישמיות, ועם זאת, נוטים לתמוך במדינת ישראל. 

ממשלת ישראל ניצבת מול דילמה לא פשוטה. ליחסים 

טובים ולתמיכה בישראל בזירה הבינלאומית יש ערך 

ברור. אך יש להם גם מחיר: כאשר מדובר בממשלות 

מחריפים  אלה  יחסים  פופוליסטים,  במנהיגים  או 

מצד  התפוצות.  יהודי  לבין  ישראל  בין  המתח  את 

אחד, משום שהחיבוק של מנהיגים אוטוריטריים כמו 

אורבן מהונגריה מעורר בקרב יהודים בתפוצות את 

השאלה האם ועד כמה ישראל מחוייבת למאבק נגד 

אנטישמיות; מצד אחר, משום שהתקרבות למנהיגים 

של  שהפנייה  בתפוצות,  ליהודים  מאותתת  כאלה 

גם  משמעותה  הפוליטי  לימין  הישראלי  הציבור 

 התרחקות מערכים יסודיים כגון סובלנות וכבוד לזולת – 

יהודי התפוצות. רוב  בעיני  יסודיים  יהודיים  ערכים 

הדילמה נעשית חריפה במיוחד כאשר מדובר ביחסיה 

של ממשלת ישראל עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. 

ויש   – ביותר  החשובה  הברית  בעלת  היא  אמריקה 

שיאמרו היחידה – של ישראל. ידידותו של טראמפ 

לישראל הובילה לתוצאות מרשימות: הכרה בירושלים 

האמריקאית,  השגרירות  העברת  ישראל,  כבירת 

הכרה בריבונות הישראלית על רמת הגולן, תמיכה 

בזכותה  עקבית  תמיכה  האו"ם,  במוסדות  בישראל 

של ישראל להגן על עצמה בעזה ובכל מקום אחר, 

והתמקדות באיום האיראני. מצד שני, בדומה ליחסים 

עם מנהיגים פופוליסטיים אחרים, הקרבה לטראמפ 

מעוררת קשיים. הנשיא הוא דמות מקטבת בחברה 

תומכי  של  לניכור  מוביל  עימו  וזיהוי  האמריקאית, 

המפלגה הדמוקרטית ושל חלק משמעותי של יהודי 

ישראלית  ממשלה  כל  וכמובן,  מישראל.  אמריקה 

תחתור ליחסים קרובים עם כל נשיא אמריקאי. אולם 

יחסים  מחייבת  הארוך  לטווח  ישראל  של  טובתה 

הפוליטית האמריקאית.  כלל המערכת  עם  איתנים 

חיבוק הדוק מדי עם הנשיא טראמפ עלול לשחוק 

את ההזדהות עם ישראל והתמיכה בה, במיוחד בקרב 

יהודים אמריקאים צעירים, אך כפי שסקרים מהעת 
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יותר.  האחרונה מלמדים, גם בקרב יהודים מבוגרים 

כל זה מסביר מדוע הזזנו את שעון הקשרים הבין-

יותר השנה בהשוואה  קהילתיים לכיוון מעט שלילי 

העלייה  שבה  בתקופה  דווקא  שעברה.  לשנה 

באנטישמיות מעודדת סולידריות יהודית. תזוזה כזאת 

של השעון נראית פרדוכסלית, אולם הגורמים שהזכרנו 

מסבירים מדוע זאת המגמה. 

מדדים אחרים בהערכה השנתית נותרו ברובם ללא 

שינוי. התמונה הגיאופוליטית מעורבת. בקרב מדינות 

בשל  לישראל,  התקרבות  ניכרת  סוניות  ערביות 

ישנו  ואולם  איראן.  מצד  האיום  בהבנת  השותפות 

גורם נוסף המניע מנהיגים ערביים חשובים להתקרב 

נסוגה מהאזור  לישראל: התפיסה שארצות הברית 

מבחינה  בהתחייבויותיה.  לעמוד  מקפידה  ואינה 

גיאופוליטית, ברור כי יש יתרון בכך שמנהיגים ערבים 

רואים את הערך שבשיתוף פעולה צמוד עם ישראל. 

אך העובדה שהתקרבות זו נובעת, בין השאר, מירידה 

מטרידה.  האיזור,  לייצוב  האמריקאית  במחוייבות 

 נסיגה אמריקאית מאפשרת העמקה של המעורבות 

של רוסיה וסין באזור – מעורבות שתעמיד את ישראל 

מול אתגרים רבים. גם מלחמת סחר בין ארה"ב לבין סין 

תציב אתגר משמעותי לישראל המבקשת לשמור על 

יחסי המסחר שלה עם סין.

את  רק  מציגה  אינה  השנתית  ההערכה  תמיד,  כמו 

תמונת ההבדלים בין השנה הזו לבין שנה הקודמת, 

אלא מוסיפה עליה גם מספר המלצות לפעולה. אחת 

ההמלצות הבולטות נוגעת לצורך לפתח מערך של 

״עקרונות מנחים" לממשלה ולמנהיגים יהודים לנוכח 

ולנוכח  בנוסף,  באנטישמיות.  העלייה המשמעותית 

האפשרות כי ארה"ב מעוניינת לצמצם את מעורבותה 

במזרח התיכון, ייתכן שהגיע הזמן לקבע את מחויבותה 

אסטרטגית״  "ברית  באמצעות  לישראל  ארה"ב  של 

ארוכת טווח ומחייבת.

אלה המלצות נועזות שמצריכות דיון עמוק, אך על 

מנהיגים בישראל ובתפוצות מוטלת החובה לשקול 

המלצות אלה בקפידה.

                                                

סטוארט אייזנשטאט ודניס רוס
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המלצות מדיניות

אנטישמיות

העלייה המשמעותית בתופעות של אנטישמיות 

כפי שהיא מתועדת במדד   - ובארה"ב  באירופה 

 - האנטישמיות של המכון למדיניות העם היהודי 

מסתמנת כקפיצת מדרגה, המשקפת, בין השאר, 

השואה.  של  התודעתי  האפקט  התפוגגות  את 

מצב חדש זה מחייב את ממשלת ישראל וארגונים 

מרכזיים בעם היהודי להיערך בסדרי גודל אחרים 

שהתקבעו  אלה  לעומת  חשיבה  דרכי  ולשנות 

בעשרות השנים האחרונות.   

הטיפול  את  תפקיד  ישראל  ממשלת  כי  מומלץ 

בתופעות האנטישמיות בידי גוף אחד שיש לו סמכויות 

גיאו-פוליטיקה

השלום  ליוזמת  פלסטיני  שותף  אין  כי  יתברר  אם 

את  למנף  אפשרות  לשקול  יש  האמריקנית, 

טראמפ  דונלד  האמריקאי  הנשיא  של  ידידותו 

סכנת  את  לבלום  כדי  חד-צדדית  מדינית  ליוזמה 

הגלישה למציאות של מדינה דו-לאומית המאיימת 

ישראל.  של  היהודית-דמוקרטית  זהותה  על 

במקביל, על ישראל להיערך אסטרטגית למציאות 

של שחיקה נמשכת בנכונות ארה"ב להשקיע במזרח 

וכושר ביצוע. לשם כך יוקם מטה פעולה ממשלתי 

רב-תחומית.  כלים מתאימים לפעולה  לו  שיינתנו 

האנטישמיות  ממדי  אחר  מעקב  יבצע  זה  מטה 

מדדים  פיתוח  )כולל  האיום  מהות  של  והערכה 

אחידים לשיפוט של התופעה בזירות השונות שבהן 

המטה  להערכה,  בהתאם  ביטוי(.  לידי  באה  היא 

מול   – פעולה  יוזמות  יניע  כוללת,  מדיניות  יקבע 

ממשלות, קהילות יהודיות וגורמים רלוונטיים אחרים 

-  יתאם את ביצוען בין הגורמים השונים ויעקוב אחר 

יוזמות  יניע  האפקטיביות שלהן. בין השאר, המטה 

בתחומי החינוך, החקיקה והמשפט, הדיפלומטיה, 

ההסברה, המדיה החדשה, ביטחון הקהילות ועוד.

הייצוב  ולהנהיג את מאמצי  נוכחת  התיכון, להיות 

ובהינתן  זו,  מהיערכות  כחלק  באזור.  וההרגעה 

לשוב  יש  טראמפ,  הנשיא  של  המופגנת  ידידותו 

חוזית  אסטרטגית  ברית  של  קידומה  את  ולשקול 

ארוכת טווח עם ארה"ב. לברית שכזו יש כמובן גם 

חסרונות, אך נוכח המציאות המתגבשת, וההזדמנות 

הסכם  להשגת  הנשיא  של  ידידותו  את  למנף 

שמאפייניו משרתים את האינטרס הישראלי, ראוי 

לשוב ולבחון את מאזן התועלת-עלות של המהלך.
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יחסים בין קהילות

ביסוסו של הציבור החרדי כגורם משמעותי ומוביל 

בעולם היהודי, מחייב הן את מנהיגיו והן את מנהיגי 

הציבורים היהודיים האחרים לשיתוף פעולה לטובת 

כלל העם היהודי. בהתאם, יש להמשיך את הפעילות 

ההכרחית להעמקת השתלבותו של המגזר החרדי 

בעשיה הלאומית בישראל )שירות לאומי, תרומה 

משאבים קהילתיים

היהודיות  הקהילות  במרבית  בפריון  הירידה 

בתפוצות, חיזקה את משקלן היחסי של קבוצות 

הגיל המבוגרות. מגמה זו התחזקה לאחרונה בגלל 

הכניסה של דור "גאות הילודה" )ילידי השנים -1945

1960( לשכבות המבוגרות. בארה"ב, צרפת ואנגליה 

בני השישים ומעלה הם כשליש מסך כל היהודים 

הבוגרים. בכמה מדינות, כמו גרמניה, חלקם של בני 

השישים ומעלה באוכלוסייה היהודית הבוגרת הוא 

מעל 40 אחוזים. קבוצה הולכת וגדלה זו של יהודים 

של  והתאמה  מעקב  דורשת  המבוגרים  בגילאים 

שמירתה יש להקפיד. במקביל, על ישראל לטפח 

דיאלוג מתמשך עם הציבורים היהודיים בארה"ב 

ישראל,  מדיניות ממשלת  על  ביקורת  המביעים 

כדי לשמור על חוסנו של משולש היחסים ישראל-

וושינגטון-יהדות ארה״ב.

הריבוי של תופעות אנטישמיות מחייב את ממשלת 	 

הזדמנויות  למימוש  נכונה  בהיערכות  ישראל 

לקליטת עלייה, בעיקר ממדינות אירופה השונות. 

כפי שהוזכר בדו״חות קודמים של המכון למדיניות 

העם היהודי, החסמים המרכזיים הגורמים לעולים 

המלצות רלוונטיות נוספות משנים קודמות

נוספת 	  בחירות  מערכת  של  תחילתה  לקראת 

לנשיאות ארה״ב, על ישראל להיזהר ממראית עין 

להוסיף  עליה  אחר.  או  זה  במועמד  תמיכה  של 

ולשמור על יחסיה הטובים עם ממשל הנשיא דונלד 

עדות  הם  אלה  שיחסים  לאותת  מבלי  טראמפ, 

לאימוץ מלוא סולם הערכים של הנשיא. צעד זה 

נדרש לנוכח החרפת הקיטוב הפוליטי בארה"ב, 

האחרונה,  בשנה  שונים  אירועים  לאור  ובמיוחד 

שהעיבו על האהדה הדו-מפלגתית לישראל, שעל 

לכלכלה, השתלבות חברתית ופוליטית(, ובמקביל 

להעמיק השתלבות דומה של המגזר החרדי בהנהגת 

יש לקדם  כן,  כמו  היהודיות בתפוצות.  הקהילות 

יוזמות שיובילו לטיפוח מנהיגות חרדית שתשתלב 

בעשייה ובהנהגה הציבורית והפוליטית גם ברמה 

המקומית וגם ברמה הכלל ארצית.

חלוקת המשאבים הקהילתיים תוך הפניית שירותים 

לאוכלוסייה זו, היוצאת בהדרגה לגמלאות ומתפנה 

לעיסוקים אחרים. בין השאר יש לתכנן ולהרחיב את 

החינוך היהודי למבוגרים  מחקרים שונים מהשנים 

האחרונות זיהו כי ״ליחסים קרובים עם סבים וסבתות 

יהודיים יש השפעה ישירה על מגוון של התנהגויות 

יהודיות״1 של בני הדור הצעיר. על כן, השקעה בדור 

זה לא צריכה להיחשב כהשקעה הבאה על חשבון 

הדור הצעיר, אלא כעל דרך נוספת, עקיפה, לחזק 

את זהותו היהודית של הדור הצעיר. 
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הפוטנציאליים לשקול מחדש את הרעיון לעלות 

ודיור.  נוגעים לתעסוקה, חינוך הילדים  לישראל 

ידי המשך  על  יכול להצטמצם  חסם התעסוקה 

תעסוקתית  להכוונה  הושלם(  )שלא  המאמץ 

במקביל  המוצא,  בארץ  עוד  בתארים  והכרה 

להקמת תכניות הכשרה והשמה מיועדים לעולים 

בעלייה  ומדובר  הואיל  לישראל.  הגעתם  לאחר 

של אוכלוסיות שהן בדרך כלל חזקות השכלתית 

וכלכלית, אין ספק שהשקעה זו הינה מניבה וכדאית 

למשק הישראלי. 

ישראל צריכה לנהוג זהירות ביחסיה עם מדינות 	 

אך  לישראל  רבה  ידידות  שמפגינות  ומפלגות 

וכן  דמוקרטיות,  מנורמות  מתרחקים  מנהיגיהן 

אלמנטים  פורחים  כנפיהם  שתחת  מנהיגים 

אנטישמיים. מעבר לשיקולים ערכיים של ישראל 

עצמה, יש לקחת בחשבון שחיזוק הקשר עם מדינות 

שנתפסות כעוינות לאתוס הדמוקרטי-ליברלי פוגע 

בדימוייה של ישראל בעיני ציבורים רחבים בארה"ב, 

שחלקם עשויים להתייצב בעתיד ליד הגה השלטון 

ולהוליך מדיניות בינ"ל אסרטיבית כלפי ישראל. 

זיהויה של ישראל כידידה של אותן מדינות אנטי-

ליברליות תורם גם להתרחקות מישראל של הדור 

הצעיר היהודי, ובכך מחליש את יכולתה העתידית 

של ישראל להישען על יהדות אמריקה בשעת מבחן. 

הערות 

 See: Sasson, T., Saxe, L., Chertok, F., Shain, M., Hecht, S., &   1
 Wright, G. (2015). Millennial children of intermarriage:
 Touchstones and trajectories. Waltham, MA: Cohen Center
 for Modern Jewish Studies, Brandeis University; National
 Demographic Survey of American Jewish College Students
 2014, Barry Kosmin, Ariela Keysar; American Jewry’s Great
 Untapped Resource: Grandparents, Jack Wertheimer, Mosaic

.Magazine, 2016
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השנה  בו  חלו  ולא  יציב,  היהודי  העם  של  מצבו 

זאת, החלו להסתמן מספר  שינויים משמעותיים. עם 

מגמות המחייבות מעקב, והעשויות להוביל לתוצאות 

שהשלכותיהן ארוכות טווח. 

עיקרית שבהן, עלייה משמעותית בפרופיל של תופעת 

האירועים  )מספר  קשיח  כנתון  חלקה  האנטישמיות, 

האנטישמיים במדינות שונות בעולם(, חלקה כהתגברות 

של שיח ציבורי )מאמרים, ספרים, דיונים( וחלקה כעלייה 

כן,  על  עצמם.  היהודים  של  הדאגה  במפלס  ניכרת 

החלטנו לכלול בהערכה מדד משולב מורחב על מצב 

האנטישמיות בעולם. 

לתופעות אנטישמיות ישנן כמובן השפעות משמעותיות 

ביניהן  לחיבור  בהקשר  הן  היהודיות,  הקהילות  על 

)היזדקקות גוברת לקהילה גלובלית תומכת(, הן בהקשר 

להשפעתן על עוצמת הזהות )לעיתים בהורדת פרופיל 

הן בהקשר לממשק  יהודים החוששים מפגיעה(,  של 

היחסים עם ישראל )הנתפסת כמקלט רב עוצמה, אך גם 

כעילה לשיח עויין(. בשלב זה מוקדם לקבוע אם התופעות 

שניכרו השנה הן גל חולף או תופעות לטווח ארוך, וכן 

כיצד ישפיעו תופעות אלה על התודעה והזהות היהודית 

בשנים הבאות. 

כלכלי  איזורי,  ככוח  בעוצמתה  השנה  ניכרה  ישראל 

שהיא  המרכזיות  מהסוגיות  כמה  אם  גם  ובטחוני, 

מתמודדת איתן טרם באו לידי פתרון, ובהן האיום מצד 

גורמים קיצוניים )איראן, ארגוני הטרור( וכן העדר אופק 

לפתרון פוליטי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. גם בעולם 

היהודי ניכרת הדומיננטיות הגוברת של ישראל, הן כמקור 

להזדהות, הן כמקור לויכוח חברתי ופוליטי. הבחירות 

שנערכות השנה בישראל, ומה שיבוא בעקבותיהן, כולל 

מהלכי חקיקה שליהודי התפוצות יש בהם עניין מוגבר 

)נושאי דת ומדינה, פלורליזם, דמוקרטיה ודמות החברה 

יחסי  בישראל(, ישפיעו ללא ספק על הדינמיקה של 

ישראל והתפוצות. 

ת ו מ ג מ
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גיאופוליטיקה

השנה החולפת, כמו קודמותיה, התאפיינה במציאות 

ועל  ישראל  על  שמשפיעה  דואלית,  גיאופוליטית 

העם היהודי כולו. מצד אחד – ישראל חזקה צבאית 

החונים  סדירים  צבאות  של  מאיום  ומשוחררת 

היא  בשיאם,  הלבן  הבית  עם  יחסיה  גבולה,  על 

מרחיבה  רוסיה,  עם  הדוקים  עבודה  יחסי  מקיימת 

רשת  את  מעמיקה  סין,  עם  הכלכליים  יחסיה  את 

עוצמה  ולרשותה  והבינלאומיים,  האזוריים  קשריה 

התיכון  בים  גז  משאבי  וכן  וטכנולוגית,  כלכלית 

מצד  אזוריות.  אסטרטגיות  חבירות  המאפשרים 

מעיבים  ישראל  של  האסטרטגי  האופק  על   – שני 

צללים הנובעים מחיבור בין השאיפות האסטרטגיות 

שלה  הצבאיות  העוצמות  ישראל,  נגד  איראן  של 

ומהמצב  ופיתוח אמצעים לא קונבנציונליים;  באזור 

גם מסע של   בזירה הישראלית-פלסטינית, המזינה 

עלולים  אלה  צללים  ישראל.  נגד  דה-לגיטימציה 

להבשיל לכדי הידרדרות אלימה בזירה אחת או יותר 

וכן בשטחי  - מול חמאס, חיזבאללה, איראן, סוריה 

במזרח  הכרונית  אי-היציבות  לצד  ושומרון.  יהודה 

במערכת  משינויים  גם  מושפעת  ישראל  התיכון, 

לשמש  מעוניינת  אינה  שוב  ארה"ב  הבינלאומית. 

ברחבי  צבאית  ומעורב  הנוכח  אסטרטגי"  "שוטר 

לרוסיה  זו מותירה  כולל במזה"ת. מציאות  העולם, 

וסין מרחב גדול מבעבר להרחיב את השפעתן. להלן 

תיאור של כמה זירות מרכזיות המשפיעות על מצבו 

הגיאופוליטי של העם היהודי. 

גיאופוליטיקה

י

ד ש

ב מ

20192018
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האסטרטגית  הברית  ניכרה  החולפת  בשנה  ארה"ב: 

הזדמנויות,  בכמה  וארה"ב  ישראל  של  העמוקה 

לירושלים  ובראשן: העברת השגרירות האמריקאית 

וההכרה בריבונות ישראל ברמת הגולן. ביטויי אהדה 

סוחפים לישראל מושמעים בעיקר מהמחנה הפוליטי 

ירידה  נרשמת  הדמוקרטי  במחנה  אך  הרפובליקני, 

ברמת האהדה ובסך הכל הועמקה השחיקה בתמיכה 

יהודי  במקביל,  בישראל.  הדו-מפלגתית  המסורתית 

ארה״ב מסתייגים ברובם מהממשל האמריקאי שיחסיו 

עם ישראל קרובים. בשלב זה קשה להעריך במדוייק 

מה תהיה השפעתם של אירועים אנטישמיים בארה"ב, 

עוצמתה  על  בנושא,  הציבורי  והתגברותו של השיח 

הגיאופוליטית של יהדות אמריקה.

המזה"ת: ישראל מתנהלת באזור אלים ורב תהפוכות: 

גלי פליטים, משברים הומניטריים, כלכלה  מלחמות, 

כושל,  אוטוריטרי  מרכזי  שלטון  אבטלה,  מדשדשת, 

פריחה של אירגוני טרור, ותנועות הדוגלות באידיאולוגיות 

איסלמיות רדיקליות )התבוסה שספג דאע"ש השנה 

אינה מבטיחה את חיסול התשתית החברתית והדתית 

יכולתו לבצע פיגועי טרור קשים  ואת  שעליה צמח, 

כדוגמת זה שהתרחש בסרי לנקה(. האיומים שמציבים 

איראן והטרור האסלאמי מחוללים מפגש אינטרסים של 

ישראל ומדינות ערביות סוניות שתוצאתו שת"פ ביטחוני 

חסר תקדים. פה ושם מבצבצים היחסים אל מעל לפני 

השטח. השיתוק בתהליך המדיני מול הפלסטינים אינו 

מונע, בשלב זה, התפתחות ביחסים אלה אף כי הוא 

מקשה על נרמולם הפומבי. 

לבלום התבססות צבאית  איראן: המאמץ הישראלי 

של איראן בסוריה ולמנוע העברת נשק אסטרטגי לידי 

חיזבאללה כרוך בסיכון להידרדרות אלימה. הסנקציות 

באיראן  הכלכלי  המשבר  את  מאיצות  האמריקניות 

ומעוררות תסיסה נגד המשטר. נותרת פתוחה השאלה 

האם הסנקציות יובילו לחילופי משטר או יכפו על איראן 

לקבל דרישות נוספות על אלה שקיבלה בהסכם הגרעין 

)עצירת תוכנית הטילים הבליסטיים והפסקת חתרנותה 

האזורית(. נותרה בעינה גם השאלה: האם איראן תחליט 

ובכך תוביל  בשלב כלשהו לחרוג ממגבלות ההסכם 

לעלייה משמעותית בסיכון להסלמה.

הזירה הפלסטינית: המשבר ההומניטארי בעזה מגביר 

את הסיכון שסבבי אלימות זמניים, שכמה כמותם פרצו 

בשנה החולפת, ידרדרו לעימות צבאי כולל. יחד עם 

זאת, אין לשלול אפשרות שבידודו של החמאס, המצב 

הכלכלי הנואש ברצועה, ולחצה של מצרים ידחפו את 

הנהגת חמאס להפסקת-אש ארוכת טווח עם ישראל. 

במקביל, השנה החולפת הייתה עשירה בהתפתחויות 

שמעידות על מצבה הרעוע של הרשות הפלסטינית: 

הידרדרות ביחסים עם ארה"ב, מצב כלכלי קשה לנוכח 

קיצוץ  גם  כמו  אמריקניים  סיוע  בתקציבי  הקיצוץ 

פנים-פלסטיני  פיצול  ישראליות,  מיסים  בהעברות 

מעמיק, ובחישות פנימיות לקראת אפשרות של חילופי 

ידי  על  נדחתה  האמריקנית  השלום  תכנית  הנהגה. 

הפלסטינים עוד בטרם הוגשה רשמית. 

במקביל להישגים משמעותיים, השנה האחרונה לא 

סימנה תפנית שמבטיחה פתרון לבעיות האסטרטגיות 

היסודיות שבפניהן ניצבת ישראל: האיומים הביטחוניים 

 - והאתגר  וחמאס(  חיזבאללה  האיראני,  )הגרעין 

בהיעדר   - והמוסרי  הדמוגרפי  הביטחוני,  הפוליטי, 

פתרון לסוגיה הפלסטינית. על רקע זה אנו  מותירים 

את המחוג ללא תזוזה.

ת ו מ ג מ
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גדלה  החולפת  בשנה  גם  שלפניה,  לשנים  בדומה 

האוכלוסייה היהודית בעולם בקצב מתון של כמאה 

אלף איש, ובראשית 2019 נאמדה ב-14.7 מיליון. שינוי 

בישראל:  היהודים  של  במספרם  מהעליה  נובע  זה 

מ-6,555 מיליון בראשית 2018 ל-6,665 מיליון בראשית 

2019 )גידול של 110 אלף או 1.7%(, שהתקזז במעט 

בנוסף  התפוצות.  יהודי  במספר  קלה  ירידה  לנוכח 

היו בישראל בראשית השנה הנוכחית 427,000 חסרי 

דת, כלומר, עולים זכאי חוק השבות שאינם יהודים 

על-פי ההלכה אך התערו מבחינה לאומית וחברתית. 

בסך-הכול, היחס בין יהודים לבין לא-יהודים במדינת 

ישראל )לרבות המתיישבים היהודים ביהודה ושומרון( 

נותר יציב. כ-79% יהודים לעומת 21% של לא יהודים. 

בקבוצה היהודית כלולים גם התושבים חסרי הדת, 

על בסיס ההנחה שהם מתערים חברתית ותרבותית 

בחברת הרוב )בלעדיהם היה היחס יהודים-לא יהודים 

74% ו-26% בהתאמה(.  ראוי לציין כי בחודש מרץ 

)2019( מנתה אוכלוסיית ישראל לראשונה  האחרון 

יותר מ-9 מיליון בני אדם.

מספר היהודים בארה"ב, הקהילה היהודית הגדולה 

על  עומד  והוא  יציב,  נותר  לישראל,  מחוץ  ביותר 

כ-5.7 מיליון בני אדם. אומדן זה נשען במידה רבה 

2013 והערכות על  על ממצאים של סקר פיו משנת 

המגמות הדמוגרפיות בקרב יהדות ארה"ב מאז. יש 

יותר של  גבוהים  ישנם אומדנים  כי  זאת,  לציין, עם 

דמוגרפיה

י

ד ש

ב מ

20192018

דמוגרפיה יהודית
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מספר היהודים בארה״ב, עד כדי 6.7 מיליון או 7 מיליון. 

ההבדלים נובעים מהגדרות שונות של יהודיות, קרי, 

של מי צריך להיכלל בספירה. האומדנים המרחיבים 

כוללים גם את מי שציינו בסקרים כי הם יהודים באופן 

חלקי; וכן נעשה בהם שימוש במקורות נוספים. 

עיקר הגידול באוכלוסייה היהודית בישראל נבע מריבוי 

11% ממאזן הגירה חיובי  טבעי )89% מהגידול( ועוד 

)עליה(. החלק הארי של העולים לישראל – כשלושה 

אוקראינה,  רוסיה,  )במיוחד  מאירופה  בא   – רבעים 

וצרפת(, עוד 17% מאמריקה ואוקיאניה, וכ-6% אחוזים 

מאסיה-אפריקה. יש לציין כי פחות ממחצית )46.1%( 

מהעולים לישראל בשנת 2018 היו יהודים וכי רק אלה 

השינוי  ובהערכת  בישראל  היהודים  במניין  נכללים 

הדמוגרפי של האוכלוסייה היהודית בשנה החולפת. 

לאחר כמה שנים של גידול בשיעור הפריון של נשים 

יהודיות בישראל – מ-3.09 בשנת 2014 ל-3.16 בשנת 

2016 הרי שבשנת 2017 )השנה המאוחרת ביותר שיש 

נותר ללא שינוי. חרף  נתונים מעודכנים( הוא  עליה 

בגלל  היהודים,  המגמה הנמשכת של עליה במספר 

המאזן החיובי של ישראל, החלטנו להשאיר השנה את 

המחוג על כנו; במידה ומגמות אלה יימשכו גם בשנה 

הבאה יהיה מקום לשקול להזיז אותו מעט בכיוון החיובי. 

ת ו מ ג מ
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זהות והזדהות

בארה״ב,  הן  החולפת  בשנה  שפורסמו   מחקרים 

הן בישראל והן בקהילות יהודיות אחרות העמיקו את 

הבנתנו את מצב הזהות היהודית העכשווית. המכון 

נרחב שנושאו  למדיניות העם היהודי פרסם מחקר 

חשובים  מחקרים  פורסמו  וכן  ישראלית,  יהדות 

)ארה״ב(,  וושינגטון  באיזור  היהודית  הקהילה   על 

ועל הקהילה היהודית בקנדה.

את  מעמיק  בישראל  היהודים  על  החדש  המחקר 

התובנות שהוצגו במחקר קודם של מכון פיו )2016(. 

)55%( מזדהים  הוא מלמד כי רוב היהודים בישראל 

עם סמלים וערכים לאומיים יהודיים ועם סמלים של 

מסורת ו/או דת יהודית. כפי שהחוקרים )שמואל רוזנר 

רוב  בתמציתיות,  זאת  ניסחו  פוקס(  קמיל  ופרופ׳ 

וגם  היהודים בישראל גם עושים קידוש בערב שבת 

תולים דגל ביום העצמאות. המחקר מכנה את קבוצת 

היהודים העיקרית בישראל ״יהודים-ישראלים״, וקובע 

כי העובדה שמרבית היהודים הישראלים מזדהים עם 

שני מימדים של זהות יהודית, מרמזת על כך שמדובר 

בזהות איתנה.

יש  זו  יחסית  גבוהה  לאומית-מסורתית  לזהות 

השלכות על מימד שלישי של זהות, הממד האזרחי-

הישראליות  את  מזהים  יהודים-ישראלים  פוליטי. 

עצמה עם יהודיות. 

זהות
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יהודי ישראל הדגיש גם את הדינמיקה  המחקר על 

שעיקר  מלמד  הוא  בישראל.  היהודית  הזהות  של 

השינויים בזהות הם לכיוון של פחות פרקטיקה דתית. 

בהתאם, יהודים דתיים נעשים מסורתיים או חילונים 

יהודים מסורתיים נעשים חילונים,  קצת מסורתיים. 

וכן הלאה. תהליך זה משפיע ככל הנראה על ערכיה 

של האוכלוסייה החילונית בישראל, שחלק ניכר ממנה 

מקיימת רמה גבוהה של קיום פרקטיקות מסורתיות 

)ליל סדר, בר מצווה וכדומה(.

אחר.  סיפור  מספרים  אמריקה  יהודי  על  מחקרים 

נורמה.  כיום  הם  לא-יהודים  עם  מעורבים  נישואים 

 )25-54 )גילאי  באמריקה  חרדים  לא  יהודים  בקרב 

יהודים. רק כמחצית  נשואים ללא  58% מהנשואים 

מהצאצאים של זוגות אלה גדלים כיהודים.

ייתכן כי השפעותיהן ארוכות הטווח של מגמות אלה 

יצומצמו במידת מה לנוכח השפעת גורמים אחרים. 

המחקר מלמד כי יהודים אמריקאים צעירים נוטים 

לתת לזהותם היהודית פירוש תרבותי, ולא אתני או 

דתי. פירוש כזה מאפשר יהודיות שגבולותיה פתוחים 

בהנהגה  פעילים  במקביל,  יהודי.  הלא  למרחב 

היהודית מדווחים כי בתי הכנסת החדשים, ה"פוסט-

זרמיים״ )קרי, לא שייכים לתנועות הדתיות המוכרות 

משויכים- יהודים  אליהם  מושכים  והממוסדות( 

כי לטענות אלה אין  )Borderland Jews(, אם  חלקית 

בשלב זה גיבוי מחקרי.  

גורם אחד המשפיע לטווח הארוך על מגמות אלה הוא 

העלייה במספרם של האורתודוכסים ובמיוחד החרדים 

 בארה״ב. בעוד שהפריון הממוצע של נשים יהודיות 

לא-אורתודוכסיות הוא 1.4 ילדים )הרבה פחות משיעור 

ההחלפה(, הפריון הממוצע של נשים אורתודוכסיות-

מודרניות הוא מעל 3 ילדים וזה של נשים חרדיות מעל 

5 ילדים. בהתאם, בחלק מהקהילות היהודיות בארה״ב 

הגיל  מקבוצות  ניכר  שיעור  מהווים  כבר  החרדים 

הצעירות. לחרדים זהות יהודית חזקה, ושיעור גבוה של 

שימור )כלומר, אין בקרבם כמעט נישואים מעורבים או 

התבוללות(. נתונים אלה הובילו את המכון למדיניות 

העם היהודי להקדיש את הדיאלוג השנתי לשנת 2019 

לדיון על דרכים להעמקת שיתוף האוכלוסיות החרדיות 

בחיי הקהילה היהודית ובחברה האמריקנית הכללית, 

בפוליטיקה ארצית ובשירות בממשל.  זאת מתוך דאגה 

כי מצב הדברים הנוכחי עלול לשחוק את השפעת 

הקהילה היהודית באמריקה.

הנישואים  אנגלית אחרות שיעור  דוברות  בתפוצות 

המעורבים נמוך במידה ניכרת מאשר בארצות הברית. 

על פי סקר של האוכלוסייה היהודית הקנדית שפורסם 

השנה, מדובר על שיעור של כ-23%. בקנדה, שיעור 

הנישואים המעורבים אינו גבוה יותר בקבוצות הגיל 

הצעירות. לפיכך, החוקרים סבורים שמדובר בקהילה 

גם  יהודית".  זהות  של  גבוהה  "עמידות  לה  שיש 

באוסטרליה שיעור הנישואים המעורבים נמוך במידה 

ניכרת מאשר בארה"ב )15-24.9%(, אך השיעור גבוה 

יותר ככל שמדובר בשכבת גיל צעירה יותר. 

העולם  בכל  משפיעה  האנטישמיות  ברמת  עלייה 

על הבעה פומבית של ערבות הדדית המחזקת את 

באירופה,  ובמיוחד  במקביל  ואולם  יהודית.  הזהות 

גילויי אנטישמיות ניכרים יותר בחיי היומיום ומערערים 

את תחושת הביטחון של היהודים. תגובתם של רוב 

היהודים בצרפת, בדנמרק ובשבדיה למצב דברים זה 

היתה הנמכה של הפרופיל היהודי והימנעות מלבוש 

כיהודיים  המזוהים  פריטים  נשיאה של  או  מאופיין, 

במרחב הציבורי. לנסיגה הדרגתית זו משגרת החיים 

ולעיתים מהקהילה היהודית עלולה להיות השפעה 

שלילית בטווח הארוך על הזהות היהודית.

ת ו מ ג מ
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קשרים בין קהילות יהודיות

לא  היהודיות  הקהילות  קשרי  של  הדינמיקה 

לעומת השנים הקודמות.  השתנתה השנה בהרבה 

בעולם  ניכרות  בעבר  שזוהו  ארוכות-טווח  מגמות 

כיום. בראשן, מגמה שקיבלה  גם  ובישראל  היהודי 

מישנה תוקף בשנה האחרונה: הממשלות בארה"ב 

המייצגים  פוליטיים  זרמים  בידי  נתונות  ובישראל 

ערכים של שמרנות, לאומיות ומסורת. בישראל רוב 

שבארה״ב  בעוד  זו,  בהנהגה  תומך  היהודי  הציבור 

רוב הציבור היהודי מתנגד לה. קיטוב זה מערער את 

הזיקה לישראל של יהודים בתפוצות הנוטים לעמדה 

ליברלית, במיוחד בקרב הדור הצעיר. חלק מיהודים 

אלה סבורים שישראל אינה נאמנה לערכים החשובים 

ביחסה של  בעיניהם, כאשר טענותיהם מתמקדות 

במצב  ישראל,  ערביי  במעמד  לפלסטינים,  ישראל 

דת  ליחסי  הנוגעות  בשאלות  המינים,  בין  השוויון 

ועוד. הקיטוב  ומדינה, בחשדות לשחיתות שלטונית 

הפוליטי-פנימי בארה"ב, לצד הדומיננטיות של האגף 

הפוליטי הימני בישראל, שהוכחה מחדש בבחירות 

שנערכו השנה, מקשים על פיתוח תחושת הסולידריות 

של קבוצות אלה עם ישראל. 

בנוסף למגמה נמשכת זו, ראוי לציין כמה התפתחויות 

נוספות שאירעו השנה שהיתה להן השלכה על מצב 

היחסים בין קהילות יהודיות: 1. השפעתן של תופעות 

קשרים

י

ד ש

ב מ
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אנטישמיות )להרחבה בעניין זה, ראו בהמשך את מדד 

2. מגמות פוליטיות בארה״ב,  האנטישמיות המשולב(. 

ליחסה של המפלגה  הנוגעות  ובראשן התפתחויות 

 – בה  תומכים  ארה״ב  יהודי  שרוב   – הדמוקרטית 

3. הבנת יהודי התפוצות את העברת ״חוק  לישראל. 

4. הבחירות בישראל  הלאום״ הישראלי ומשמעויותיו. 

והמדיניות המסתמנת בעקבותיהן.

התפתחויות אלה השפיעו במידת-מה על הדינמיקה 

כי, לא בכל המקרים קל להכריע  של היחסים. אם 

האם מדובר בהשפעה לכיוון חיובי )חיזוק הקשר( או 

)החלשתו(. הטבלה הבאה מתארת בקצרה  שלילי 

שתרמו   2018-2019 בשנים  והתפתחויות  מגמות 

קהילות  בין  הקשרים  של  החלשתם  או  לחיזוקם 

ישראל- – בדגש על קשרי  יהודיות ברחבי העולם 

בין ישראל  וטיב היחסים  תפוצות. מובן שלעוצמת 

לבין יהודים במדינות אחרות, במיוחד בארה"ב, ישנה 

השלכה גם על מימדים אחרים הנוגעים למצבו של 

והזדהות,  גיאופוליטיקה, או זהות  העם היהודי, כמו 

הנזכרים בפרקים אחרים. 

בשל  בעיקר  לאחור  מעט  השנה  הוזז  השעון 

התפתחויות שהוזכרו הנוגעות לזירה הפוליטית.

דינמיקות מחלישות קשרדינמיקות מחזקות קשרהתפתחות

ממשלות ימין 
בישראל ובארה״ב

הממשלות אינן בעימות שמעמיד את 
 היהודים מול צורך ״לבחור צד״ 

)כפי שהיה בימי הממשל הקודם(

מקשה על רוב יהודי ארה״ב המתנגדים 
לימין. מחדד את הפער בין העמדות 

הפוליטיות של יהודי ישראל ויהודי ארה״ב

התגברות 
האנטישמיות

מובילה לטענות הדדיות על מדיניות מחוללת סולידריות כלל יהודית
ה״מעודדת״ אנטישמיות

מגמות גלובליות 
אחרות )להרחבה: 
ראו הפרק העוסק 

בגיאופוליטיקה(

חוסר יציבות מגביר את הצורך בקשר 
לקהילה שיציבותה חזקה )ישראל(

 אפשרות להתנגשות בין האינטרס 
הישראלי לאינטרסים יהודיים מקומיים

סטטוס קוו דת-
מדינה בישראל

נתונים שהוצגו השנה מלמדים על עלייה 
בהזדהות עם היהדות הליברלית בקרב 

יהודים בישראל

מחוללי פער קבועים טרם באו על פתרונם 
)כותל, גיור, נישואים(, ואחרים מצטרפים 

אליהם )צמצום כוח בית המשפט להכריע 
בנושאים אלה(

 עיגון מודגש של ישראל כמדינת הלאום חוק הלאום
של העם היהודי

מחלוקת בין הרוב בישראל לרוב ביהדות 
התפוצות בהקשר להשפעת החוק על 

מעמד הלא יהודים בישראל

ת ו מ ג מ
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משאבים חומריים

של  החומרי  מצבם  את  המציג  השעון  השנה,  גם 

על  זו מתבססת  שינוי. מסקנה  ללא  נותר  היהודים 

איזון בין אינדיקטורים חיוביים ועדכניים לבין מגמות 

המרמזות על אפשרות לקשיים בהמשך הדרך. 

ישראל היא המחולל העיקרי של הון בעולם היהודי, 

והיא ממשיכה להציג כלכלה איתנה. הקצב הנמוך 

של האינפלציה, העלייה היציבה בשיעור התעסוקה 

והיציבות המקרו-כלכלית – כל אלה מעידים על כך. אין 

ספק שמספר רב של מדינות בעולם היו שמחות להציג 

תנאים כלכליים כמו של ישראל. הגירעון הממשלתי 

אמנם גבוה מכפי שתוכנן, אך עדיין בר-ניהול בהתייחס 

להיקף הכלכלה הישראלית. 

עתידה  על  טווח  ארוך  במבט  הסתכלות  זאת,  עם 

לסכנות  התייחסות  מחייבת  ישראל  של  הכלכלי 

האורבות בהמשך. רמת הפרודוקטיביות של ישראל 

במדינות  הרמות  לעומת  וכן קצב הצמיחה,  נמוכה, 

של  השילוב   .OECD בארגון  החברות  אחרות 

שמייצר  זה  הוא  באוכלוסייה  וגידול  פרודוקטיביות 

צמיחה כלכלית. אלא שמבט על מצבה הכלכלי של 

ישראל בניכוי מגזר ההיטק המצומצם יחסית, מלמד 

על קשיים. סיבה נוספת לדאגה מספקים המדדים על 

מצבה של מערכת החינוך. הן בהקשר לדמוגרפיה והן 

בהקשר לחינוך, דומה כי אין עלייה יחסית בגודלו היחסי 

של המגזר היצרני. כמו כן, מערכת חלוקת משאבים לא 

יעילה גורמת לכך שמחיריהם של מוצרים רבים גבוהים 

20192018

משאבים

י

ד ש

ב מ
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)בכך, יש להם תרומה לביטחון תעסוקתי(. המחירים 

קבוצות  שתי  בין  הפער  את  מחדדים  רק  הגבוהים 

בישראל שמצבן הכלכלי שונה. 

הכלכלה בישראל מוגדרת על ידי כלכלנים כ"פתוחה" 

משמע, גם ייצוא וגם ייבוא משחקים תפקיד משמעותי 

בהכנסות הלאומיות. שינויים באקלים הכלכלי העולמי, 

שעליו ישראל מסתמכת, עלולים גם הם לבשר על 

קשיים. ישראל פרחה במערכת שהנטייה הטבעית שלה 

היא להתפתח לכיוון של סחר חופשי. דוגמא למערכת 

זו אפשר לראות בהסכם הסחר החופשי שנחתם עם 

ארצות הברית בשנת 1985, שבזכותו מוצרים ישראלים 

זוכים לפטור ממס בשוק האמריקאי. לישראל הסכמים 

דומים עם מדינות שונות בעולם. אך העקרונות של סחר 

חופשי שעליהם ישראל נסמכת נתונים תחת מתקפה, 

בעיקר בארה״ב, שהייתה נדיבה לישראל בעבר. 

אם הגישה החופשית שיש לישראל לשוק האמריקאי 

להסדרים  לנושא  ותהפוך  הנורמה  להיות  תפסיק 

מיוחדים שיחייבו משא ומתן פרטני, הייצור הישראלי 

עלול להיפגע. אם השותפים הבינלאומיים של ישראל 

למסחר יכריחו אותה לפתוח את שעריה ליותר תחרות, 

אפשר לשער שהצרכן הישראלי ירוויח, אך עלולה להיות 

פגיעה בתעסוקה, בעיקר בעובדים במגזרי הלואו-טק. 

הקהילה  ובהן  לישראל,  מחוץ  היהודיות  הקהילות 

מאז  יציבות  על  שומרות  אמריקה,  בצפון  הגדולה 

ההחלמה מהמשבר הכלכלי של העשור הקודם. המכון 

למדיניות העם היהודי ממשיך במאמץ, שעליו דיווחנו 

בהערכה השנתית של השנה שעברה, להבין לעומק את 

מצבם החומרי של המוסדות החיוניים לקיומה של זהות 

יהודית בארה״ב. תוצאות מאמץ זה יסוכמו בחוברת 

נפרדת בהמשך השנה. 

ת ו מ ג מ
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הזירה הגיאופוליטית 

שינויים במאפייני הסדר העולמי מבשרים שינוי 	 

במפת האתגרים וההזדמנויות של ישראל והעם 

היהודי.

למרות הישגים משמעותיים, השנה האחרונה 	 

לבעיות  סימנה תפנית שמבטיחה פתרון  לא 

האסטרטגיות היסודיות שבפניהן ניצבת ישראל: 

איומים ביטחוניים )בעיקר מצד איראן ובעלות 

בריתה( והאתגר הפלסטיני. 

קשיים בשמירת יציבותו של משולש היחסים 	 

ישראל-ארה״ב-יהדות ארה״ב.

פתיחה

השנה החולפת, כמו קודמותיה, התאפיינה במציאות 

ועל  ישראל  על  שמשפיעה  דואלית  גיאופוליטית 

העם היהודי כולו. מצד אחד – ישראל חזקה צבאית 

על  החונים  סדירים  צבאות  של  מאיום  ומשוחררת 

גבולה, יחסיה עם הבית הלבן בשיאם, היא מקיימת 

את  מרחיבה  רוסיה,  עם  הדוקים  עבודה  קשרי 

יחסיה הכלכליים עם סין, מעמיקה את רשת קשריה 

כלכלית  עוצמה  ולרשותה  והבינלאומיים,  האזוריים 

המאפשרים  התיכון,  בים  גז  ומשאבי  וטכנולוגית 

ומינוף עתידי לחיזוק  אזוריות,  חבירות אסטרטגיות 

מעמדה הגיאופוליטי של ישראל מול אירופה וגורמים 

נוספים )על פי נתוני הבנק העולמי לשנת 2018 התל״ג 

הנומינלי לנפש בישראל גבוה מזה של יפן וצרפת(. 

מצד שני – על האופק האסטרטגי של ישראל מעיבים 

צללים הנובעים מהשאיפות האסטרטגיות של איראן, 

משבריריות הזירה הישראלית-פלסטינית, ומצרימות 

ירושלים-וושינגטון- האסטרטגי:  היחסים  במשולש 

יהדות ארה"ב. 

ישראל מצויה בעימות צבאי ישיר עם איראן, החותרת 

תוך  התיכון  הים  עד  המשתרע  השפעה  למרחב 

הישענות על כוחו של ארגון חיזבאללה בלבנון ושימוש 

חזית צבאית  לגבש  כדי  ועיראק  סוריה  בשטחן של 

מאיימת מול ישראל. הסכם הגרעין המתערער הותיר 

על כנן את שאיפות הגרעין של טהראן ואת התשתיות 

שפיתחה למימושן, ולכן איום הגרעין האיראני עלול 

להציב אתגר מחודש בהתראה קצרה מראש. היעדר 

פתרון לבעיה הפלסטינית מזין עוינות כלפי ישראל 

לפגוע  ומאיים  שלה,  לגיטימציה  לדה  וניסיונות 

בהמשך באופייה היהודי של המדינה. וכן ישנה סכנה 

להידרדרות אלימה בזירה אחת או יותר - מול חמאס, 

חיזבאללה, איראן, סוריה וכן בשטחי יהודה ושומרון. 

לשינויים  מתווספים  אלה  יציבות  מערערי  נתונים 

במאפייני הסדר העולמי: שחיקת האתוס הליברלי-

ורוסיה  סין  של  היחסי  כוחן  עלייתן  דמוקרטי, 

ועניינה הפוחת של ארה"ב בהנהגת  האוטוקרטיות, 

הסדר העולמי, ובהשקעת משאבים ומעורבות במזה"ת. 

ב ח ו ר ת  ו ר י ק ס
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טיפוח היחסים המיוחדים של ישראל וארה"ב, שהם 

מרכיב מרכזי בעוצמתה של ישראל ובכוח ההרתעה 

שלה, נעשה מסובך יותר, הן לנוכח הקושי לשמור על 

בין  והן לנוכח המתח  אהדה דו-מפלגתית לישראל, 

ממשלת ישראל לבין ציבורים נרחבים ביהדות ארה"ב, 

המכרסם בעוצמתו של משולש היחסים האסטרטגי: 

ירושלים-וושינגטון-יהדות ארה"ב.

של  האסטרטגי  המאזן 

אתגרים  כולל  ישראל 

שיש  מעגלים  במספר 

א.  אינטראקציה:  ביניהם 

)בדגש  הבינ"ל  המערכת 

והתנהלותה  מעמדה  על 

האיומים  ב.  ארה"ב(  של 

שהמכלול  וההזדמנויות 

האזורי מציב בפני ישראל 

ג. המכלול הפלסטיני  ד. 

 : האסטרטגי המשולש 

- ן ו ט ג נ י ש ו ו - ם י ל ש ו ר י

למעגלים  ארה"ב.  יהדות 

השפעה  נודעת  אלה 

חוסנם  על  משמעותית 

של ישראל והעם היהודי, 

זו תתמקד בהם. וסקירה 

א  המערכת הבינ"ל

בעשור האחרון ניכרים שינויי מגמה המציבים סימני 

ימיה  יציבות הסדר העולמי ששרר מאז  על  שאלה 

הראשונים של ישראל, ושהושפע משמעותית מכוחה 

הסדר  תבנית  הליברלית-דמוקרטית.  התפיסה  של 

העולם  מלחמת  תום  לאחר  שהתפתחה  העולמי 

השנייה שיקפה אמנם יריבות בין הכוחות הדמוקרטים-

לבין הכוחות האוטוריטאריים, אך מדינות  ליברלים 

למערכת  ליצוק  השכילו  ארה"ב,  ובראשן  המערב, 

העולמית ולמוסדותיה ערכים המשקפים את תפיסות 

הדמוקרטיה והליברליזם. בבסיס גישה זו עמדה ההנחה 

מדינות  כאשר  השגה  ברי  נעשים  ושגשוג  שלום  כי 

מאמצות את השיטה הדמוקרטית ומקדשות ערכים 

של חירות וזכויות אדם. 

החזון  מלוא  את  מימש  לא  העולמי  שהסדר  אלא 

ושגשוג.  יציבות, חירות  שהבטיח, שבמוקדו ביטחון, 

האחרון  מהעשור  והאכזבות  הכישלונות  רשימת 

ארוכה: המשבר הפיננסי של 2008, העמקת אי-השוויון 

הכלכלי, דעיכת התקווה שהצית "האביב הערבי", פיגועי 

טרור, גלי הגירה, ערעור תחושת הביטחון האישי. אלה 

התבטאו בירידה בכוחן של ממשלות להתמודד עם 

אתגרים מקומיים וגלובליים )בין היתר על רקע מעבר 

של עוצמה ומשאבים מהמדינה לתאגידים בינלאומיים(, 

במשברי זהות וכלכלה העוברים על אירופה, בהחלטת 

במלחמות  ארה"ב  של  בכישלונותיה  ה"ברקזיט", 

בעיראק ובאפגניסטן, בחתרנותה של איראן והסכם 

הגרעין הבעייתי שממנו פרשה ארה"ב, באיום הגרעיני 

שמציבה צפון קוריאה, באוזלת היד הבינלאומית לנוכח 

הטרגדיה בסוריה, ועוד. 

קשיים אלה הביאו להתגברות של מגמות השוחקות את 

האתוס הליברלי-דמוקרטי: פופוליזם, לאומיות, עויינות 

כלפי האליטות )שבמקרים רבים מזוהות עם האתוס 

סחר,  מלחמות  פרוטקציוניזם,  הדמוקרטי-ליברלי(, 

הקצנה פוליטית, התחזקות של תנועות ימין קיצוני, 

וזרים,  מיעוטים  הדרת  ותרבותית,  לאומית  בדלנות 

חסימת גבולות למהגרים, מאבק בגלובליזציה וברב-

תרבותיות ועוד. מדד ה-Freedom House מלמד כי 

ב-13 השנים האחרונות נרשמת נסיגה עקבית בזכויות 

תמה  אין  העולם.1  ברחבי  פוליטיות  ובזכויות  אזרח 

שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין כבר הספיד את התפיסה 

הליברלית כאשר קבע כי "עבר זמנה".2 

במקביל למכלול סממני השחיקה בסדר הליברלי-

גובר.  משיכה  כוח  בעלת  חלופה  מופיעה  דמוקרטי 

בעשור האחרון 
ניכרים שינויי 

מגמה המציבים 
סימני שאלה 

על יציבות 
הסדר העולמי 

ששרר מאז ימיה 
הראשונים של 

ישראל, ושהושפע 
משמעותית 
מכוחה של 

התפיסה 
ליברלית-

דמוקרטית
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שמציע  לזה  אלטרנטיבי  משטרי  מודל  מציעה  סין 

המערב: פיתוח כלכלי מהיר ועקבי ללא שיטת ממשל 

כאשר  אדם,  זכויות  על  הקפדה  וללא  דמוקרטית 

הלגיטימציה לשליט אינה נרכשת בקלפי אלא בתפקוד 

יעיל ובהצגת הישגים. הצמיחה הכלכלית המרשימה 

40 שנה והיא פועלת  של סין נמשכת בהתמדה כבר 

ואת  לתוצרתה  רחוק את השווקים  לטווח  להבטיח 

יכולתה לספק לעצמה אנרגיה, מזון ומחצבים. יוזמתה: 

"חגורה אחת ודרך אחת" אמורה לחברה עם אירופה 

ואסיה ולהקיף שוק ענק של כ-4.4 מיליארד איש ב-26 

מדינות. ארה"ב חשדנית ביחסה לפרויקט ורואה בו 

כלי להרחבת השפעתה של סין בעולם. אלא שמדינות 

וושינגטון.  של  מאזהרותיה  מתרשמות  אינן  העולם 

2019 אירחה סין בפסגת "חגורה אחת ודרך  באפריל 

אחת" 37 מנהיגים זרים ועמם 5000 משתתפים מ- 150 

מדינות ו-90 ארגונים בינ"ל שרובם ככולם מבקשים 

להיות חלק מן הפרויקט.

למחצית  הנפט  מקור  הוא  התיכון  שהמזרח  מאחר 

מהתצרוכת הסינית, טבעי שעניינה באזור יגבר והיא 

אכן מרחיבה בו את השקעותיה. גם ישראל מופיעה 

על מפת תכניותיה השאפתניות של סין אשר ב-2018 

הפכה לשותפת הסחר השנייה של ישראל לאחר ארה"ב. 

סין מעורבת בפרויקטים משמעותיים בתחום התשתית 

בישראל: מנהרות הכרמל, הרכבת הקלה בתל אביב, 

הרחבת נמל חיפה והפעלתו החל מ-2021 למשך 25 

יש,  לישראל  ועוד.  נמל חדש באשדוד,  שנה, הקמת 

כמובן, עניין לטפח את יחסיה עם סין, אלא שעליה 

לנווט את דרכה בזהירות לנוכח היריבות הבין-מעצמתית 

וההכרח שלא לפגוע ביחסים האסטרטגיים עם ארה"ב. 

וושינגטון כבר הזהירה את ישראל כי הקשר המעמיק 

עם סין עלול לפגוע בקשרים הביטחוניים של ישראל 

עם ארה"ב. שר החוץ מייק פומפאו אף התריע פומבית 
להיפגע.3 עלול  ישראל  עם  המודיעיני  השיתוף  כי 

המעצמות האוטוריטאריות שניצבות מול ארה"ב - סין 

ורוסיה - רואות את עצמן בפרספקטיבה היסטורית 

סדר  של  הגיונו  את  מקבלות  ואינן  כמעצמות-על, 

ידי המערב ומתעלם מעוצמתן.  עולמי המוכתב על 

הן נוהגות באסרטיביות אסטרטגית גוברת וטוענות כי 

הלגיטימיות של מעמדן אינה נופלת מזו של ארה"ב 

תחת  מתמשכים(.  חולשה  סימני  )המגלה  ואירופה 

הנהגתו של הנשיא פוטין, רוסיה שפלשה וסיפחה את 

חצי האי קרים ומחזיקה חלקים ממזרח אוקראינה, 

אינה נרתעת מפתיחה באש והשתלטות על ספינות 

 .)2018 של הצי האוקראיני במצרי קרץ' )25 נובמבר 

היא שיגרה מפציצים אסטרטגיים לוונצואלה הנמצאת 

כוחה  בעימות עם ארה"ב, שידרה מסר למערב על 

בתרגיל הצבאי הענק ווסטוק, שבו השתתפו 300,000 

חיילים, 36,000 טנקים ו-1000 מטוסים, מהווה שחקן 

מרכזי בהכתבת ההסדרים בסוריה ומתחרה עם ארה"ב 

על שוק הנשק במזה"ת. 

סין מצידה מפנה משאבים לבניית צבא מודרני )תקציב 

הביטחון הסיני הוא השני בגודלו בעולם אחרי ארה"ב(, 

ומוסיפה לנקוט צעדים אגרסיביים כדי להפגין בעלות 

בראשית  ג'ינפינג קרא  שי  הנשיא  הדרומי.  סין  בים 

השנה לקציני צבאו להיות מוכנים למלחמה וחזר על 

זכותה של סין להשתמש בכוח כדי להביא לאיחודה 

של טאיוואן.

אפשר לשער כי בטווח הנראה לעין "הסדר העולמי" 

)ויש האומרים "האי-סדר העולמי"( ישקף ביתר תוקף 

ואת האסרטיביות האסטרטגית  כוחן המתעצם  את 

של רוסיה וסין. יסייע לכך עניינה הפוחת של ארה"ב 

בדומיננטיות בזירה הבינ"ל. 

מעצבי המדיניות בישראל ובעם היהודי אינם יכולים 

לשנות מגמות גלובליות, אך ׂשומה עליהם לבחון את 

ההשלכות האפשריות שלהן על ישראל ועל התפוצות. 

של  לשיקולים  מופחת  המייחס משקל  עולמי  סדר 

זכויות אדם וזכויות דמוקרטיות יוריד מהלחץ המופעל 

היא  שבה  למציאות  קץ  לשים  ישראל  על  לעיתים 
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שלה  האינטרסים  למימוש  כוח  להפעלת  נדרשת 

וכן ממשיכה, בשפת מבקריה,  ולהגנה על ביטחונה, 

"לשלוט על עם זר נטול זכויות לאומיות ופוליטיות". 

יתכן שבעולם כזה יתאפשרו ביתר קלות גם מהלכים 

חד-צדדיים של ישראל בשטחים. עם זאת, יש לקחת 

סנטימנטים",  "חסרת  בינ"ל  שהתנהלות  בחשבון 

האדישה לשיח המעוגן בערכים, עלולה להקשות על 

ישראל במקרה שהאינטרסים של המעצמות ייטו נגד 

האינטרסים של ישראל. בהקשר זה מטריד במיוחד 

המעצמה  ארה"ב,  של  הבינ"ל  במעמדה  הכרסום  

שידידותה וסיועה קריטיים לישראל, ושהיא גם בית 

לקהילה משגשגת של כמחצית מהעם היהודי. מגמה זו 

עלולה להוביל לשחיקה הדרגתית בכוח ההרתעה של 

ישראל ובעוצמה המיוחסת לה. 

בנוסף, המציאות הגלובאלית המתוארת כאן מציבה 

לישראל דילמה: כיצד לנהוג במדינות המפגינות ידידות 

לישראל ששליטיהן מתרחקים מנורמות דמוקרטיות 

ושתחת כנפיהם פורחים אלמנטים אנטישמיים.

ארה"ב:  העמקת הקיטוב הפנימי

נאמן לסיסמתו "אמריקה פירסט", הנשיא טראמפ אינו 

מגלה עניין בשמירה על מעמדה של ארה"ב כמנהיגת 

עולם הדוחפת לערכים של דמוקרטיה וזכויות אדם. 

המערביות  לבעלות-בריתה  סנטימנטים  נעדר  הוא 

של ארה"ב, שלדידו ניצלו את נדיבותה, ותובע שהן 

תישאנה בעצמן בהוצאות ההגנה שלהן. לטראמפ אין 

ענין בטיפוח מוסדות ואמנות בינ"ל. הוא נטש את הסכם 

האקלים, נטש את הסכם הגרעין עם איראן, נוטש את 

הסכם בקרת הנשק INF עם מוסקבה,4 מתנגד לאמנת 

האו"ם בנושא ההגירה, הותיר תחושות קשות בקרב 

מנהיגי אירופה ביחס למחויבותו לברית נאט"ו, נוקט 

גישה כלכלית פרוטקציוניסטית, נכנס למלחמת סחר 

עם בייג'ינג )היודעת עליות ומורדות לנוכח אינטרס 

הדדי לא להידרדר למשבר שיפגע בשני הצדדים(. הוא 

מצמצם את סיוע החוץ ואת המימון של מוסדות בינ"ל, 

מתקוטט עם בעלות הברית המסורתיות של ארה"ב 

)למעט, עד כה, ישראל( ואף אינו מסתיר את אהדתו 

לבזבז  לא  טראמפ  של  העדפתו  למרות  לעריצים. 

משאבים על הזירה הבינ"ל, זירה זו מציבה לו אתגרים 

המחייבים הכרעות קשות שמהן קשה להימלט. גישתו 

ונטייתו לאירועים תיאטרליים  נעדרת הסנטימנטים 

עשויות להובילו למהלכים מפתיעים. 

כמה שאלות מרכזיות, שהכרעותיו בהן יכתיבו את פני 

הזירה הבינ"ל בשנה הקרובה, נותרו פתוחות. ביניהן: 

כיצד ינהל את המשבר עם איראן )על כך בהמשך(, 

וכיצד ישלים את המהלך שהחל מול צפון קוריאה. 

נשיאותו של טראמפ מבטאת ומחדדת את הקיטוב 

מן  להתעלם  אין  בארה"ב.  השורר  האידיאולוגי 

האפשרות שלאחר עזיבת טראמפ את הבית הלבן, 

המטוטלת האידיאולוגית תיטה בכיוון המנוגד, אך גם 

מעורבות  הגברת  בהכרח  משמעותה  אין  כזו  הטיה 

אמריקאית בעולם, כפי שהוכח בתקופת נשיאותו של 

מועמדים  של  מדבריהם  שעולה  וכפי  אובמה,  ברק 

דמוקרטים לנשיאות בבחירות 2020.

ב  איומים והזדמנויות במזרח התיכון

מאירגוני  נובע  ישראל  על  המידי  הביטחוני  האיום 

יכולת צבאית ומאיראן, החותרת לבנות  טרור בעלי 

חזית צבאית אפקטיבית מול ישראל בסוריה, בלבנון 

תקיפות  בעקבות  לנקמה  והמשחרת  ובעיראק, 

ישראליות מתמשכות, שמטרתן להשמיד את התשתית 

הצבאית שהקימה מחוץ לגבולה. למרות שצבא סוריה 

מותש משנות מלחמת האזרחים, שחיזבאללה הגיר 

דם רב בלחימה, ושחמאס מבודד ומוחלש - התפרצות 

אלימה מול אויבים אלה אפשרית. 
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תהפוכות:  ורב  אלים  באזור  להתנהל  ישראל  על 

מלחמות, גלי פליטים, משברים הומניטריים, כלכלה 

אוטוריטרי  מרכזי  שלטון  אבטלה,  מדשדשת, 

הדוגלות  ותנועות  טרור,  אירגוני  של  פריחה  כושל, 

באידיאולוגיות אסלמיות רדיקליות. התבוסה שספג 

דאע"ש אינה מבטיחה את חיסול התשתית החברתית 

פיגועי  לבצע  יכולתו  ואת  צמח,  שעליה  והדתית 

 21( בסרילנקה  שהתרחש  זה  כדוגמת  קשים  טרור 

250 איש. שני שלישים  2019( בו נהרגו מעל  אפריל 

ומטה   29 בני  צעירים  הם  התיכון  המזרח  מתושבי 

ושיעור האבטלה בקרבם הוא כ-30 אחוז )כפול מן 

גם  מורחקים  הממוצע הכלל-עולמי(. צעירים אלה 

מיכולת להשתתף בתהליך פוליטי של ממש. הזיקה 

השבטית והחמולתית גוברת על המחויבות האזרחית 

למדינה, השלטון המרכזי כושל והמסגרת המדינתית 

נחלשת ולעיתים קורסת ומעמיקה את תפוצתן באזור 

של "מדינות כושלות", אשר שלטונן על הטריטוריה 

החוקית שלהן חלקי בלבד )סוריה, לבנון, לוב, תימן, 

סודן עיראק(. 

הוואקום שנוצר בשל השחיקה בעניינה של ארה"ב 

לשחקן  להפוך  לרוסיה  מאפשר  באזור  במעורבות 

דומיננטי עם נוכחות צבאית בזירה הסורית השכנה 

לישראל. למרות יחסי העבודה הטובים של ירושלים 

ומוסקבה, מפגש אינטרסים בין רוסיה ובין אויבי ישראל 

המושבעים הוא מציאות מטרידה. 

האיום שמציבים איראן והטרור האסלאמי מקרבים 

את האינטרסים של ישראל לאלה של מדינות ערביות 

סוניות, שתוצאתו שת"פ ביטחוני חסר תקדים. השיתוק 

בתהליך המדיני מול הפלסטינים אינו מונע, בשלב זה, 

התפתחות ביחסים אלה אף כי הוא מקשה על נרמולם 

הפומבי. ראש המוסד יוסי כהן אמר כי ארגונו "מאתר 

כיום הזדמנות נדירה  - אולי ראשונה בהיסטוריה של 

המזרח התיכון - להגיע להבנה אזורית שתוביל להסכם 

גם אתגר  אזורית שכזו תורם  כולל".5 להבנה  שלום 

ניצולם של מאגרי הגז שהתגלו בים התיכון. ואכן, השנה 

התכנס בקהיר "פורום הגז של מזרח הים התיכון" )14 

ינואר, ו-25 יולי, 2019( בהשתתפות נציגים של מצרים, 

ירדן, ישראל והרש"פ. אתגר  יוון, קפריסין, איטליה, 

הגז דוחף גם את לבנון לבחון הסכמות עם ישראל על 

גבול ימי, כדי לאפשר ניצול של מרבצי הגז שבתחומה. 

איראן: עימות מתגבר 

מהסכם  ארה"ב  פרישת 

הגרעין עם איראן )מאי 2018(, 

ומעבר לעימות צבאי ישיר בין 

ישראל לבין איראן בסוריה, 

על  חשובות  דרך  אבני  הן 

מפת האיום שאיראן מציבה 

הממשלה  ראש  לישראל. 

נתניהו התריע שישראל לא 

ולא  גרעינית  איראן  תתיר 

תשלים עם איראן הפורסת 

שכנה  במדינה  כוחות 

היוצא  הרמטכ"ל  לישראל. 

גדי איזנקוט חשף שישראל 

מטרות״  "אלפי  תקפה 

איראניות ״בלי שקיבלנו אחריות או ביקשנו קרדיט",6 

וקבע שישראל מנעה מאיראן להשלים בסוריה "חזון 

גרנדיוזי" של בניית תשתית צבאית )העיתונות הבינ"ל 

מדווחת לאחרונה כי ישראל תוקפת מטרות איראניות 

אף בעיראק(. עם זאת, איראן לא ויתרה על שאיפותיה 

בסוריה והיא עודה פעילה בגיוס בעלי ברית מקומיים 

והקמת מיליציות הסרות למרותה. מבחינת האיראנים, 

החשבון עם ישראל עדיין פתוח, ולכן מחייב להיערך 

לנקמה איראנית גם נגד מטרות ישראליות ויהודיות בחו"ל. 

עדות אחרונה לכך היה ניסיון איראני, שסוכל בתקיפה 

מקדימה של חיל האוויר, לשגר משטח סוריה רחפני נפץ 

נגד מטרות ישראליות בצפון הארץ  )24 אוגוסט 2019(.

התפתחויות אלה 
מלמדות כי על 
ישראל להיערך 

הן לפתיחתו 
האפשרית של 
מו"מ מחודש 

בין ארה"ב 
ובין איראן 

והן להחרפת 
מהלכיה 

הצבאיים 
של טהרן עד 
להתלקחות 

מלחמתית
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חתרנותה האזורית של טהראן נמשכת. לאחר שפרשה 

מהסכם הגרעין, ארה"ב הציבה לאיראנים 12 דרישות 

כתנאי לעסקה חדשה, שהבולטות בהן: עצירת העשרת 

אורניום, מתן נגישות מוחלטת לפיקוח, הפסקת פיתוחם 

של טילים שבכוחם לשאת ראש-חץ גרעיני, הפסקת 

תמיכה בארגונים מיליטנטים כמו חיזבאללה, חמאס 

והג'יהאד האסלמי, פינוי כוחותיה של איראן מסוריה 

והפסקת האיומים להשמיד את ישראל. כדי להניע 

את טהרן לקבל דרישות אלה ארה"ב נוקטת במדיניות 

של "לחץ מקסימלי", שבמסגרתו הוחרפו הסנקציות 

הכלכליות על איראן ומשמרות המהפכה הוכרזו כארגון 

טרור. סעודיה ואיחוד האמירויות משתפות פעולה עם 

המהלך האמריקני ומבטיחות למנוע מחסור שעלול 

להיווצר בשוק הנפט. ארה"ב שבה וקוראת לאיראן 

לנהל שיחות על תיקון הסכם הגרעין, אך טהרן משיבה 

שלא תיכנס למו"מ כל עוד הסנקציות בעינן. דבריו 

האופטימיים של טראמפ בתום ועידת ה G-7 בצרפת 

)26 אוגוסט 2019( על אפשרות להגיע להסכם גרעין 

מעודכן )והופעתו של שר החוץ האיראני זריף בשולי 

למידת  בנוגע  בישראל  עוררו חששות  ההתכנסות(, 

בעבר.  שהציב  התנאים  ב-12  הנשיא  של  דבקותו 

הסנקציות החריפו מאוד את המשבר הכלכלי באיראן, 

והעלו את סף המתיחות באזור. ארה"ב תגברה את 

כוחותיה במפרץ, אך איראן לא נרתעה ומימשה את 

יימשכו  אם  הגרעין  הסכם  ממגבלות  לחרוג  איומה 

הסנקציות. בראשית יולי 2019 האיראנים חצו את סף 

ייצור האורניום המועשר הן בכמות )שהוגבלה ל- 300 

ק"ג( והן באחוז ההעשרה )שהוגבל ל- 3.67%(. טהראן 

מבטיחה להתמיד במסלול ההפרות ולהעמיקן בהדרגה, 

וצעדים אלה מתלווים למהלכים אלימים שבהם היא 

נוקטת במפרץ. כוחותיה פגעו במכליות נפט, כדי לשדר 

מסר על יכולתה לחסום את מיצרי הורמוז ובכך לפגוע 

האנרגיה  מאספקת   20% )מעל  העולמית  בכלכלה 

העולמית עוברת בנתיב זה(. איראן הפילה מטוס ביון 

ללא טייס אמריקני שטס לטענתה מעל שטחה, מהלך 

שארה״ב עדיין לא הגיבה עליו. בהמשך לכדה איראן 

מכלית נפט ששטה תחת דגל בריטי, כגמול על מעצר 

מכלית נפט איראנית במצרי גיברלטר שבועיים קודם 

לכן על ידי כוח ימי בריטי )המכלית, שהייתה בדרכה 

לסוריה, הפרה את מדיניות הסנקציות של האיחוד 

האירופי כנגד דמשק(. ארה"ב אינה מפעילה בשלב זה 

את כוחה הרב המוצב באזור המפרץ והנשיא טראמפ 

מבהיר כי אין הצדקה לכך שארה"ב תיקח על כתפיה 

את אבטחת נתיבי הנפט שמשרתים מדינות אחרות. 

התפתחויות אלה מלמדות כי על ישראל להיערך הן 

לפתיחתו האפשרית של מו"מ מחודש בין ארה"ב ובין 

איראן, והן להחרפת מהלכיה הצבאיים של טהרן עד 

להתלקחות מלחמתית מול ארה"ב, לקריסה מוחלטת 

של הסכם הגרעין ולחידוש האיום הגרעיני האיראני.

חיזבאללה: יריב מחוזק

בשנה החולפת העמיקה אחיזתו של חיזבאללה בלבנון. 

ביותר  כיום  מחזיקים  הפוליטיים  ושותפיו  הארגון 

ובשליטתם  הלבנוני  בפרלמנט  המושבים  ממחצית 

בתקציבים  שימוש  המאפשרים  ממשלה  משרדי 

מעשור  יותר  כבר  נרתע  חיזבאללה  ממלכתיים. 

מפתיחת חזית לחימה עם ישראל, ואף נמנע מלהגיב 

נגד שיירות נשק  על תקיפות חיל האוויר הישראלי 

אסטרטגי שיועדו לו מאיראן ומסוריה. תמונה זו עלולה 

ישראלים  להשתנות בעקבות תקיפת שני מזל"טים 

באזור מושבן של מפקדות חיזבאללה בדרום ביירות. 

2019( כי  )25 אוגוסט  מזכ"ל הארגון נסראללה טען 

ישראל הפרה בכך את כללי המשחק שמוסדו מאז 

הסכסוך  כך  ועקב  ב-2006,  השנייה  לבנון  מלחמת 

עם ישראל "נכנס לשלב חדש" וכי על ישראל לצפות 

לתגובה מידית. 

חיזבאללה אמנם הקיז דם רב בסוריה, אך רכש ניסיון 

צבאי של לחימה במערכה מורכבת, ועתה, מבחינות 
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רבות ניצב מול צה"ל יריב עם יכולות של צבא תקני. 

שחלקן  רקטות  אלף   120 מ-  יותר  הארגון  ברשות 

ויכולת להגיע לעומקה של ישראל.  בעלות דיוק רב 

הבאה  שבהתלקחות  לאפשרות  נערכים  בישראל 

חיזבאללה ינסה לפגוע במתקני הגז הימיים ובתשתיות 

חיוניות בישראל ואף להחדיר כוחות אל מעבר לגבול 

כדי לתפוס שטחים סמוך לגבול הצפון. ואכן, בראשית 

דצמבר 2018 צה"ל פתח במבצע "מגן צפוני" לנטרול 

שש מנהרות תקיפה שחפרו אנשי חיזבאללה לתוך 

שטח ישראל. 

למרות ההערכה המקובלת, שלפיה לחיזבאללה אין עתה 

עניין להסתכן במלחמה נוספת עם ישראל, אין להתעלם 

מאפשרות להסלמה והידרדרות לא מתוכננת בחזית 

לבנון. העמקת משבר הגרעין מול איראן עלולה להניע 

את טהראן לדחוף את חיזבאללה לעימות עם ישראל. 

סוריה: התייצבות המשטר

בתום 8 שנות לחימה - חצי מיליון הרוגים, חמישה מיליון 

פליטים שעזבו את סוריה, שישה מיליון שאיבדו את ביתם 

ונותרו פליטים בארצם - בתמיכתם הפעילה של רוסיה, 

איראן וחיזבאללה, בשאר אסד נותר על כיסאו ומעמדו 

מתחזק. מוסקבה הוכיחה כי היא נאמנה לבעלי בריתה, 

ושבניגוד לארה"ב, אינה נרתעת מהפעלת כוח. כוחותיו 

של אסאד מגבירים את לחצם הצבאי על המורדים 

סוריה,  מערב  שבצפון  באידליב  מרוכזים  שנותרו 

ומתקפה כוללת כנגדם עלולה לגרור אסון הומניטרי 

ולהניע גל פליטים ענק לשטח טורקיה המבקשת למנוע 

כינונה  מאפשרות  גם  מוטרדת  אנקרה  זה.  תרחיש 

של אוטונומיה כורדית בצפון סוריה ומאיימת לפעול 

נגד מה שהיא מכנה איום טרוריסטי. למורת  צבאית 

רוחה, טראמפ נסוג מהחלטתו להסיג את כוחות ארה״ב 

הברית  בעלי  לגורל  בשל החשש  היתר  בין  מסוריה, 

שארה"ב   )2019 ינואר   13( צייץ  אף  הוא  הכורדים. 
זו תפגע בכורדים".7 "תהרוס את כלכלת טורקיה אם 

תכניתה של איראן להקים בסוריה תשתית צבאית 

מול ישראל נתקלת במאמץ סיכול ישראלי מתמשך. 

דברה  ועושי  איראן  התבססות  מניעת  יסודותיו: 

בדרום סוריה, מניעת הקמת מערך רקטי רחב ומדויק 

כולו, מניעת העברת נשק אסטרטגי  במרחב הסורי 

לידי חיזבאללה. ניכר שישראל שכנעה את מוסקבה 

לכבד "קווים אדומים" אלה. הרמטכ"ל לשעבר איזנקוט 

גילה )15 מאי 2019( כי "הרוסים מבינים שאם ישראל 

ק"מ   100 של  בטווח  איראנית  היערכות  על  תלמד 

עדויות  מוחלט".8  פעולה  חופש  לה  יהיה  מגבולה, 

לקשרי העבודה הטובים ולהבנות עם רוסיה ניכרות 

בפגישות התיאום הרבות שמקיים נתניהו עם פוטין, 

וכך בסיועה של מוסקבה להביא את גופתו של חלל 

צה"ל זכריה באומל לקבר ישראל. ההכרה בלגיטימיות 

והתחשבות  בזירה הסורית  הישראלי  של האינטרס 

המעצמות במשקלה של ישראל זכו להכרה גם בעצם 

קיומו של המפגש המשותף בסוף יוני 2019 בירושלים 

של היועצים לביטחון לאומי של ארצות הברית, רוסיה 

וישראל. )נתניהו אמר כי "במפגש המשולש עם ארה"ב 

שהתקיים כאן, הגענו להסכמה על יעד של הוצאת 
איראן מסוריה"(.9

למרות כל אלה , אין להתעלם מכך שמוסקבה קיימה 

בסוריה ציר עם כוחות עוינים לישראל )אסד, איראן, 

חיזבאללה(, ומכך שהיא מקיימת תחרות מעצמתית 

מול בעלת-בריתה היחידה של ישראל – ארה"ב. הצבת 

טילי S-300 ו-S-400  מתוצרת רוסית בסוריה מלמדת 

שעל ישראל להמשיך להתנהל בזהירות כדי להגן על 

האינטרסים שלה בלי ליצור חיכוכים עם מוסקבה. 

סעודיה: רצח ומדיניות

34 הוא  יורש העצר הסעודי מוחמד בן־סלמאן בן ה- 

החשוד המרכזי בקשירת הקשר לרצוח את העיתונאי 

זה העלה  טורקיה. חשד  ג'מאל חשוקג'י על אדמת 

המודרניזציה  תוכניות  ועל  על מעמדו  סימן שאלה 
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שלו לממלכה, והביא ללחץ מצד הקונגרס האמריקאי 

יחסי ארה"ב עם ריאד. הנשיא טראמפ  להגביל את 

לתעשיית  חשובה  שסעודיה  בטענה  זה  לחץ  בולם 

הנשק האמריקני , משום חשיבותה להמשך המאבק 

באיראן ומשום שהיא "מסייעת לישראל". 

הפעילות בקונגרס הפנתה 

לב   תשומת  של  זרקור 

תחנות  לפרויקט  גם 

שיזמה  הגרעיניות  הכוח 

בשל  כי  נחשף  סעודיה. 

העסקה  את  לאבד  חשש 

 80 ( התחנות  לבניית 

מיליארד דולר( למתחרות 

טראמפ   , ן וסי רוסיה 

להעביר  בחשאי  אישר 

טכנולוגיה גרעינית רגישה 

לסעודים, העלולה בהמשך 

בפיתוחה  אותם  לשמש 

על  מתחדד  זה  חשש  צבאית.  גרעין  תכנית  של 

 ,)2018 מרס   15 ( העצר  יורש  של  דבריו   רקע 

האיום  מול  כזה  לנשק  להזדקק  עשויה  ארצו  כי 

האיראני: "ללא ספק, אם אירן תפתח נשק גרעיני אנחנו 

נלך בעקבותיהם ללא שהות".10 

ברצח  בהרחבה  לעסוק  שלא  העדיפה  ישראל  גם 

חשוקג'י. כדברי השגריר בוושינגטון, רון דרמר, "לא 

להשליך את הנסיך יחד עם מי האמבטיה".11 ישראל 

רואה יתרון בכך שיורש העצר מוליך קו תוקפני נגד 

איראן ובעלות בריתה, ושהוא נכון להעמיק את שיתוף 

הובלתו  שתחת  אלא  ישראל.  עם  החשאי  פעולה 

של יורש העצר ובנוסף לרצח המזוויע של חשוקג'י, 

מצטברים כישלונות המעיבים על כהונת יורש העצר, 

ובהם המלחמה המתמשכת ללא תוצאות בתימן, החרם 

נגד קטר, הכישלון לפגוע בעוצמת  הכלכלי הכושל 

חיזבאללה באמצעות חטיפת הנפל של ראש ממשלת 

לבנון ועוד. עם זאת, כחלק ממאמצי שיקום מעמדה של 

הממלכה ותדמיתו של יורש העצר, סעודיה הצליחה 

לכנס במכה )מאי 2019( 3 התוועדויות במקביל: ועידת 

חירום של מדינות הליגה הערבית, ועידת חירום של 

המועצה לשיתוף פעולה במפרץ וכן ועידה מן המניין 

של הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי. 

מצרים: הנשיא סיסי מבסס מעמדו

מצרים מוסיפה להתמודד עם בעיות ביטחון וכלכלה 

קשות. הנשיא סיסי מבסס את מעמדו והעביר השנה 

להישאר  לו  שיאפשרו   )2019 )אפריל  חוקה  שינויי 

בשלטון עד שנת 2034, ויחזקו את מעמדו של הצבא 

המהווה את בסיס התמיכה של הנשיא )הצבא מופקד 

עתה גם על "הגנת החוקה והדמוקרטיה"(. החששות  

הנוגעים לקריסה כלכלית אפשרית של מצרים )משבר 

הומניטרי רחב היקף, גלי הגירה, השתלטות האסלאם 

הרדיקלי( מסייעים במיתון הביקורת המערבית על 

התנהלותו הרודנית של סיסי ובהנעת מדינות המפרץ 

להוסיף ולסייע לכלכלת מצרים הרעועה. 

תכנית  של  יישומה  את  לדחוף  השנה  הוסיף  סיסי 

הרפורמה הכלכלית שאוששה במעט את הכלכלה 

המצרית הצומחת עתה בקצב של כ-5 אחוז לשנה. 

קרן המטבע העולמית אף שיבחה את השיפור במדדים 

המאקרו-כלכליים של המדינה )24 יולי 2019(. עם זאת, 

כמחצית מתושבי מצרים מתקיימים על הכנסה של 

פחות מ-2 דולר ליום. האבטלה גבוהה במיוחד בקרב 

הצעירים ומידי שנה מתווספים שני מיליון תינוקות 

100 מיליון. אספקת  לאוכלוסיית מצרים המונה כיום 

כך שמצרים  אינה משימה פשוטה בהתחשב  המזון 

לאוכלוסייתה.  הדרוש  המזון  מן   50% רק  מייצרת 

השלמתו הקרובה של הסכר האתיופי הענק "רנסנס", 

מאיימת על מקורות המים של מצרים ש-90% מהם 

מגיעים מן הנילוס, ועל שטחי חקלאות נרחבים. איומי 

הטרור והאסלאם הפוליטי, המלחמה הלא-מוכרעת 

בדאע"ש בסיני )שתבעה עד כה מאות הרוגים מהצבא 

אין להתעלם מכך 
שמוסקבה קיימה 

בסוריה ציר עם 
כוחות עוינים 

לישראל - אסד 
 איראן חיזבאללה -

  ומכך שהיא 
מקיימת תחרות 
מעצמתית מול 
בעלת-בריתה 

 היחידה של 
ישראל – ארה"ב
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איראן,  של  בחתרנותה  הגלומה  והסכנה  המצרי( 

עומדים בתשתית הידוק שיתוף-הפעולה עם ישראל 

)למרות שהשלום נותר קר ומתמידים גילויי הסתה נגד 
ישראל(.12

ירדן: שבריריות נמשכת

גם  בשנה החולפת הדיח המלך הירדני בעלי תפקידים 

הודחו ראש   2019 מרכזיים בממלכה. בסוף אפריל 

המודיעין ועמו עוד שבעה שרים כאשר ברקע דיווח 

על התארגנות שנועדה לעורר תסיסה ולפגוע ביציבות 

שעברה,  בשנה  הממשלה  ראש  הדחת  הממלכה. 

שנועדה להרגיע מחאה ציבורית לנוכח המשבר הכלכלי 

המתמשך, לא חילצה את ירדן מקשייה: חוב ציבורי 

גבוה, אבטלה )40% בקרב הצעירים(, סקטור ציבורי 

מנופח, שחיתות, מיעוט העסקת נשים, ירידה בתמיכה 

ונוכחות של מיליון וחצי  הכספית ממדינות המפרץ, 

פליטים סורים )13 אחוז מאוכלוסיית הממלכה(. 

לאי-השקט  המובילות  כלכליות  לבעיות  במקביל 

החברתי, המשטר הירדני צריך להתמודד עם אתגרים 

ביטחוניים מול גורמי אסלאם קיצוני, לנוכח מציאות 

ממוצא  שהיא  האוכלוסייה,  למחצית  מעל  שבה 

פלסטיני, מושפעת מתהפוכותיו של הסכסוך הישראלי-

פלסטיני. ירדן חוששת שמא תכנית שלום אמריקאית 

תפיל על כתפיה את הדאגה לשני מיליון הפלסטינים 

בני  בקרב  כפליטים.  ורשומים  בשטחה  השוהים 

השבטים הרואים את עצמם כאוכלוסייתה המקורית 

של הממלכה מקנן חשש ממימוש נוסחת "ירדן היא 

את  ותבטל  ירדן  של  זהותה  את  שתשנה  פלסטין", 

המעמד המועדף שהם זוכים לו בתמורה לתמיכתם 

בבית המלוכה. 

 1.5( שבריריותה של ירדן, תלותה בסיוע האמריקני 

מיליארד דולר לשנה(, והאיומים הביטחוניים, דוחפים 

נושאי  ישראל בדגש על  אותה לשיתוף-פעולה עם 

ניכרת  הירדני  בציבור  זאת  עם  ומודיעין.  ביטחון 

התנגדות בוטה לנורמליזציה עם ישראל. המלך נענה 

כי לא   )2018 אוקטובר   21( בהודעתו  זו  להתנגדות 

יחדש את שני הנספחים בהסכם השלום עם ישראל 

המאפשרים לישראל לשלוט במובלעות צופר ונהריים 

שבבקעת הירדן. 

טורקיה: בין מזרח למערב

טורקיה הולכת ומתרחקת מן המאפיינים הדמוקרטיים-

ליברליים שייחדו אותה בעולם המוסלמי. תחת ידו של 

הנשיא ארדואן מעצים השילוב של לאומנות ואסלאם, 

והמדינה לובשת פנים אוטוקרטיות. ארדואן ממשיך 

במסע הדיכוי נגד מי שנחשב בעיניו כאויב: בתקשורת, 

באקדמיה, בצבא, ובמערכות השלטון והמשפט. על 

2019( קרוב  )ינואר   Human Rights Watch פי נתוני 

ל-50,000 אזרחים טורקים כלואים באשמת חתרנות 

נגד המשטר. נוכח מצב זה האיחוד האירופי הבהיר 

כי אפשרות הצטרפותה של טורקיה לאיחוד נמוגה. 

צפון  בחופי  נפט  קידוחי  לערוך  אנקרה  התעקשות 

קפריסין )שעל פי החוק הבינ"ל: שטח כבוש( מחריפה 

אף היא את המתח מול אירופה, שהחלה לנקוט צעדי 

ענישה נגד טורקיה. 

החוזרות  בבחירות  ארדואן  של  מועמדו  מפלת 

באיסטנבול )23 יוני 2019( נתפסת כאפשרות לתחילת 

דעיכתו הפוליטית. מפלה זו מתווספת להפסדם של 

אנשי ארדואן בערים גדולות נוספות בטורקיה ולהופעת 

סדקים בתמיכה הפנים מפלגתית בו )כולל איומי פרישה 

הטורקית,  הכלכלה  אופוזיציונית(.  מפלגה  והקמת 

שהישגיה היוו בעבר קלף מנצח עבור ארדואן, מצויה 

במשבר: ירידת ערך המטבע, גירעון תקציבי גדול, חוב 

חיצוני גבוה, אינפלציה, ואבטלה גואה. את מדיניות 

החוץ של "אפס בעיות" החליפו שפע של עימותים 

ומשברים שמתודלקים ביומרתו של ארדואן "להנהיג 

את העולם המוסלמי".13 השאיפה לראות בסילוקו של 
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אסד לא מומשה וטורקיה נאלצת לתמרן כדי לשמור 

על האינטרסים שלה בצפון סוריה מול ארה"ב ורוסיה: 

הן כדי למנוע התבססות אוטונומיה כורדית והן כדי 

גל פליטים  לבלום קריסה אלימה באידליב שתביא 

3.5 מיליון פליטים(.  לשטחה )בטורקיה יש כבר כיום 

טילי  רכישת  בעיות.  עתירי  וארה״ב  טורקיה  יחסי 

S-400 מרוסיה, שאספקתם כבר החלה מנוגדת להגיון 

חברותה של טורקיה בנאט"ו, אך מעניקה לה יתרונות 

גז. העסקה  לקראת עימותים אפשריים על משאבי 

100 מטוסי חמקן  לרכישת  הביאה לעצירת עסקה 

מארה"ב, לסילוקה של טורקיה מחלקה בפרויקט יצור 

רכיבי המטוס )נזק של תשעה מיליארד דולר לכלכלת 

טורקיה(, ולהפיכתה ליעד לסנקציות כפי שמתחייב 

מן החוק האמריקני. אנקרה נתונה אפוא בין הפטיש 

והסדן. אם הייתה נכנעת ללחצה של וושינגטון הייתה 

נענשת על ידי מוסקבה )שסיועה נחוץ לאנקרה בזירה 

הסורית(. נראה שארדואן בוחר לחזק את קשריו עם 

ערב  אותו,  שהובילה  הכרעה  ארה"ב,  של  יריבותיה 

ביקורו בסין )יולי 2019(, להשלים עם מהלכיה של זו נגד 

המוסלמים האויגורים שתחת ריבונותה )יחס שארדואן 

הגדירו בעבר כ"רצח-עם"(, ואף לקרוא לסדר עולמי 

רב-קוטבי חדש אשר "לטורקיה ולסין, הציוויליזציות 
14 לכינונו". לתרום  אחריות  בעולם,  העתיקות 

אינה מבטלת את חשיבותה של  הסלידה מארדואן 

טורקיה למערב. טורקיה ממוקמת בצומת אסטרטגי, 

חברה בנאט"ו, מעורבת משמעותית במשבר הסורי 

ומחזיקה את המפתח לחסום או להתיר מעבר של גלי 

פליטים לאירופה. ישראל אף היא אינה יכולה להתעלם 

ממשקלה של טורקיה, אך גם לאחר חתימת הסכם 

הישראלי  בצד  היו  לא  ב-2016  אנקרה  עם  הפיוס 

שיתוף-הפעולה  לרמת  שיבה  צפויה  כי  אשליות 

הביטחוני והמודיעיני שהתקיימה עמה בעבר. על רקע 

זה ישראל עמלה בשנים האחרונות לחזק היחסים עם 

יוון וקפריסין בתחומי הביטחון והאנרגיה. 

המכלול הפלסטיני: בדרך לחילופי הנהגה  

השנה החולפת הייתה רצופה בהתפתחויות שמעידות 

על מצבה הרעוע של הרשות הפלסטינית: הידרדרות 

ביחסים עם ארה"ב, מצב כלכלי קשה, עלייה באבטלה 

)31% ביו"ש ומעל 50% ברצועת עזה(, העמקת "עייפות 

הרש"פ,  את  לממן  שנהגו  מדינות  בקרב  התורמות" 

צמצום במשאבי הסוכנויות המגישות סיוע לפלסטינים 

)בדגש על אונר"א שארה"ב הפסיקה להעביר לה מימון(. 

על אלה התווסף הקיצוץ בהעברות כספי המס שגובה 

ישראל עבור הרש"פ, המתחייב על פי חוק שהתקבל 

בכנסת )החוק מחייב לקזז כספים שהרש"פ מעבירה 

למשפחות מחבלים הרוגים וכאלה השפוטים למאסר 

בישראל, כ-7% מתקציב הרש"פ(. בתגובה לקיצוץ, 

החליטה הרשות שלא לקבל כלל את כספי המסים, 

צומצמו  מכך  כתוצאה  מהכנסותיה.  כ-65%  שהם 

במחצית  וקוצץ  הממשלה  משרדי  של  השירותים 

שכר 160,000 עובדי המגזר הציבורי. עם זאת, מצבה 

הכלכלי הרעוע של הרשות החל לסדוק לאחרונה את 

זו שלא לקבל מיסים, והוביל להסכם עם  החלטתה 

ישראל במסגרתו הועברו לרשות כ-2 מיליארד שקלים 

2019(. במקביל, הלגיטימציה הציבורית  )22 אוגוסט 

מבריאות  הסובל  ה-84,  בן  מאזן  אבו  של  לשלטונו 

וגוברות הבחישות הפנימיות לנוכח  לקויה, נשחקת, 

התחושה שהוא מתקרב לסיום כהונתו. 

ההנהגה הפלסטינית ספגה השנה כישלונות צורבים 

יחסי החוץ: ארה"ב הכירה בירושלים כבירת  בזירת 

וושינגטון  לעיר,  שגרירותה  את  והעבירה  ישראל 

חדלה מלהגדיר את יו"ש שטח כבוש, ותוכנית השלום 

על  נתפשת  פורסמה,  טרם  שאמנם  האמריקנית, 

ישראל.  של  לטובתה  צדדית  כחד  הפלסטינים  ידי 

הפלסטינים מתקשים להשלים עם "סדר עולמי" שבו 

אינם ממלאים עוד תפקיד מרכזי. 

למרות איומיו להפסיק הקשר עם ישראל )האחרון בהם 

2019, בעקבות הריסת מבנים לא חוקיים  25 יולי  ב- 
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במזרח ירושלים(, בשנות שלטונו הקפיד אבו מאזן על 

התיאום הביטחוני עם ישראל וסייע להבטחת רגיעה 

יחסית ביו"ש. עזיבתו עלולה להצית מאבקי ירושה ואף 

לגרום לפגיעה בשת"פ זה. הציבור הפלסטיני ביו"ש 

מאוכזב מהרשות הפלסטינית וספקן בנוגע ליכולתה 

של ההנהגה להביא לשינוי ולסיום הכיבוש הישראלי. 

זו מזינה ִמדי פעם אירועים אלימים.  אווירת תסכול 

47% מן  2019 מלמד כי  סקר שפורסם בראשית יולי 
הפלסטינים מצדדים בחזרה לאינתיפאדה אלימה.15

פרסום תכנית השלום, שאותה הבטיח הנשיא טראמפ 

זאת, הפרק הכלכלי  בראשית כהונתו, מתעכב. עם 

של התוכנית פורסם במסגרת סדנה כלכלית שארה"ב 

2019(. הפלסטינים החרימו  יוני   25( כינסה בבחריין 

את המפגש שממנו נעדרו גם נציגים רשמיים מישראל. 

50 מיליארד  התוכנית שהוצגה מבטיחה השקעה של 

דולר בקידום החברה הפלסטינית )28 מיליארד בגדה 

ובעזה והיתר במצרים, ובירדן(, בלי להצביע על מחויבות 

רקע  על  כזאת.  להשקעה  קונקרטיים  גורמים  של 

שמועות כי התוכנית האמריקנית נוטשת את עקרון 

שתי המדינות, פרסמו הנשיא סיסי והמלך עבדאללה 

הודעה משותפת בתום פגישה בקהיר )29 יולי 2019(, 

ובה נאמר שהבסיס למו"מ מחודש צריך להיות עקרון 

שתי המדינות כאשר "המדינה הפלסטינית תתבסס 
על גבולות יוני 1967 ומזרח ירושלים תהיה בירתה".16

מאז סיומו של מבצע "צוק איתן" )אוגוסט 2014(, חמאס 

מנסה לשקם את יכולותיו הצבאיות בעזה, ובכללן בניית 

מנהרות התקפיות שצה"ל פועל לאיתורן והשמדתן. 

ישראל  )של  חיצוניים  לחצים  תחת  הפועל  הארגון 

ומצרים(, חשוף גם לתסיסה וביקורת ציבורית פנימית 

על רקע ההרס הרב ברצועה, העוני והמצור המתמשך 

2.1 מיליון תושבי  ושיעורי האבטלה הגבוהים )מתוך 

הרצועה, 1.3 מיליון נעזרים בחבילות מזון המסופקות 

 על ידי סוכנויות סיוע(. שיעור העוני ברצועה עומד, 

על פי נתוני האו"ם, על 38%. בין הצעירים שגילם נמוך 

מ-30, שיעור האבטלה כ-60%, )42% מתושבי הרצועה 

מאספקת  נהנים  עזה  תושבי   .)15 לגיל  מתחת  הם 

חשמל רק מספר שעות ביום, איכות המים מידרדרת 

וקיימת סכנה להתפרצות מגפות )מעל 100,000 קו"ב 

יום לים התיכון(. בישראל  זורמים מידי  של מי ביוב 

גוברת המּוָדעות לסכנות הכרוכות בהחרפת המשבר 

אך  בעזה,  ההומניטרי 

המודעות  וחרף  זאת,  חרף 

והאזורית  הבינלאומית 

לחומרת המצב ולפוטנציאל 

הסיוע  בו,  הטמון  הנפיץ 

כך,  מוגבל.  נותר  החיצוני 

מהשקעת  רתיעה  בשל 

משאבים ב"איזור מלחמה", 

הרש"פ  ן  בי מהיריבות 

תרומה  וממתן  לחמאס, 

מעמדו  לחיזוק  שתסייע 

והתעצמותו של חמאס. אבו 

לחצים  עצמו מפעיל  מאזן 

הרצועה,  על  כלכליים 

בחמאס.  ממאבקו  כחלק 

מנהיג  של  דבריו  למרות 

כי  סינוואר  יחיא  החמאס 

"באמצעות מלחמה אנחנו לא משיגים דבר"17 הארגון 

יזם בשנה החולפת מספר סבבי עימות אלימים נגד 

ישראל: ירי טילים, )כולל לעבר גוש דן(, שיגור בלוני 

תבערה והפגנות אלימות על הגדר. חמאס לטענתו 

מנסה לאכוף על ישראל את תנאיו להפסקת אש 

המשבר  הרצועה.  של  שיקומה  את  שיאפשרו  כך 

ההומניטארי מגביר את הסכנה שסבבי האלימות 

אין לשלול  זאת,  כולל. עם  לעימות צבאי  ידרדרו 

אפשרות שהמצב ברצועה ידחוף את הנהגת חמאס 

להעדיף הפסקת-אש ארוכת טווח עם ישראל.

תוכנית השלום 
האמריקנית 

שאמנם טרם 
פורסמה 

נתפשת על ידי 
הפלסטינים כחד 
צדדית לטובתה 

של ישראל.
הפלסטינים 

מתקשים 
להשלים עם סדר 
עולמי שבו אינם 

ממלאים עוד 
תפקיד מרכזי
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ג  המשולש האסטרטגי: ירושלים-
וושינגטון-יהדות ארה"ב

ירושלים-וושינגטון-יהדות ארה"ב  משולש היחסים 

מהווה משאב אסטרטגי ומכפיל כוח מכריע לעוצמת 

ישראל והעם היהודי. במשולש יחסים זה נחשף בשנה 

החולפת היעדר איזון בין שתיים מהצלעות שקודקודן 

ירושלים. בצלע של יחסי ירושלים–וושינגטון נרשמו 

שיאים של תמיכה ושיתוף פעולה. לעומת זאת, בצלע 

של יחסי ירושלים–יהדות אמריקה נתגלעו צרימות. 

כבר  הוכחה  לישראל  טראמפ  ממשל  של  ידידותו 

השגרירות  העברת  בוצעה  ב-2018,  רבות.  פעמים 

נשיאותית  הצהרה  נחתמה  ב-2019  לירושלים, 

מרס   25( הגולן  ברמת  ישראל  בריבונות  המכירה 

2019(. כביטוי תודה, נתניהו קיים עם חברי ממשלתו 

הגולן ששמו  ברמת  חדש  יישוב  הקמת  לציון  טקס 

רמת טראמפ  )16 יוני 2019(. שגריר ארה"ב בישראל 

דיוויד פרידמן הצהיר )8 יוני 2019( כי לישראל יש זכות 

לספח לפחות חלק מן הגדמ"ע,18 ואף דווח על בחינת 

אפשרות לכינון של ברית הגנה בין המדינות.19 עדות 

לשיתוף הפעולה האסטרטגי ההדוק שבין המדינות 

הייתה בסדרת הניסויים המוצלחת במערכת הנשק 

"חץ 3" שהתקיימה באלסקה )28 יולי 2019(. המערכת 

שמיועדת ליירוט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה 

נחשבת למתקדמת ביותר בעולם בתחום זה.

ביטויי האהדה הסוחפים לישראל נשמעים בעיקר 

גאלופ מפברואר  בצד הרפובליקני בארה"ב. סקר 

2019 מצא כי לשאלה למי נתונה אהדתך בעימות 

הישראלי-פלסטיני, שיעור הרפובליקנים האוהדים 

שיעור  בעוד   76% על  עומד  ישראל  את  יותר 

על  עומד  ישראל  את  יותר  האוהדים  הדמוקרטים 

43%. בחוגים אינטלקטואלים-ליברליים, המשפיעים 

על דרכה של המפלגה הדמוקרטית, עולות טענות 

של  קיפוח  על  לפלסטינים,  ישראל  של  יחסה  על 

ערביי ישראל, על היעדר שוויון בין המינים, עירוב 

ערכים  על  יהודיים  ערכים  העדפת  ומדינה,  דת 

דמוקרטיים ועוד. לעומת זאת, בקרב הרפובליקנים 

טענות  בתוקף  ונידחות  איתנה,  בישראל  התמיכה 

כאילו הסכסוך הישראלי-פלסטיני פוגע באינטרס 

האמריקני או שוחק את הערכים המשותפים לשתי 

המדינות. במציאות אמריקנית מקוטבת גובר הקושי 

ולצדו  לשמור על האהדה הדו-מפלגתית לישראל, 

גובר הפיתוי לזכות בתמורה מידית מהצד התומך 

שעלולים  מהמחיר  התעלמות  תוך  )הרפובליקני( 

חלק  ואכן,  יותר.  הארוך  בטווח  מישראל  להיָגבות 

מן המועמדים הדמוקרטיים לנשיאות אינם נרתעים 

מהשמעת ביקורת על מדיניותה של ישראל )נשמעים 

לישראל אם תספח שטחים  איומים לפגוע בסיוע 

ביו"ש, וכן כוונות לבטל את הפרישה מהסכם הגרעין 

עם איראן(. הביקורת גברה בעקבות החלטת נתניהו, 

שהתקבלה בעידודו של הנשיא טראמפ, )15 אוגוסט 

2019( לאסור את כניסתן לישראל של רשידה טליב 

דמוקרטיות  קונגרס  חברות  שתי  עומאר,  ואילהן 

זו הצהיר טראמפ  BDS. בהמשך להחלטה  תומכות 

יהודים שמצביעים למפלגה  כי   )2019 )20 אוגוסט 

הדמוקרטית מפגינים "או חוסר ידע מוחלט או אי-

נאמנות גדולה" )הוא הבהיר בהמשך כי הכוונה לחוסר 

נאמנות לישראל(. דבריו עוררו מחאה רבתי ביהדות 

אנטישמיות  כמי שמעודד  הואשם  והנשיא  ארה"ב 

זו, שבה היחס לישראל  לצרכיו הפוליטיים. מציאות 

הופך לנושא תלוי-מפלגה, מציבה אתגר משמעותי 

למימוש היעד האסטרטגי המסורתי של ממשלות 

ישראל לדורותיהן: שמירת האהדה הדו-מפלגתית, 

יהדות  כלל  של  והסולידריות  התמיכה  ושמירת 

אמריקה )שרובה אוהד את המפלגה הדמוקרטית(. 
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הזירה הפנים יהודית

תגובות מקומיות להתפתחויות בזירות הפוליטיות 	 

והחברתיות במדינות שונות בעולם, הנובעות בין 

השאר מתפיסות עולם המעוגנות בזהות היהודית, 

יותר  היהודיות,  הקהילות  את  השנה  העסיקו 

מעיסוק בזהות יהודית ובמטרות משותפות לכלל 

העם היהודי 

מיקוד וחידוד של השיח הפוליטי הביאו לקיטוב 	 

עמדות ולקושי בשיח בין יהודים בתוך קהילותיהם 

ובין הקהילות השונות

עליית האנטישמיות היא אתגר מרכזי של היהודים 	 

בכל העולם, אך בישראל עוד לא זוהתה חומרתו ולא 

נעשו ההתאמות הנדרשות אליו

התסיסה התרבותית המיוחדת ליהודי ישראל מעמיקה 	 

את התפתחותן של זהויות יהודיות שונות בישראל 

ולהשפיע  להמשיך  עלולה  זו  תופעה  ובתפוצות. 

על היחסים בין הקהילות ועל ההתרחקות ביניהן.

פתיחה

הנהגות הקהילות המרכזיות של העם היהודי, בישראל 

ובארה״ב, ואיתן גם קהילות קטנות יותר, היו עסוקות 

בשנה החולפת בהתפתחויות בזירה הפוליטית הפנימית 

במדינות השונות, ובהשפעתן על המדיניות, הדימוי, 

העוצמה והזהות של חבריהן. במקביל, התחדד בכל 

הקהילות, למעט בישראל, החשש מפני מגמת עלייה 

ממשית  פגיעה  כדי  עד  לעיתים  האנטישמי,  בשיח 

ביהודים. שילוב זה – מצד אחד מבט פנימה, כל קהילה 

לענייניה, מצד שני, מבט משותף על סכנת האנטישמיות 

– הדגיש את המורכבות הנדרשת מהנהגות המעוניינות 

להדק את שיתוף הפעולה מול איומים המשותפים 

לכלל העם היהודי )אתגרים קיומיים לביטחונה של 

ישראל ושנאת יהודים(, אך מתקשות לא פעם לעשות 

זאת בשל פערים מהותיים בתפיסת עולם ובצרכים 

הנובעים מהתפתחויות בזירות המקומיות. 

ישראל: פעמיים בחירות

ופנתה   ,2018 שנת  בסוף  התפזרה  ה-20  הכנסת 

לשלושה חודשים של מערכת בחירות. לאחר ספירת 

הקולות דומה היה שראש הממשלה נתניהו לא יתקשה 

אך  הימין-דתיים,  גוש  של  ולהרכיב ממשלה  לחזור 

לאחר מו”מ שנמשך מספר שבועות התברר שאין לו 

אפשרות מעשית להקמת קואליציה. בעקבות זאת 

יצאה  וישראל  להתפזר,  החדשה  הכנסת  החליטה 

באמצע  לסיומו  שיגיע  בחירות,  של  נוסף  לסיבוב 

ספטמבר 2019. 

ב ח ו ר ת  ו ר י ק ס



המכון למדיניות העם היהודי44

תוצאות סיבוב הבחירות השני אינן ידועות בשלב זה של 

כתיבה )קיץ 2019(, אך על מגמות עיקריות ניתן ללמוד 

ולקחים חשובים כבר ניתן להפיק מעצם קיומן. ראשית, 

הצורך לקיים בצמידות שני סיבובי בחירות הביא לכך 

שישראל עסקה בשנה האחרונה בעיקר בתמרונים של 

פוליטיקה פנימית. עניין זה כשלעצמו מעיד על בעיה 

במערכת הפוליטית הישראלית. מעבר לכך שמערכת 

בחירות נוספת בטווח כה קצר היא עניין יקר ומכביד 

ועל הנבחרים, ישראל נמצאה למעשה,  על הציבור 

שנת  של  מהלכה  ברוב 

לא  שלטוני  במצב   ,2019

רצוי. הממשלה ממשיכה 

ומכריעה  לתפקד  כמובן 

אך  השוטפים,  בעניינים 

יציבה  קואליציה  בהעדר 

חדשה  נבחרת  וממשלה 

יש קושי להגיע להחלטות 

שעל  מרכזיות  בסוגיות 

סדר היום, וכן קושי לתכנן 

לכך  דוגמה  ארוך.  לטווח 

התקציבי  הגירעון  היא 

הממשי שהתגלה לקראת היציאה לבחירות חדשות 

ולא טופל באופן מלא במשך חודשים  )הראשונות( 

ארוכים מאוד. אפשר להניח שהזנחת הטיפול בגירעון 

למשך זמן רב כל כך תאלץ את הממשלה החדשה, 

כאשר תיבחר, לצעדים חריפים מאלה שהיו נדרשים 

בנסיבות פוליטיות רגילות.

בעת בחירות המנהיגים בוחרים לקטב את בוחריהם 

מקבוצות של בוחרים אחרים. בישראל של 2019 ניכר 

שיח פוליטי של בדלנות והדרה כלפי המיעוט הערבי 

)וגם מצידו(, כלפי קבוצות שמאל )שהוגדרו באופן 

רופף ככל מי שאיננו תומך בקואליציית הימין-דתיים 

השואפת לחדש את שלטונה(, כלפי הציבור החרדי 

הימין,  כלפי  בימין(,  כולל  חילוניות,  קבוצות  )מצד 

ובמובהק הימין הדתי לאומי )מצד המרכז והשמאל(. 

ניסתה לעשות דה- כל אחת מהקבוצות המוזכרות 

לגיטימציה למחנה הפוליטי ולעיתים גם לעמדות של 

הקבוצות האחרות בחברה. קבוצות שמאל הואשמו 

בחוסר פטריוטיזם, קבוצות ימין בנטיות פאשיסטיות, 

קבוצות דתיות בהדתה ועוד ועוד. השפעתו של שיח זה 

על הציבור היא לכיוון של ניכור וכעס ביחסו לקבוצות 

אחרות, או של ייאוש ואובדן עניין במערכת הפוליטית.

למעשה, המשבר הפוליטי עצמו, לפחות על פי הסיבות 

שהוצגו באופן רשמי )וישנן בלי ספק סיבות נוספות, 

ובהן מצבו המשפטי של ראש הממשלה(, נבע מתוך 

שאלת  שנים:  ארוכת  חברתית  בעיה  ליישב  קושי 

שירותם של בני ישיבות חרדים בצה״ל. אמנם, שאלה זו 

עומדת על הפרק כבר זמן ניכר, אולם בשל לוח זמנים 

שנקבע בבית המשפט, נוצר צורך במערכת הפוליטית 

הסתבר,  במהרה  קצר.  זמן  בתוך  החלטות  לקבל 

שלמרות פערים לא גדולים במיוחד בין הצעות שונות 

לחקיקה )מטרת החקיקה: לקבוע הסדר מחודש של 

פטור לאברכים משירות שיעמוד במבחן בית המשפט 

והציבור(, אין דרך להגיע להסכמה מלאה, ובשל כך, 

אין גם דרך לקיים קואליציה יציבה. תוצאות הבחירות 

שייערכו בספטמבר יקבעו האם וכיצד ניתן יהיה למצוא 

רוב לחקיקה הנדרשת על פי דרישת בית המשפט.

בשתי מערכות הבחירות שהתקיימו בישראל נדרשו 

האזרחים להכריע, קודם כל, בשאלה פרסונלית: האם 

בראש המערכת  נתניהו  בנימין  את  לראות  ברצונם 

יותר  התארכה  שכהונתו  לאחר  גם  השלטונית, 

המכהן  הממשלה  ראש  והוא  גוריון  בן  דוד  של  מזו 

שאלת  המדינה.  בתולדות  ביותר  הרב  הזמן  במשך 

הן  הנוגעים  שיקולים  עירבה  נתניהו  של  מנהיגותו 

)זהירות מגלישה למערכה צבאית  למדיניות שנקט 

בניסיונותיה  מתמשך  צבאי  מאבק  בעזה,  כוללת 

קרובים  יחסים  בסוריה,  אחיזתה  לבסס  איראן  של 

הודו,  רוסיה,  מנהיגי  עם  דיאלוג  ארה״ב,  נשיא  עם 

הפוליטית  לגישתו  הן  ועוד(,  אחרות  ומדינות  סין 

)ברית עם הימין הדתי ועם החרדים(, והן למאפייניו 

 שתי מערכות
 הבחירות בישראל

 הבליטו מאוד
 גם את העובדה

 שהציבור אינו
 עסוק עוד בסוגיות

 של מדיניות חוץ
 שבהן הקונסנסוס

רחב
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לפני   – לשימוע  בכפוף   – העומד  כמנהיג  האישים 

הגשת כתבי אישום בחשדות לשוחד והפרת אמונים. 

התברר   2019 של  הראשונה  הבחירות  במערכת 

העמדות  את  בהרבה  שינה  לא  הישראלי  שהציבור 

העקרוניות שהעלו את נתניהו ומפלגתו הליכוד לשלטון 

הימין-דתיים, שהוגדר  גוש  יותר מעשור.  לפני  כבר 

חבריו מראש שישאפו  פי התחייבות  על  גם  הפעם 

להקמת ממשלה משותפת בראשות נתניהו, זכה ברוב 

גדול של מצביעים. רק בשל אחוז החסימה הגבוה, 

זה לא בא לידי ביטוי  לוויין, רוב  והפיצול למפלגות 

מלא בחלוקת המושבים בכנסת – ועל כן לא הספיק 

שבלטה  נוספת  תופעה  יציבה.  קואליציה  להקמת 

ריכוז של מרבית הבוחרים  היא  במערכת הבחירות 

במרכז. למעשה, שתי המפלגות הגדולות )הליכוד וכחול 

לבן(, שהציבו את עצמן במרכז, זכו במשותף לרוב ברור 

של שבעים מושבים בכנסת. אולם שיקולים עקרוניים 

)האם ממשלה יכולה לכהן תחת ראש ממשלה שמעליו 

מרחף כתב אישום( ושל אסטרטגיה פוליטית, מנעו 

)בסיבוב הראשון של הבחירות( התלכדות לקואליציה 

שתבטא את ההתמרכזות הציבורית. מי שנפגע יותר 

מכל מנטייה חברתית-פוליטית זו הוא המחנה שזוהה 

בעבר כמחנה השמאל היהודי. שתי נציגותיו המובהקות 

)העבודה ומרצ( קיבלו במשותף רק עשרה מושבים 

של  שיעורם  גם  אחוזים(.  מעשרה  )פחות  בכנסת 

נבחרים המייצגים במובהק את ציבור הבוחרים הערבי 

ירד בבחירות, בין השאר בשל פיצול פוליטי וכן ירידה 

ממשית באחוזי ההצבעה של ערבים ישראלים בבחירות 

)תופעה נמשכת, הראויה לדיון נפרד(.

שתי מערכות הבחירות בישראל הבליטו מאוד גם את 

העובדה שהציבור אינו עסוק עוד בסוגיות של מדיניות 

חוץ, שבהן הקונסנסוס רחב ומקיף את רוב הבוחרים. 

בעיקר, הסוגיה הישראלית-פלסטינית, שהייתה בעבר 

חדלה  הפוליטיים  המחנות  בין  דומיננטי  מפריד  קו 

מלשמש כאבן בוחן מפלגתית עיקרית. במקומה, עלו 

לראש סדר היום סוגיות הנוגעות להתנהלות אישית 

הנבחרת למערכת  בין המערכת  ליחסים  ושחיתות, 

המשפטית, וליחסי דת ומדינה. במפלגת האופוזיציה 

ישנם לא מעט חברים שרמת  לבן,  העיקרית, כחול 

של  והביטחון  החוץ  מדיניות  עם  שלהם  ההסכמה 

הממשלה המכהנת גבוהה, ואפילו גבוהה מאוד, ושעיקר 

ועד  האם  שהוזכרו:  לשדות  נוגעת  עליה  ביקורתם 

כמה חשדות לשחיתות מחייבים ריענון של המערכת 

השלטונית, האם יש צורך דחוף להגביל את כוחו של 

בית המשפט העליון להתערב בהחלטות המחוקק, 

ומדינה  דת  ביחסי  הנכון  האיזון  לרעה  הופר  והאם 

)וביתר פירוט: האם המפלגות החרדיות-דתיות קיבלו 

כוח השפעה רב מדי על עיצוב הפרהסיה התרבותית 

בישראל(. 

בהקשר זה ראוי לציין כי בקרב חלק ניכר מהציבור, 

בעיקר תומכי ממשלות הימין אך לא רק הם, מורגשת 

ירידה באמון במערכות החקירה והמשפט בישראל. 

בעטיה של ירידה זו נעשה גם השיח על שחיתות של 

נבחרי ציבור פוליטי באופיו, כאשר מתנגדי הממשלה 

מושחתים,  גורמים  על  נשענת  שהממשלה  גורסים 

ולעומתם תומכי הממשלה גורסים שלאופוזיציה, ואולי 

גם למערכת המשפט, מוסר סלקטיבי, המופנה תמיד 

למחנה פוליטי אחד. 

ארה״ב: חששות ופוליטיקה

הקהילה היהודית באמריקה עברה טלטלה תודעתית 

ממשית בתוך שנה, בעקבות שתי מתקפות רצחניות 

על בתי כנסת בפיטסבורג, פנסילבניה, ובפרבר של 

סן דייגו, קליפורניה. מתקפות אלה, שהראשונה שבהן 

היתה הקשה ביותר אי פעם על מוסד יהודי בארה״ב, 

ביהודים באופנים  וכן עלייה כללית ברמת הפגיעה 

הציבורית,  בזירה  ביטויים  ברשת,  )עלבונות  שונים 

התנכלות פיסית וכדומה(, השפיעו באופן ממשי על 

לראות  שניתן  כפי   – יהודים  של  הביטחון  תחושת 

בפירוט במדד האנטישמיות המשולב )עמוד 89(.  כפי 
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שניתן היה ללמוד מהסקר השנתי של הוועד היהודי 

אמריקאי, כשני שלישים מיהודי ארה״ב חשים כיום 

שמצב היהודים פחות בטוח מכפי שהיה לפני שנה 

 )55%( )2018( נמצא רוב  )65%(. גם בשנה שעברה 

שסבר כי מצב היהודים פחות טוב מכפי שהיה בשנה 

שלפניה )2017(. כך שמדובר ללא ספק בירידה נמשכת 

בתחושת הביטחון של יהודים.

ויכוח  זו ניטש  על סיבותיה והשפעותיה של תופעה 

בתוך הקהילה, כאשר חלק ניכר ממנה מפנה את מבטו 

המאשים לזירה הפוליטית, ובעיקר לממשלו של הנשיא 

דונלד טראמפ. יהודים אלה, שהם הרוב )59%( על פי 

The Jewish Electorate Institute, קובעים  סקר של 

כי לנשיא לפחות ״אחריות חלקית למתקפות על בתי 

הכנסת״. סקר זה בדק גם מה סבורים היהודים שיש 

ומצא  אנטישמיות,  בתופעות  להילחם  כדי  לעשות 

בזירה  נמצא  לתופעה  רובם מאמינים שהפתרון  כי 

הפוליטית. בחירת ״מועמדים עם הערכים הנכונים״ 

 ,)43%( זו התשובה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר 

ואחריה ״לעבוד כדי להדיח את דונלד טראמפ״ )39%( 

האנטישמיות״  את  לגנות  הדמוקרטים  על  ו״ללחוץ 

הפוליטיים  הפתרונות  שבצד  לציין,  מעניין   .)31%(

הנוגעים  מעשיים  פתרונות  ממשית,  לתמיכה  שזכו 

ליהודי  בהרבה.  נמוכה  לתמיכה  זכו  אחרות  לזירות 

ארה״ב אמון נמוך יחסית בתועלת שבהגברת אבטחה 

)12%(, או הגברת הפעילות בארגונים יהודיים )12%( 

או בבתי הכנסת )4%(. נתונים אלה מלמדים עד כמה 

התגברות  מפני  חששם  את  מתעלים  ארה״ב  יהודי 

האנטישמיות לזירה הפוליטית, וכן שאין כל ודאות או 

מידע המלמד שהתגברות זו תביא יותר יהודים לחזק 

את קשריהם לקהילה היהודית.

וכבר  בחירות,  שנת  היא  באמריקה  הבאה  השנה 

בראשיתה ניכר כי נושאים המעסיקים את הקהילה 

ביטוי  לידי  בה  יבואו  ובעקיפין  במישרין  היהודית 

ממשי. ביניהם – ויכוח על היחס לישראל, למדיניותה 

ולממשלתה הנבחרת, וכן ויכוח על האחריות לתופעות 

אנטישמיות. השמאל הליברלי )וכאמור, רוב היהודים( 

מולו  אולם  טראמפ,  לנשיא  האצבע  את  מפנים 

מתייצבים שמרנים המצביעים על קבוצות בשמאל 

הרדיקלי, ואפילו נבחרי ציבור, שיחסם ליהודים אינו 

אוהד בלשון המעטה. קבוצות ומנהיגים אלה מתמקדים 

לעיתים קרובות בזיהוי או בקשר שבין היהודים לבין 

מדינת ישראל, כדי לקעקע את הלגיטימיות ואת המעמד 

של הקהילה היהודית-אמריקאית. בין השאר מועלות 

 - בישראל  תומכים  היהודים  עוד  כל  לפיהן   טענות 

שפעולותיה  העמדה  רווחת  אלה  קבוצות  שבקרב 

)ולפעמים עצם קיומה( אינן לגיטימיות - הרי שנגזרת 

מהן חוסר לגיטימציה לקהילה היהודית כולה. 

עם זאת צריך לומר, כי בדומה למה שניכר גם בסיבובי 

בחירות קודמים, רוב המצביעים מקרב יהודי אמריקה 

אינם מציבים את ישראל ונושאים יהודיים מובהקים 

בראש סדר העדיפויות שלהם. אמנם, רוב מקרב יהודי 

ארה״ב מסכימים ש״לדאוג לישראל״ זה חלק ״משמעותי 

היהודי- הועד  סקר  פי  על   62%( יהודי״  מלהיות 

אמריקאי(. עם זאת, רובם מדרגים את הדאגה לישראל 

שלהם.  הפוליטי  העדיפויות  בסולם  יחסית  נמוך 

הנושאים החשובים ביותר ליהודי ארה״ב הם ביטוח 

בריאות וביטוח לאומי, חוקים למניעת החזקת נשק, 

פעילות נגד הימין הרדיקלי, נגד גזענות לבנה ונגד טרור. 

עם זאת, ראוי לציין שכשני שלישים מיהודי אמריקה 

הישראלי  בנושא  מועמד  שלעמדת  אומרים   )65%(

אם  גם  דהיינו,  בבחירות.  על הצבעתם  יש השפעה 

ישראל איננה בעדיפות גבוהה מבחינתם, יש לאהדה 

אליה משקל כלשהו בהחלטתם כבוחרים במי יתמכו.

יהודי ארה״ב עסקו השנה פחות – לפחות באופן פומבי 

לאנטישמיות  נוגעות  שאינן  בסוגיות   – ואינטנסיבי 

ופוליטיקה. מגמות עיקריות הנוגעות לזהות ולדמוגרפיה 

בסקר  לזהות  היה  אפשר  לדוגמה,  כך,  השתנו.  לא 

הסוגיות  על  הנתונים  לצד  אמריקאי,  היהודי  הועד 
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השונות שהועלו במחקר, נתונים על מצבם האישי של 

נשואים.  היו לא   )45%( הנשאלים. קרוב למחציתם 

 34%( שלישים  כשני  רק  השנייה,  המחצית  ומקרב 

מהסך הכל( היו נשואים ליהודים, בעוד האחרים )20%( 

היו נשואים ללא יהודים. תמונת מצב זו עולה בקנה 

אחד עם המגמה שהשתקפה כבר לפני כמה שנים 

במחקרים שונים, בהם של המכון למדיניות העם היהודי 

)כהן ופישמן(, שהצביעו על שחיקה דמוגרפית הנובעת 

ואולי בעיקר,  גם,  לא רק מנישואים מעורבים, אלא 

היהודית. ילדים בקהילה  ומיעוט  ממיעוט משפחות 

אנטישמיות והשפעותיה

לתופעות של אנטישמיות ישנה השפעה על כל מרחב 

הפעילות היהודי. הן משפיעות על הרצון של יהודים 

ישראל,  עם  לקיים קשר  הקהילה,  עם  לקיים קשר 

ועוד  ילדיהם כיהודים  להזדהות כיהודים, לחנך את 

ועוד. תופעות אלה משפיעות כמובן גם על הדימוי של 

יהודים בעיני עצמם ובעיני סביבתם. סקירה של מצב 

האנטישמיות בארה״ב ובאירופה אפשר למצוא במדד 

המשולב )עמוד 89(. תופעות מדאיגות של אנטישמיות, 

באזורים  גם  השנה  נצפו  יהודים,  של  תקיפה  כולל 

אחרים בעולם )ארגנטינה, שבה קהילה יהודית המונה 

קרוב ל-200 אלף, היא דוגמה בולטת(. גם בסקירה 

זו ראוי להקדיש כמה מילים להשפעת האנטישמיות 

על היהודים. לצורך זה, מעניין להשתמש בדוגמה של 

בגרמניה, שהתמודדה השנה עם  היהודית  הקהילה 

השאלה האם ועד כמה נכון ליהודים להציג בפומבי 

גרמניה  ליהודי  האם  ממוקד:  ובאופן  יהדותם.  את 

נכון להסתובב במרחב הציבורי כשכיפה על ראשם – 

המזהה אותם כיהודים. 

הדיון בסוגיה זו החל כאשר הנציב למאבק באנטישמיות 

של ממשלת גרמניה, ד״ר פליקס קליין, הודיע בפומבי 

כי הוא משנה עמדה קודמת שבה נקט, ומעתה ממליץ 

לבית  או  לביתם  כיפה מחוץ  ליהודים שלא לחבוש 

הכנסת. ״אני לא יכול להמליץ ליהודים לחבוש כיפה על 

ראשם בכל עת ובכל מקום בגרמניה״, אמר ד״ר קליין. 

בתגובה לדבריו אלה התעורר גל של מחאה ואהדה, 

שכלל בין השאר החלטה של שגריר ארה״ב בגרמניה 

לצאת לרחוב כשכיפה על ראשו, וכן פרסום בעיתון 

גרמני נפוץ של כיפה לגזירה עצמית, בצירוף מאמר 

של העורך הראשי הקורא לציבור הגרמני לחבוש כיפה 

זה גרם  גל  יהודי גרמניה.  ברחוב לאות הזדהות עם 

בקהילה  רצון  לשביעות 

המאורגנת, ולשינוי פומבי 

עם  הממשלה.  בעמדת 

קליין  של  אזהרתו  זאת, 

ממשיכה להדהד, משום 

המתגוררים  שליהודים 

י  כ ר  ברו ה  י בגרמנ

יכולה  אינה  הממשלה 

של  שלומו  על  לשמור 

כל אחד מהם, ועל כן הם 

חשופים להתנכלויות של 

בעיקר  שונות,  קבוצות 

של אנשי ימין הקיצוני או 

מהגרים מוסלמים.

שאלת הכיפה היא כמובן 

יהודית  קהילה  יכולה  כיצד  השאלה  על  משל  רק 

להתקיים בסביבה מודרנית שיש בה גורמים אנטישמים 

שנוכחותם מורגשת ותעוזתם גוברת. כמחצית מיהודי 

צרפת סבורים שמצב היהודים במדינה הורע בשנה 

זאת  ועם  היהודי-אמריקאי(,  הועד  )סקר  האחרונה 

בצרפת.  עתיד  ליהודים  שיש  סבורים   )60%( רובם 

מצד שני, קרוב לשליש מיהודי צרפת )29%(, סבורים 

שעל היהודים לעזוב את המדינה בהקדם. לאמונתם 

זו מצטרפים יהודי ישראל, המורגלים בנרטיב הציוני 

ובטוח ליהודים לחיות רק במדינתם.  שעל פיו רצוי 

בעוד יהודי צרפת )פחות מיהודי ארה״ב( ויהודי ארה״ב 

עתיד  ליהודים  שיש  סבורים   )75% של  גדול  )רוב 

השנה הבאה 
באמריקה היא 

שנת בחירות וכבר 
בראשיתה ניכר כי 

נושאים המעסיקים 
את הקהילה 

היהודית יבואו בה 
 לידי ביטוי ביניהם – 

ויכוח על היחס 
לישראל וכן ויכוח 

על האחריות 
לתופעות 

אנטישמיות
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באירופה, רוב מהיהודים בישראל שיש להם עמדה 

)46%( סבורים שעל היהודים לעזוב בהקדם. בקרב 

יהודים בישראל, ובהתבטאויות של כמה ממנהיגיהם, 

ניכרת לפעמים התייחסות שמבטאת נרטיב ציוני לצד 

הזדהות יהודית: מצד אחד, דאגה מפני וגינוי חריף של 

אנטישמיות בעולם. מצד שני, הנחה מובלעת או גלויה 

על פיה אין ליהודים מה לחפש בתפוצות. 

השאלה האם ועד כמה יש ליהודים עתיד באירופה )או 

במדינות אחרות שבהן מתגברות תופעות אנטישמיות( 

מחייבת כמובן הרבה מאוד שאלות משנה. לדוגמה, האם 

״עתיד״ מחייב אפשרות לחיים יהודיים מלאים ופומביים, 

ומהם חיים יהודיים מלאים ופומביים. יהודים חיו במדינות 

רבות ובתקופות שונות כאשר הם מחויבים להגביל את 

המגע שלהם עם הציבור הלא יהודי, ולעיתים נדרשים 

לצמצם את הנראות שלהם בקרב קבוצות כלליות. לכן, 

צריך לשאול לא רק האם יהודי בגרמניה יכול להדליק 

ללא חשש חנוכייה על חלון ביתו, אלא גם האם מצב 

שאינו יכול לעשות זאת הוא מצב נסבל מבחינתו, והאם 

מצב שאינו יכול יביא אותו להפסיק להדליק חנוכייה 

בכלל, או רק להחביא את החנוכייה מפני עיני הציבור 

הכללי. במדינות רבות דיון כזה נראה עדיין מוקדם מאוד – 

או מוגזם מאוד – אך לא בכולן. בקהילות יהודיות מסוימות 

כאלה.  שאלות  להציג  הצורך  את  מקרבת  המציאות 

נאסרה שחיטה כשרה,  במקומות שבהן  לדוגמה,  כך, 

או שישנו מהלך להטיל איסור על ברית מילה )בחבל 

פלנדריה הבלגי נאסרה בתחילת השנה שחיטה כשרה(. 

יחסי ישראל-תפוצות

הזיקה של יהודים בתפוצות לישראל ניכרת בכל מדד 

כשליש  השונות.  היהודיות  בקהילות  תחושות  של 

מיהודי ישראל רואים את יהודי ארה״ב כאחים. כשליש 

רק  כאחים.  ישראל  יהודי  את  רואים  מיהודי צרפת 

מיעוט מיהודי צרפת )16%( ומיעוט, אמנם משמעותי 

רואים  שאינם  אומרים   )28%( ארה״ב  מיהודי  יותר, 

בישראלים ״בני משפחה״. מיעוט מיהודי ארה״ב )35%( 

)37%( לא מסכימים ש״דאגה  ומיעוט מיהודי צרפת 

לישראל היא מרכיב חשוב מאוד בהיותי יהודי״. כמעט 

מחצית מיהודי קנדה )43%( אומרים שהדאגה לישראל 

״חיונית״ במסגרת זהות יהודית. שיעור זהה אומר שהיא 

״חשובה אך לא חיונית״. רק מיעוט קטן )13%( אומרים 

מחברי  כמחצית  חשובה.  איננה  לישראל  שהדאגה 

הקהילה בקנדה, הרביעית בגודלה בעולם )אולי בדרך 

להיות שלישית, ולהקדים את צרפת(, קשורים מאוד 

לישראל )48%(. 

זו, נשמעו השנה בישראל קולות של  במקביל לזירה 

קהילות  בין  היחסים  של  מי שסבורים שהדינמיקה 

ישראל  בולטותה של  יהודיות מגבירה בהדרגה את 

היה  אפשר  לכך  דוגמה  אחרת.  קהילה  כל  לעומת 

יוסי שיין מאוניברסיטת  למצוא בספרו של  הפרופ׳ 

תל אביב, ״המאה הישראלית״. שיין כתב בו כי ״ישראל, 

הנטועה בטריטוריה ריבונית, בשבטיות ובדתיות, הולכת 

בעוד  היהודים,  ובקרב  הגלובלי  בעולם  ומתעצמת 

יהדות התפוצות, ובראשה יהדות אמריקה, נאבקת על 

חיותה ועל זהותה הקהילתית״. על טענה זו יש בוודאי 

רבים שיחלקו, אך קשה לחלוק על כך שהיא מבטאת 

סנטימנט של חלק מהישראלים. אלה סבורים שהמודל 

הישראלי מותאם היטב לשימורה של יהדות במציאות 

המודרנית, בעוד שהמודל התפוצתי מתקשה לספק 

מענה למציאות זאת. 

אבחנות כאלה נעשות רווחות למדי בישראל, אך לא 

רק בה. בדיאלוג המכון למדיניות העם היהודי לפני 

שנה, לרגל שבעים שנה ליחסי ישראל תפוצות, התברר 

כי ״יחסי ישראל ויהדות התפוצות עוברים תהליך של 

שינוי״. תהליכים של התחזקות דמוגרפית, התחזקות 

את  הפכו  תרבותית  והתפתחות  וכלכלית  צבאית 

ישראל לקהילה היהודית החזקה ביותר בעם היהודי. 

חשבו  כך  אך  רבים,  אמפיריים  נתונים  מעידים  כך 

מהם  חמישה  מכל  ארבעה  הדיאלוג.  משתתפי  גם 

מרכז  היא  ״ישראל  ש  הקביעה  עם  הסכימו   )81%(
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ניכר מאוד מקרב  זה כלל כמובן רוב  העם היהודי״. 

)96%( אך גם רוב  המשתתפים הישראלים בדיאלוג 

משמעותי מקרב משתתפים יהודים בתפוצות. שלושה 

מכל ארבעה אמריקאים )77%(, ארבעה מכל חמישה 

 .)82%( משתתפים מקהילות אחרות ברחבי העולם 

השנה  הוצג  יהודיים  חיים  של  הישראלי  המודל 

היהודי על  בהרחבה במחקר המכון למדיניות העם 

היהדות הישראלית )רוזנר ופוקס(. זהו מודל של זהות 

מסורת  של  התלכדות  הם:  המובהקים  שמאפייניו 

יהודית ולאומיות ישראלית לתפיסת זהות משולבת; 

נינוחות לא מאומצת בקיום המסורת כרכיב תרבותי 

של הסביבה הישראלית; העדר חשש ביחס ל״המשכיות 

היהודית״ הנראית מובטחת כל עוד שלומה של ישראל 

הקיום  בין  כמובן  מפרידים  אלה  מאפיינים  מובטח. 

היהודי בישראל לבין הקיום היהודי בתפוצות, ומקשים 

על קהילות ישראליות ולא ישראליות להבין את נסיבות 

הקיום, את האתגרים התרבותיים ואת הדאגות של הצד 

השני. בשנה החולפת, כאשר שאלת האנטישמיות צפה 

מחדש בחוזקה בעולם היהודי, בולטת במיוחד ההפרדה 

הזאת. חלק ניכר מהיהודים בישראל, דור שני, שלישי 

ורביעי בארץ, לא מכירים את תופעת האנטישמיות 

חשים  אינם  אך  עליה,  שמעו  הם  שני.  מכלי  אלא 

אותה. בהתאם, יכולתם לזהות את מהותה של מצוקת 

היהודים בתפוצות נחלשת. 

במידת  נחשפים  בישראל  המבקרים  העולם  יהודי 

השנה,  שפורסמו  נתונים  פי  על  זו.  למציאות  מה 

כ-40% מיהודי ארה״ב ביקרו בישראל לפחות פעם 

בעולם  אחרות  בקהילות  אך  חייהם,  במהלך  אחת 

המספרים גבוהים יותר )בקנדה, שמונה מכל עשרה 

הוזכר, מחקרים  כפי שכבר   .)65% בצרפת  יהודים, 

בכלל הקהילות מעידים על המשך הזיקה החזקה של 

יהודי התפוצות לישראל )גם כאשר יש להם ביקורת 

חריפה על הנהגתה(, ועל כן יש לקחת בערבון מוגבל 

דיווחים נסערים המופיעים מעת לעת על קרע בלתי 

ניתן לאיחוי בין שתי הקהילות. עם זאת, אין להסתיר 

את העובדה כי הזיקה אינה זהה בקרב קהילות שונות 

וקהלים שונים, ועל כן ישנן קבוצות שחשות מרוחקות 

)וקבוצות  שונות  מסיבות  מאחרות,  יותר  מישראל 

בישראל המרוחקות מיהודי התפוצות(. לדוגמה, ישנו 

ניכר בעוצמת הקשר לישראל בין יהודי קנדה  פער 

ועוד דוגמה: במחקר על קהילת  יהודי ארה״ב.  לבין 

וושינגטון הבירה ניתן להבחין בפער  היהודים באזור 

אופייני בזיקה לישראל בין יהודים הנשואים ליהודים 

לבין מי שנשואים ללא יהודים, וכן בין יהודים מבוגרים 

)מעל שישים וחמש( ליהודים צעירים. במחקר זה ניתן 

לראות גם את הקשר המובהק, שניכר גם במחקרים 

זיקה רגשית  ביקור בישראל לבין  בין  רבים אחרים, 

לישראל. מקרב מי שמעולם לא ביקרו בישראל קרוב 

לשליש אומרים שאין להם כלל זיקה לישראל )29%(. 

לעומתם, מקרב מי שביקרו פעמים רבות בישראל רק 

לישראל. רגשית  זיקה  2% אומרים שאין להם כלל 

על זיקתם של יהודי העולם לישראל משפיעים גורמים 

ולמגמות  לערכים  נוגעים  חלקם  ומגוונים,  שונים 

פוליטיות, אחרים לבחירה אישית ומגמות חברתיות, 

חלקם נובעים משינויים בישראל ובתרבותה, ואחרים 

משינויים ביהדות התפוצות, או בעולם בכלל. בשיח 

על  דגש  לשים  מקובל  היהודי  העולם  של  הציבורי 

ענייני השעה, ועל התפתחויות פוליטיות, כמה שקובע 

את המגמה הכללית. כך, כאשר ניכר כי רוב היהודים 

בארה״ב מתנגדים נחרצות למדיניותו )ולאישיותו( של 

ממשל הנשיא דונלד טראמפ, ולעומתם רוב היהודים 

בישראל מכירים תודה ומביעים הערכה לנשיא דונלד 

טראמפ, נוצר דיסוננס פוליטי מובהק, שנוגע לעיתים 

גם לשאלות מורכבות של ערכים וזהות. בדומה, כאשר 

מהמפלגות  המושפעות  נבחרות ממשלות  בישראל 

האורתודוכסיות, נוצר קושי בקרב יהודים רבים שאינם 

אורתודוכסים בתפוצות, שהמדיניות הישראלית בנושאי 

דת ומדינה גורמת להם לניכור מישראל. 
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עם זאת, ראוי להדגיש שהתפתחויות בזירה הפוליטית 

מסבירות רק חלק מהאתגרים ביחסי ישראל-תפוצות. 

יותר, הן התפתחויות  ואולי  משמעותיות לא פחות, 

מדובר  ובישראל.  בתפוצות  וחברתיות  תרבותיות 

בחברות שונות באופיין: ישראל השתנתה בעשורים 

האחרונים מחברה קטנה ואינטימית לחברה מרובת 

חברתיות שלכל אחת  בקבוצות  הניכרת  אדם,  בני 

מהן סדר יום חברתי ואידיאולוגי שונה. היא מאופיינת 

צבאית  עוצמה  מתחושת  נהנית  גבוהה,  בילודה 

ופוליטית, מצמיחה כלכלית ומהתפתחות של חברת 

בה  יש  מערבית.  שפע 

פוליטית  דומיננטיות 

 , י השמרנ ן  הימי של 

בוחרים  על  הנשען 

ם.  י רתי מסו ו ם  י דתי

ביהדות התפוצות ניכרת 

התערות מואצת בחברה 

ת,  הכללי ת  המערבי

הלכידות  ברמת  ירידה 

השאר  בין  הקבוצתית, 

בהיקף  הירידה  בשל 

האיום הסביבתי, שחיקה 

הקהילה  של  בכוחה 

י  ו נ י ש  , ת נ ג ר ו א מ ה

דפוסים של פילנתרופיה 

לאישית,  מקהילתית 

המעורבים,  הנישואים  בשיעור  דרמטית  נסיקה 

המתבטאת בהכרח גם בשינוי דפוסי התודעה היהודית 

)בהינתן קהילה יהודית שחלק משמעותי מהחברים 

בה אינם יהודים(, דרישה גוברת לשינוי דפוס היחסים 

עם ישראל המתחזקת, הסתייגות של קבוצות בקהילה 

ממדיניות ישראל בנושאים של מדיניות חוץ )בעיקר 

בזירה הפלסטינית( ודת ומדינה. 

זהות יהודית

למדיניות  המכון  של  יהדות-ישראלית  פרויקט 

העם היהודי, שהוזכר גם קודם, הוסיף השנה נדבך 

בין  בישראל.  היהודית  הזהות  להבנת  משמעותי 

השאר, הוא תיאר את האופן שבו משתלבות מגמות 

מובהקות של חילון האוכלוסייה והפרהסיה היהודית-

ישראלית )לדוגמה, אחוז גבוה של מי שעורכים קניות 

בשבת, אחוז גבוה יותר במובהק של ״חזרה בשאלה״ 

מאשר של ״חזרה בתשובה״(, במגמות של התחזקות 

ופוליטיות של קבוצות דתיות. מחקר זה  דמוגרפית 

)ראו פרק נפרד בעמוד 109( זיהה ארבעה הבדלים 

בישראל,  היהודית המתפתחת  בין הזהות   עיקריים 

לבין זו של רוב היהודים בתפוצות. 

עסוקים  אינם  ישראל  של  היהודים  הראשון: 

ואינם  ממנה,  מודאגים  אינם  יהודית״,  ב״המשכיות 

חוששים שדור ההמשך לא יהיה יהודי. השני: היהודים 

יהודים,  של ישראל לא נדרשים למאמץ כדי להיות 

השלישי:  פעילים.  יהודים  להיות  יהודים,  להרגיש 

לחלוטין  המנותקים  יהודים  בישראל  אין  כמעט 

מקיומן של מסורות יהודיות, גם כאשר הם מכריזים 

עצמם  על  ומעידים  לחלוטין״  ״חילונים  עצמם  על 

שאינם מקיימים הרבה. הרביעי: ליהודים של ישראל, 

הישראליות היא מרכיב מרכזי של הזהות היהודית. 

בטשטוש  מדובר  מהם  רבים  שעבור  כך,  כדי  עד 

כמעט מוחלט של ההבדל בין ״ישראליות״ ו״יהודיות״.

הישראלית  הקהילה  הן  הכללות.  אלה  כל  כמובן, 

אינן עשויות מקשה אחת.  והן הקהילות בתפוצות 

ובכל  הכלל.  מן  יוצא  יש  כלל  לכל  המקרים  בשני 

את  המתארות  בהכללות  להשתמש  אם  זאת, 

סבורים שמגורים  בישראל  היהודים  רוב  הממוצע: 

חשוב  ואפילו   )35%( חשוב  מרכיב  הם  בישראל 

ועוד: כמחצית מהיהודים  יהודיות.  )21%( של  מאוד 

זה  טוב״  יהודי  ש״להיות  סבורים   )54%( בישראל 

אין להתפלא על  לכן  ישראל.  ביישוב ארץ  לתמוך 

כאשר ניכר כי 
רוב היהודים 

בארה״ב מתנגדים 
נחרצות למדיניותו 

ולאישיותו של 
ממשל הנשיא דונלד 

טראמפ ולעומתם 
רוב היהודים 

בישראל מכירים 
תודה ומביעים 
הערכה לנשיא 

דונלד טראמפ נוצר 
דיסוננס פוליטי 

מובהק
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ישראל סבורים שחיים  כך שכשני שלישים מיהודי 

חיים  מאשר  יותר  משמעותיים  בישראל  יהודיים 

יהודיים במקומות אחרים )זה לא אומר שהם חושבים 

אחרים(. במקומות  גם  כיהודי  לחיות  אפשר  שאי 

שלושה מכל ארבעה יהודים בישראל )77%( סבורים 

באשר  אחרים  ליהודים  ״לדאוג  אמור  טוב  שיהודי 

הם״. זאת שאלה שמתייחסת לכלל היהודים. תשעה 

מכל עשרה אומרים שהם מרגישים קשר חזק לעם 

שני  כולו.  ״העם״  על  כללית  שאלה  זו  גם  היהודי. 

שיש  אומרים   )63%( באמריקה  מהיהודים  שליש 

להם אחריות לדאוג ליהודים במצוקה בכל העולם. 

יותר.  יהודים במצוקה הם כמובן קבוצה ספציפית 

לא כלל העם. רוב ניכר מהיהודים באמריקה אומרים 

של  חשוב  או  חיוני  מרכיב  היא  לישראל  שדאגה 

ספציפית.  מטרה  היא  ישראל  גם   .)87%( יהודיות 

בדיוק  מהי  נוספת:  המשך  שאלת  נדרשת  וכמובן, 

״דאגה לישראל״. ברור לגמרי שאין מדובר בהסכמה 

ומצד  שלה.  צעד  בכל  בתמיכה  או  מדיניותה  עם 

שני, הרוב המכריע, שמרגיש שדאגה לישראל היא 

מרכיב חשוב של יהודיות, ודאי מתכוון בזה למשהו.

בישראל מרגישים באותה עוצמה  היהודים  כל  לא 

את הקשר לעם היהודי, ובהתאם, לא כולם מרגישים 

את אותה מידת חובה לדאוג ליהודים אחרים. הנטייה 

וימין-מרכז  ימין  יותר בקרב מצביעי  בולטת  הזאת 

ופחות בקרב מי שמגדירים  ובקרב קבוצות דתיות, 

מצביעי  עשרה  מכל  תשעה  חילונים.  עצמם  את 

)87%( סבור שיהודיות משמעה לדאוג ליהודים  ימין 

באשר הם, לעומת ארבעה מכל עשרה )41%( מצביעי 

שמאל. אחד מכל חמישה עד עשרה יהודים חילונים 

סבור שדאגה ליהודים במקומות אחרים היא מרכיב 

יהודיות. אחד מכל שני יהודים  משמעותי מאוד של 

דתיים וחרדים סבור כך. 

מדרג דומה קיים גם ביחס לשאלה האם להיות יהודי 

טוב פירושו לגור בישראל. ומעניין שדווקא היהודים 

שחושבים יותר מאחרים שחשוב ליהודי לגור בישראל, 

 הם גם היהודים שחושבים יותר מאחרים שיש לדאוג 

ליהודים שאינם גרים בישראל. 

יהדות  על  למחקרים  אלה  נתונים  של  השוואה 

התפוצות, ובממוקד, למחקר החדש שפורסם השנה 

ושוני.  דמיון  לזהות  מאפשר  בקנדה,  היהודים  על 

בצד השווה, יהודים ברחבי העולם מייחסים חשיבות 

נוטים לזהות  פחותה לפרקטיקה הדתית, ובהתאם, 

)כחמישית  ״תרבות״  כמו  מושגים  עם  יהדותם  את 

מהיהודים בקנדה( ו״מוצא״ )15% מהיהודים בקנדה(, 

ב  לו כשי בעיקר  אך 

ודת  מוצא  תרבות,  של 

הישראלי  )33%(. בסקר 

מעט  תשובות  הוצעו 

אחרות, ולא הוצע שילוב 

ברור  אך  דירוג(.  )אלא 

כי לישראלים, המדרגים 

ו״לאום״  ״דת״  כל  קודם 

במעט.  שונה  תפיסה 

כמו  הם,  גם  זאת  עם 

אינם  בקנדה,  יהודים 

תורה  ום  בקי רואים 

ומצוות בנוסח המסורתי 

ות.  היהודי עיקר  את 

מהיהודים  שלישים  שני 

סבורים  אינם  בישראל 

ש״להיות יהודי טוב זה לשמור את כל מצוות ההלכה״. 

אבל כשליש כן סבורים כך, לעומת כחמישית בלבד 

)22%( מיהודי קנדה, הבדל המבטא את ההבדלים בין 

אוכלוסייה שבה שיעור קטן יחסים של שומרי מצוות 

בנוסח אורתודוכסי )17% בקנדה(, לבין שיעור יותר 

מכפול של יהודים המגדירים עצמם כך )37%(. 

ובקנדה האומרים ש״מאוד  אחוז היהודים בישראל 

64%. גם שיעור מי  זהה:  יהודים  חשוב״ להם שהם 

בכלל  להם  חשוב  לא  יהודים  שלהיות  שאומרים 

על פי הניסיון 
ההיסטורי 

האנטישמיות 
תושפע בסופו של 

דבר יותר מאירועים 
ומגמות חיצוניות 

מאשר ממה 
שיעשו היהודים 
מה שכמובן לא 

מבטל את הצורך 
של יהודים לעשות 

ולנסות להשפיע 
במידה והם יכולים 

לעשות זאת
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ישנם  8% בקנדה. אבל  5% בישראל,  דומה מאוד. 

גם הבדלים. לדוגמה, בשיעור המאמינים באלוהים 

וגם   .79% בישראל,   ,62% בקנדה,  עליון.  בכוח  או 

ישראלים  יותר  הכנסת.  בבית  המבקרים  בשיעור 

יותר  מבקרים בבית הכנסת לעיתים קרובות – אבל 

גם לא מבקרים בבית הכנסת אף פעם.  ישראלים 

יכולים  נובעת בין השאר מכך שישראלים  זו  עובדה 

לבטא את יהדותם ביתר קלות גם מחוץ לבית הכנסת, 

ולעומתם ליהודים קנדים שאינם פוקדים אף פעם 

יותר לבטא השתייכות  את בית הכנסת קשה הרבה 

יהודיות של בית,  יהודית. כאשר בוחנים פרקטיקות 

שעל  המדרג  ניכר  שבת,  בערב  נרות  הדלקת  כמו 

 16%( )בממוצע( עושים פחות  יהודים בארה״ב  פיו 

מדליקים כל שבוע(, יהודים בקנדה הרבה יותר )34% 

כל שבוע(, ויהודים בישראל עוד יותר )57%(. בדומה, 

 ,)51%( כמחצית מהיהודים בארה״ב עשו בר מצווה 

יותר מהם בקנדה )62%(, ובישראל עוד הרבה יותר 

)78%(. כמעט כל היהודים הבוגרים בישראל אומרים 

שעשו או יעשו בר מצווה לבנים )95%( או בת מצווה 

לבנות )90%(. 

סיכום ומסקנות

מצבו של העם היהודי מושפע מהתפתחויות חיצוניות 

מושפע  הוא  ובמקביל  פנימיות,  ומהתפתחויות 

מהתפתחויות קצרות טווח ומהתפתחויות ארוכות טווח. 

יוזמיה,  עליית האנטישמיות, שהיהודים בוודאי אינם 

וארגונים  מוסדות  אליה,  בתגובה  עליהם.  משפיעה 

מפתחים אמצעים שונים להתגוננות ותגובה, אך על 

פי הניסיון ההיסטורי, האנטישמיות תושפע, בסופו של 

יותר מאירועים ומגמות חיצוניות מאשר ממה  דבר, 

שיעשו היהודים )מה שכמובן לא מבטל את הצורך 

והם  במידה  להשפיע  ולנסות  לעשות  יהודים  של 

יכולים לעשות זאת(. באופן דומה, השחיקה בדתיות 

שמתועדת בקרב יהודים הן בישראל והן בתפוצות אינה 

תופעה מבודדת. יש לה השלכות פנימיות חשובות, 

וחלקה נובע גם ממגמות פנימיות של העם היהודי, אך 

אין דרך לנתק אותה ממגמות כלליות בעולם )בעיקר 

המערבי( של ירידה בכוחה של הדת, ועוד יותר מזה 

בכוחו של הממסד הדתי. 

העלייה בשיעור התופעות האנטישמיות היא, בשלב זה, 

תופעה המתועדת על פני מספר מצומצם יחסית של 

שנים. לכן, בשלב זה, אנו מתארים אותה כהתפתחות 

קצרת טווח, למרות החשד )והחשש( הכבד שמדובר 

בעליית מדרגה שמבשרת עידן חדש, שבו האנטישמיות 

מסלולו  בקביעת  יותר  משמעותי  גורם  תהיה  שוב 

של העם היהודי. הבחירות הנערכות השנה פעמיים 

גם  אולם  קצוב.  שזמנו  מקומי,  עניין  הן  בישראל 

לבחירות אלה )כמו גם לבחירות בארה״ב בשנה הבאה( 

השפעות  גם  לתוצאותיהן,  בהתאם  להיות,  עשויות 

שרישומן ארוך, הן על ישראל, הן על יחסי ישראל עם 

ישירות על היהודים בתפוצות.  והן  יהודי התפוצות, 
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דוגמאות להתפתחויות המשפיעות על העם היהודי 2019

טווח ארוך

התפתחויות

טווח קצר

חיצוניפנימי

נישואים 
מעורבים

עליית 
אנטישמיות

שחיקה 
בדתיות

אי סדר 
עולמי

נישואים 
מעורבים

יהודיות 
לאומית

בחירות 
בעיקר תפוצותבישראל

בעיקר ישראל

ישראל ותפוצות

ב ח ו ר ת  ו ר י ק ס



המכון למדיניות העם היהודי54

בפרק זה נעשה שימוש במחקרים, מאמרים 
וספרים הבאים

JPPI 2019 Pluralism Survey, Camil Fuchs, Noah 
Slepkov, Shmuel Rosner.

JPPI 2018 Israeli Judaism survey, Camil Fuchs, 
Shmuel Rosner.

JPPI 2018 Dialogue: 70 Years of Israel-Diaspora 
Relations: The Next Generation, John Ruskay, 
Shmuel Rosner.

AJC 2019 survey of Israeli Jewish Opinion, 
conducted by Geocartography.

AJC 2019 survey of American Jewish Opinion, 
conducted by the research company SSRS.

AJC 2019 survey of French Jewish Opinion, 
conducted by the research company Ifop.

2018 Survey of Jews in Canada, Robert Brym 
Keith Neuman Rhonda Lenton, conducted by 
the Environics Institute for Survey Research in 
partnership with The University of Toronto and 
York University.

Jewish Electorate Institute Poll, Greenberg 
Research, 2019.

2017 Greater Washington Jewish Community 
Demographic Study.

Raising Jewish Children: Research and Indications 
for Intervention, Sylvia Barack Fishman and 
Steven M. Cohen, JPPI.

המאה הישראלית, יוסי שיין, ידיעות ספרים, 2019.

#יהדותישראלית, דיוקן של מהפכה תרבותית, שמואל 

רוזנר, קמיל פוקס, דביר והמכון למדיניות העם היהודי, 2018.

ב ח ו ר ת  ו ר י ק ס



ם י ד ד מ





57 המכון למדיניות העם היהודי

ם י ד ד מ

מדד הדמוגרפיה היהודית

הקדמה

הפרק הדמוגרפי של ההערכה השנתית מציג נתונים 

על מספרם של היהודים בעולם, דפוסים דמוגרפיים 

עיקריים, ונקודות ציון או אירועים משמעותיים בשנה 

החולפת. השנה בחרנו להדגיש שתי תמורות חשובות: 

את  ישראל  אוכלוסיית  של  המעבר  היא  הראשונה 

 ;2019 קו ה-9 מיליון שהתרחש לקראת אמצע שנת 

והשנייה היא התחזקות המעבר של דור ׳גאות הילודה׳ 

 +60 של  המבוגרת  הגיל  לשכבת   )Baby Boom(

וההשלכות שיש למעבר זה.

מספרים

היהודית  האוכלוסייה  מנתה   2019 שנת  בראשית 

העולמית 14.7 מיליון איש.1 זהו גידול של כמאה אלף 

זו לוקחת בחשבון את  מאז השנה הקודמת. תוספת 

הגידול של האוכלוסייה היהודית בישראל של 2111,000 

בתפוצה שבחלקה  היהודים  במספר  הירידה  פחות 

הגדול מוסברת בהגירה לישראל3 וכן בגלל עודף מסוים 

 2015 של פטירות על לידות )בתפוצות בלבד(. מאז 

עקבי  באופן  העולמית  היהודית  האוכלוסייה  גדלה 

בכמאה אלף איש כל שנה ובסך-הכול ב-392,200 איש 

)או 2.7 אחוז( )גרף 1(.

הגדרה  על  מתבססים  היהודים  מספר  על  הנתונים 

הגדרה  ועל  בישראל  מי שמתגוררים  עבור  הלכתית 

עצמית עבור מי שמתגוררים בשאר העולם, ובלבד שאין 

להם זהות דתית לא-יהודית. יש לציין כי לצד יהודים 

אלה זוהתה בארה״ב קבוצה משמעותית של בני אדם 

שאין להם דת והם מחשיבים עצמם יהודים באופן חלקי;4 

ברובם הם צאצאים של זוגות מעורבים.5 איננו יודעים 

האם זוהי תופעה ייחודית לארה"ב או מאפיינת גם ארצות 

היו בישראל   2019 כן, בראשית  תפוצה אחרות. כמו 

427 אלף עולים זכאי חוק השבות וצאצאיהם שאינם 

יהודים על-פי ההלכה6 שרבים מהם התערו חברתית 

ותרבותית בזרם המרכזי היהודי של החברה הישראלית 

ב-2015  איש  אלף  מ-357  שגדלה  קבוצה  )זוהי 

למספרה כיום, גידול של כעשרים אחוזים(.7 חוקרים 

ומנהיגים קהילתיים חלוקים בשאלה האם להחשיב את 

היהודים החלקיים ואת הישראלים זכאי חוק השבות 

מהאוכלוסייה  כחלק  אחרת(  בדת  מחזיקים  )שאינם 

היהודית;8 אם הם נספרים כיהודים אזי האוכלוסייה 

היהודית בעולם מונה קצת יותר מ-16 מיליון בני אדם.

מתגוררים  בעולם  היהודים  ממחצית  יותר  קצת 

בתפוצות )54.7 אחוזים( מאשר בישראל )45.3 אחוזים( 

)גרף 2(. אנו מעריכים כי בתוך כעשור יהיה שוויון בין 

האוכלוסייה היהודית בתפוצה וזו שמתגוררת בישראל. 

ישראלים המתגוררים בחו”ל )כ-600 אלף( נספרים 

כחלק מיהודי התפוצה. 
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גרף 1  מספר היהודים בעולם, 2019-2015

גרף 2  יהודים בישראל ובתפוצות, 2015 ו-2019

 Sergio DellaPergola, World Jewish Population, 2016, 2017, 2018, 2019. In: A. Dashefsky and I. Sheskin (eds.), American Jewish Year Books. Springer :מקור

  Sergio DellaPergola, World Jewish Population, 2016, 2019. In: A. Dashefsky and I. Sheskin (eds.), American Jewish Year Books. Springer. :מקור
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עלייה

עולים   28,099 לישראל  עלו   )2018( בשנה שעברה 

חדשים. זהו מספר הגבוה ממספרם של העולים בשנת 

2017 )26,357( )גרף 3(. מגמה זו של התחזקות העלייה 

גם ב-2019: בארבעת החודשים  לישראל מסתמנת 

לישראל  באו  )ינואר-אפריל(  השנה  של  הראשונים 

9,153 עולים לעומת 7,447 עולים בתקופה המקבילה 

אשתקד.9 קצת יותר ממחצית )51 אחוזים( מהעולים 

שהגיעו ב-2018 לא היו יהודים על-פי ההלכה אבל 

עמדו בקריטריונים אחרים של חוק השבות.10   

גרף 3  עלייה לישראל, 2019-2016

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ירחון סטטיסטי לישראל, 2019 )מאי(.
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פריון

פריון יהודי מחוץ למדינת ישראל כיום הוא של כילד 

וחצי בממוצע לכל אישה. עם זאת, ישנם הבדלים בין 

נמוכה במיוחד של פריון  יהודיות עם רמה  קהילות 

אחד(,  מילד  יותר  )קצת  לשעבר  ברה”מ  במדינות 

לעומת כילד וחצי בצפון  אמריקה, צרפת, וארגנטינה, 

ילדים במקסיקו. הפריון בישראל גבוה הרבה  ו-2.1 

 ,3.03 2010-2014 המספר היה בממוצע  יותר. בשנים 

גם  ונותר ללא שינוי   2016 הוא עלה ל-3.16 בשנת 

בשנה שלאחר מכן )שהיא האחרונה שעבורה יש לנו 

נתונים(.11 באופן כללי, היחס בין ישראל לבין התפוצה 

הוא של 2:1 נולדים יהודים. 

 משתנה קובע חשוב של פריון הוא זיקה דתית )ראו גרף 4(. 

הפריון של נשים חרדיות גבוה פי כמעט ארבעה מזה 

של נשים חילוניות ופי 1.8 מזה של נשים דתיות. בשנים 

האחרונות ישנה עלייה במספר הממוצע של ילדים 

בקרב יהודים בישראל, אך העלייה במספר הילדים 

בקרב נשים חרדיות חדה בהרבה מהעלייה במספר 

הילדים בקרב נשים חילוניות. 

גרף 4  פריון של נשים יהודיות בישראל לפי זהות דתית

מקור: חליחל, אחמד, )2017(, פריון של נשים יהודיות בישראל לפי מידת הדתיות שלהן בשנים 1979-2017, סדרת ניירות עבודה, מס' 101, 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ישנה  כפי שאפשר לראות בגרף, בשנים האחרונות 

לאורך  דתיות. מעקב  נשים  בפריון של  ירידה קלה 

ראשית  מאז  כי  מגלה  יותר  ארוכה  זמן  תקופת 

המאה הפריון של מגזר זה התאפיין בתנודתיות של 

3.8 ילדים בממוצע לאישה ל-4.28  בין מינימום של 

ילדים.12 אנו מציעים כי הרמה של 4.28 הייתה חריגה 

ואין להקיש מהתצפיות של השנים האחרונות על מגמה 

של ירידה ברמות הילודה בקרב נשים דתיות בארץ. 
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גרף 5  הרכב גילים של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בארצות נבחרות

הרכב גילים

הירידה בפריון במרבית הקהילות היהודיות בתפוצות, 

אל מתחת לרמה של תחלופה בין-דורית, חיזקה את 

יותר.  המבוגרות  הגיל  קבוצות  של  היחסי  משקלן 

זו התחזקה לאחרונה בגלל הכניסה של דור  מגמה 

1945-1960( לשכבות  )ילידי השנים  “גאות הילודה” 

 )2020( המבוגרות. למעשה, החל מהשנה הקרובה, 

כל ילידי הדור הזה כבר יהיו חברים בקבוצה של בני 

60 שנה ומעלה. תהליך זה נצפה במרבית הקהילות 

בני  ואנגליה,  צרפת  בארה"ב,  בתפוצות.  היהודיות 

השישים ומעלה הם כשליש מסך כל היהודים הבוגרים 

)בני 16 או 18 ויותר(. בכמה מדינות, כמו גרמניה, שבה 

מברה”מ  רבים  מבוגרים  יהודים  מהגרים  התיישבו 

לשעבר, חלקם של בני השישים ומעלה באוכלוסייה 

 13.)5 )גרף  אחוזים   40 מעל  הוא  הבוגרת   היהודית 

הפריון היהודי בישראל הוא גבוה, ואוכלוסיית ישראל 

לא חוותה את התנודתיות של תופעת “גאות הילודה”. 

עם זאת, התינוקות הרבים שעלו לישראל בשנים שמיד 

לאחר קום המדינה, או כאלו שנולדו בארץ בתקופה 

וצפון-אפריקה,  מאסיה  למשפחות  במיוחד  ההיא, 

שהתאפיינו בדפוסי פריון של חמישה ושישה ילדים, 

מגיעים כעת גם הם לשלב המבוגר של חייהם. כך, 28 

אחוזים מכלל היהודים הבוגרים בישראל )20 ומעלה( 

משתייכים כיום לקבוצה של בני 60 ומעלה. 

 European Union Agency for Fundamental Rights. 2018. Second Survey on 2013; עבור אירופה:  מקור: עבור ארה"ב: חושב מתוך סקר פיו 
עבור ישראל, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, שנתון   .Discrimination and Hate Crime against Jews in EU Member State: Technical Report, p. 41

סטטיסטי לישראל, 2018.
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אוכלוסיית ישראל

ישראל  אוכלוסיית  חצתה  האחרון  אפריל  בחודש 

)יהודים ולא יהודים( את קו התשעה מיליון תושבים 

 )1948 6(. קצת לאחר הקמת המדינה )נובמבר  )גרף 

מנתה האוכלוסייה המקומית 873 אלף איש. היא חצתה 

1950, את המיליון  את קו המיליון הראשון בראשית 

את  ב-1971,  השלישי  המיליון  את  ב-1959,  השני 

המיליון הרביעי ב-1983, את המיליון החמישי ב-1992, 

השביעי  המיליון  את  ב-1999,  השישי  המיליון  את 

ב-2007, את המיליון השמיני ב-2014 וכאמור לאחרונה 

את המיליון התשיעי. אוכלוסייה גדולה יותר, בשילוב 

עם רמות גבוהות של פריון ומאזן הגירה בינלאומית 

מנת  על  שעובר  הזמן  פרק  לקיצור  מביאים  חיובי, 

שהאוכלוסייה תעבור קו חדש של מיליון. כך, בעוד 

שנדרשו 12 שנים על מנת לעבור משני מיליון תושבים 

למעבר  בלבד  שנים  תשע  נדרשו  מיליון,  לשלושה 

מארבעה לחמישה מיליון, ולאחרונה רק חמש שנים 

למעבר משמונה לתשעה מיליון. לפי תחזית הלמ”ס 

אוכלוסיית  תמנה   ,2025 שנת  עד  בינונית(  )תחזית 
ישראל 10.2 מיליון תושבים.14

גרף 6   אוכלוסיית ישראל, 1948-2019 )באלפים(

מקור: לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, שנתונים סטטיסטיים, מבחר שנים. וירחון סטטיסטי מאי 2019
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השלכות למדיניות     

1. מספר היהודים בעולם ממשיך לעלות. אגב עלייה 

האוכלוסייה  בסך-כל  ישראל  של  חלקה  עולה  זו, 

זו מצדיקה  היהודית העולמית. העקביות של מגמה 

הזזה מתונה של השעון הדמוגרפי בכיוון החיובי.

2. קבוצה הולכת וגדלה של יהודים בגילאים המבוגרים 

המשאבים  חלוקת  של  והתאמה  מעקב  דורשת 

הקהילתיים וגידול הדרגתי בהפניית כספים ושירותים 

זו, היוצאת בהדרגה לגמלאות ומתפנה  לאוכלוסייה 

לעיסוקים אחרים. בין השאר יש לתכנן ולהרחיב את 

ידע  רכישת  זה של  סוג  החינוך היהודי למבוגרים; 

לרבות בתחומים כמו המקורות היהודיים, היסטוריה 

יהודית, מנהגים וערכים יהודיים יכולה לא רק לחזק 

את הזהות היהודית של הלומד והלומדת; הלומדים 

רחבים  מעגלים  על  להשפיע  יכולים  המבוגרים 

היהודית בכלל. במקביל,  ובחברה  יותר במשפחתם 

קהילות וארגונים יהודיים, ברמה המקומית, הארצית, 

והבינלאומית, צריכים להיערך לחילופי הנהגה בעולם 

היהודי.

בינוני. ככל  גודל  היום מדינה בסדר  היא  ישראל   .3

שהאוכלוסייה גדולה יותר כך מתרחב המנעד האנושי 

בין  מתחים  על  השפעות  להיות  יכולות  לזה  שלה; 

את  מחזק  גדול  תושבים  מספר  בעת,  בה  קבוצות. 

אנושי  הון  לחזק  ליזום,  ליצור,  יכולתה של החברה 

ולהרחיב את הכלכלה המקומית.15 הזדמנויות אלה 

כניסת מגזרים גדולים,  יתרבו אם תימשך מגמה של 

בעיקר חרדים וערבים, לשוק התעסוקה.         
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האוכלוסייה היהודית בעולם ועולים לישראל לפי מדינות עיקריות 2018

עליה לישראל, 2017באחוז מצטבראוכלוסייה יהודית, 2018אמדינה

14,606,000-26,357סך-הכול עולם

-6,558,10044.9   ישראל

5,700,00083.92,567   ארה"ב

453,00087.03,157   צרפת

390,50089.7280   קנדה

290,00091.7468   אנגליה

180,30092.9246   ארגנטינה

172,00094.17,135   רוסיה

116,00094.9155   גרמניה

113,00095.7138   אוסטרליה

93,20096.3618   ברזיל

69,00096.8281   דרום-אפריקה

50,00097.17,046   אוקראינה

47,00097.452   הונגריה

40,00097.776   מקסיקו

29,80097.950   הולנד

29,20098.1117   בלגיה

27,50098.3115   איטליה

18,60098.484   שוויץ

18,30098.626   צ’ילה

16,70098.769   אורוגואי

193,800100.03,677   כל השאר

 Sergio DellaPergola. “World Jewish Population, 2018,“ in Arnold Dashefsky and Ira M. Sheskin. (Editors) The American Jewish Year :א( מקור

Book, 2018, Volume 118 (2018) (Dordrecht: Springer) pp. 361-452.

ב( מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שנתון סטטיסטי לישראל, 2018, לוח 4.4.
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מדד החברה הישראלית

עיקרי הדברים

כמי 	  בישראל  לחיות  נוח  חשים  וערבים  יהודים 

שהם; בקרב הערבים ניכרת מגמת שיפור

פער מאתגר בהבנת מהות הישראליות בין קבוצת 	 

הרוב וקבוצות מיעוט חשובות

ישראלים רואים בחוקי המדינה מורה דרך עיקרי 	 

להתוויית התנהגות טובה

ישראלים מעדיפים ערכים פרטיקולריים )ערכים 	 

יהודיים, ערכי הדת( על ״ערכי המערב״

ישראליות ״אמיתית״

מה דרוש לישראלי כדי להיות “ישראלי אמיתי”? מה 

ישראלים אחרים  על  אמיתיים”  “ישראלים  חושבים 

בישראל? אלה הן כמה מהשאלות שהמכון למדיניות 

בסקר  השנה,  עליהן  להשיב  שאף  היהודי  העם 

מלמדות,  אינן  התוצאות  שלו.  השנתי  הפלורליזם 

על  מלמדות  הן  פחות.  או  יותר  ישראלי  מי  כמובן, 

ואת  תרבותם,  את  מבינים  ישראלים  שבו  האופן 

שלשתי  מלמדות  הן  להם.  המשותפים  המכנים 

קבוצות מיעוט חשובות בישראל, היהודים החרדים 

של  מזו  במובהק  שונה  תפיסה  יש  והלא-יהודים, 

אפילו  אולי   – זאת  ועם  היהודים-ישראלים.  רוב 

ולא-יהודים,  יהודים  הישראלים,  רוב   – זאת  למרות 

חשים נוחות רבה מאוד לחיות בישראל ״כמי שהם״. 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

לא יהודים        יהודים

 2 0 1 6  2 0 1 7   2 0 1 8   2 0 1 9

תרשים 1: אחוז המשיבים שחשים נוחות לחיות בישראל כמי שהם

89% 87%
74% 79% 85%

88%86%
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תרשים 2: כדי להיות ישראלי אמיתי צריך להיות יהודי

חרדי.  הוא  בישראל  יהודים  בערך אחד מכל עשרה 

לחרדים תפיסה חיובית ביחס לתרומתם למדינה. הם 

סבורים שתרומתם משמעותית. למרות שרובם אינם 

ישראלים  פחות  לא  מרגישים  הם  בצה”ל,  משרתים 

מהישראלים המשרתים בצבא. בערך אחד מכל חמישה 

ישראלים איננו יהודי, רובם מוסלמים. גם למוסלמים 

הישראלים, יש תפיסה חיובית של תרומתם למדינה. הם 

מרגישים כי הם ישראלים ״אמיתיים״ גם אם אינם יהודים 

כמו רוב הישראלים, גם אם אינם משרתים בצה״ל, גם 

אם אינם מדברים עברית )רובם הגדול מדברים עברית(. 

נוחות רבה לחיות בישראל כמי שהם.  גם הם חשים 

מרבית חברי הקבוצות האחרות בחברה הישראלית 

לגמרי.  אחר  באופן  הללו  הקבוצות  בשתי  מביטים 

השקפתם ביחס לשאלה מי תורם לישראל יותר ומי 

בסתירה  עומדת  פחות,  ומי  יותר  ישראלי  מי  פחות, 

להשקפת קבוצות המיעוט. אך כאמור, נראה שכל זה 

איננו משפיע על תחושת הנוחות של חברי קבוצות 

המיעוט. על פי נתוני המכון, בשלוש השנים האחרונות 

אפשר לראות מגמה קבועה של שיפור בתחושת הנוחות 

של לא יהודים בישראל, שמתקרבת לרמת הנוחות של 

חברי קבוצת הרוב היהודי. 

ובכל זאת, יש משמעות גם לפערי התפיסה. כפי שניתן 

ללמוד מתרשים 2, רוב היהודים בישראל מסכימים 

עם האמירה, “כדי להיות ישראלי אמיתי צריך להיות 

יהודי”. ורק 23 אחוזים אינם מסכימים איתה. לעומתם, 

)91 אחוזים(  יהודים  רוב כמעט מוחלט בקרב הלא 

איננו מסכים עם הטענה שכדי להיות ישראלי אמיתי 

צריך להיות יהודי. תרשים 3 מלמד על התפלגות דומה 

בצה״ל.  השירות  לבין  ״ישראליות״  בין  לקשר  ביחס 

חשיבות  מזהים  החרדים,  למעט  בישראל,  יהודים 

 rite( “טקס מעבר”  קריטית לשירות הצבאי, שהוא 

75 אחוזים מהם רואים  of passage( מרכזי בחברה. 
בשירות תנאי לישראליות ״אמיתית״. בקרב חרדים ולא-

יהודים, שתי הקבוצות העיקריות שאינן משרתות בצבא 

)להוציא קבוצות קטנות, כמו המשרתים הדרוזים(, רק 

23 אחוזים סבורים שללא שירות אין ״ישראליות״. גם 

ידיעת עברית, כתנאי ל״ישראליות אמיתית״, מסמנת 

קו המפריד בין קבוצת הרוב היהודית, לבין קבוצת 

המיעוט הלא יהודית. אם כי ראוי לומר, שגם בקרב 

קבוצה משמעותית מהלא יהודים יש הרואים בידיעת 

עברית מאפיין של ישראליות אמיתית. 

0%  20%  40%  60%  80%  100%

יהודים

לא 
יהודים

23% 17%

91%

28% 30%

לא יודע        מסכים לחלוטין        די מסכים       קצת מסכים        לא מסכים

 Don't know totally agree quite a bit
agree disagree
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תרשים 3: כדי להיות ישראלי אמיתי, צריך לשרת בצבא

זהות  אלה.  פערים  של  ממשמעותם  להתעלם  אין 

משותפת מסייעת להגדיר את גבולותיה של חברה. 

ובהיעדר קונסנסוס ביחס לשאלה מהי משמעות של 

ישראליות האתגר החברתי ברור. עם זאת, במקביל 

לאתגר זה אין להתעלם מהעובדה שרוב הישראלים 

וסיבתו של פער  נוח בישראל. על משמעותו  חשים 

תפיסה זה נציע כמה הסברים.

 מדוע היהודים רואים ביהודיות תנאי לישראליות? 

זה כמובן הממצא המורכב ביותר והמטריד ביותר בסקר. 

מה שמשתמע ממנו הוא דחיית האפשרות לחברות 

מלאה בכלל הישראלי למי שאינם יהודים. עם זאת, 

ייתכן שאפשר להסביר נתון זה – או לפחות את המצב 

התודעתי המוביל יהודים להגדיר את הישראליות באופן 

שהם מגדירים – בהתייחס למחקר המקיף של המכון 

על היהדות הישראלית. אחד מממצאיו המרכזיים של 

מחקר זה נוגע לפרשנות הלאומית שיהודים בישראל 

נותנים ליהדותם. למעשה, כפי שנקבע במחקר )רוזנר, 

פוקס, 2018(, יהודים רבים בישראל אינם עושים כלל 

הבחנה ברורה בין ״ישראליות״ לבין ״יהודיות״. מכאן 

נובעת כמובן האפשרות שישראלית ״אמיתית״ מחייבת 

יהודיות )ובדומה, ששירות בצה״ל הוא מרכיב הן של 

יהודיות והן של ישראליות אמיתית(. אפשרות שיש לה, 

כאמור, היבטים מטרידים ובעייתיים, אך שהבנת המקור 

לה הכרחית עבור מי שמנסה לשנות אותה. 

לחיות  נוח  מרגישים  יהודים  שלא  ייתכן  כיצד 

הפתוחה  הישראלית  בחברה  שהם?  כמי  בישראל 

יהודים  הלא  שהמיעוטים  לשער  קשה  והדינמית, 

את  מכירים  שאינם  קרי,  בבועה,  חיים  בישראל 

תחושת  כלומר,  אחרים.  ישראלים  של  עמדותיהם 

הנוחות שלהם מתקיימת למרות הבנתם שקבוצות 

אחרות בחברה אינן רואות בהם ישראלים באופן מלא. 

שאיכות  ברור  ומרובות.  מורכבות  לנוחות  הסיבות 

)בעיקר בהשוואה לקבוצות  הגבוהה שלהם  החיים 

ערביות אחרות במזרח התיכון( תורמת לכך. וכמוה גם 

חיי היומיום של דו-קיום, שכוחם חזק מזה של תפיסות 

עקרוניות. ואכן, אין שום קשר בין מה שרוב הישראלים 

רואים כ״ישראלי אמיתי״ לבין יכולתו של הפרט לחיות 

בישראל, כאדם חופשי. 
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2%  23%  75% וערבים 
        

       
 

לא מסכים מסכים לא יודע



המכון למדיניות העם היהודי68

ם י ד ד מ

מה עוד משותף לכל הקבוצות? ישנה הסכמה בין 

יהודים ולא-יהודים בישראל כי האלמנטים החשובים 

ביותר בישראליות ״אמיתית״ הם אזרחות ישראלית 

בקרב הלא-יהודים מסכימים  רוב  לישראל.  ואהבה 

לחלוטין עם הטענה שכדי להיות ישראלי אמיתי צריך 

45% אחוזים מהם מסכימים  ישראלי.  אזרח  להיות 

כדי  ישראל  את  לאהוב  שיש  הטענה  עם  לחלוטין 

 – אלה  טענות  שתי  כמובן,  אמיתי.  ישראלי  להיות 

הנוגעות לאזרחות טובה ואהבת הארץ – אינן טעונות 

אידיאולוגית, ועל כן הן מאפשרות לקבוצות מיעוט 

למצוא מכנה משותף עם קבוצת הרוב. 

ערכים מרכזיים

סנטימנט נוסף המשותף לקבוצות רבות, רוב ומיעוט, 

של ישראלים, הוא החשיבות שהם מייחסים לערכי 

)יהודית, מוסלמית, נוצרית( לעומת  התרבות שלהם 

נשאלו  המכון  בסקר  כלליים.  מערביים  ערכים 

הישראלים: “אם עליך להחליט מה נכון או לא נכון, 

מה טוב או רע, עד כמה את/ה מושפע/ת מ-: חוקי 

המדינה, ערכים יהודיים )ללא יהודים: ערכי הדת שלך(, 

ערכים של העולם המערבי, וערכים של העולם הערבי 

)רק לא-יהודים הופנו לאפשרות האחרונה(”. רוב בקרב 

היהודים )52 אחוזים( ובקרב הלא-יהודים )63 אחוזים( 

או  כי הם מושפעים לחלוטין מערכי היהדות  אמרו 

הדת שלהם. באופן טבעי, יש בין ישראלים מחלוקת 

עמוקה על השאלה מהם אותם ערכים יהודיים. אך אין 

מחלוקת על כך שערכים כאלה חשובים לישראלים 

יותר מערכים שהם מזהים כחיצוניים לתרבותם. 

אפילו בקרב רוב )58%( היהודים המוגדרים ״חילונים 

ורוב הערבים המוגדרים חילונים לחלוטין  לחלוטין״ 

)72%( יש הסכמה שלערכי התרבות שלהם השפעה 

מהותית על החלטות בענייני מוסר. עם זאת, בקרב 

יהודים חילונים לחלוטין, אנו מזהים מגמה של השפעה 

פוחתת של ערכי היהדות בקרב הדורות הצעירים. רוב 

18-34 אומרים כי  היהודים החילונים לחלוטין בגילאי 

וזאת בהשוואה  יהודיים,  אין הם מושפעים מערכים 

לרוב הישראלים בגילאים שמעל 35, האומרים כי הם 

מושפעים מערכים אלה. אם יתפתח פער קבוע בין 

קבוצות יהודיות בישראל ביחס להשפעתם של ערכים 

יהודיים, תהיה לכך כמובן משמעות. 

אף שרוב הישראלים מושפעים מאוד מערכי התרבות 

המדינה  מחוקי  פחות  לא  מושפעים  רובם  שלהם, 

כקנה המידה לבחינת התנהגות ראויה ומוסרית. 57% 

מהיהודים ו-% 51 מהלא-יהודים מושפעים מאוד מחוקי 

שמיעוטים  להעריך  מאפשרת  זו  השפעה  המדינה. 

בישראל רואים את החוק ככוח חיובי, ולא  ככוח הפוגע 

באורחות חייהם ובחירותם. בהתאם, החוק והפיקוח 

תחושת  את  להבטיח  עוזרים  מימושו  על  השיפוטי 

הנינוחות של אותם מיעוטים. בהתאם, חקיקה יכולה 

)או לפעור תהום, אם אינה מתוכננת  לשמש כגשר 

כיאות( בין קבוצות בישראל שיש להם השקפות שונות 

או אפילו מנוגדות ביחס להבנת משמעות הישראליות.
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 לא יודע        מושפע לחלוטין        קצת מושפע       

לא מושפע כל כך        לא מושפע כלל

 תרשים 4: אם עליך להחליט מה נכון או לא נכון, מה טוב או רע, 
עד כמה את/ה מושפע/ת מהגורמים הבאים?
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מדד משולב: יחסי ישראל-תפוצות

בין היהודים בישראל  ואיכות היחסים  שאלת עומק 

ובתפוצות, עולה תדיר על סדר היום הציבורי. מתווה 

הכותל, חוק הגיור וחוק הלאום, הם רק חלק מהנושאים 

שהציתו מחלוקת ועוררו את הדיון מחדש. מאמרים 

רבים כבר הוקדשו לסוגיה. גם המכון למדיניות העם 

של  זה  בפרק  רבות.1  בהזדמנויות  בה  עסק  היהודי 

ההערכה השנתית נציג מגמות ונתונים, במטרה לשרטט 

תמונת מצב עדכנית של היחסים.

עיקרי הפרק

איסוף כלל נתוני הסקרים מציף מספר נקודות חשובות 

למקבלי ההחלטות בישראל ובתפוצות:

המדד המתכלל מצביע על מגמת שחיקה בקשר . 1

בקרב  בעיקר  ניכרת  זו  מגמה  ישראל-תפוצות. 

קשורות  שפחות  קבוצות  ובקרב  הצעיר,  הדור 

לזהות היהודית )הדתית(. 

במדרגה . 2 המקרים  ברוב  נמצאים  ארה"ב  יהודי 

התחתונה של הקשר לישראל. בתחושת הקרבה 

לישראל; בתחושה כי הדאגה לישראל היא חלק 

היחסים;  עתיד  על  במחשבה  מיהדותם;  חשוב 

בשיעור המבקרים בארץ.

למרות האמור בסעיף הקודם, ניתן לזהות מגמת . 3

לארצות  מחוץ  בקהילות  גם  ביחסים  שחיקה 

הברית. כך לדוגמה, הירידה המשמעותית במספר 

היא  לישראל  דאגה  כי  ההיגד  עם  המסכימים 

חלק חשוב מיהדותם. מדאיגים במיוחד הנתונים 

לקהילה  בעבר  שנחשבה  מצרפת,  המגיעים 

המשיבים  )שיעור  חזק  לישראל  שלה  שהקשר 

שסבורים שהיחסים עם ישראל יתחזקו בעתיד 

גבוה בצרפת בצורה משמעותית מזה שבארה"ב, 

אבל כך גם שיעור המשיבים שסבורים שהיחסים 

ייתכן כי נתונים אלה נובעים משינויים  ייחלשו(. 

דמוגרפים שחלו בצרפת, ומההחלטה של רבים 

מהיהודים שחשו מחוייבים לישראל לעלות לארץ 

)27,542 יהודים מצרפת עלו לישראל בין השנים 

2012 ל-2018(.2 

במדד . 4 הסובייקטיבים,  מהמדדים  בשונה 

האובייקטיבי של ביקור בישראל )למעט במקרה 

מובהקת  מגמה  אין  ששם  ארה"ב,  יהדות  של 

של שינוי(, ישנה עלייה קלה במספר המבקרים 

בישראל לפחות פעם אחת. 

היהודים בישראל אופטימיים בנוגע ליחסים לעומת . 5

אחיהם בתפוצות. עם זאת, יש אצלם הבנה )אם כי 

חלקית( כי על ישראל לפעול באופן אקטיבי, ואף 

להשקיע משאבים בחיזוק הקשר. 
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 האתגר

למרות השיח הנרחב בנושא וריבוי המחקרים. הניסיון 

לייצר מדד שמאפשר לקבל תמונה רחבה על מצב 

היחסים בין ישראל לבין התפוצות, הוא מאתגר מכמה 

בחינות:

יעד . 1 רבים מהסקרים שנערכו ממוקדים בקהלי 

ספציפיים - בדרך כלל מדובר בסקרים המקיפים 

מדינה או איזור. מעטים הסקרים שנערכו בצורה 

אחידה במקומות שונים בעולם.

חלק מהסקרים אינם מייצגים את האוכלוסייה . 2

היהודית, אלא את מי שהסכימו לקחת בהם חלק. 

בדרך כלל מדובר במשיבים קרובים יותר לעולם 

היהודי, לקהילה היהודית ולישראל. 

כל . 3 נערכים באופן קבוע  אינם  מרבית הסקרים 

שנה. חלקם נערכים פעם בכמה שנים, אחרים הם 

נקודתיים. יוצא מן הכלל בהקשר זה הוא סקר ה- 

AJC שמספק רצף של כמעט 20 שנות סקרים.

מה . 4 לסקר,  מסקר  אחיד  אינו  השאלות  ניסוח 

שמקשה על ההשוואות.

רבים מהמחקרים מתבססים על סקרים המציגים . 5

עשויות  אלו  תחושות  סובייקטיביות,  תחושות 

בזיכרון  הזמינים  לאירועים  בהתאם  להשתנות 

המשיבים, דרך הפניה אליהם והשפעות אחרות 

מהסביבה. 

שאיסוף  סבורים  אנו  הללו,  ההסתייגויות  למרות 

הנתונים והצגתם זה לצד זה, עשויים לשרת את מקבלי 

ההחלטות ומעצבי המדיניות. 

מדד משולב של הקשר בין יהדות ישראל 
ליהדות התפוצות

בדומה למדד המשולב בנושא האנטישמיות, שהמכון 

למדיניות העם היהודי מפרסם כבר כמה שנים - אנו 

מציעים בפעם הראשונה מדד משולב ליחסי ישראל-

תפוצות. המדד מתבסס על ארבע שאלות מרכזיות, 

הן  יחדיו  היחסים.  של  שונים  לממדים  הנוגעות 

מאפשרות לשרטט תמונת מצב רחבה. מאחר שרבים 

מהמחקרים הקיימים  מציעים נקודות מבט מוגבלת, 

על אוכלוסייה מסוימת או בנקודת זמן מסוימת, שילוב 

הנתונים מאפשר לערוך השוואות זהירות ולנסות לזהות 

מגמות ארוכות טווח. המדד משלב בין שאלה הבוחנת 

באופן ישיר את תחושת הקרבה )קרבה או חיבור רגשי(, 

לשאלה הבוחנת את תחושת הקרבה כחלק מהזהות 

היהודית )דאגה לישראל היא חלק חשוב מהיותי יהודי(, 

לבוא,  לעתיד  ביחס  התחושה  את  הבוחנת  שאלה 

ושאלה שיכולה לתת אומדן שאינו סובייקטיבי אלא 

אובייקטיבי על הקרבה, כמו מידת ההיכרות עם האחר 

אנו מאמינים שהצבת  בישראל(.  הביקורים  )מספר 

התשובות אלו לצד אלו, מאפשרת הבנה מעמיקה יותר 

של הנתונים. 

המדד המשולב נשען על מספר סקרים מרכזיים, וכמה 

סקרים משניים. הסקרים המרכזיים הם:

סקרי AJC )2000-2019( - תמונת מצב רחבה על 	 

יהדות ארצות הברית. בשנת 2019 התייחס הסקר 

גם ליהדות צרפת וליהודים בישראל.

 	 FRA (European Union Agency for-ה סקרי   

Fundamental Rights). בשיתוף ה-JPR – תמונת 

על  JPR מסתמך  .דו"ח  אירופה  יהדות  על  מצב 

 (European  FRA  Union Agency for-ה נתוני 

המדגם   .2012 משנת   (Fundamental Rights

ומעלה   16 בגילאי  יהודים  משיבים   5,919 כולל 

זה  שמתגוררים בתשע מדינות אירופאיות. דו"ח 
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מתייחס לשמונה מדינות: הונגריה, גרמניה, בלגיה, 

צרפת  איטליה,  המאוחדת,  הממלכה  שוודיה, 

ולטביה.

 	 FRA-כותרתו של הדו"ח השני, שיצא מטעם ה

 Young Jewish Europeans: perceptions :היא

and experiences of antisemitism 

 16 16,395  משיבים בגילאי  המחקר הקיף 

 12 מ-  יהודים,  עצמם  המגדירים  ומעלה, 

בלגיה,  אוסטריה,  האיחוד:  חברות  מדינות 

איטליה,  הונגריה,  גרמניה,  צרפת,  דנמרק, 

והממלכה  שבדיה  ספרד,  פולין,  הולנד, 

המאוחדת. בנוסף, הסקר נעשה גם בלטביה, 

לגבי  התוצאות  בנתונים,  בעיה  בשל  אולם 

לטביה, אינן מופיעות במחקר.  

יהדות 	  על  מצב  תמונת   Gen17 ו-  Gen08

אוסטרליה. פרוייקט Gen  הוא שיתוף פעולה בין 

חוקרים מה-JCA  ומאוניברסיטת מונש.

פרוייקט Gen08 כלל 5,100 משתתפים מסידני 	 

ומלבורן בגילאי 18 ומעלה. 

פרויקט Gen17 כלל 8,047 משתתפים מסידני 	 

ומלבורן בגילאי 18 ומעלה.

Survey of Jews in Canada - הסקר בקנדה נערך 	 

 Environics Institute for בהובלת   2018 בשנת 

Survey Research בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת 

 2,335 כלל  הוא  ואוניברסיטת-יורק.  טורונטו 

השאר  מטורונטו,  )כמחציתם  משתתפים 

18 ומעלה. וונקובר( בגילאי  ויניפג  ממונטריאול, 

נוספים  סקרים  במספר  נעזרנו  כאמור,  בנוסף, 

המאפשרים לנו להשלים את התמונה, בעיקר בישראל-

 	 2014 סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנת 

בנושא יחסי ישראל תפוצות.

סקר קרן רודרמן לשנת 2018.	 

סקר המכון  סקר נוסף שיקבל התייחסות רחבה הוא 

פרויקט  במסגרת  שנערך  היהודי,  העם  למדיניות 

הדיאלוג לשנת 2018. הסקר אינו משמש אותנו בנפרד, 

מאחר ומרבית המשתתפים הם בעלי זיקה לישראל 

ולכן לא מדובר בתמונת מצב מייצגת, אבל בשל היקפו 

הנרחב מבחינת מספר המשתתפים ופיזורם הגיאוגרפי 

מארצות  הן  משתתפים  הכולל  היחיד  הסקר  )זהו 

הברית, הן ממגוון מדינות אירופה והן מישראל(, ובשל 

האופן שבו הוא נבנה, הוא מאפשר לנו להציג מעין 

פאנל מומחים, המשמש נקודת ייחוס. מספר סקרים 

הישראלית,  היהדות  סקר  בהם  המכון,  של  נוספים 

וסקרי הפלורליזם, שמשו גם הם כנקודות ייחוס. 

להלן פירוט השאלות והממצאים:

קרבה לישראל1

את הקשר שחשים  ישירה  בצורה  בוחנת  זו  שאלה 

יהודים ברחבי העולם לישראל. השאלה נבחנה במספר 

 AJC סקרים, אם כי בניסוח שונה של השאלות. בסקרי

בין השנים 2000 ל-2005, נעשה שימוש במונח קרבה 

)close(, בסקרים אחרים, נעשה שימוש במונח קשר 

.)emotional attachment( רגשי

יהדות ארצות הברית

AJC מתייחסים  הנתונים על קרבה לישראל בסקרי 

2000-2005 בלבד. בשנים אלה, ניתן להבחין  לשנים  

מדובר  לא  כי  אם  הקרבה,  בתחושת  קלה  בעלייה 

 ,2000 בשנת  אחוזים  )מ-74.3  משמעותית  בעלייה 

גם  כמו  המשיבים,  גיל   .)2005 בשנת  אחוזים  ל-76 

ההזדהות שלהם עם זרם דתי, משפיעים באופן מובהק 

יותר,  הבוגרות  הגיל  בקבוצות  על תחושת הקרבה. 

ובקרב אורתודוכסים, שיעורים גבוהים יותר מעידים 

על תחושת קרבה חזקה יותר.
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)AJC 2000-2005( תרשים 1: שיעור המעידים על עצמם כי הם חשים קרובים לישראל בחתך גילאים

אורתודוקסים סה"כקונסרבטיביםרקונסטרוקציוניסטים רפורמים  רק יהודים
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 .)2013( PEW שאלה בנוסח מעט שונה נשאלה בסקר

בסקר זה נשאלו הנסקרים עד כמה הם קשורים רגשית 

 How emotionally attached are you to( לישראל 

Israel(? למעלה מ-60% מהם הצהירו כי הם חשים קשר 
)30% השיבו כי הם קשורים מאוד, 39% השיבו כי הם 

קשורים במידת מה(, בעוד ש- 31% השיבו כי הם אינם 

קשורים כל כך או כלל. גם בסקר JSTREET לשנת 2018 

נשאלה שאלה על תחושת הקשר הרגשי לישראל. 32% 

השיבו כי הם חשים קשר חזק לישראל, 33% השיבו כי 

הם קשורים במידת מה, 23% השיבו כי הם אינם קשורים, 

כי כלל אינם חשים קשורים לישראל.  ו-12% השיבו 

יהדות אירופה

נשאלו המשיבים על הקשר  באירופה,   FRA בסקרי 

שלהם למדינת המוצא, לאזור המוצא, לאירופה בכלל 

מצא כי   3 ,2019 ולישראל. הסקר, שהתפרסם בשנת 

כ-69% מהיהודים באירופה מעידים על קרבה חזקה 

נמצא קשר מובהק  כמו בסקרים אחרים,  לישראל. 

 בין גיל לתחושת קשר, כאשר בקרב צעירים בגילאי

16-34 62% העידו על תחושת קשר גבוהה או גבוהה 

ו-72%   ,35-59 69% בגילאי  מאוד לישראל, לעומת 

בקרב בני השישים פלוס. 

יהדות קנדה

שהם  הצהירו   )79%( בקנדה  הסקר  משתתפי  רוב 

מאוד קשורים )48%(, או די קשורים )31%( לישראל. 

המחקר הקנדי בחן על איזה רקע הנשאלים חשים 

- דתי, מוצא, תרבותי, כל השלושה  קשר לישראל 

באופן הבא: או אחר. תשובות הנשאלים התחלקו 

טבלה 1: הרקע המוביל לתחושת הקרבה לישראל )קנדה(

סה”כ
קנדה 

קשר מבוסס קשר דתי
מוצא

קשר 
תרבותי

בהשוואה אחרכל השלושה
לארה"ב
)PEW(

48603236614730קשורים מאוד

31253139283239קשורים חלקית

117181481322לא כ”כ קשורים

871711379לא קשורים כלל

יהדות אוסטרליה

סקר Gen08  בחן קשר רגשי לישראל )Emotional (attachment to Israel, 75% מהמשיבים השיבו כי הקשר חזק 

מאוד או חזק. 



ם י ד ד מ

המכון למדיניות העם היהודי76

ובניסוח  עקבי  באופן  זוהי אחת מהשאלות שנשאלות 

כמעט זהה בסקרים רבים. עקביות זו מאפשרת השוואה 

לא רק בין סקרים שונים, אלא זיהוי מגמות לאורך זמן. 

בנוסף היא מאפשרת להבין לא רק את חשיבות הדאגה 

לישראל בקהילות יהודיות שונות ברחבי העולם, אלא גם 

את הקשר בינה לבין תפיסת הזהות היהודית של המשיבים. 

יהדות ארצות הברית

נתוני AJC המתייחסים ליהדות ארצות הברית מציגים 

מגמה מעורבת, בכיוון ירידה )מ-80% שהביעו הסכמה 

ש"דאגה לישראל" היא מרכיב חשוב של יהודיות בשנת 

2000, ל-62% שהביעו הסכמה בשנת 2019(.

)AJC 2000-2019( "תרשים 3: מידת הסכמה ש"דאגה לישראל היא חלק חשוב ביהדותי

דאגה לישראל היא חלק חשוב בהיותי יהודי 2
 (Caring about Israel is a very important part of my being a Jew)

הנתונים מלמדים כי מידת ההסכמה/ אי-ההסכמה 

עם ההיגד מושפעת באופן מובהק ממספר רב של 

נתונים דמוגרפים, בהם, כמו בשאלה הקודמת, גיל 

הנבדקים - מבוגרים מסכימים עם ההיגד הרבה יותר 

מאשר צעירים; העמדות האידאולוגיות של המשיבים 

)הנעות בין ליברליות לשמרניות( - משיבים עם נטייה 

והזרם  ליברלים;  יותר מאשר  לשמרנות מסכימים 

יותר מאשר  נוטים להסכים  - אורתודוכסים  הדתי 

רפורמים וחילונים.
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תרשים 4: שיעור המסכימים ש"דאגה לישראל היא חלק חשוב ביהדותי" לפי גיל

כפי שעולה מן הגרף, קבוצת הגיל הצעירה ביותר )קרי, 

30(, מציגה ברוב השנים שיעורי תמיכה  מתחת לגיל 

 .)30-39( יותר מקבוצת הגיל שאחריה  מעט גבוהים 

ניתוח הנתונים עבור השנים 2001, 2004, 2005 ו-2018, 

בהן שיעור המסכימים עם ההיגד שגילם נמוך מ-30 

גבוה משיעור המסכימים עם ההיגד בקבוצת הגילאים 

שכאמור  דתי,  לזרם  ההשתייכות  כי  מעלה   ,30-39

בתופעה  מרכזי  תפקיד  משחקת  מובהקת,  נמצאה 

אינם  כי  הנבדקים שהצהירו  שיעור  אלו,  בשנים  זו. 

30-39 עמד  משתייכים לאף זרם יהודי בקרב גילאי 

על מעל ל-30% מה שהטה את התשובות של הקבוצה 

כולה. אנו רואים אם כן שחפיפה בין גיל לבין השתייכות 

המשתתפים.  תשובות  על  משפיעה  ביהדות,   לזרם 

משתנה נוסף שיש לו השפעה מובהקת על התשובות 

בישראל.  הביקורים  מספר  הוא  ה״דאגה״  לשאלת 

יהודים שביקרו בישראל נטו להסכים יותר עם ההיגד. 

לבין  בישראל  הביקורים  ומספר  גיל  בין  הקשר  גם 

המענה להיגד מובהק ברוב קבוצות הגיל. הגרף הבא 

)AJC 2017( מלמד שלמעט במקרה של שתי קבוצות 

)גילאי 50-59 ומעל שבעים(, הביקור בישראל משפיע 

זה מובהק גם  על מידת ההסכמה עם ההיגד. קשר 

בשנים אחרות )2000, 2005, 2012, 2016(.
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 )AJC 2017( "תרשים 5: הקשר בין גיל, ביקור והסכמה ש"דאגה    היא חלק חשוב ביהדותי

טבלה 2: הסכמה ש"דאגה לישראל היא חלק חיוני או חיוני מאוד ביהדותי": נתונים בחתכים 
שונים ממבחר סקרים

AJCNJPSPEWJPPI
)US(

JPPI
)World(

20002005201320182019200020132018

8% 1%87 1%62%81%43%91 4%70 4%75 80%79סה”כ

39%92.6%87.8%-80.3%80.3%73.3%66.5%61%זכרמגדר

46%90.1%87.3%-79.8%78.6%77.5%73.7%63%נקבה

קבוצת
גיל

1 :>30
73.6%

:>30
80.4%

:18-29
56.8%

:18-29
67.6%

18-29:
44%

:18-34
75%

 :18-29
32%

:18-29
84.8%

:18-29
79.4%

2:30-39
85.5%

:30-39
68.9%

:30-44
47.2%

:30-49
57.3%

30-49:
53%

:35-49
78%

:30-49
38%

:30-49
87.3%

:30-49
84.8%

3:40-49
78.7%

:40-49
77.2%

:45-59
79.6%

:50-64
74.9%

50-64:
77%

:50-64
83%

:50-64
47%

:50-64
96.7%

50-64:
96.3%

4:50-59
81%

:50-59
79.6%

:60+
80%

:65+
78.3%

65+:
72%

:65+
87%

:65+
53%

:+65
96.7%

65+:
97.4%

5:60-69
77.4%

:60-69
84.8%
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-----
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השקפה 
פוליטית

מאוד -ליברלית
ליברלי:
77.8%
ליברלי:
74.4%

מאוד ---65.2%54%
ליברלי:
67.7%

מאוד 
ליברלי:
68.1%

נוטה 
לליברליות

ליברלי:---80.7%62%73.9%-
88.6%

ליברלי:
86.4%

96.4%90.2%---78.1%82.9%78.3%-אמצע

שמרני:-85.6%90%92.2%נוטה לשמרני
100%

שמרני:
97.3%

שמרני:שמרני
84.1%
מאוד 
שמרן:
80%

מאוד -89.6%80.8%
שמרן:
100%

מאוד 
שמרן:
87.5%

תמיכה
מפלגתית

----80.2%80.9%91.8%83.8%80%רפובליקאים

----81.5%81.9%71.1%67.6%58%דמוקרטים

----76.6%73.5%74%67.6%עצמאים

----67.4%57%---אחר

95.7%90.9%----95.9%91.8573.3%אורתודוכסיםזרם

--45%-87.2%57%---חרדי

אורתודוכסי 
מודרני

---95.7%97%88%79%--

88.8%90%80.1%87.4%85%91%58%92.7%92.4%קונסרבטיבי

76.1%75.3%80.9%75.7%68%81%42%85.3%85.3%רפורמי

ללא 
השתייכות/ 

חילוני

68.5%67.6%72%54.4%42%69%31%92%82.5%

----80%77.3%32%61.3%72%רקונסטר’

-----60%40%36.4%43.8%מסרב

יהדות אירופה

2018 בחנו כמה חשובה  ו-   2012 FRA בשנים  סקרי 

 How( התמיכה בישראל לזהות היהודית של המשיבים

 important, if at all, is Supporting Israel to your

sense of Jewish identity(. בסקר שהתפרסם בשנת 

2012(, רוב המשיבים  2018 )הנתונים נאספו בשנת 

)81%( הסכימו שתמיכה בישראל היא מרכיב חשוב 

מלמדים  גיל  לפי  הממצאים  היהודית.  בזהותם 

שהתמיכה בישראל עולה בקרב קבוצות מבוגרות יותר. 

בעוד ש-74% בקבוצת הגילאים שמתחת ל-30, ו-72% 

שהתמיכה  סבורים   30-39 שבין  הגילאים  בקבוצת 

 40-49 או חשובה מאוד, בקבוצת הגילאים  חשובה 

81% סבורים כך,  בקרב גילאי 70-79 87% סבורים כך, 

ובקרב בני השמונים ומעלה 88% סבורים כך. בחלוקה 

למדינות, צרפת היא המדינה שבה הייתה ההסכמה 
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הגבוהה ביותר עם חשיבות התמיכה בישראל )90%(, 

אחריה בלגיה, גרמניה ואיטליה )83%(. המדינה שבה 

שיעורי ההסכמה הם הנמוכים ביותר היא הונגריה, עם 

66% אחוזי הסכמה. אין בידנו חלוקה למדינות מהסקר 

הכולל  המסכימים  שיעור  אולם  השנה,  שפורסם 

באירופה ירד )73%(. בחלוקה לפי קבוצות גיל המצב 

נשאר דומה. התמיכה בישראל עולה בקרב קבוצות 

74% בקרב  גיל מבוגרות יותר, עם שיעור תמיכה של 

צעירים בגילאי 16-34, אשר עולה ל- 85% בקרב גילאי 

35-59 ו- 86% בקבוצת הגילאים שישים פלוס. 

יהדות קנדה

הסקר הקנדי שאל את השאלה מה חיוני כדי להיות 

יהודי )?What is essential to being a Jewish(, והציע 

מספר אפשרויות, ביניהן הדאגה לישראל. 43% השיבו 

כי הדאגה לישראל חיונית, 43% נוספים השיבו כי היא 

חשובה  אך לא חיונית. גם בשאלה זו ניכרת השפעת 

18-29 37% סבורים  הגיל, כאשר בקבוצת הגילאים 

שהדאגה חיונית )השיעור יורד מעט בקבוצת הגילאים 

30-44(, לעומת 57% בגילאי 75 ומעלה. 

עתיד יחסי ישראל והתפוצות3

שאלה זו נשאלה בעיקר בסקרי ה-AJC ואין לה כמעט 

מקבילות עבור אוכלוסיות מחוץ לארה"ב. אבל היא 

אומדן  מהווה  היא  שכן  התמונה,  להשלמת  חשובה 

להשפעה של "שיח ההתרחקות"4 על הציבור היהודי. 

לא ניתן להשוות באופן ישיר את כל השאלות שנשאלו 

בנושא זה )נוסח שונה עשוי להשפיע על התשובות(, 

2017-2019  )שבהן נשאלו  ניתן לראות שבין השנים 

שאלות דומות(, חלה ירידה בשיעור היהודים הסבורים 

יותר בעתיד,  טובים  יהיו  - תפוצות  ישראל  שקשרי 

בסקר  גם  הדרדרות.  שצופים  מי  בשיעור  ועליה 

הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי, שכאמור 

משתתפיו מרגישים קרבה גדולה יותר לישראל )ואינם 

מהווים מדגם מייצג של כלל היהודים(, ניתן לראות 

יהודי ישראל  כי  שמעל מחצית מהמשיבים סבורים 

והתפוצות מתרחקים אלה מאלה. בסקר המכון ניכר 

גם כי נסקרים מארה"ב הם הפסימיים ביותר בנוגע 

)42.9% מיהודי העולם לא הסכימו  לעתיד היחסים 

 שיש התרחקות, לעומת 30.7% מהמשיבים מארה"ב(.

 )50.9%( לסקר  שהשיבו  ישראלים  של  קטן   רוב 

לא חשבו שצפויה התרחקות נוספת. 
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בשנת 2019 פרסם ה- AJC את ממצאי אותו סקר גם 

על  בישראל  היהודים  כשנשאלו  ובצרפת.  בישראל 

30% סברו כי הוא יהיה  5 שנים מהיום,  הקשר בעוד 

23% השיבו כי הוא צפוי להיחלש, ו-38%  חזק יותר, 

צפו שיישאר ללא שינוי. מקרב יהודי צרפת, 24% השיבו 

ו-35% שלא  32% שהם יחלשו,  שהקשרים יתחזקו, 

יהיה שינוי. 9% מהנשאלים בצרפת לא הביעו עמדה. 

ביקורים בישראל4

שאלת הביקורים בישראל משמשת במרבית הסקרים 

כאומדן לתחושת הקרבה. הנחת המוצא היא שככל 

לבחור  הרצון  כך  יותר,  גבוהה  הקרבה  שתחושת 

בישראל כיעד לביקור ולבוא אליה לפחות פעם אחת 

במהלך החיים גדל. 

למענה  בישראל  הביקור  בין  הקשר  שנראה,  כפי 

בניסוח  ניתן,  גם אם לא  לשאלות האחרות מובהק. 

הנוכחי, להצביע על סיבתיות לצד כזה או אחר, נכון 

יהיה לבחון בסקרים ממוקדים האם הסיבתיות היא 

לצד המוצע על ידי חלק מהחוקרים - קרי, קשר מוביל 

לביקור, או שמא עצם הביקור בארץ מוביל לחיזוק 

הקשר )כפי שסבורים מארגני "תגלית" ו"מסע"(. 

יהדות ארצות הברית

 ,)2000-2019( AJC בעשרים השנה האחרונות  סקרי 

היהודים  מספר  בשיעור  שינוי  על  מעידים  אינם 

שמעידים כי מעולם לא ביקרו בישראל. שיעור דומה 

של מי שלא ביקרו )57%( נמצא גם בסקר פיו 2013. 

)AJC(  תרשים 6: שיעור המבקרים בישראל, בחלוקה לשנים ולמספר הביקורים

59
48.250.3

59.259.457.6
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יהדות אירופה

הנתונים מדו"ח ה-JPR )המבוססים על הסקר בשנת 

גדול מיהודי אירופה  2012( מצביעים על כך שרוב 

)87%(, על פי  ביקרו בישראל, או גרו בה מעל שנה 

והממלכה  בלגיה  בשוודיה,   89% הבאה:  החלוקה 

המאוחדת, 88% בצרפת, 81% באיטליה, 78% בגרמניה, 

הנתונים מהסקר  בלטביה.   73% ו-  בהונגריה,   76%

האחרון, שהתפרסם ב- 2019, מצביעים על עליה קלה. 

89% ביקרו בישראל לפחות פעם אחת.

יהדות קנדה

גבוהים, כאשר  ביקורי קנדים בישראל  הנתונים על 

בישראל,  ביקרו  לא  מעולם  כי  העידו  בלבד   20%

 10% פעמים,  שלוש   20% אחת,  פעם  ביקרו   36%

11 פעמים.  7% ביקרו מעל  ו-  6-10 פעמים,  ביקרו 

7% נוספים נולדו בישראל. זאת, לעומת 43% מיהודי 

של  הביקורים  ממוצע  בישראל.  שביקרו  אמריקה 

5.1. מבין המשיבים,  הנסקרים הקנדים בישראל היה 

92% מהאורתודוכסים, ו- 84% ממי שגילם פחות מ-45 

ביקרו בישראל.

יהדות אוסטרליה

מנתוני סקר Gen08, עולה כי 86% מהמשיבים ביקרו 

בישראל לפחות פעם אחת )50% מהמשיבים במלבורן, 

שלוש  ביקרו  כי  העידו  בסידני  מהמשיבים   45% ו- 

פעמים או יותר(. בסקר קודם שנערך במלבורן בשנת 

בסקר   87% )לעומת   73% על  השיעור  עמד   ,1991

לשנים 2008/9(. 

בסקר Gen17  אנו רואים עליה נוספת. 92% מהמשיבים 

העידו כי ביקרו בישראל לפחות פעם אחת בחייהם. 

מעל 60% ביקרו בישראל שלוש פעמים או יותר )62% 

במלבורן, ו- 61% בסידני(. כחמישית מהנשאלים אף גרו 

בישראל שנה או יותר. 

תרשים 7: המדד המשולב

Pew 2013 ,ארה"ב
FRA 2019 ,אירופה

קנדה 2018
Gen08 ,אוסטרליה

קרבה לישראל

79%

69%
75%

100%0%
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Pew 2013 ,ארה"ב
FRA 2019 ,אירופה

FRA 2012 ,צרפת
FRA 2012 ,בלגיה, גרמניה ואיטליה

שבדיה
לטביה

הממלכה המאוחדת
הונגריה

AJC 2019 ,ישראל
AJC 2019 ,ארה"ב
AJC 2019 ,צרפת

דאגה לישראל היא חלק חשוב בהיותי יהודי

עתיד היחסים: שיעור הסבורים שהיחסים יהיו קרובים יותר

ביקורים: ביקרו בישראל לפחות פעם אחת

82%
83%

90%

18%

24%

30%

100%

100%

0%

0%

62% 66%
73%

77%
78%

AJC 2019 ,ארה"ב
קנדה 2018

FRA 2019 ,אירופה
Gen17 ,אוסטרליה

 שבדיה, בלגיה 
והממלכה המאוחדת 2012

צרפת 2012
גרמניה 2012

הונגריה
לטביה

80%

88%
89%
92%

100%0%

41%
73%

76%
78%
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בנוסף לשאלות שנכנסו למדד, להלן מספר הערות 

שיכולות לשפוך עוד אור על מצב היחסים:

מטפורת המשפחה

2019( נכנסה לסקרי ה-  בשנתיים האחרונות )2018, 

AJC שאלה המבקשת לתאר את יחס המשיבים ליהודי 

ישראל באמצעות מטפורה של משפחה. בשתי השנים, 

מרבית המשיבים נטו להתייחס ליהודים בישראל כאל 

משפחה מורחבת )38.9% ב-2018, ו-43% ב-2019(. 

ביהודי  רואה  לא  משיבים  של  משמעותית  קבוצה 

ישראל משפחה כלל )31.1% ב-2018, ו-28% ב-2019(. 

גם כאן, ההשתייכות לזרם דתי משפיעה על התשובה, 

כאשר, בקרב החרדים, מרבית המשיבים ראו ביהודי 

ישראל אחים )46.4%(. בקבוצות אחרות רבים ראו בהם 

משפחה מורחבת, אולם בקרב הרפורמים והחילונים, 

קבוצה משמעותית לא ראתה בהם משפחה )34.4% 

ו-33.3% בהתאמה(.

תחושת אחריות להבטיח את קיומה של מדינת 
ישראל

של  רחב  מגוון  בוחנים  האוסטרלים  הסקרים  שני 

שאלות שאינן מופיעות בסקרים אחרים ויכולים לשפוך 

באוסטרליה.  יהודי  בקרב  התחושות  על  אור   מעט 

אחת השאלות, למשל, מעידה על תחושת האחריות 

שחשים המשיבים כלפי ישראל. 88% ממשתתפי הסקר 

הסכימו עם ההיגד "אני חש/ה תחושה של אחריות 

להבטיח את קיומה של מדינת ישראל". ההסכמה עם 

 ההיגד מתחזקת עם העלייה בגיל )83% בגילאי 18-29, 

50-  90%  ,40-49  90%  ,40-49  88%  ,30-39  82%

59%91% 60-69, 93% 70-79 ו-96% בגילאי 80-89(. 

עמדות היהודים בישראל 

רבות מהשאלות במדד המשולב אינן מתאימות לקהל 

הישראלי, שכן הן עוסקות בקשר עם ישראל. להשלמת 

התמונה על יחסי יהדות ישראל-תפוצות במספרים, 

בישראל.  היהודי  הציבור  עמדות  מה  להבין  חשוב 

את  נבחן  השוואה,  ויכולת  עקביות  על  לשמור  כדי 

עמדותיהם של הישראלים על פי השאלות המרכזיות 
במדד המשולב, בהתאמות הנחוצות לציבור בישראל:5

1  קרבה ליהודי התפוצות

לא  התפוצות  ליהודי  הקרבה  תחושת  לגבי  שאלה 

באופן  בחנו  אותם  מהמחקרים  אחד  באף  נשאלה 

ישיר. יחד עם זאת, מספר שאלות שכן נבחנו בסקרים, 

יכולות לרמז על תחושה זו. כך למשל, בסקר היהדות 

הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי )2018( 

נשאלו ישראלים האם הם מסכימים או לא עם המשפט 

להיות יהודי טוב פירושו לדאוג לכל יהודי באשר הוא. 

 31%( הסכימו  הישראלים  מהמשיבים   90% מעל 

הסכימו מאוד, 45% הסכימו במידה רבה ו-16% הסכימו 

במידה מועטה(, רק 8% השיבו כי אינם מסכימים כלל 

עם האמירה. בקרב הדתיים נמצאה הסכמה גבוהה 

יותר, כאשר 1% בלבד מהדתיים הליברלים והדתיים לא 

הסכימו, אף אחד מהמשיבים שהגדירו עצמם דתיים 

תורנים לא התנגד לאמירה זו. מנגד, בקבוצת החילונים 

לחלוטין, 18% לא הסכימו כלל. 

נשאלה   ,)2014( לדמוקרטיה  היהודי  המכון  בסקר 

אצל  קורה  מה  לא  או  אותך  מעניין  האם  השאלה 

כי  העידו  מהמשיבים  רבים  התפוצות.  יהודי 

מעניין  השיבו   42%( קורה  מה  לדעת  אותם  מעניין 

כי  אמרו   18% רק  מעניין(,  די  השיבו   39% מאוד, 

נמוכה  ההתעניינות  רמת  כלל.  מתעניינים  אינם 

מאוד  מעניין  השיבו   76%( צעירים  בקרב  מעט 

.)22-24 בגילאי  ו-77%   ,18-21 בגילאי  מעניין  או 
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היבט נוסף של תחושת הקרבה בא לידי ביטוי בנכונות 

רודרמן  ביהדות התפוצות. סקר  להשקיע משאבים 

האם ישראל צריכה לקחת חלק במימון  )2019(, בחן 

תכניות כמו "תגלית" ו"מסע". 77% מהמשיבים אמרו 

הכול  שבסך  שאמרו   14% לעומת  כן,  הכול  שבסך 

לא. צעירים בגילאי 18-24 פחות תומכים במימון כזה 

)70% כן(, לעומת מי שגילם גבוה מ-65 )85%(. חילונים, 

 79% מסורתיים ודתיים  נוטים לתמוך במימון )80%, 

ו-79% בהתאמה( יותר מחרדים )52%(. 

מסכימים   27% כי  מצא   2016 משנת  לפ"מ  מחקר 

שישראל צריכה להשקיע משאבים בזהות היהודית של 

קהילות יהודיות בתפוצות כפי שהיא משקיעה בתרבות 

וזהות יהודית בישראל. שיעור ההסכמה עם הצעה זו 

מתואם עם רמת הדתיות, כאשר שיעור האתאיסטים 

 ,24% החילונים  שיעור   ,9% הוא  לכך  שהסכימו 

שיעור המסורתיים 35%, שיעור הדתיים 32% ושיעור 

כמה לדעתם צריכה מדינת  43%. כשנשאלו  החרדים 

 43% ישראל להשקיע בחיזוק העם היהודי בתפוצות, 

מהמשיבים הסכימו שישראל תשקיע חצי מיליארד 

48% מהמשיבים סברו כי על המדינה  ויותר,  שקלים 

כי אינם  ו-9% השיבו  200 מליון ש"ח,  להשקיע עד 

תומכים בהשקעה בזהות יהודית כלל. 

הם  כי  מהנסקרים   55% השיבו  אחרת,  בשאלה 

מסכימים מאוד שעל המדינה לעזור ליהודים במצוקה, 

גם אם אינם עולים לארץ. 21% התנגדו לרעיון לסייע. 

טבלה 5: קרבה ליהודי התפוצות*

להיות יהודי טוב פירושו 
לדאוג לכל יהודי באשר 

 הוא

JPPI 2018

האם ישראל צריכה 
לקחת חלק במימון 

תכניות כמו “תגלית” 
 ו”מסע”

רודרמן 2018

מסכימים שישראל 
צריכה להשקיע 
משאבים בזהות 

היהודית של קהילות 
יהודיות בתפוצות 

לפ”מ 2016

האם מעניין אותך או 
לא מה קורה אצל יהודי 

 התפוצות

IDI 2014

מעניין- 92%77%91%81%סה”כ מסכים

לא מעניין- 8%14%9%18%סה”כ לא מסכים

* הפערים בחלק מהמקומות מקורם בנסקרים שסירבו להשיב על השאלה

2  דאגה ליהודי העולם היא חלק חשוב 
בהיותי יהודי

את  הציג   ,2018 לשנת  המכון  של  הדיאלוג  סקר 

לדאוג  השאלה עד כמה אתם מסכימים עם הטענה 

יהודי  מהיותי  מאוד  חשוב  חלק  זה  העולם  ליהודי 

)דיאלוג המכון, 2018( - 89.6% מהמשיבים הישראלים 

הסכימו )לעומת 91.1% מיהודי ארצות הברית, ו-87% 

מיהודי שאר העולם(.
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3  עתיד יחסי ישראל - תפוצות

סקר AJC לשנת 2019, בחן כאמור את תשובותיהם של 

ישראלים לשאלה במבט קדימה לחמש השנים הבאות, 

האם אתה חושב שהקשרים בין היהודים באמריקה 

וישראל יהיו...  30% מהישראלים סברו כי הם יהיו חזק 

יותר, 23% השיבו כי הם צפויים להיחלש, ו-38% חזקים 

שיישארו ללא שינוי. 

שאלה  בחן   2019 מפברואר  רודרמן  קרן  סקר 

כיצד היית מגדיר היום את מערכת היחסים  אחרת: 

 57% בין ישראל לקהילה היהודית בארצות הברית? 

מהמשיבים בישראל אמרו כי מערכת היחסים בסך 

7% סברו  30% הגדירו אותה כסבירה,  טובה,  הכול 

גרועה. אין הבדלים משמעותיים  כי היא בסך הכול 

הנובעים  הבדלים  יש  אבל  שונות,  גיל  קבוצות  בין 

מזהותם הדתית של המשיבים, כאשר דתיים רואים 

מהדתיים   71%( יותר  כטובה  היחסים  מערכת  את 

הגדירו אותה כטובה, לעומת 65% מהמסורתיים, 63% 

מהדתיים  אחד  אף  מהחילונים(.  ו-48%  מהחרדים, 

היחסים  מערכת  את  הגדיר  לא  המסורתיים  או 

מהחילונים.    ו-13%  מהחרדים   2% לעומת   כגרועה, 

סקר פיו 2016, שבחן את דעת הקהל של הישראלים 

כלפי יהדות התפוצות שאל על מידת ההסכמה עם 

ההיגד ליהודים בישראל ובאמריקה גורל משותף. 75% 

מהישראלים משתתפי הסקר השיבו כי הם מסכימים 

שיעור  הטענה.  עם  מה  במידת  מסכימים  או  מאוד 

המסכימים היה גבוה יותר בקרב חרדים )88%(, לעומת 

הדתיים )77%(, המסורתיים )74%( והחילונים )72%(. 

בחנו  ולפ"מ   ,)2014( לדמוקרטיה  הישראלי  המכון 

ליהודים בישראל  את מידת ההסכמה עם היגד דומה 

בסקר  המשיבים  מרבית  משותף.  גורל  ובתפוצות 

המכון הישראלי לדמוקרטיה אמרו כי הם מסכימים 

די  ו-22%  בהחלט,  מסכימים   41%( זו  אמירה  עם 

מסכימים(, 20% השיבו שהם די לא מסכימים, ו-15% 

נמוך  היה  בהחלט לא מסכימים. שיעור המסכימים 

40%. כמו בסקר פיו,  יותר בקבוצות הגיל הצעירות. 

גם בסקר זה נרשמה הסכמה גבוהה יותר בקרב חרדים 

10% די מסכימים(, לעומת  )71% מסכימים בהחלט, 

 22% בהחלט,  מסכימים   43%( ומסורתיים  דתיים 

מסכימים(, וחילונים )28% מסכימים בהחלט, 27% די 

מסכימים(. קבוצה נוספת, שלא נבחנה בסקר פיו, היא 

קבוצת הלאומיים. בקבוצה זו רמות ההסכמה גבוהות – 

61% מסכימים בהחלט, ו-14% מסכימים. בסקר לפ"מ, 

61% מהציבור מרגישים כי ליהודים בישראל וליהודי 

התפוצות גורל משותף, 16% מתנגדים להיגד. 

טבלה 6: ליהודים בישראל ובתפוצות גורל משותף

 
המכון הישראלי לדמוקרטיה 2014לפ”מ 2016פיו 2016

75%61%63%סה”כ מסכים

28%32%41%מסכים מאוד/ בהחלט

47%29%22%מסכים

23%16%35%סה”כ לא מסכים

19%9%20%די לא מסכים

4%7%15%בהחלט לא מסכים
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הערות

בין היתר בנייר המכון משנת 2014 "אתגר העמיות: חיזוק הזיקה   1
התרחקות"  שיח  של  בעידן  יהודים  אמריקאים  צעירים  של 
2018 שהוקדש לנושא  ובפרוייקט הדיאלוג של המכון לשנת 

"שבעים שנה ליחסי ישראל- תפוצות, הדור הבא".

עיבוד על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- לוחות עליה   2
לישראל

 Young Jewish Europeans: Perceptions and experiences  3
 of Antisemitism, European Union Agency for

Fundamental Rights, 2019, p.11

להרחבה בנושא ראו את נייר המכון משנת 2014 "אתגר העמיות:   4
בעידן של שיח  יהודים  הזיקה של צעירים אמריקאים  חיזוק 

התרחקות". 

שאלת הביקורים בישראל, הופכת ללא רלוונטית  5
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מדד משולב: מצב האנטישמיות

התפתחויות עיקריות בתקופה האחרונה

תופעות אנטישמיות נמצאת במגמת עלייה בעולם 	 

ומשמעותיות  מדאיגות  התפתחויות  שתי  כולו. 

במיוחד, הדורשות תשומת-לב דחופה, הן חדירת 

האנטישמיות למפלגת הלייבור הבריטית, העלולה 

בשנים  בריטניה  יהדות  של  שגשוגה  את  לסכן 

הבאות, ושני מקרי ירי של גזענים לבנים על בתי 

כנסת בארה"ב, העלולים להביא ל"העתקת" דפוס 

התקפות זה.

לאחר "תקופת חסד" של כשבעה עשורים לאחר 	 

האנטישמיות חוזרת להיות "הנורמליות  השואה, 

ללמוד  תיאלצנה  יהודיות  שקהילות  החדשה", 

לחיות עמה.

בעולם גדוש בתחושות של פחד ואי-ודאות בקרב 	 

חווים  משמעותיים  מגזרים  שבו  שונות,  קבוצות 

הידרדרות חברתית ומודאגים מאופק כלכלי וחברתי 

עגום, תיאוריות קונספירציה פורחות ו"היהודי" חוזר 

ומופיע כנשוא תיאוריות קונספירציה פוליטיות, 

על  מנוצלת  האינטרנט  רשת  וחברתיות.  דתיות 

ידי גורמים שונים להפצה אנונימית של תיאוריות 

בהתבטאויות  המלוות  יהודים,  נגד  פשטניות 

משולחות רסן המאשימות את היהודים במעשים 

זדוניים. לתיאוריות אלה נחשפים מאות מיליונים 

ואולי מיליארדים של בני אדם. 

באירופה 	  והבלתי-נראית  הנראית  האנטישמיות 

מסכלת את השתתפותן של קהילות יהודיות בחיי 

יהודים  של  בנכונותם  ופוגעת  הכללית  החברה 

לקחת חלק בחיי הקהילה היהודית. למרות שדעות 

האוכלוסייה  בקרב  פחות  רווחות  אנטי-יהודיות 

המקומית הוותיקה, קבוצות נחושות של אנטישמים 

מקשות על חיי היהודים ובמספר מקומות, הנידוי 
החברתי ּפוֶׂשה ללא מעצור.1

ביבשת אירופה, וחרף קיומן של מספר קבוצות של 	 

פעילים מוסלמים הנלחמים באומץ נגד אנטישמיות, 

סיכויי  על  המעיד  העיקרי  שהאינדיקטור  דומה 

הוא  המקומית  היהודית  הקהילה  של  השרידות 

שיעור המוסלמים באוכלוסייה.

בצפון אמריקה ובאוסטרליה, אין כמעט השפעה 	 

מורגשת של אנטישמיות על השתלבותם החברתית, 

האקדמית, הכלכלית והפוליטית של יהודים בחברה 

הכללית. יחד עם זאת, בשנתיים האחרונות, מורגשת 

אנטישמיים  ימניים  קיצונים  של  בתעוזה  עלייה 

ואף  יהודים  נגד  דעותיהם  את  לבטא  השואפים 

לפעול בהתאם. בדומה לכך, השקפות אנטישמיות 

)בעיקר  ויהודים  שמאל  בחוגי  גם  מתפשטות 

על  אוניברסיטאיים( חשים מאוימים  בקמפוסים 

ידיהם יותר מאשר בעבר, גם אם רוב מתקפותיהם 

מילוליות ופסיכולוגיות, ולא גופניות.
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עמדה אנטי-ציונות רווחת בזרם המרכזי במערב 	 

סממנים  כוללת  היא  קרובות  ולעיתים  אירופה, 

אנטישמיים מסורתיים. תכופות, יהודים בקהילה 

המקומית מוחזקים כאחראים לפעולות ולמדיניות 

אמריקאים,  בקמפוסים  ישראל.  ממשלת  של 

סטודנטים תומכי ישראל נדרשים על ידי סטודנטים 

זיקתם  על  לוותר  מוסדות  ידי  על  וגם  אחרים 

הציונית. מדובר בלחצים הדומים לאלה שהופעלו 

על סטודנטים יהודים באירופה לפני כ-20 שנה.

עניינם של 	  כי  להזכיר  ראוי  חיובית  כהתפתחות 

אמצעי התקשורת העולמיים בסכסוך הישראלי-

פלסטיני פוחת. רבים מאמצעי תקשורת אלה סגרו 

החד- והסיקור  הואיל  בישראל.  משרדיהם  את 

צדדי והמוגזם של הסכסוך היווה כלי משמעותי 

השיח  את  שהזינה  אנטי-ישראלית  לתעמולה 

הסיקור  שצמצום  לצפות  אפשר  האנטי-יהודי, 

ינמיך את הפרופיל של הנושא הפלסטיני בזירה 

הציבורית הבינלאומית.

זו 	  תהיה  אנטישמיות  בתופעות  ההחמרה  חרף 

תקופות  עם  הנוכחי  המצב  את  להשוות  טעות 

העולם  רחבי  בכל  היהודית.  בהיסטוריה  אפלות 

המערבי, האפליה אסורה על פי החוק, המקרים של 

אנטישמיות ביוזמה או בחסות של המדינה נדירים 

ביותר, המדינות שבהן מתגוררים יהודים הן מדינות 

חוק, וקיומה של מדינת ישראל מקרין בטחון על 

הקהילות היהודיות המתקיימות בסביבה בעייתית. 

הנתונים המספריים המוצגים  גם  כמו  נתונים אלה, 

בטבלאות )1 ו-2(, ממחישים כי האנטישמיות נעשתה 

לשגרה קבועה, אפילו בארצות הברית, שבה הייתה 

בעבר בבחינת "לא יעלה על הדעת". מספר התקריות 

האנטי-יהודיות הוכפל במהלך השנה החולפת; שתי 

חברות בבית הנבחרים האמריקאי הביעו בפומבי ספק 

בנאמנותם של יהודי אמריקה לארצות הברית; פעילי 

שמאל אנטי-ציוניים צעירים ונמרצים משמיעים קול 

שמהדהד במפלגה הדמוקרטית; דברי הסתה מגיעים 

בדואר ליהודים נושאי משרות ציבוריות; ניתן לזהות 

יותר התבטאויות אנטישמיות בשיח המרכזי, וביקורת 

אנטי-ישראלית מאמצת רטוריקה אנטישמית.

אירופה בעשרים  יהודי  הנוחות שעליה התלוננו  אי 

השנים האחרונות ניכרת לפתע גם בסביבה האמריקנית. 

החלטתם המובנת ואפילו בלתי נמנעת של יותר ויותר 

בתי כנסת בארה"ב לאמץ אמצעי הגנה נגד תוקפים 

כי  המסר  את  הכללית  לאוכלוסייה  לשדר  עלולה 

היהודים אינם "אזרחים רגילים" אלא "אזרחים בסיכון".

המדד התלת-ממדי של האיחוד האירופי

מדד האנטישמיות באירופה של המכון למדיניות העם 

היהודי מוצג כאן זו השנה החמישית. מטרתו לעמוד 

על מידת אי-הנוחות של יהודי אירופה ועל רמת האיום 

המופנה נגדם. המדד המשולב, האמור לשמש ככלי 

למעצבי מדיניות, מתייחס לשלושה ממדי אנטישמיות 

המשלימים זה את זה, והמשפיעים על יהודים כיחידים 

ועל חיי הקהילה היהודיים. המדד נסמך על נתונים 

קיימים הנאספים ברחבי העולם על ידי גופים שונים 

ובהם הליגה להגנה נגד השמצה )ADL( וגורמים אחרים, 

כגון IFOP )המכון הצרפתי למחקרי דעת קהל ולשיווק(, 

הסטודנטים  )איגוד   UEJF  ,CNN ,Eurobarometer

היהודיים בצרפת(, JPR )המכון לחקר מדיניות יהודית, 

אנטישמיות  לפעולות  אינדיקטורים  על  וכן  לונדון(, 

CST הנאספים על ידי ארגונים יהודיים מקומיים )כגון

 SPCJ -Service Community Security Trust בבריטניה, 

de Protection de la Communauté Juiveבבצרפת(, 

על נתוני סוכנויות ממשלתיות שעיסוקן בביטחון, ועל 

ִממצאים הנוגעים לאנטישמיות שנאספים בקרב יהודים 

)FRA - הסוכנות לזכויות היסוד של האיחוד האירופי, 

ומשאל המכון למדיניות  היהודי-אמריקני  הקונגרס 

העם היהודי(.



91 המכון למדיניות העם היהודי

ם י ד ד מ

מה נשתנה מאז שנת 2014?

כאשר מדד האנטישמיות המשולב פורסם לראשונה, 

היו בנמצא מעט מאוד דו"חות שסיפקו נקודת מבט 

גלובלית על מצב האנטישמיות. מאז, חלו התפתחויות. 

המשרד לענייני התפוצות בממשלת ישראל, הליגה נגד 

השמצה ומרכז קנטור פרסמו דו"חות כלל-עולמיים 

על צמיחתה מחדש של אנטישמיות מבנית, שמצאה 

עוגן לא רק במדינות ערביות ואירופיות, אלא גם בצפון 

אמריקה. המדד המשולב של המכון למדיניות העם 

היהודי מתייחס לכלל המחקרים המובילים והעדכניים, 

ויעדו אינו להציג מחדש את ניתוחי העומק החשובים 

המוצעים בדו"חות האמורים, כי אם להציג את השינויים 

בשלושת האינדיקטורים הנבחרים, לנסח סיכום של 

התמורות, לזהות את ההתפתחויות הצפויות, ולספק 

למעצבי המדיניות תמונת מצב וניתוח לקראת שלב 

ראשוני של תכנון מדיניות, המלווה בהמלצות. 

ממצאי משאל המכון למדיניות העם היהודי

משאל שנערך לאחרונה על ידי המכון למדיניות 

העם היהודי בקרב קבוצה נבחרת של 180 רבנים 

רובם  כי  מעלה  יהודיים,  קהילתיים  ומנהיגים 

במידה  גברה  בארה״ב  שהאנטישמיות  סבורים 

ניכרת בחמש השנים האחרונות. חמישים אחוזים 

מן המשיבים מאמינים שהממשל האמריקאי איננו 

נלחם באנטישמיות בצורה יעילה, ארבעים אחוזים 

מודאגים מירידה אפשרית בהשתתפות בפעילות 

מתקריות  החשש  עקב  באזוריהם  הקהילתית 

שב-12  חוששים  שליש  רק  אולם  אנטישמיות, 

קורבן  יהיה  להם  קרוב  אדם  הבאים,  החודשים 

להצקה או להתקפה אנטישמית. נתונים אלה אמנם 

מעוררים דאגה, אך נראים חמורים פחות בהשוואה 

עשרים  באירופה:  דומות  לשאלות  לתשובות 

וארבעה אחוזים מבין 16,000 משיבים יהודים בסקר 

של FRA )ראה להלן( אומרים כי היו עדים לעלבונות 

מילוליים של יהודים אחרים, היו קורבן להצקה או 

הותקפו פיסית בשנה האחרונה. חמישים ושישה 

אחוזים מודאגים מכך שידידיהם או בני משפחתם 

הבאה.  בשנה  אנטישמיות  להצקות  קורבן  יהיו 

היהודים  ואחד אחוזים מכלל המשיבים  שבעים 

 - לפעם  מפעם  לפחות   - מסתירים   באירופה 

מותחים  אחוזים  שבעים  היהודית.  זהותם  את 

ביקורת חריפה על ממשלותיהם שאינן נאבקות 

ושלושים  אנטישמיות,  נגד  )להערכתם(  מספיק 

ושמונה אחוזים שוקלים להגר, משום שאינם חשים 

בטוחים בארצותיהם.
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2018

2017

הונגריה  שבדיה רוסיה צרפת גרמניה בריטניה ארה״ב

מצב רגוע

להמשך 
מעקב

להמשך 
מעקב

להמשך 
מעקב

להמשך 
מעקב

דאגהדאגה
גוברת

דאגה
גוברת

דאגה
גוברת

דאגה
רבה

דאגה
רבה

דאגה

דאגהדאגה

קהילה בסכנה

דאגה רבה

דאגה גוברת

דאגה

להמשך מעקב

מצב רגוע

2018 2017

ניטור רמת האיום האנטישמי במדינות השונות )בהתבסס על תחושות אי-הנוחות של היהודים(

הונגריה  שבדיה רוסיה צרפת גרמניה בריטניה ארה״ב
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חלק א': האנטישמיות באירופה 
משפיעה על חיי היומיום של יהודים

ב-1945, בעקבות חשיפת מחנות ההשמדה וההכרה 

בחומרת האסון שהמיטה האידיאולוגיה האנטישמית, 

דחייה  של  מדיניות  באירופה  רבות  מדינות  אימצו 

עקרונית של כל ביטוי שניתן לפרשו כתומך בגזענות 

או בדעות קדומות. אולם שבעה עשורים לאחר השואה, 

נדמה שתקופת החסד שהוענקה ליהודים מתקרבת 

לנקודת משבר. השנאה ליהודים, שהושתקה במשך 

תקופה ארוכה, שוב פורצת בצורה גלויה. התבססות של 

שיח ביקורתי על ישראל מעניקה לגיטימציה מחודשת 

לביטויים אנטישמיים, שבעבר התקיימו בשוליים.

בנוסף להתפתחות זו, גלי הגירה השוטפים את אירופה 

והתפתחויות נוספות חיזקו רגשות לאומניים ושמרניים 

ברחבי היבשת, והם מאיימים על יציבותו של האיחוד 

האירופי ועל החזון המדיני המשותף למדינות החברות 

באיחוד. רבים מבני המעמד הבינוני במדינות המערב, 

שבהן חיים יהודים, חשים במצור המאיים על אורח 

חייהם. חלקם )בעיקר אלה הנוטים לימין( חוששים כי 

מהגרים עלולים "לתפוס את מקומם" ולהשתלט על 

אמצעי השליטה הפוליטית והתרבותית במדינה; אחרים 

)בעיקר אלה הנוטים לשמאל( חוששים מהידרדרות 

להתרוששותם.  להביא  העלולה  כלכלית-חברתית 

כמי  קרובות  לעיתים  עצמם  את  מוצאים  היהודים 

שמעוררים ומחזקים פחדים אלה. 

ממצאים עיקריים: אירופה

איומים ביטחוניים משפיעים באופן משמעותי על  א. 

חיי יהודי אירופה.

החיים הקהילתיים היהודיים נמצאים תחת איום  ב. 

ישיר.

רמת הפעילות היהודית בחברה כללית במגמת  ג. 

ירידה.

בעקבות אנטישמיות וגורמים אחרים,  ד. 

האוכלוסייה היהודית מצטמצמת.

כדי  מספיק  עושים  אינם  מקומיים  שלטונות  ה. 

לחזק את ביטחון היהודים.

ישקלו  באירופה  רבים  יהודים  התערבות,  ללא  ו. 

לעבור לסביבה נוחה יותר, חלקם צפויים לעזוב את 

הקהילות המקומיות בעוד שאחרים צפויים להוריד 

)או לוותר( את הפרופיל היהודי שלהם ולהרחיק 

עצמם מן החיים הקהילתיים היהודיים.
הונגריה  שבדיה רוסיה צרפת גרמניה בריטניה ארה״ב
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נתונים נבחרים המדגימים את מגמת 
ההידרדרות:

סקר שנערך לאחרונה ע"י המכון הצרפתי לחקר 	 

דעת קהל )IFOP( מצא כי קרוב לתשעה מבין כל 

להשכלה  במוסדות  יהודיים  סטודנטים  עשרה 

גילויי אנטישמיות בקמפוס.2  חוו  גבוהה בצרפת 

מבין הסטודנטים האלה, 85 אחוזים אמרו כי נתקלו 

בהתבטאות אנטישמית, 75 אחוזים אמרו כי נאלצו 

ו-19  השואה,  ועל  היהודים  על  בדיחות  לשמוע 

אחוזים סיפרו כי נתקלו ב"תוקפנות" אנטישמית. 

באופן ברור, קיימת הידרדרות, ולא רק בקמפוסים: 

על פי ממשלת צרפת, במהלך השנה החולפת חל 

74 אחוזים במספר גילויי האנטישמיות  גידול של 

)ותיאוריות  בצרפת. סטראוטיפים אנטי-יהודיים 

קונספירציה( נפוצים במיוחד בקרב פעילי התנועה 

הצהובים"  "האפודים  הפופוליסטית  החברתית 

)30 אחוזים, בהשוואה ל-10 אחוזים באוכלוסייה 

הכללית(. למרות מאמצים המושקעים בהנחלה 

חינוכית של השואה, אחד מבין כל חמישה בוגרים 

על  שמע  לא  מעולם  כי  אומר  בצרפת  צעירים 

השמדה של יהודים במלחמת העולם השנייה.3 

תוך התנתקות ממסורת העבר, הסוכנות לביטחון 	 

פנים של גרמניה גילתה בפומבי את מה שהיה ידוע 

היטב ליהודים מקומיים: מהגרים מוסלמים ייבאו 

מארצות המוצא שלהם דעות קדומות אנטישמיות 

מן התקריות האנטי-יהודיות  גדול  וחלק  בוטות, 

האלימות נעשה ביוזמתם וביצועם של מוסלמים.4 

בעוד שבצרפת ובגרמניה מקורה של האנטישמיות 	 

מקורה  בבריטניה  שוליים,  באוכלוסיות  הוא 

במפלגה העשויה להיות מפלגת שלטון, שהוגדרה 

כ"אנטישמית מן הבחינה המוסדית". בהסתמך על 

מחקרים נרחבים, דו"ח מטעם CST )הארגון לביטחון 

יהודי בריטניה( טוען כי מפלגת הלייבור משמשת 

בסיס תמיכה לאנטישמיות, נכשלה בהתמודדות 

יעילה עם אנטישמיות, ולוקה בתרבות של הכחשת 
אנטישמיות והאשמת הקורבן.5

העלייה החדה ביותר בתקריות אלימות נגד יהודים 	 

נרשמה באוקראינה )שבאופן פרדוקסלי נבחרו בה 

יהודים(. במדינה  וראש ממשלה  לאחרונה נשיא 

יותר מ-50 אחוזים בתקריות  גידול של  זו נרשם 

אנטישמיות. גידול זה בא על רקע לאומנות גוברת 

במזרח אירופה, וניסיונות לטהר את שמם ולהאדיר 

מן  לאומניים  ומנהיגים  תנועות  של  פועלם  את 

העבר, שהיו גם האחראים לרצח ולגירוש יהודים 

במאי  ובמהלכה.  השנייה  העולם  מלחמת  לפני 

2017 ערך מרכז המחקר "פיו" סקר בקרב 2,000 

תושבים בכל אחת מ-18 המדינות במרכז ובמזרח 

20 אחוזים מן  אירופה. ממצאי הסקר מעלים כי 

המשיבים אינם רוצים ביהודים בארצם, ו-30 אחוזים 

אינם מעוניינים ביהודים כשכניהם. בנוסף לכך, 22 

אחוזים מאזרחי רומניה ו-18 אחוזים מאזרחי פולין 

הביעו עניין במניעת הזכות לאזרחות של יהודים 

בארצותיהם.6 

המצב במדינות אחרות איננו הרבה יותר טוב: רוב 	 

הבוגרים באוסטריה אינם יודעים כי שישה מיליון 

יהודים נרצחו בשואה.7 
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קיצוני  שמאל  קיצוני,  ימין  פעילי  של  שוליים 
ומוסלמים קיצוניים.18

שלוש קבוצות אלה, המהוות בין חמישית ועד לשליש 	 

מכלל האוכלוסייה במדינות שונות באירופה, מתחברות 

ליצירת מסה קריטית של פעילות אנטי יהודית אשר 

)באופן בלתי-רשמי( חוסמת את הדרך להשתלבותם 

המקומית. הציבורית  בזירה  היהודים  של  הנוחה 

מספר התקיפות האנטישמיות האלימות נגד יהודים 	 

עלה בשלוש המדינות העיקריות שנבדקו. בצרפת, 

 חרף העובדה שסך כל התקריות האנטישמיות ירד, 

טבלה 1: אנטישמיות במערב אירופה 

אירופה מגמהאנטישמיות במערב אירופה
ממוצע

גרמניהבריטניהצרפת

דעת הקהל כלפי יהודים )באחוזים( 
16 )27(3611 )39(1710 )37(249 )26( בעלי דעות אנטישמיות )%(4

70 [62] 58 [54] 49 [83] 62 )55( כנ״ל בקרב מוסלמים )%(6

התנהגות אנטישמית )מספר התקריות כפי שדווח לרשויות השלטוניות(

עלייה/ירידה בתקיפֹות אלימות 
)באחוזים(

+74%+16%+20%

62 [24]12315 [149]18314 [97]13תקיפות אלימות

סך כל התקריות )אלימות קיצונית, 
תקיפות, נזקים, חילול קדושה ואיומים(

541 
[311]

1,652 
[1,420]

1,799
[1,504]

 שיעור התקיפות הגופניות לכל
 1,000 יהודים

5 [1.8] 3.1 [8] 9.3 [6.7] 8.0

79 )72( 80 )73( 76 )72( 79 )77( שיעור התקיפות שאינן מדווחות16

 האנטישמיות כפי שהיא נתפסת על ידי יהודים

האנטישמיות היא בעיה גדולה מאוד או 
בעיה גדולה למדי )באחוזים( 

)67( 85)86( 95)48( 75)40( 85

שקלו הגירה משום שאינם חשים שהם 
בטוחים בארצם )באחוזים(

)32( 3817)46( 44)18( 29)25( 44

נמנעים ממקומות בשכנותם משום 
שלא ירגישו בטוחים שם בתור יהודים 

)באחוזים(

)27( 38)20( 35)37( 68)28( 35

2017. המספרים בסוגריים משקפים את  2018/2019. המספרים בסוגריים מרובעים משנת  הערה: המספרים ללא סוגריים הם נתונים משנת 
הנתונים האחרונים שיש בנמצא.

על פי המדד המשולב של המכון למדיניות העם היהודי 

לשנת 2019:

דעות הציבור הכללי כלפי יהודי אירופה השתפרו 	 

מעט בשנים האחרונות. יתכן כי להתפתחות זו יש 

מן  כלפי מהגרים  בגישות שליליות  לעלייה  קשר 

המזרח התיכון ומאפריקה, הנתפסים כמאיימים על 

הזהות הלאומית העיקרית של חלק ממדינות אירופה.

חרף המגמה הכללית החיובית, מספר התקריות 	 

האנטישמיות האלימות עלה במידה דרמטית בשנה 

החולפת. סתירה זו נובעת מנוכחותן של קבוצות 
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רצח  אירועי  וכללה  עלתה  האלימה  הקיצוניות 

בידי  יהודיות  קשישות  שתי  של  ברוטליים 

שבצרפת  בעוד  האדוקים.19  המוסלמים  שכניהן 

רק  כמעט  בינתיים  באה  האנטישמית  האלימות 

האלימות  באנגליה  רדיקלים,  מוסלמים  מצד 

רדיקלים  מוסלמים  מצד  גם  באה  האנטישמית 

קיצונית.  ימנית  אוריינטציה  בעלי  מגורמים  וגם 

יוזמי ומַבְּצעי  בגרמניה, הממשלה מזהה את רוב 

 הגילויים האנטישמים כמשתייכים לימין הקיצוני 

)אך יש לסייג: זוהי הקביעה המקובלת כאשר זהות 

התוקף אינה ידועה(. יחד עם זאת, בשלוש המדינות 

עצמן  היהודיות  הקהילות  שנבדקו,  העיקריות 

חוששות מפני אלימות מצד מוסלמים קיצוניים יותר 

מאשר מפעילותן של קבוצות אחרות. 

אף שהרגשות האנטישמיים במערב אירופה במגמת 	 

ורבים  לעתידם,  ביחס  מודאגים  היהודים  ירידה, 

דיים על מנת לבטא  מהם לא מרגישים בטוחים 

את זהותם היהודית בפומבי. יותר משליש מיהודי 

אירופה שוקלים הגירה, ורבים אינם רואים את עתיד 

ילדיהם ביבשת. 

ההשפעה על החיים היהודיים

למספר  מתייחסת  יהודים  בקרב  החשש  תחושת 

אוכלוסיות הפוגעות ביהודים בספירות שונות. התרשים 

הבא, המסתמך על מחקרי שדה, מתאר את שלושת 

ואת  יהודים  כלפי  שנאה  של  העיקריים  הטיפוסים 
ביטוייהם בחיי היומיום.20

תרשים 1: טיפוסים של שנאה כלפי יהודים והשפעתם על החיים הקהילתיים

אנטישמיות של נאורות 
וליברליזם 

 אנטישמיות הקשורה 
לישראל

 אנטישמיות 
קלאסית

 טיפוסים שונים 
של אנטישמיות 

נוהגים יהודים ייחודיים מדינת הלאום היהודית הפרט היהודי  כלפי מי מכוונת

עולם חופשי מיהדות עולם חופשי ממדינת ישראל  עולם חופשי מיהודים מה המטרה 

זכויות אדם ובעלי חיים אנטי-גזענות ובתר-לאומיות גזענות ולאומנות  אידיאולוגיה

שבטיים, חשוכים   אימפריאליסטים אירופים  
הפולשים למזה״ת 

 ֶשִמים לא-אירופים 
הפולשים לאירופה

דמות היהודים

סלידה מנוהגי ליבה יהודיים 
)מילה, שחיטה וכו׳(

זעם נגד המדינה היהודית  סטראוטיפים שליליים 
על היהודים

שיח

ליברלים ושמאל מוסלמים ושמאל ימין נטייה פוליטית

הוקעה ציבורית ומתקפה 
חוקית על נוהגים יהודיים 

 אלימות נגד מוסדות, 
סמלים ובני אדם יהודים

הערות מעליבות ואפליה 
חברתית

ביטויים עיקריים

מערב אירופה, בריטניה 
וסקנדינביה

מערב אירופה, בריטניה 
וסקנדינביה

מרכז ומזרח אירופה היכן באירופה

מדינות עם אוכלוסיות גדולות 
של מוסלמים בעלי זכות 

הצבעה

מדינות עם אוכלוסיות גדולות 
של מוסלמים בעלי זכות 

הצבעה 

מדינות עם אוכלוסיות קטנות 
של מהגרים מוסלמים 

ֶהְקֵשר דמוגרפי
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מי ינוח ומי ינוע?

כפי שעולה מהתרשים )1(, אף שכל האנטישמים רוצים 

שהיהודים ירגישו כאזרחים מדרגה שנייה ומעוניינים 

בהרחקתם מהחיים הציבוריים, מידת הפגיעה של כל 

אחד מהטיפוסים האנטישמים שהוצגו בתרשים בחיים 

היהודיים איננה שווה. 

יהודים ימשיכו לחיות במקומות מושבם כאשר ביטויים 

)בדרך  קברות  בתי  חילול  כגון  עוינות,  של  סמליים 

כלל על ידי פעילי ימין קיצוני( מתרחשים בסביבתם. 

הם עשויים להסתיר את זיקתם היהודית כאשר הם 

נתקלים בהערות מעליבות ובאפליה במקום העבודה 

או בקמפוסים )בעיקר על ידי ימנים קיצוניים ופעילי 

שמאל אנטי-ישראלי(. 

אם  רק  מגורים  מקום  ישקלו העתקת  אלה  יהודים 

)אלימות  ברחוב  ומכות  עלבונות  יספגו  ילדיהם 

המתבצעת ברוב המקרים על ידי אנטישמים מוסלמים( 

ויחושו כי השלטונות המקומיים לא מגינים עליהם. 

יהודיים  ובמנהגים  חיים  באורח  הפוגעות  החלטות 

יהודיים  בבתי-ספר  מגדר  לימודי  של  אכיפה  )כמו 

אורתודוכסיים, ואיסורים על שחיטה ומילה( ניכרות 

להניח  אפשר  בהחלט  אולם  המיידי,  בטווח  פחות 

שתהיה להן השפעה על החיים היהודיים המאורגנים 

בטווח הארוך. 

יישארו  משום כך אפשר לצפות בשלב זה שיהודים 

בעוד  אירופה,  במזרח  ישגשגו  ואף  להתגורר 

היהודיות  וגרמניה, הקהילות  צרפת  שבסקנדינביה, 

יצטמצמו, אלא אם כן תבוא התערבות ממשית וחדה 
של השלטונות המקומיים להגנה על היהודים.21

זו בריטניה מהווה חריג, משום שהקהילה  במסגרת 

היהודית בה מאורגנת היטב ויתכן כי תוכל להתמודד 

 ביעילות מול האנטישמיות הנובעת מהשמאל הפוליטי. 

הנוכחות המוסלמית הניכרת במדינות מערב אירופה 

וסקנדינביה מהווה אם כן גורם המשפיע ואולי גם מנבא 

את עתיד הקיום היהודי בהן. 

המגזר המוסלמי אינו רק זה שיש בו את השיעור הגבוה 

ביותר של מי שאחראים לפגיעות פיזיות ביהודים. הוא 

גם המניע פוליטיקאים משמאל, מחד, לבקר באופן 

בלתי מידתי את מדינת ישראל כדי לרצות את הבוחרים 

המוסלמים - ומניע פוליטיקאים מימין, מאידך, לאמץ 

עמדות שמרניות ולאומניות ולקדם מדיניות אנטי-רב-

תרבותית וחוקים המגבילים ביטויים דתיים לא-נוצרים 

במרחב הציבורי. למרות שמדיניות זו של מנהיגים בימין 

היא תגובת נגד להתפשטות האיסלאם, ומכוונת בעיקר 

להגבלת האיסלאם, היא כוללת גם חוקים הפוגעים 

בחיי הקהילות היהודיות. לדוגמה, חוקים המגבילים 

את ברית המילה ואת השחיטה ללא הימום, חוקים 

המחייבים לימודי מגדר ולימודי מיניות, חוקים האוסרים 

על הצגת סמלים דתיים במרחב הציבורי, וכן מדיניות 

המגבילה העברת כספי ציבור למוסדות דתיים.

המגמות באירופה אינן מבשרות טובות ליהודי היבשת 

הישנה. אפשר להניח כי רבים מיהודי אירופה יהגרו 

)סטגנציה(  ההתאבנות  לנוכח  הבאים,  בעשורים 

הכלכלית ביבשת זו, התנודות הדמוגרפיות, אי-היציבות 

והאלימות  האישי,  הביטחון  היחלשות  הפוליטית, 

כוונותיהם  חרף  מקומיים,  ששלטונות  האנטישמית 
הטובות, יתקשו למנוע.22



המכון למדיניות העם היהודי98

ם י ד ד מ

שיעור התקריות האנטישמיות בצפון אמריקה נמוך 

לאחרונה  אולם  באירופה,  משיעורן  משמעותית 

מסתמנת בקרב יהודים אמריקאים דאגה גוברת בשל 

עלייה בשיעור האנטישמיות, בעיקר בקרב קבוצות ימין 

קיצוניות. מעמדם והשתלבותם של יהודים באליטות 

הפוליטיות והתרבותיות של אמריקה הם ללא תקדים 

זאת,  למרות  אך  המודרנית.  היהודית  בהיסטוריה 

ושיבה לתקופות  מורגשת דאגה מ"מדרון חלקלק", 

קודמות )עד שנות השישים(, שבהן אפליה נגד יהודים 

וביטויים אנטי-יהודיים היו שכיחים יותר.

אינדיקטור תלת-ממדי אמריקני

תופעת ה"Alt- Right" )קיצור של "ימין אלטרנטיבי"(, 

המבטאת סנטימנט פוליטי שמרני נגד הגלובליזציה 

והליברליזם הפוליטי, ושבמקרים מסויימים נלוות לה 

נימות אנטישמיות, אמנם אינה נרחבת, אך השפעתה 

ניכרת, והיא מהווה מקור לדאגה של יהודים. אולם ישנן 

לפחות שלוש שאלות שטרם נענו בנוגע למשמעותה 

של קבוצה זו ויחסה ליהודים.

ַמֲעָבר שולית, או . 1 האם ה"אלט-רייט" היא תנועת 

שהיא ראשיתה של תגובת-נגד תרבותית שתעמיד 

בסכנה שבעים שנים של שגשוג ושל השתלבות 

חברתית מוצלחת באמריקה?

האם גזענים חסידי ה"עליונות הלבנה" מטמיעים . 2

נטיות אנטישמיות גם בקרב קבוצות גדולות יותר 

של  ממעמד  לבנים  כלל  )בדרך  אמריקאים  של 

״צווארון כחול״, הסובלים מהשפעות הגלובליזציה(?

המכהן( . 3 הנשיא  )כולל  פוליטיות  אליטות  האם 

אפילו  או  בשתיקה,  זה,  בתהליך  תומכות 

בעידוד סמוי, הכוללים נכונות להתעלם מנטיות 

אנטישמיות?

בשלב זה, התשובות לשלוש השאלות שהוצגו נתונות 

נתמקד  כן  על  בהן.  להכריע  דרך  לנו  ואין  בוויכוח 

בהצגת מתודולוגיה משולבת להערכת האנטישמיות 

באירופה.  ההערכה  של  לזו  הדומה  האמריקנית, 

בהתחשב בהבדלים הגדולים בין שתי התופעות בחרנו 

בשלב זה לשמור על הפרדה בין הניתוח הנוגע לאירופה 

לבין זה הנוגע לארה״ב. 

כאמור, מדד האנטישמיות המשולב עוסק בשלושה 

ממדים:

ממד 1: דעת הקהל ביחס ליהודים 

ממד 2: תקריות אנטישמיות מסוגים שונים )אלימות 

קיצונית, תקיפה, נזקים לרכוש יהודי, חילול בתי קברות 

ובתי כנסת, איומים, התנהגות מעליבה, פרסומים( כולל 

הצקה מקוונת.

ממד 3: אנטישמיות כפי שהיא נתפסת על ידי 

היהודים עצמם.

יש מגוון של נתונים זמינים הנוגעים לממד הראשון 

ולממד השני )כמו דו"חות של הליגה נגד השמצה ושל 

מכון "פיו"(. ביחס לממד השלישי, הנוגע למידת החרדה 

בקרב יהודי אמריקה, חסרים עדיין נתונים שיטתיים. 

בהשראת העבודה שנעשתה על ידי הסוכנות האירופית 

לזכויות יסוד )FRA(, יזם המכון למדיניות העם היהודי 

התייעצות עם 180 רבנים ומנהיגים קהילתיים בארה"ב, 

והבחנותיהם  תפיסותיהם  על  מידע  לאסוף  כדי 

ועל השפעתה  עליית האנטישמיות בסביבתם  לגבי 

2019(. מאז  האפשרית של החיים הקהילתיים )מאי 

פורסמו נתונים נוספים בהקשר זה גם בסקר של מדגם 

מייצג של יהודים אמריקאים, שנערך על ידי הסוקר 

סטנלי גרינברג. 

חלק ב׳: אנטישמיות בארצות הברית
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2017. המספרים בסוגריים  2018/2019. המספרים שבסוגריים מרובעים הם נתונים משנת  הערה: המספרים ללא סוגריים הם נתונים משנת 
משקפים את הנתונים האחרונים שישנם.

היהודים "בחמימות רבה" )יותר מ-67 מעלות, בהתאם 

9 אחוזים מהאוכלוסייה הבוגרת  ל"מדחום פיו"(. רק 

בארה"ב דירגה את היהודים "בקרירות רבה" )פחות 

מ-33 מעלות בהתאם ל"מדחום פיו"(. נתוני "פיו" עולים 

בקנה אחד עם נתוני הליגה נגד השמצה.

טבלה 2: אנטישמיות בארה״ב

2016201720182019מגמהאנטישמיות בארה״ב

דעת הקהל כלפי יהודים 

אין נתונים9%10%בעלי דעות אנטישמיות )באחוזים(23

התנהגות אנטישמית )מספר התקריות, כפי שדווחו לרשויות רשמיות(24

105%+47%-עלייה/ירידה באירועים )באחוזים(

361939תקיפֹות גופניות

510952774ונדליזם )נגד רכוש(

7201,0151,066הצקה )מילולית, בכתב(

סך כל התקריות )אלימות קיצונית, תקיפות, 
נזקים, חילול ואיומים(

1,2661,9861,879

0.200.290.28מספר התקריות לכל 1,000 יהודים

האנטישמיות כפי שהיא נתפסת על ידי יהודים25

האנטישמיות כיום היא בעיה רצינית מאוד או 
בעיה במידה מסוימת בארצות הברית

73%

האנטישמיות כיום מהווה בעיה רצינית 
בקמפוסים אוניברסיטאיים בארצות הברית

74.2%57%

בהשוואה לשנה החולפת או לשנה הקודמת, מצב 
היהודים בארצות הברית פחות בטוח

89.9%2673%65%

בהשוואה לשנה החולפת, האווירה בקמפוסים 
עוינת יותר כלפי סטודנטים פרו-ישראלים

55%57%

ממד 1: דעת הקהל כלפי יהודים

 2014 בשנת  השמצה,  נגד  הליגה  ממצאי  פי  על 

גישות  הבוגרים האמריקאים  מן  אחוזים  כ-9  הציגו 

לעשרה  זה  שיעור  עלה   2015 בשנת  אנטישמיות. 

אחוזים. על פי ממצאי מרכז המחקר "פיו" בשנת 2014, 

כמחצית מהאוכלוסייה הבוגרת בארה"ב דירגה את 
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ממד 2: תקריות אנטישמיות

הנתונים העולים מסיכום התקריות האנטישמיות של 

במאי  שפורסמו   ,2018 משנת  השמצה  נגד  הליגה 

האנטישמיות  התקריות  שיעור  כי  מלמדים   ,2019

.2018 בשנת  אחוזים  ב-105  זינק  הברית   בארצות 

ממד 3: האנטישמיות כפי שהיא נתפסת ע"י יהודים

הואיל ונתונים מעודכנים על האופן שבו תופסים יהודי 

ארצות הברית את תופעת האנטישמיות מעטים יחסית 

)בטבלה מס' 2 לעיל מוצגות בעיקר תשובות לשאלות 

,)2018  שהוצגו בסקר הוועד היהודי-אמריקני משנת 

החליט המכון למדיניות העם היהודי לערוך משאל 

ומנהיגי  רבנים  של  נבחרת  קבוצה  בקרב  קצר 

קהילות, על מנת להשלים חלקית את פער המידע 

על  יהודים  של  ואבחנותיהם  לתפיסותיהם  בנוגע 

התפתחויות אפשריות של רגשות אנטישמיים בקרב 

לא-יהודים, להעריך את דאגותיהם בנוגע לאפשרות 

של התפתחויות שליליות )הצקה, אלימות, תקיפֹות 

העלייה  השפעת  על  דעתם  מה  ולשמוע  גופניות(, 

באנטישמיות )כולל התקפות הירי הרצחניות( על חיי 

הקהילה. לשאלות המכון השיבו כ-180 רבנים ופעילים, 

שאינם מהווים מדגם מייצג של יהודי ארה״ב. 

ממצאי המשאל מצביעים על כך שהתחושה כי משהו 

האחרונות  השנים  בחמש  אמריקה  בצפון  השתנה 

רווחת. מרבית המשיבים סבורים כי מדובר בתמורות 

ממשיות, ולא רק בסטיות קלות ממגמות שכבר נרשמו 

גם את ממצאי סקר  בעבר. ממצאים אלה תואמים 

 ,Jewish Electoral Institute-ה ידי  על  שנערך במאי 

73% מהמשיבים, המהווים מדגם מייצג של  ובו אמרו 

יהודי ארה״ב, שהם מרגישים פחות בטוחים מאשר 

חמישים  עד  עשרים  המכון  במשאל  שנתיים.  לפני 

וחמישה אחוזים מהמשיבים אמרו כי היו עדים באופן 

ישיר לתופעות שונות של אנטישמיות, החל מכתובות 

וכלה  אנטישמי,  רקע  על  וונדליזם  )גרפיטי(  קיר 

בהתבטאויות עוינות. למעלה ממחצית מהמשתתפים 

באמצעי  )להבנתם(  אנטישמיות  התבטאויות  זיהו 

יותר  התקשורת המסורתיים. המספרים היו גבוהים 

ולגילויי  כאשר המשיבים התייחסו לזירה הפוליטית 

אנטישמיות באינטרנט וברשתות החברתיות. עם זאת, 

יהודי ארה״ב מזהים פחות הסטה של רגשות אנטי-

שמעידים  מכפי  אנטישמיים  לביטויים  ישראליים 

היהודים באירופה. בתשובה לשאלה "האם הסכסוך 

הביטחון  תחושת  על  משפיע  הערבי-ישראלי 

ענו  המשיבים  מכלל  רבעים  שלושה  כיהודי",  שלך 

השאלה  על  בדומה,  במעט".  "רק  או  לא"   "כלל 

"האם אי-פעם חשת כי אנשים מאשימים אותך על 

פעולות של ממשלת ישראל בשל היותך יהודי?" נתנו 

יותר משיבים את התשובה "מעולם לא" או "לעיתים 

האחרות:  הבחירה  אפשרויות  )לעומת  מזדמנות" 

"לעיתים קרובות" או "כל הזמן"(. 

הבדל נוסף לעומת אירופה נוגע לתחושה של ההנהגה 

החילונית ושל הממסד הדתי בארה"ב כי השלטונות 

המקומיים "]מגיבים[ בצורה נאותה לצרכי הביטחון של 

קהילות יהודיות". למעלה ממחצית מהמשיבים במשאל 

הכללי וכשבעים וחמישה אחוזים מהרבנים השיבו על 

שאלה זו, "כן, בהחלט". רוב המשיבים היו פחות בטוחים 

כאשר נשאלו האם לשלטונות המקומיים, בדרך כלל 

העירוניים או האזוריים, יש כלים להיאבק באנטישמיות 

בצורה יעילה. פער זה עשוי לשקף את העובדה כי 

באזורים רבים בארה״ב לא היה צורך ממשי או דחוף 

להתמודד עם בעיות של אנטישמיות במשך יובל שנים. 

בתשובות למשאל ניכר פער בין מנהיגים בארגונים 

לעלייה  העיקרי  הגורם  באפיון  רבנים  לבין  יהודיים 

במספר ההתקפות הרצחניות נגד יהודים. המנהיגים 

יהודיים הדגישו תשובות הנוגעות ישירות  בארגונים 

לאנטישמיות, בעוד שלמעלה משישים אחוז מהרבנים 

)שבפניהם עמדו אפשרויות בחירה שונות במקצת( נטו 

לתלות את האחריות בעלייה כללית במקרי תקיפות 
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של רצח המוני בארה"ב.27 עם זאת ראוי לציין כי בקרב 

יהודים רווחת מאד האשמת הממשל האמריקאי המכהן 

 Jewish-ה סקר  פי  על  האנטישמיות.  בהתפשטות 

Electorate Institute 59% מכלל יהודי ארה״ב סבורים 

חלקית״  ״אחריות  לפחות  טראמפ  דונלד  לנשיא  כי 

כי  קובעים   71% יהודים.  נגד  למתקפות האחרונות 

האנטישמיות. בבעיית  כראוי  מטפל  אינו  הנשיא 

את  המשקף  המכון,  ממשאל  ומרכזי  חשוב  ממצא 

הרשויות  של  ובנכונותן  ביכולתן  המובחן  האמון 

השלטוניות למנוע פגיעה גופנית ביהודים, הוא כי בקרב 

המנהיגים בארגונים יהודיים שני שלישים השיבו כי הם 

"כלל לא מודאגים" או "לא מודאגים מאוד" מהאפשרות 

ש"במרוצת 12 החודשים הקרובים ]הם[ או אדם קרוב 

]להם[ יהיה קורבן להצקה או לתקיפה גופנית בשל 

היותם יהודים". למעלה משמונים אחוזים מהמנהיגים 

הללו, ושיעור גבוה אף יותר בקרב הרבנים, "מעולם לא 

נמנעו מלהגיע או לבקר במקומות מסוימים... משום 

ש]הם[ אינם חשים בטוחים בהם בתור יהודים". ואף 

שכשליש מן המנהיגים בארגונים מודאגים מהאפשרות 

של "ירידה במספר המשתתפים ]בחיים הקהילתיים 

היהודיים[ בשנה הבאה כתוצאה מן החשש מתקרית 

אנטי-יהודית", משיב אחד בלבד מתוך ארבעים וארבעה 

רבנים ענה בחיוב על שאלה זו. 
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המלצות לממשלת ישראל  .1

א. תכניות מיוחדות לאנשי מקצוע שיש להם ביקוש 

גבוה בישראל. יותר משליש מכלל יהודי אירופה 

שוקלים לעזוב את ארצם. הואיל ותעסוקה היא 

המכשול העיקרי לעלייתם של צעירים בעלי 

מקצועות חופשיים לישראל, נדרשת התמקדות 

של ממשלת ישראל בתחום זה. אם ישראל תוכל 

"תפורות  לספק תכניות עלייה אטרקטיביות, 

אירופה  מיהודי  אלפים  עשרות  מידה",  לפי 

כך  לשם  בישראל.  מקומם  את  למצוא  יוכלו 

יש להפעיל תכניות תעסוקה מּוְבנֹות, דומות 

לאלה שתוכננו בעבר עבור מהנדסים ורופאים 

ממדינות חבר העמים. בתיאום עם מעסיקים 

לעבודה  לשכור  מעוניינים  שיהיו  ישראליים, 

לזהות  יהיה  ניתן  בוגרי התוכניות האלה,  את 

ובבלגיה,  בצרפת  פוטנציאליים  משתתפים 

ולהעניק להם הכשרה ראשונית בישראל. בין 

בתחומים  חוקרים   - הרלבנטיים  העיסוקים 

בתחומים  התמחות  בעלי  רופאים  נבחרים, 

פרה-רפואיים,  מקצועות  מהנדסים,  שונים, 

הנדסאים, טכנאים, יועצי השקעות, ועוד.

נדרשת הקמת מרכזי הדרכה לבחירת עיסוק  ב. 

ומציאת משרות בערים שבהן יהיה מספר גדול 

של עולים. ראוי להקים מרכזי הדרכה שיספקו 

הערכה, שוָברים לקורסים ולהכשרה מקצועית, 

ושירותי הדרכה וֲהָׂשָמה. יש לאפשר את הגישה 

עוד לפני  למרכזים אלה למועמדים לעלייה, 

הגעתם ארצה. 

לנוכח עליית הפרופיל הציבורי של האנטישמיות,  ג. 

יש צורך בהדרכה מסודרת לאנשי ציבור ישראלים 

בנוגע  אחרות(  ובזירות  הפוליטית  )בזירה 

חשוב  בתפוצות.  לקהילות  ופנייה  להתבטאויות 

בתפוצות  לקהילות  שיזיקו  מהצהרות  להימנע 

)כגון, "בואו הביתה, לישראל"(, וכן מהכללות )כמו 

"אנטישמיות במפלגה הדמוקרטית"(. חשוב לחדד 

את ההבדל בין ביקורת לגיטימית לבין אנטישמיות.

על  הנשלטות  אירופה  מדינות  עם  יחסים  ד. 

על  ממליצים  אנו  קיצוני.  ימין  מפלגות  ידי 

אימוץ ארבעה עקרונות מנחים המחברים בין 

פרגמטיזם פוליטי לבין ערכים יהודיים:

התנגדות לכל ביטוי של הכחשת השואה,   .1

עובדות  סילוף  היסטורי,  רביזיוניזם 

היסטוריות, המעטה במשקלה של השואה, 

או זלזול בזכר הקורבנות, או ניסיונות להעניק 

לגיטימציה למנהיגים אנטישמיים מן העבר.

נקיטת עמדה חדה נגד פגיעה אנטישמית   .2

רשמית כלשהי ביהודים המקומיים.

הערכה והוקרה לכל המנהיגים הלאומיים   .3

הידידותיים לישראל והמכבדים את עקרונות 

)1( ו-)2( דלעיל;

את  לנטוש  אירופה  מזרח  מדינות  עידוד   .4

באמצעות  הקורבן  מעמד  על  התחרות 

פרסום הצהרה שלפיה כל עמי אירופה - 

יהודים ולא-יהודים - סבלו מן העבר הנאצי 

ומן הקומוניזם. 

חלק ג': כיווני פעולה 
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המלצות לארגונים ומנהיגים יהודים   .2

א. הכשרה ביטחונית לפעילים צעירים בתפוצות מלווה 

ביטחוניים  גורמים  עם  ותאום  שיתוף  במאמצי 

)בקהילות  פרויקטים  לשקול  יש  מקומיים. 

מקומיים  צעירים  לשילוב  בכך(  המעוניינות 

מהאחריות  חלק  עצמם  על  לקבל  המבקשים 

ניסיון  לביטחון בקהילותיהם. עשרים שנה של 

מוצלח בצרפת ובבריטניה מלמדות, שמספר רב 

של צעירים שלא השתייכו למוסדות או לארגונים 

יהודיים הביעו עניין במעורבות בביטחון הקהילה. 

בצרפת ובבריטניה נוסדו ארגוני צעירים שהפכו 

את האיום להזדמנות, והציעו לפעילים החדשים 

הכשרה בהגנה עצמית, ניהול משברים, והתערבות 

מתואמת. בין הפעילויות שאותן יש לבדוק: כנסי 

הכשרה, שבתונים של סימולציות של מצבי משבר, 

ביקורים במרכזים קדם-צבאיים ובבסיסי לוחמה 

נגד טרור בישראל )כולל הגדנ"ע, קורסים בקרב-

כי בשלב מסוים, ארגון  לציין  ראוי  ועוד(.  מגע 

הנוער היהודי בצרפת SPCJ מנה יותר מחמישה 

שנפגשו  יהודיים,  וצעירים  צעירות  אלף  עשר 

באופן קבוע בחופשות לקבלת הכשרה, וסיפקו 

שירותי אבטחה מקצועיים לבתי-כנסת ולמרכזים 

קהילתיים מקומיים. 

כנסת  בבתי  רצח  מעשי  בין-דתיות.  תכניות  ב. 

ובמסגדים בארה״ב מהווים הזדמנות לבניית אמון, 

ולהבנה  לדו-שיח  תכניות  ארוכי-טווח,  יחסים 

הדדית, והקמת קואליציות נגד גזענות ושנאת זרים 

)קסנופוביה( של יהודים ומוסלמים.

ביטחון. עמידה על המשמר, תכנון מראש, ותוכניות  ג. 

לשיפור הביטחון מוצדקות בהחלט לאור הנסיבות 

הנוכחיות. בד בבד, על ההנהגות היהודיות להקפיד 

שהתגובות יהיו בפרופורציה נכונה לרמה בפועל 

של האיום. דיוק זה לא תמיד קל לביצוע, אולם 

חשוב לזכור שלאמצעי ביטחון יש מחיר במסר 

שהם משדרים כלפי חוץ, ובהתאם במידת הנכונות 

הקהילות  של  בפעילות  להשתתף  יהודים  של 

היהודיות. 
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שיעור השינוי מהשנה שעברה

מספר התקריות על כל 1,000 יהודים

דעת קהל כלפי יהודים בשנת 2018

היקף אירועי האנטישמיות בשנת 2018

תחושות היהודים כלפי האנטישמיות 
בארץ מגוריהם

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

שיעור היהודים השוקלים להגר

3.1

9.3

8.0

6

+16%

+20%

+74%

29%

44% 44%

עמדות שליליות כלפי יהודים

מספר אירועי אלימות ל-1,000 יהודים וגידול מהשנה שעברה (%)  

0%

0%

16%
17%

36%
24%

38%

62%

100%

100%

עמדות
מגמות מוסלמים באירופה

הממלכה המאוחדת

ממוצע באירופה

צרפת

גרמניה

ממוצע באירופה

הממלכה המאוחדת

צרפת

גרמניה

ממוצע באירופה

הממלכה המאוחדת

צרפת

גרמניה

Sources: ADL, Fondapol, CAA, WZB

Sources: :Kantor Center, SPCJ, CST 

Sources: FRA European Union Fundamental Rights Agency, IFOP   
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#יהדותישראלית: ציר המסורת 
וציר הלאומיות

פרויקט המכון למדיניות העם היהודי #יהדותישראלית 

היהודית  התרבות  את  המתאר  רב  מידע  מציג 

המתפתחת בישראל, ומשלבת מסורתיות ולאומיות. 

ממצאיו העיקריים של פרויקט זה מוצגים לקהל בספר, 

שנכתב על ידי עמית המכון שמואל רוזנר ופרופסור 

קמיל פוקס מאוניברסיטת תל אביב. בפרק זה נציג 

כמה מממצאי הספר. 

הספר נפתח בטענה שישראל מציעה פתרון אפשרי 

"מכיוון  המודרני.  העולם  אתגרים שמציב  לשלושה 

שבעולם המודרני עמים מתקיימים במדינות אזרחיות  

שבעולם  מכיוון  אזרחית;  מדינה  ליהודים  – נקים 

חזק  כדבק  לשמש  עוד  יכולה  אינה  הדת  המודרני 

ליהודים –  נקבץ את היהודים לסביבה שיהדותה אינה 

תלויה בקיום מצוות קפדני; מכיוון שבעולם המודרני קל 

ליהודים להיטמע ולהתבולל –  נציע מבנה חברתי שאין 

בו הזדמנות ממשית להתבוללות”.

זוהי ישראל.

ארבעה סוגי יהודים 

יהדות ישראלית היא ייחודית לזמן למקום. היא מיזוג של 

מסורת ולאומיות. ברוב המקרים קשה מאוד – כמעט 

והישראלי  נגמר  – לדעת היכן היהודי  בלתי אפשרי 

מתחיל. והיהודי  נגמר  הישראלי  איפה  או  מתחיל, 

ונלמד סקר רחב  נערך  כדי להגיע למסקנה הזאת, 

שפוענח  היהודי,  העם  למדיניות  המכון  של  יריעה 

במגוון מתודולוגיות לניתוח סטטיסטי. המודל העיקרי 

לתיאור יהודי ישראל שמוצע במחקר המכון ממקם 

את כלל היהודים על גרף המורכב משני צירים. ציר 

אחד שמייצג את המסורתיות וציר אחד שמייצג את 

32 שאלות מהסקר הורכבה מפת  הלאומיות. בעזרת 

לאומיות-מסורתיות שעליה ממוקמים כלל היהודים 

גם  )אתר המכון מאפשר לכל המעוניין בכך למקם 

את עצמו על המפה(. אם יהודי מדליק נרות בערב 

שני, הוא מקבל נקודה על מסורתיות. אם אותו יהודי 

עושה קניות בשבת, הוא יאבד נקודה על מסורתיות )זה 

איננו שיפוט ערכי של נרות מול קניות, אלא הכרה בכך 

שהנרות היא עשייה מסורתית לעומת הקניות שהיא 

עשייה מודרנית(.

להרכבת מפת היהדות הישראלית נבחנו התנהגויות 

של שמירה על המסורת היהודית, כמו חוקי השבת, 

יהודית,  לאומיות  המשקפות  התנהגויות  ובמקביל 

כמו הנפת דגל ישראל ביום העצמאות.  מי שמניפים 

את הדגל מקבלים נקודה על לאומיות. ולעומתם מי 

שאומרים שישראל לא צריכה להיות מדינה יהודית אלא 

מדינה אזרחית ניטרלית )כ-9 אחוזים מהאוכלוסייה 

הלאומיות. ציר  על  נקודה  מאבדים  היהודית(, 
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המפה מציגה אוכלוסייה יהודית שיש בה ארבע קבוצות 

לא שוות בגודלן. קבוצת הרוב היא זו של ה״יהודים-

ציר  על  הן  האפס  מעל  שממוקמים  מי  ישראלים״, 

המסורת והן על ציר הלאומיות.  הנה כמה דוגמאות 

שיבהירו כיצד יהודים כאלה מתנהגים: 38% מהיהודים 

הישראלים מניפים את הדגל ביום העצמאות )לאומיות(, 

עושים קידוש בליל שישי )מסורתיות(, ואומרים שחשוב 

להם להיות יהודים )ברמת חשיבות גבוהה(. אחוז של 

היהודים שלא עושים קידוש, לא מניפים את הדגל 

ומציינים שלא חשוב להם להיות יהודים נמוך – רק 

8%. הטבלה להלן מציגה אפשרויות נוספות של האופן 

שבו ישראלים נוהגים:

גם מניף דגל ביום העצמאות 
גם עושה קידוש ביום שישי 

גם חשוב לי להיות יהודי 
38% 

גם מניף דגל ביום העצמאות 
גם עושה קידוש ביום שישי 

לא חשוב לי להיות יהודי 
 1%

לא מניף דגל ביום העצמאות 
גם עושה קידוש ביום שישי 

גם חשוב לי להיות יהודי 
 12%

לא מניף דגל ביום העצמאות 
עושה קידוש ביום שישי 

לא חשוב לי להיות יהודי 
 1%

מניף דגל ביום העצמאות 
לא עושה קידוש ביום שישי 

לא חשוב לי להיות יהודי 
 4%

גם מניף דגל ביום העצמאות 
לא עושה קידוש ביום שישי 

גם חשוב לי להיות יהודי 
 18%

לא מניף דגל ביום העצמאות 
לא עושה קידוש ביום שישי 

לא חשוב לי להיות יהודי 
 8%

לא מניף דגל ביום העצמאות 
לא עושה קידוש ביום שישי 

חשוב לי להיות יהודי 
 12%

שכבתי  רב  מבחן  של  המצטברת  התוצאה  כאמור, 

של שאלות מסוג זה הוא תיאור של החברה היהודית 

בישראל בחלוקה לארבע קבוצות: אלו שקיבלו ניקוד 

וגם בתחום הלאומיות  גבוה גם בתחום המסורתיות 

לסקר(,  מהמשיבים   55% )"יהודים-ישראלים", 

גבוה בתחום הלאומיות, אך לא  ניקוד  אלו שקיבלו 

"ישראלים"(,  מכונים  שבספר   ,15%( המסורתיות 

אלו שקיבלו ניקוד גבוה בתחום המסורתיות, אך לא 

הלאומיות )17%, שבספר מכונים "יהודים", רובם חרדים 

ישראלים(; ואלו שקיבלו ניקוד נמוך יחסית על שני 

הצירים )13%, שספר מכונים "אוניברסליים" – יהודים 

אורבניים, ליברלים, מצביעי שמאל, שלרוב מרגישים 

מנוכרים לשאר הישראלים(. 
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הסטטיסטיקה 

כל הנתונים שנציג כאן עובדו מסקר המכון למדיניות העם היהודי שכלל 3000 יהודים ישראלים, תחת פיקוחו של 

פרופסור קמיל פוקס.

33%

26%

24%

11%

5%

28%

21%19%

5%

10%

7%
9%

חילוני לחלוטין          חילוני קצת מסורתי 

מסורתי         דתי ליברלי          דתי             

דתי תורני            חרדי

ימין           ימין מרכז        מרכז       

שמאל מרכז        שמאל

לא שייך לאף זרם          

אורתודוכסי            קונסרבטיבי 

רפורמי

51%
37%

5%
8%

55%
יהודים ישראלים

15%
ישראלים

17%
יהודים

13%
אוניברסליים

פחות 
לאומיות

יותר 
לאומיות

 

פחות
מסורת

יותר
מסורת
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ארבעה מאפיינים מרכזיים

ההוגים הציוניים האמינו שתפקידה של מולדת לאומית 

הוא להציל את היהדות ואת היהודים ממה שחלקם כינו 

״צרת התפוצות״. ההיסטוריון בן-ציון דינור תיאר את 

הבעיה כך: "ישנה בעיה אחת עם היהדות, והיא נקראת 

הגלות". הציונות הפוליטית הדגישה את הצורך להציע 

ליהודים מקלט פיזי מהאנטישמיות. הציונים התעוררו 

והאמינו שרק  זרות  באומות  מהחלום של התערות 

טריטוריה גיאוגרפית מוגדרת ובטוחה תצליח להציל 

את העם היהודי. הציונות הרוחנית הדגישה את העובדה 

שהרצון לשמר את היהדות בקרב אומות אחרות כשל. 

מוגדרת  גיאוגרפית  טריטוריה  שרק  האמינה  היא 

תעניק ליהדות מספיק כוח רוחני להמשיך להתקיים.

כל הזרמים היהודים שאפו לייצר סוג חדש של יהודי. 

הם התווכחו על השאלה איך יהודי כזה יראה. חלקם 

רצו לזנוח את המסורת היהודית, אחרים רצו להחיות 

עדיין,  חדשות.  מסורות  להמציא  רצו  וחלק  אותה, 

הרעיון של יהודי "חדש", כמו הרעיון של שלילת הגלות, 

כפי שהסביר פרופסור יצחק קונפורטי מאוניברסיטת 

בר אילן "יצר בסיס משותף לכל הזרמים השונים של 

הציונות".  כל הציונים דחו את הגלות ו"כולם ראו צורך 

ליצור ולחנך יהודי חדש. למרות זאת, כל זרם רצה 

הספציפית  האידאולוגיה  את  שישקף  יהודי  ליצור 

שלו". אם כך, הציונים ציפו להיווצרות סוג של חדש 

של יהודי. ציפיתם נענתה: יהודי חדש אכן נולד. היהודי 

הזה מאופיין כך:

בטוח בהמשכיות היהודית	 

מחשיב מאוד את היותו יהודי	 

מערב לאומיות ומסורת	 

משתתף בעשייה ״יהודית״ באימוץ פרקטיקות של 	 

מסורת

הנה כמה דוגמאות לארבעת המאפיינים.

בממוצע, יהודים בישראל מקיימים את המנהגים היהודיים 

הרבה יותר מאחיהם בתפוצות. זה אחד מהיתרונות של 

חיים במדינה שבה המנהגים היהודיים מובנים מאליהם. 

נרות  דולקים  ישראל,  יהודי  של  מהבתים  ב-65% 

בליל שישי. ב-68% מהבתים הללו הישראלים עושים 

קידוש. יותר מ-80% מהיהודים הישראלים משתתפים 

הישראלים  היהודים  מסורת.  זו   – שישי  בארוחת 

שומרים על הרבה מהמסורת בלי צורך להיות דתיים 

הלכה.  ספרי  של  הוראות  אחר  בקפדנות  למלא  או 

יהודים בישראל         יהודים בארה״ב
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45.3
2322
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אוכל בבית רק כשרהדלקת נרות שבת
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וישראליות.  יהודיות  מערבים  הישראלים  היהודים 

ולא  יהודי  חג  יום העצמאות הוא  עבור רבים מהם, 

רק חג ישראלי. רוב מי שחוגגים את החג הם יהודים 

והדגל שהם מניפים הוא בעל מוטיבים יהודיים. הטקס 

12 משואות שמודלקות  המסורתי בהר הרצל כולל 

השבטים.   12 את  שמייצגים  ישראלים,   12 ידי  על 

המוטיבים המרכזיים של היום הופכים אותו ליהודי, 

אבל גם עמדותיהם של מי שחוגגים אותו. מסקר המכון 

עולה שרבים מאוד מהיהודים בישראל לא רואים הבדל 

בין להיות ישראלי טוב ופטריוטי, כזה שתורם לחברה, 

שהצגנו  שאלות  של  מקבץ  טוב.  יהודי  להיות  לבין 

מלמד שיהודים בישראל קושרים יהודיות טובה לחיים 

 55% בישראל:  לגור  זה  טוב  יהודי  )להיות  בישראל 

אומרים ״נכון מאוד״(, שירות בצבא )להיות יהודי זה 

ישראל  ארץ  ביישוב  ותמיכה   ,)66% בצה״ל,  לשרת 

השלמה )53%(. 

יהודים  להיות  להם  שחשוב  אומרים  ישראל  יהודי 

ושחשוב להם שילדיהם יהיו יהודים.

חשוב        קצת חשוב       לא חשוב בכלל חשוב מאוד 

שילדיך יהיו יהודיםשאתה יהודי

64%67%

23%

8%9%

19%

5%5%

יהיו  הם גם לא מודאגים מהאפשרות שילדיהם לא 

יהודים.  המשכיות היהודיות מובטחת בעיניהם בזכות 

היהודית שבה הם שוהים. כאשר שואלים  הסביבה 

יהודים ישראלים על רמת הביטחון שלהם שילדיהם 

ונכדיהם יהיו יהודים, כמעט כולם משוכנעים לחלוטין 

מאוד  גבוה  ומספר   )86%( יהודים  יהיו  שילדים 

משוכנעים לחלוטין שגם נכדיהם יהיו יהודים )79%(.

בראש פרויקט יהדות ישראלית של המכון למדיניות 

העם היהודי )JPPI(  עומדים שמואל רוזנר, עמית בכיר 

ופרופ׳ קמיל פוקס )אונ׳ תל אביב(, האחראי  במכון, 

לסקרים ולניתוח הסטטיסטי. עמית המכון נוח סלפקוב 

יהדות ישראלית כלל  מסייע בניתוח הנתונים. סקר 

סבבים, האחד  בשני  ונערך  ישראלים  יהודים   3000

1000 נוספים,  2000 יהודים ישראלים והשני של  של 

המייצגים את האוכלוסייה היהודית בישראל. הטעות 

 3000 על  המבוססות  התוצאות  עבור  המקרית 

עבור  בהתאמה  גדולה  והיא  כ-1.8%  היא  נשאלים 

תוצאות המתקבלות מתשובותיהם של פחות נשאלים.
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כיצד לעודד מעורבות אזרחית 
ופוליטית של הקהילה 

האורתודוכסית באמריקה
דו"ח ראשוני

ת 	  לו הקהי ר  בשיעו המשמעותי  דול  הגי

האורתודוכסיות של חסידים וליטאים )״ישיבתיים״( 

שנוצר  האפשרות  את  מעלה  אמריקה  ביהדות 

צורך להגביר את המעורבות הקהילתית, האזרחית 

והפוליטית של החרדים בארצות הברית.

לדיון 	  פרויקט  יזם  היהודי  למדיניות העם  המכון 

מובנה  דו-שיח  של  סמינרים  וקיים  זו,  בשאלה 

בהשתתפות חרדים ומנהיגים קהילתיים.

מנהיגי 	  וגם  החרדים  רוב  הללו,  הדיונים  במהלך 

הקהילות שאינם חרדים תמכו ביעדים של בניית 

אמון וחיזוק שיתוף הפעולה בין המגזרים השונים.

במחצית השנייה של שנת 2018 יזם המכון למדיניות העם 

היהודי פרויקט בשם כיצד לעודד/ לעורר/ לייצר את 

המעורבות האזרחית והפוליטית של הקהילה החרדית 

בארצות הברית. מטרתו של הפרויקט לפתוח דיון על 

ההשלכות של שינוי דמוגרפי חשוב בחיים היהודיים 

האורתודוכסים,  של  בשיעורם  הגידול   - באמריקה 

פרויקט  וישיבתיות.  חסידיות  קהילות  של  ובמיוחד 

זה בוחן, בין היתר, האם השתתפות נרחבת יותר של 

החרדים, בחיים הציבוריים באמריקה ובחיים הקהילתיים 

ובארגונים היהודיים, כגון הפדרציות, היא התפתחות 

רצויה או נחוצה. לצורך זה פתח המכון בסדרה של 

דיונים עם מנהיגים הן מקהילת ״המקפידים במצוות״ 

)"Frum"( והן מקהילות יהודיות אחרות, וכן קיים מספר 

סמינרים של דו-שיח עם משתתפים אורתודוכסים ולא-

אורתודוכסים בקהילות יהודיות מרכזיות בצפון אמריקה. 

משתתפי הסמינרים גם מילאו שאלון קצר. הפרויקט 

מבקש לזהות מספר נימוקים לצורך במעורבות גדולה 

יותר של הקהילה שומרת המצוות בחיים הציבוריים, וכן 

אתגרים שעימם יש להתמודד. 

במהלך הפרויקט גילינו  הערה בנוגע למינוחים: 

החסידיים  המנהיגים  כל  בין  הסכמה  אין  כי 

והישיבתיים על הטרמינולוגיה שבה יש להשתמש 

ביחס אליהם. יתירה מכך, בעניין זה ישנה רגישות, 

בשל קונוטציות הנוגעות לשמות ולמונחים שונים. 

משום כך אנו משתמשים במונחים "אורתודוכסים 

ישיבתיים וחסידיים", "חרדים" ו"מקפידים במצוות 

את  מציינים  שאנו  תוך  כחלופיים,  )פרּום(" 

הקונוטציות השונות )חיוביות ושליליות( הקשורות 

לכל אחד ממונחים אלה. 
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התנודה הדמוגרפית 

למרות שלעיתים קרובות ההתייחסות ליהדות אמריקה 

היא כאל קיבוץ אחד, יהודי ארה"ב המזדהים כיהודים 

ושגם נוטלים חלק בחיים היהודיים, משתייכים מבחינה 

ארגונית לשני מחנות עיקריים:

ארגונים יהודיים קהילתיים "כלליים", כגון הפדרציות, . 1

לא- יש  ידם  על  המועסק  ובסגל  שבהנהגתם 

אורתודוכסים כמו גם אורתודוכסים. לכל אחד מן 

הזרמים הדתיים יש, כמובן, ארגונים משלו, אך באופן 

כללי ומהותי, הלא-אורתודוכסים והאורתודוכסים 

הקהילתיים  בארגונים  יחד  מקובצים  המודרניים 

הכלליים.

האורתודוכסים החסידיים והישיבתיים, המקיימים . 2

את המסגרות הפילנתרופיות, הדתיות והקהילתיות 

הייחודיות להם, והשתתפותם בארגונים היהודיים 

הכלליים היא מינימלית.

בעבר, שתי המסגרות הסתמכו על בסיס אוכלוסייה . 3

קבוע כדי להקים ולאייש את המבנים הארגוניים 

הללו. אולם החל מראשית המאה ה-21, המשקל 

היחסי של הקהילות השונות ביהדות ארה״ב החל 

להשתנות. שינוי זה, שברובו הוא תוצאה של שיעורי 

פריון והתבוללות שונים, מביא להחלשה של בסיס 

האוכלוסייה התומך בארגונים הקהילתיים הכלליים 

ומנגד להתחזקות בסיס האוכלוסייה האורתודוכסי. 

תרשים 1  שיעור האורתודוכסים באוכלוסייה היהודית בארה"ב
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פיו  מכון  שערך  באמריקה  היהודים  סקר  פי  על 

30 אחוז מכלל הילדים היהודיים  2013, כמעט  בשנת 

המגמות  אם  אורתודוכסיים.  במשקי-בית  גדלים 

המגזר  המאה,  באמצע  אזי  יימשכו,  הנוכחיות 

יהיה  בארה"ב  היהודית  בקהילה  האורתודוכסי 

כשליש מהאוכלוסייה היהודית הכללית. לא זו בלבד 

שהקהילה האורתודוכסית גדלה במספרה, אלא שהיא 

גם התפתחה מבחינה כלכלית ומוסדית. חלק ממשקי 

הבית האורתודוכסיים זכו לשגשוג כלכלי, והקהילות 

של  מרשימות  תשתיות  בנו  והחסידיות  הישיבתיות 

חינוך, דת ורווחה חברתית. על מנת לענות על הצרכים, 

קהילת המקפידים במצוות יצרה קשרים משלה גם 

המקומיות  ברמות  בעיקר  פוליטיים,  מנהיגים  עם 

והמדינתיות, אך גם ברמה הפדרלית. בשנים האחרונות, 

קהילה זו הפכה, במידה מסוימת, לחלק בקואליציה 

דתית בעלת חשיבות פוליטית המשותפת גם לנוצרים 

על  להגן  הפועלים  וקתולים שמרנים,  אוונגליסטים 

אינטרסים משותפים, במיוחד החופש הדתי כפי שהוא 

נתפס על ידם. יהודים חרדיים מתחילים לתפוס משרות 

בשירות הממשלתי ובסקטור הפרטי. יותר ויותר חרדים 

מתחילים לשמור על לבושם המסורתי ועל סימנים של 

יהודיּוָתם הדתית הייחודית ועל הקפדה במצוות על 

קלה כחמורה, תוך שהם תופסים מקום בולט במגזר 

העסקי ואף השפעה פוליטית

פרויקט הדו-שיח של המכון למדיניות העם היהודי

ופגישות  מקדימים  דיונים  בסדרת  נפתח  הפרויקט 

הכלל- הקהילתית  ההנהגה  עם  אינדיבידואליות 

קשורים  שרובם  באמריקה,  החרדים  של  ארצית 

ל"אגודת ישראל" באמריקה. הדיונים והפגישות נערכו 

בירושלים ובניו-יורק. בפגישות אלה הביעו המנהיגים 

עניין ותמיכה עקרונית בפרויקט. בהמשך ערך המכון 

ולא- חרדים  מנהיגים  עם  דיאלוגים  של  סמינרים 

חרדים מקומיים בשבע קהילות באמריקה הצפונית: 

טורונטו, קליבלנד, בולטימור, דטרויט, ניו-יורק, שיקגו 

ולוס אנג'לס. פדרציות יהודיות מקומיות מילאו תפקיד 

משמעותי  בארגון מפגשי הדיאלוג. בחלק מן הקהילות 

 - ושיקגו  דטרויט  בולטימור,  קליבלנד,  טורונטו,   -

הפדרציות לבדן היו אחראיות לגיוס משתתפים ולארגון 

הסמינרים. באחרות, כמו ניו-יורק, גם מנהיגים שלא מן 

הפדרציות מילאו תפקיד זה. 

עמיתים  ידי  על  עוצבו  ותוכנם  המפגשים  מבנה 

רסקיי,  ג'ון  ד״ר  פישר,  שלמה  )ד״ר  במכון  בכירים 

ובלוס אנג'לס, פרופ׳ סטיבן פופר(. במהלך המפגשים, 

שנמשכו כשעתיים, המשתתפים מילאו שאלון קצר, 

החרדים  בין  היחסים  את  להעריך  התבקשו  שבו 

את  ולסמן  יותר,  הרחבה  היהודית  הקהילה  לבין 

נכונותם לנקוט בצעדים קונקרטיים, שחלקם  רמת 

מחייבים פשרות, על מנת לחזק את שיתוף הפעולה 

יהודיים שונים. בכל אחד מן המפגשים  בין מגזרים 

ובסך הכל השתתפו  10 ל-20 משתתפים,  בין  נכחו 

110 מנהיגים. בחלק מן המפגשים, מספר  בתהליך 

המשתתפים החרדים היה גדול משמעותית ממספרם 

של הלא-חרדים, ובמפגשים אחרים הנוכחות הייתה 

יותר מאוזנת. ראוי לציין כי במספר מפגשים השתתפו 

המנהיגים הבכירים ביותר של הפדרציה המקומית.

המשתתפים החרדים היו בעיקר מהזרם הישיבתי, 

למעט בניו-יורק שבה ניכרה גם השתתפות חסידית 

מסוימת. באופן כללי, המשתתפים הישיבתיים היו 

שונות  בפעילויות  אנשי עסקים המעורבים  בעיקר 

)בעיקר  בוגרי קולג'  היו  של הפדרציה. רבים מהם 

בקליבלנד, בבולטימור ובלוס אנג'לס(.

ממצאים ראשוניים

הממצאים והדיונים במאמר זה מתבססים על שלושה 

האינדיבידואליות  השיחות  שונים:  מידע  מקורות 

שמילאו  והשאלון  הדיאלוג;  מפגשי  והמקדימות; 

המשתתפים במהלך המפגשים.



המכון למדיניות העם היהודי118

ן ו כ מ ה ת  ו ח " ו ד

ובראשית  בפברואר  נערך  הראשון  המפגשים  סבב 

קליבלנד,  טורונטו,  קהילות:  בארבע   ,2019 מארס 

בולטימור ודטרויט.

עד כה, כל ארבע הקהילות היו גאות בשיתוף הפעולה 

הנרחב הקיים בהן בין לא חרדים וחרדים )טורונטו קצת 

פחות, אולי, מן האחרות(. שיתוף פעולה זה מתבסס על 

הסיוע בחינוך שקהילת החרדים מקבלת מן הפדרציות. 

בכל  מקומיים  גורמים 

ת  לו הקהי מן  אחת 

שיתוף  את  מחזקים 

)בקליבלנד,  הפעולה 

שונים  ממגזרים  יהודים 

חיים בסמוך אלה לאלה 

בפרבר ביצ'ווד, וזה מוביל 

קרובה.  ולהיכרות  למגע 

בבולטימור, הרמן נויברגר 

והמסורת של ישיבת "נר 

ישראל" השאירו מורשת 

של שיתוף פעולה.(

אף על פי כן, ככל שהתקדמו המפגשים בכל אחת מן 

הקהילות, המשתתפים הבינו כי שיתוף הפעולה פחות 

יכול להיות. זאת בשל  ואינטנסיבי מכפי שהיה  טוב 

מספר גורמים:

חוסר תקשורת בין קהילת ה"פרּּום" לבין 
הקהילות הלא-אורתודוכסיות.

מגורמים  נובעת  זאת  תופעה  מסוימת,  במידה 

ומכך שקהילות אלה חיות בשכונות שונות.  טכניים 

האורתודוכסים הישיבתיים אינם משתמשים במדיה 

החברתית. כתוצאה מחוסר תקשורת זה נוצרת שפעה 

של סטראוטיפים. כל אחת מן הקהילות נעדרת ידע 

אינם  האורתודוכסים  אם  לדוגמה,  כך,  רעותה.  על 

באים לאירוע מסוים, הלא-אורתודוכסים מניחים שהם 

מתעלמים מן הנושא שהביא לקיום האירוע, אפילו 

אם הם עורכים אירועים משלהם סביב אותו נושא. 

כך קרה כאשר הישיבתיים בטורונטו לא נכחו באירוע 

חטיפתם  בעקבות  טורונטו  של  הפדרציה  שקיימה 

גוש  ישראלים בצומת  נערים  ורציחתם של שלושה 

עציון, משום שהאירוע נערך בבית כנסת קונסרבטיבי 

והקונסרבטיבים  הרפורמים  מהיהודים  חלק  גדול. 

הניחו שהישיבתיים התעלמו מהטרגדיה. אך למעשה, 

אירועים  ערכו  הישיבתיים,  כולל  האורתודוכסים, 

שונות  ופעילויות  תהילים  אמירת  שכללו  משלהם, 

אחרות, ורבים נטלו בהם חלק.

 ,2019 במאי  בניו-יורק, שהתקיים  הדיאלוג  במפגש 

הועלה  השאר  בין  חשובים.  נושאים  מספר  הועלו 

מעורבות  החשש שהיעדים הסופיים של הפרויקט - 

הציבוריים הכלליים,  בחיים  משמעותית של חרדים 

בשירות הציבורי ובפוליטיקה של אמריקה - עלולים 

ולאורח החיים  לאידיאלים חרדיים  לעמוד בסתירה 

החרדי. האידיאל החרדי גורס שעל האדם להקדיש 

את חייו לעבודת האל באמצעות לימוד תורה, שמירת 

המצוות, ותפילה. חרדים אמריקניים אמנם מסכימים, 

ברובם, כי על האדם להשתכר למחייתו, אולם פעילות 

זו תמיד נושאת אופי משני, אינסטרומנטלי. לעומת 

בין  האמריקניים,  הציבוריים  בחיים  מעורבות  זאת, 

בפוליטיקה ובין בשירות האזרחי, כרוכה באוריינטציה 

קרייריסטית. 

האורתודוכסים  )לרבות  האורתודוכסים  שנית, 

המודרניים( והלא-אורתודוכסים מגדירים את השיח 

של הקהילה היהודית באמריקה במונחים שונים מאוד. 

על  נוטים לשים את הדגש העיקרי  האורתודוכסים 

התבוללות ועל השחיקה הנובעת ממנה בגודלה של 

הקהילה הלא-אורתודוכסית. בשיחות האינדיבידואליות 

שקיימנו עם מנהיגים חרדיים למדנו כי יש להם תחושה 

של ביטחון עצמי. לתחושתם, דגם החיים היהודיים 

ובאתגרי  הזמן  במבחן  עמד  ויישמו  אימצו  שהם 

המודרניזציה וההחלנה; אוכלוסיית החרדים הולכת 

וגדלה, היא אינה מאוימת על ידי התבוללות, ומוסדותיה 

למנהיגים חרדיים 
יש תחושה של 

ביטחון עצמי. 
לתחושתם דגם 

החיים היהודיים 
שהם אימצו 

ויישמו עמד במבחן 
הזמן ובאתגרי 
המודרניזציה 

וההחלנה
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משגשגים. אשר על כן, החרדים שואפים למידה של 

הכרה מן הקהילה היהודית היותר רחבה. אבל חלק 

זו, וטוענים  מהלא-אורתודוכסים דוחים דרך חשיבה 

כי שיח ההישרדות המתמקד בהתבוללות אינו במרכז 

שמים  מצדם,  הם,  מנהלים.  שהם  היהודיים  החיים 

דגש על יצירת חיים יהודיים משמעותיים ויצירתיים. 

כתוצאה מכך עלה במפגש זה חשש להיווצרותו של 

שסע תרבותי עמוק.

כמעט בכל המפגשים הביעו המשתתפים, במידה זו 

יותר על המגזר "האחר" של  או אחרת, רצון ללמוד 

תחומים  ולזהות  מסטראוטיפים,  להיפטר  הקהילה, 

להניב  עשויים  משולבים  ותכנון  חשיבה  שבהם 

פירות. בחלק מן הקהילות, נושאים אלה זכו ליותר 

ראוי  במיוחד  האחרות.  בקהילות  מאשר  הבלטה 

לציון הדיון בלוס אנג'לס, שבה הנושאים הללו היוו 

וגם בחלקו  גם בחלקו הפורמלי  את מרכז המפגש, 

הבלתי-פורמלי. בלוס אנג'לס, כמו בקהילות אחרות, 

המשתתפים הביעו רצון ממשי להמשיך בתהליך.

ממצאי השאלון 

מאוד  קטן  המשיבים  ִמדגם  כי  לציין  עלינו   ראשית 

)110 בלבד( ולכן את הממצאים יש לראות כראשוניים. 

התשובות המקובצות מלמדות על אופטימיות זהירה 

באשר ליחסים בין המגזר האורתודוכסי למגזר הלא-

הפעולה.  שיתוף  בהרחבת  ותומכות  אורתודוכסי, 

היחסים  כי  ענו  לדוגמה, כמעט מחצית מהמשיבים 

בין שתי הקהילות "משביעי רצון" או "מתקבלים על 

73 אחוזים מהמשיבים חשבו כי  הדעת". בדומה לכך, 

אחד "המודלים הנאותים ביותר של שיתוף פעולה" 

הוא חברותם של אורתודוכסים ישיבתיים וחסידיים 

מן  אחוז   70 הפדרציות.  של  המנהלים  במועצות 

את  לעודד  כדאי  "האם  על השאלה,  ענו  המשיבים 

חלק  ליטול  והישיבתיים  החסידיים  האורתודוכסים 

מכל  יהודים  המושכים  כלל-קהילתיים  באירועים 

הספקטרום של החיים היהודיים והקהילה היהודית 

ויש לתכנן  "כן,  )כולל לא-אורתודוכסים("? בתשובה 

זאת בקפידה, על מנת שאלה המעדיפים ישיבה של 

בעוד שאלה  כך,  לנהוג  יוכלו  בצוותא  שני המגדרים 

המעדיפים ישיבה נפרדת יוכלו גם הם לנהוג כרצונם". 

גם בתחום  הגישה התומכת בשיתוף פעולה התבטאה 

הרגיש של חינוך. רוב )58%( המשיבים האורתודוכסים 

יהודים  על  כי  חשבו 

אורתודוכסים ליטול חלק 

בתכנון ובמימון של חינוך 

וקונסרבטיבי.  רפורמי 

אחוזים   71 לכך,  בדומה 

- א ל ה ם  י ב י ש מ ה מ

כי  אמרו  אורתודוכסים 

היהודיים  הארגונים  על 

המימון  בהגדלת  לתמוך 

ספר  לבתי  הממשלתי 

יומיים יהודיים, עניין הנוגע 

לאורתודוכסים,  בעיקר 

 . ם י ד ר ח ל ד  ח ו י מ ב ו

סטייה  מהווה  זו  תמיכה 

מן הגישה ששלטה בעבר בקרב יהודים ליברלים, שהיו 

נגד "סדקים בחומה" המפרידה בין הדת לבין המדינה. 

מעניין  השאלון,  של  המקובצות  לתוצאות  מעבר 

להתבונן בקהילות נבחרות ולבדוק עד כמה הן דומות 

או שונות מאחרות. שתי קהילות כאלה הן בולטימור 

למדי  רחוקות  תשובות  התקבלו  בשתיהן  וניו-יורק. 

מן התוצאות המאפיינות את המדגם כולו, אך באופן 

הפוך. בולטימור היא קהילה שבה יש שיתוף פעולה 

הישיבתית  האורתודוכסית  הקהילה  בין  דופן  יוצא 

בניו-יורק  שהמשיבים  בעוד  הכללית,  הקהילה  לבין 

היו פחות אופטימיים ופחות נכונים לשיתוף פעולה. 

קרוב למחצית מן המשיבים בבולטימור הביעו "שביעות 

האורתודוכסיים  בין  הקיימים  היחסים  מן  רצון" 

כמעט בכל 
המפגשים הביעו 

 המשתתפים, 
במידה זו או אחרת 

רצון ללמוד יותר על 
המגזר האחר של 
הקהילה להיפטר 

מסטראוטיפים 
ולזהות תחומים 

שבהם חשיבה 
ותכנון משולבים 

עשויים להניב פירות
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הישיבתיים והחסידיים לבין הקהילה הכללית. לעומת 

המשיבים  מן  רבע  רק  כולה,  הקבוצה  בקרב  זאת, 

הביעו שביעות רצון. בדומה לכך, יותר מ-70 אחוז מן 

המשיבים בבולטימור )לרבות הישיבתיים והחסידיים( 

הביע את הדעה כי יש לתמוך בפדרציה, שיעור גבוה 

משמעותית מאשר בקבוצה כולה. 

התמונה בניו-יורק הפוכה. ראשית, שיעור שביעות הרצון 

נמוך  הכללית  הקהילה  לבין  החרדים  בין  היחסים  מן 

משמעותית בניו-יורק מאשר בקבוצה כולה. רק 12 אחוזים 

 25 מן המשיבים בניו-יורק הביעו שביעות רצון, לעומת 

אחוז בקבוצה כולה. לעומת זאת, 62 אחוזים מן המשיבים 

בניו-יורק ענו כי יש לשפר את היחסים, בעוד שבקבוצה 

הכללית רק 40 אחוזים חשבו כך. המאבק באנטישמיות 

בקרב  אפשרי  פעולה  לשיתוף  העיקרית  כזירה  זוהה 

יותר תמיכה  וקיבל הרבה   )88%( מניו-יורק  המשיבים 

"סיוע  כולל  פנים-יהודיים,  קהילתיים  נושאים  מאשר 

נזקקים". במילים אחרות, התחושה בניו-יורק  ליהודים 

הייתה כי הנושא שדרכו יש הסיכוי הטוב ביותר להשיג 

שיתוף פעולה בין יהודים הוא ההתגוננות מפני העולם 

הלא-יהודי. בקבוצה הכללית, אותו שיעור של משיבים 

נזקקים יחד עם מאבק  )70%( חשבו כי סיוע ליהודים 

באנטישמיות עשוי לשמש כתחום לשיתוף פעולה. יתירה 

50 אחוז  מכך, בסטייה חדה מגישת רוב שאר הקבוצה, 

מהמשתתפים בניו-יורק )שהיו רובם חרדים( חשבו כי 

צריכה להיות השתתפות גדולה יותר של חרדים באירועים 

נורמות אורתודוכסיות  וכי יש לקיים  הכלל-קהילתיים, 

לכל )בקבוצה הכללית, רק 19 אחוזים חשבו כך(. פחות 

משתתפים חרדים בניו-יורק מאשר בקבוצה הכללית חשבו 

כי על יהודים אורתודוכסים לקחת חלק בתכנון ובמימון של 

תכניות חינוכיות לזוגות מעורבים או ליהודים להט"בים. 

המלצות

המלצות המכון למדיניות עם יהודי מתייחסות לשלב 

הבא של הפרויקט, השלב הביצועי או המתערב. בשלב 

הבא נבחן צעדים אפשריים לקדם שיתוף פעולה מוגבר 

בין המגזרים ומעורבות מוגברת של האורתודוכסים 

באמריקה.  הכלליים  בחיים  והישיבתיים  החסידיים 

תמיכה כלל-ארצית-גלובלית בישראל

אלה  במיוחד  כלל-ארציים,  יהודיים  ארגונים  על 

העוסקים בתמיכה בישראל , לבחון צעדים קונקרטיים 

והמעורבות של החרדים. צעדים  הֲחברּות  להגברת 

אלה צריכים לכלול קמפיינים לגיוס החרדים ותוכניות 

חינוכיות המכוונות לקהילה החרדית. 

יחסים קהילתיים עם הסביבה

על פדרציות מקומיות וארגונים יהודיים אחרים לבחון 

חסידית  אורתודוכסית,  השתתפות  של  פעיל  גיוס 

וישיבתית, במועצות היחסים הקהילתיים היהודיים. 

ארגון של  לכלול  צריך  לגיוס ההשתתפות  המאמץ 

סמינרים חינוכיים. 

שירותים קהילתיים

על הקהילות המקומיות להקים כוחות משימה של 

פעילים ומתנדבים מן הפדרציות והקהילה החרדית כדי 

לבחון אם ניתן להגיע לשיתוף בשירותים משפחתיים 

ותוכניות קהילתיות אחרות, על מנת לצמצם כפילויות 

מיותרות. 

שירות ציבורי, פיתוח מקצועי

על ארגונים יהודיים כלל-ארציים, ארגונים פילנתרופיים 

תכניות  של  יצירתן  אפשרות  את  לבחון  ויחידים 

מקצועיות מיוחדות להדרכת חרדים מוכשרים, על מנת 

שיוכלו להתאים למילוי תפקידים בשירות הציבורי, 

בתחומי פנים וחוץ גם יחד.

כל בחינה נוספת של צעדי התערבות חייבת לכלול 

התייעצות ודו-שיח מתמידים וקבועים עם המנהיגים 

האורתודוכסים והחרדים הרלוונטיים. 
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 מהשוליים למרכז:
יהודים אמריקנים צעירים משרטטים 

מחדש את ה"אמצע" היהודי

התקופות  היו  נדירות  שלה,  הארוכה  בהיסטוריה 

שבהן לא אירעו שינויים ומהפכים בקהילה היהודית-

אמריקנית. היא התנסתה בתקופות של גאות ושפל, 

התרחבות, הצטמקות ותמורות, שלעיתים שיקפו את 

רחבה שבתוכה  היותר  והדתית  החברתית  הסביבה 

חיתה ופעלה קהילה זו. ההיסטוריון יונתן סרנה טוען 

כי היהדות האמריקנית חֹוָוה תנודות מהותיות בסגנונה 
ובמבנה שלה אחת לכמה דורות.1

ומרכזת  חווה טלטלה,  כיום, כאשר הקהילה  גם  כך 

מאמצים בשמירה על הזהות היהודית ועל המעורבות 

יהודים-אמריקניים  מוסדות  היהודי הבא.  הדור  של 

ואחרים,  פדרציות  בתי-כנסת,  ובהם  מבוססים, 

מתאמצים לערב בפעילותם יהודים צעירים )בוגרים 

החוקרים,  אחד  שמעיר  כפי  המילניום”(.  דור  “בני 

עיקרי  עיסוק  כמעט  היא  צעירים  של  “מעורבותם 

בקהילה היהודית”, ואילו חוקר אחר קובע שהחשש 

בתי- אמתי”.2  מאוד  “חשש  הוא  צעירים  מנטישת 

כנסת )לא-אורתודוכסים( בכל רחבי ארה"ב נאלצים 

דאגות  תכופות,  נסגרים.3  ואף  מזדקנים  להתאחד, 

הנוגעות לזהות היהודית של הדור הבא נסמכות על 

אחר  או  זה  זרם  עם  בהזדהות  ירידה  כגון  מדידות 

ובמספר החברים בבתי-הכנסת. 

מחקרים כלל-ארציים ומקומיים משקפים מגמת ירידה 

זו. אולם קריאה שונה של אותם מחקרים מרמזת גם 

כי יהודים צעירים מתעניינים בעשייה יהודית ממש כמו 

אלה המבוגרים מהם, ויש להם אותו סיכוי להשתתף 

בעשייה יהודית. ואולם, הם מממשים את התעניינותם 

חדשניים  ומסגרות  פרויקטים  של  מגוון  באמצעות 

ועצמאיים. 

2019 נערך כנס של שיתוף פעולה וחדשנות  במאי 

מארגניו  ידי  על  שכונה  ניו-יורק,  בברוקלין,  יהודית 

ושאותו  פעולה”(,  שיתוף  )“מעבדת   Collaboratory

Upstart, “במגמה להרחיב את התמונה  אירח ארגון 

שלפיה יהודים מוצאים משמעות ומתאחדים... לבניית 

)תוך  בלתי-מסורתיים...  יהודיים  חיים  של  העתיד 

יוזמות”.4 באותו חודש  כדי( רשת גדלה והולכת של 

)Hakhel(,5 שהוא חממה  “ַהְקֵהל”  מאי, קיים הארגון 

 Jewish Intentional( ,לקהילות ״משימתיות״ יהודיות

נאספו  שבו  שישי,  בינלאומי  כנס   )Communities

יהודיות רצוניות מכל רחבי  מנהיגים מ-21 קהילות 

העולם.6 רק שנה קודם לכן התכנסו שבע החברות 

בלוס   )JEN( הצומחת  היהודית  ברשת  העצמאיות 

אנג’לס לכנס הראשון של הרשת, כדי לחגוג, לשתף 

פעולה ולחלוק לקחים הנוגעים למודלים חדשים של 
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בתי-כנסת עצמאיים שהם מפתחים, ואשר מושכים 

יהודים צעירים יותר וכאלה שפחות מעורבים בפעילות 
יהודית.7

אלה רק חלק מן ההתפתחויות האחרונות במערכת 

האקולוגית של החדשנות היהודית-אמריקנית, שניתן 

למקם אותן על רצף שהחל עוד בתנועת המניינים 

את  שקיימה  העצמאיים, 

לפני  שלה  הראשון  הכנס 

יותר מעשר שנים, בהובלת 

י  י לו י כשג  8 הדר. ן  מכו

החדשנות היהודית נבדקים 

ההבדלים  חרף  כמכלול, 

הגילויים  במגוון  הברורים 

ניתן להבחין בכמה  האלה, 

עקרונות משותפים. הבנתם 

עקרונות  של  וניסוחם 

ל  עי להו ם  לי כו י אלה 

למנהיגים  ותובנה  בהנחיה 

המבקשים  ופילנתרופים 

בחברה  שינוי  של  בתקופה  יהודיים  מוסדות  לנווט 

האמריקנית וביהדות ארה"ב.

כמה מהנושאים שידונו בנייר זה מוכרים לקוראים רבים. 

כוונתנו היא להציג תמונה קוהרנטית של התפתחויות 

מן התקופה האחרונה, אשר כמכלול מציעות מבט 

רחב על ההתפתחויות שיכתיבו את המבנה והאופי של 

היהדות האמריקנית בדור הקרוב.

התאמות נחוצות

הירידה בהזדהות עם זרמים דתיים ובחברּות בבתי-

הכנסת, במקביל לעניין המתמשך בפרקטיקה יהודית 

בקרב בני דור המילניום, ובמקביל עלייתה של מערכת 

אקולוגית יהודית חדשנית, מובילות למספר מסקנות 

ראשוניות אפשריות.

המוסדות הנוכחיים של הזרמים הדתיים העיקריים, 

שנבנו ועוצבו כדי לשרת בעיקר את בני דור ה”בייבי 

בום”, שנולדו בשני העשורים שלאחר מלחמת העולם 

השנייה, נעשו פחות רלוונטיים בדור ה”מילניום”. יתר 

כן, מוסדות אלה מתקשים למשוך את הבלתי- על 

מעורבים, וממוקדים בפעולה עם מי שכבר מעורבים 

בקהילה היהודית. מכך עולות שתי מסקנות:

מעבר למבנה, לסגנון, ואפילו המיקום הגאוגרפי . 1

לבחון  חייבים  יהודיים  מנהיגים  המוסדות,  של 

של  המשמעות  ואת  המטרה  את  מחדש 

מוסדותיהם. יש להבטיח שבוגרים יהודים צעירים 

יגדירו במפורש משמעות זו, שבעבר הייתה פחות 

מפורשת, ויתחברו אליה.

רבים מבני דור המילניום מפתחים מושגים שונים . 2

על מה שחשוב ומה שאינו חשוב בהיות אדם יהודי 

בארצות הברית של המאה ה-21. לכך יש השלכות 

בחיים  על אנשי המקצוע העוסקים במעורבות 

להעריך  המנסים  חוקרים  על  וכן  הקהילתיים, 

התפתחויות בחיי הקהילה.

מה נשתנה?

יהודים צעירים בארה"ב )ואמריקנים צעירים בכלל( 

שונים מיהודים מבוגרים יותר )ומאמריקנים מבוגרים 

יותר( במספר אופנים )רשימה חלקית של מקורות ראו 
בהערות שבסוף המאמר(:9

דתיות 	  בקהילות  החברּות  היום,  של  בארה"ב 

מאורגנות או הזדהות עימן חשובה פחות לצורך 

בדור  שהייתה  מכפי  קהילה  בחיי  השתתפות 

הקודם. 

ן 	  ביטחו יותר  מרגישים  צעירים  יהודים 

בזהויות  מחזיקים  הם  שלהם.  ב”אמריקניות” 

“יהודית” ממלאת  מרובות וחופפות, שבהן זהות 

תפקיד, אך איננה בהכרח הזהות הראשית. 

בארה“ב של 
היום החברּות 

בקהילות דתיות 
מאורגנות או 
הזדהות עימן 
חשובה פחות 

לצורך השתתפות 
בחיי קהילה 

מכפי שהייתה 
בדור הקודם
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יהודים צעירים מושפעים מתנודה בתר-אתנית 	 

באמריקה, שבה הזהות יותר נבנית, ופחות מועברת 

בירושה. בכך נכללת החלשת השליטה המוסדית 

על התרבות, מגמה המאפשרת ביטויים אורגניים 
ושורשיים )במקום מוסדיים(.10

ואף מנותקים 	  יהודים צעירים חשים מרוחקים, 

כגון  ְמַאֲחִדים  מזיכרונות  היסטורית,  מבחינה 

והפגיעּות  ישראל  מדינת  של  הקמתה  השואה, 

היהודית.

הזהות 	  הבנת  של  לכיוון  תזוזה  שישנה  יתכן 

)לא  כ”מסורת”  יותר  היהודית  והפרקטיקה 

זו(, התובעת פחות  במשמעות הדתית של מילה 
מחויבות, ופחות כ”דת” או “אתניּות”.11

יהודים אמריקניים צעירים אינם מונעים לפעילות 	 

למשוך  חייבת  היהדות  אשמה;  מרגש  יהודית 

ולהציע ערך.

יהודים צעירים הם ילידי העידן הדיגיטלי וחלק 	 

גדול מחייהם עובר עליהם בתיווך רשתות מקוונות. 

מצב זה מאפשר לקבוצות קטנות וליחידים לַחֵדּש, 

לנצל  רוצים  שאינם  למי  מאפשר  ובו-זמנית 

במלואם את יתרונות הקהילה, להיות מעורבים 

במידה המתאימה להם בלבד ובסגנון של “עשה 

זאת בעצמך”. הצעירים יכולים לרכוש שירותים 

יהודיים  A la carte- לפי הצורך, ובתשלום עבור 

כל שירות ספציפי.

אינדיבידואליזם קיצוני והיחלשות האמון או העניין 	 

במוסדות ובסמכות מובילים יהודים צעירים רבים 

דתי  זרם  באמצעות  המוגדרת  מזהות  לסלוד 

וחברּות במוסדות. תופעה זו מובילה לחיפוש ביטויי 

“נישה” אלטרנטיביים לזהות יהודית.

בעידן האינדיבידואליזם הקיצוני, קשה יותר לקיים 	 

קהילה מבוססת קונסנסוס החותרת לשרת מגוון 

רחב של יהודים, ויתכן גם שקהילה כזו גם פחות 

רלוונטית כיום.

יהודים צעירים, ואמריקנים צעירים בכלל, דוחים 	 

את הנישואין ואת הקמת המשפחה. חלק מהם 

חוזרים לאזורים עירוניים שבהם אין בתי כנסת 

יציבים כלכלית מהדור  מוסדרים. הם גם פחות 

שקדם להם. 

חשים 	  שלפעמים  צעירים,  יהודים  של  שילוב 

מנותקים במוסדות ה”מיינסטרים” עקב ידע לקוי 

יהודיים או בשל מרכיבי זהות אחרים  בנושאים 

מצריך  וכו’(,  פוליטיות  השקפות  מינית,  )נטייה 

גישה שונה מזו המקובלת כיום. רבות מן היוזמות 

באלמנטים  משתמשות  כאן  שִידֹונו  המוצלחות 

של גישה כזו, המכונה “חדשנות משבשת”, והיא 

שהמוסדות  מי  של  מוצלח  לשילוב  המפתח 

הנוכחיים מתקשים לקרב.

מושגי השינוי 

מוצלחות  ביוזמות  למצוא  שאפשר  האלמנטים  בין 

ואחרות(  סביבתיות  לימודיות,  חברתיות,  )דתיות, 

נכללים: 

לעיתים תכופות, קהילות בצמיחה וסטארט-אפים 	 

וחזונו,  למנהיג  מסביב  נוצרים  אחרים  יהודיים 

סגנונו או תיוגו, ואינם מנסים לחתור לקונסנסוס 

בקרב מגוון רחב של גילאים, טעמים או השקפות 

בקהילה קיימת.

בזרמים 	  בלתי-תלויות  הללו  היוזמות  מן  רבות 

דתיים ממוסדים או בתנועות כלל-ארציות. יוזמיהן 

מפקפקים ביתרונות ההשתייכות לזרם כלל-ארצי, 

ומדגישים את יתרונות הגמישות וקלות התנועה.
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ולאותנטיות 	  לעומק  היוזמות שואפות  מן  רבות 

ומסורות  בטקסטים  מחודש  עיסוק  באמצעות 

מניינים  כגון  דתיים  בסטארט-אפים  יהודיות. 

 Jewish Emergent(  JEN ובקהילות  עצמאיים 

ורוב  Network(, התפילות הן מאוד מוסיקליות 

הנוכחים משתתפים בהן, אך רובן נערכות בעברית. 

רבה  מחשבה  מקדישות  כדוגמה,   JEN קהילות 

להקלת הנגישות לתפילות לחברים חדשים או 

על  תוך שמירה  זאת  אך  למתעניינים בקהילה, 

הגישה  “למסמס” את החוויה.  ומבלי  אותנטיות 

ותוכניות חברתיות  ללמידת טקסטים, הרצאות 

מתגבשת גם היא על סמך חשיבה מעמיקה.   

על מנת להרחיב את מעגל המשתתפים בטקסים 	 

ובתפילות נעשים מאמצים להימנע מבתי כנסת 

מכבידים ורשמיים, ובמקרים רבים, סידורי התפילה 

לצרכיה.  בהתאם  קהילה  כל  ידי  על  מעוצבים 

חלקם מתורגמים במלואם ובצירוף תעתיק מלא. 

רק  אלא  מודפסים  טקסטים  אינם  כבר  חלקם 

מסכים אלקטרוניים, הניתנים לשינוי ועדכון באופן 

קל ופשוט יחסית. 

חלק מן הקהילות מיישמות מודלים ייחודיים של 	 

חברּות ושל תשלום. אף שברובן יש צורה מסוימת 

של חברּות, הן מכירות בכך שאצל יהודים צעירים 

החברּות  נוהגי  של  דחייה  יש  ובלתי-מעורבים 

מיישמות  חלקן  בתי-הכנסת.  ברוב  המקובלים 

מודל דומה לזה הנהוג בתנועת חב”ד, שלפיו כל 

הבאים לתפילה מתקבלים בברכה, אך ל”חברים” או 

“שותפים” יש גם נגישּות לרבנים לצורך אירועי מעגל 

החיים. בקהילת רחוב I-6 בוושינגטון די.סי. לדוגמה, 

אין מערכת חברּות. הקהילה מבקשת מהמשתתפים 

להירשם באתר הקהילה ולשלם עבור כל אירוע 

העשור  נתוני  נפרד.  באופן  בו  משתתפים  שהם 

האחרון מראים כי שינויים כאלה משפיעים מאוד על 

מספר הבאים ועל סך המימון המגויס לפעילות.12  

רבים מן המעורבים ביוזמות מסוג זה הם מנהיגים 	 

צעירים, כריזמטיים, יזמים ומוכשרים. יתכן שכך 

שמנהיגים  ספק  שאין  כאלה,  יוזמות  מחייבות 

חיוניים להצלחתן.

יוזמות 	  של  והקונספטואליזציה  התיוג  ברמת 

אלה, אנו רואים שמות המזכירים סטארט-אפים 

אי- של  תחושה  יוצרים  שלעיתים  טכנולוגיים, 

רשמיות, גיל צעיר, אנרגיה יצירתית ואינטימיות.  

דוגמאות שידונו: 

Lab/Shul )מעבדה/בית-כנסת(, Kitchen )המטבח(, 	 

.JEN עיקר( בין קהילות( Ikar-ו )משכן( Mishkan

 	 The Porch )עתיד(,   ATID  .Riverway פרויקט 

הפרויקטים  בין  )שבט(,   Tribe-ו )המרפסת(, 

המוצלחים לבוגרים צעירים, הפועלים במסגרת 

בתי-הכנסת של זרמים ממוסדים.

Hadar הדר ותנועת המניינים העצמאיים.	 

Svara )סברה(, ישיבה תלמודית מסורתית רדיקלית 	 

המתמקדת סביב החוויה הלהט”בית.

סביבתית 	  בקיימּות  המתמקדת  )חזון(,   Hazon

יהודית. 

יוזמות 	  רשת  מוישה(,  )בית   Moishe House

קהילתיות יהודיות המתבססות על פעילות בבתים 

ידי מקצוענים, הפועלת בכל  ואינן מונהגות על 

רחבי העולם.

מה מספר המשתתפים? מי הם המשתתפים? 

המעורבים  האנשים  מספר  מה  להעריך  קשה 

הרחב  החדשני  היהודי  ובעולם  זה,  מסוג  בקהילות 

בשני העשורים האחרונים.  בעיקר   יותר, שהתפתח 
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כל אחת מבין שבע קהילות ה-JEN, לדוגמה, מדווחת 

על מאות משפחות החברות בקהילה. מספר עוד יותר 

גדול של לא-חברים משתתפים מדי שבוע בפעילויות, 

יותר  או  וכאלפיים  השבת,  בתפילות  נוכחים  מאות 

 ,I-I משתתפים בתפילות ראש השנה ויום כיפור. ב-6 

Gather DC בוושינגטון, שבה כזכור אין ֲחֵברּות, נטען כי 

קרוב ל-30 אלף בני אדם נרשמו לתפילות, לשיעורים 

או לאירועים יהודיים שונים, וכעשרת אלפים מתוכם 

באו לתפילות ראש השנה ויום כיפור )לצורך כך נשכרו 

כנסיות בסמוך לבית הכנסת(.

גם בתי הכנסת הממוסדים המפעילים מודלים חדשים 

לבוגרים-צעירים מדווחים כי כמה מאות אנשים נוכחים 

בפעילויות באופן קבוע, וכמה אלפים נוכחים במרוצת 

השנה. ישנן, כמובן, עוד קהילות עצמאיות הנוסדות 

מדי שנה, וכן עשרות יוזמות שאינן דתיות באופיין. סביר 

להניח כי קיימת חפיפה בתוך המערכת האקולוגית 

החדשנית הזאת, ויש מי שחברים או משתתפים בשתי 

מסגרות - אחת ממוסדת ואחת חדשנית. ביחד עם 

אפשר  ארה"ב,  ברחבי  העצמאיים  המניינים  כ-60 

להעריך בסבירות גבוהה כי פעילויות מסוג זה מושכות 

אליהן עשרות אלפי יהודים צעירים מדי שנה )וגם לא 

יותר(. אם ניקח בחשבון גם מסגרות  מעט מבוגרים 

התורה”  ו”אש  חב”ד  כמו  אחרות,  בלתי-ממוסדות 

)מסגרות אורתודוכסיות לקירוב(, מספרי המשתתפים 

מגיעים למאות אלפים.

ברמה המקומית, ניתן לראות כי למעלה ממחצית )53%( 

מהיהודים הצעירים בוושינגטון הבירה, אחד המרכזים 

היהודיים הגדולים בארה"ב, השתתפו במהלך ששת 

 החודשים האחרונים בסוג כלשהו של תכניות המיועדת 

 I, Gaגגגגגגגגגגגable,-תוכניות שאורגנו ע”י 6 ו( להם 

או המחלקות המיועדות   Moishe       Ho   עעכ    דse 

 לבוגרים צעירים בבתי הכנסת של הזרמים הממוסדים(.13 

עם זאת, ההיקף איננו משקף בהכרח את ההשפעה 

הרחבה יותר של מערכת אקולוגית זו, שאותה ניתן יהיה 

לראות ולהעריך רק בהמשך הדרך.

מי המשתתפים? יוזמות חדשניות מיועדות בדרך כלל 

לבוגרים צעירים. אולם, הואיל ומניינים ומסגרות כמו 

שנים,  כחמש עשרה  כבר  פועלות  ו”רוממו”   “עיקר” 

הרי רבים מן הצעירים שהשתתפו במסגרות אלה בעת 

שנוסדו הם כיום בני 40 ויותר, והורים לילדים. צעירים 

נוספים ממשיכים להצטרף, ורבים מהם מביאים עימם 

את הוריהם, ובכך יוצרים מסגרת יותר רב-דורית מזו 

שאולי תוכננה במקור.

ה”סטארט- אופיין  בשל 

“ְּכִליָלה  אפי”, והאתוס של 

 r a d i c a l (  ” ת י ל ק י ד ר

ה  מ ו ד  , )i n c l u s i v i t y

מושכות  אלה  שמסגרות 

של  בהרבה  גדול  מספר 

או  ים”  “גבולי יהודים 

מכפי  קשר”  “של  יהודים 

בתי  לעשות  שמצליחים 

המסורתיים  הכנסת  

יהודים  בין  והפדרציות. 

אלה נכללים כאלה שמעולם לא היו חלק מן העולם 

היהודי הממוסד, או שנטשו עולם זה, יהודים צעירים 

יותר, יהודים מבחירה, יהודים הנשואים לבני/בנות-זוג 

לא-יהודים, יהודים לא לבנים )Jews of color(, ויהודים 

להט”בים. לעיתים תכופות, קהילות אלה גם מושכות 

מספר גדול יחסית של לא-יהודים המתעניינים ואף 

שוקלים להצטרף ליהדות. יצויין, בהקשר זה, כי אין 

להבין מכך שבתי הכנסת הרפורמים וחלק גדול מן 

הקונסרבטיבים אינם מקדמים בברכה ואינם מוכנים 

שבקהילות  אלא  אלה,  מסוגים  קהלים  להכליל 

הצומחות, קהלים אלה נוטים להיות ״נורמה”, ולא יוצא 

מן הכלל.

אינדיבידואליזם 
והיחלשות 
האמון או 

העניין במוסדות 
ובסמכות מובילים 

יהודים צעירים 
רבים לחיפוש 

ביטויי “נישה” 
אלטרנטיביים 
לזהות יהודית

 ,O n e  Ta b l e  ,I

  Gather DC-ו Moishe House
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ירידה בהשתתפות בני דור המילניום? 

באופן מסורתי, הזהות על פי השתייכות לזרם דתי הייתה 

מדד מקובל להזדהות יהודית. שני מחקרים כלל-ארציים, 

מחקר משנת 2013 של מכון “פיו” אודות יהדות ארה"ב, 

 PRRI של  באמריקה  הדת  אודות   2017 משנת  ומחקר 

)המכון לחקר דת ציבורית(, הראו כי הצעירים שבטווח 

יותר להחזיק  18-29 נטו פחות מן המבוגרים  הגילאים 

בזהות על פי זרם דתי. 

ממצאים אלה שיקפו 

מחקרים  ממצאי 

דמוגרפיים מפורטים 

ת  ו ל י ה ק ת  ו ד ו א

והם  גדולות,  יהודיות 

דה  ו תנ ם  משקפי

כללית בזהות הדתית 

בקרב  האמריקנית 

שלאחר  הדור  בני 
 דור ה”בייבי בום”.14, 15

אחר  מקובל  מדד 

לזהות יהודים היה חברּות בבתי כנסת. גם במדד זה ניכרת 

ירידה בקרב הבוגרים הצעירים. 

עם זאת, כאשר בודקים מדדים אחרים, כגון ההשתתפות 

בתוכניות יהודיות שונות, קיום מסורות יהודיות ביתיות כגון 

ארוחות שבת או סדר פסח, ומדדים בלתי-רשמיים כמו 

מעקב אחרי חדשות מישראל או תרבות יהודית, אנו רואים 

כי לעיתים תכופות, בוגרים צעירים מקיימים פרקטיקה 

יהודית ממש כמו המבוגרים מהם ולעיתים אף יותר. 

מחברי המחקרים על הקהילות פיתחו שיטה חלופית, 

שיתכן כי היא יותר רלוונטית, למדידה ולאפיון של זהות 

 LCA - Latent( יהודית כיום. תוך שימוש בניתוח מעמד סמוי

Class Analysis(, המחברים מבחינים בין חמש רמות של 

)גם מוסדית  יהודית״, החל מנמוכה, בינונית  ״מעורבות 

בחשבון  לוקחים  אלה  סיווגים  וגבוהה.  תרבותית(,  וגם 

מגוון התנהגויות מעשיות, החותכות את גבולות הזרמים 

הדתיים והארגונים. באופן זה ניתן להבחין בתנודה, שאיננה 

ירידה בעוצמת הזהות או במופעי התנהגות.16   בהכרח 

אף שיש כמה סימנים של היחלשות בקרב יהודים צעירים, 

יש גם סימנים ליציבות, ואפילו מספר סימנים של התחזקות.

השלכות והערות סיכום

ראוי לציין כי חרף הפופולריות ותדמית ההצלחה שיש 

“רק תשע שרון  יש  יהודיות חדשניות, עדיין  ליוזמות 

)ַהַרָּבה הכריזמטית של “עיקר” בלוס אנג’לס(  בראוס 

כפי שציין אדם  רפורמיים”,  כנסת  בתי  ותשע מאות 

הבקיא בתחום זה.17 ואף על פי כן, שני עשורים לאחר 

היווצרותו, דומה שעולם היזמות היהודית הולך ומתרחב, 

עם מסגרות חדשות של שיתוף פעולה, ותוך השתתפות 

גדלה והולכת של מנהיגים צעירים החורגת מגבולות 

הזרמים הדתיים הממוסדים. יתכן שאנו חוזים באבני 

הבניין לשלב ההתפתחות הבא של הקהילה היהודית 

ה”מיינסטרימית”, תוך שהחידושים נקלטים, מתפשטים, 

ומשנים בהדרגה את הנורמות. 

היכולת להבין את משמעות ואופי התנודות בקהילה 

הכרחית עבור קהילות השרויות במאבקים ובמשברים, 

יותר,  בבואן לנווט את דרכן, ולהתמודד בצורה טובה 

עם האתגרים שבפניהן. כפי שהסביר סרנה, “אנו רואים 

כיום הרבה סטארט-אפים יהודיים דתיים מלהיבים - בתי 

כנסת עצמאיים ויצירתיים ההולכים ומתגבשים, תפילות 

בשותפות, מניינים עצמאיים וכיו”ב. אני מעריך שרבים מן 

הסטארט-אפים הללו לא ישרדו, אולם חלק מהם יצליחו 

וישגשגו בצורה מרשימה. בעשורים הקרובים, הם אלה 

שיעצבו מחדש את היהדות האמריקנית”.18 

להתפתחויות אלה עשויות להיות השלכות משמעותיות 

מקצוע  ואנשי  קהילות  לגבי  מעשיות  רמות  במספר 

יהודיים, כגון ביחס למבנים ארגוניים ופיסיים, החלטות 

לגבי סגל ושכירת כוח אדם, תוכניות, קירוב ומימון, וראוי 

לעיין בהן בצורה יסודית. 

כאשר בודקים מדדים 
כגון ההשתתפות 

בתוכניות יהודיות 
שונות קיום מסורות 
יהודיות ביתיות אנו 

רואים כי לעיתים 
תכופות בוגרים צעירים 

מקיימים פרקטיקה 
יהודית ממש כמו 

המבוגרים מהם 
ולעיתים אף יותר
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בחיפוש אחר נקודת האיזון בין דת 
ומדינה בישראל

המכון למדיניות העם היהודי מקיים השנה פרויקט יסוד 

בנושא היחסים בין דת ומדינה במדינת ישראל. מטרת 

הפרויקט - להגדיר ולהציע מודל וקווי תיחום משופרים 

לניהול ממשק היחסים בין דת ומדינה בישראל, תוך 

התייחסות לשורת הסוגיות הקריטיות בדרכי התנהלותו 

של ממשק זה ובחינת הזיקות ויחסי הגומלין ביניהן.

הפרויקט נערך בהובלת השופטת מרים נאור, לשעבר 

נשיאת בית המשפט העליון, ותא"ל )במיל.( מייק הרצוג, 

עמית בכיר במכון, ובהשתתפותם של עמיתי המכון 

הבכירים דר’ ענבל הקמן ודר’ שלמה פישר. מטרת נייר 

זה להציג בקצרה את הפרוייקט, הנמצא בראשיתו.

רקע

אותה  כוננו  ישראל  מדינת  של  המייסדים  אבותיה 

כמדינה יהודית ודמוקרטית, הגדרה המכילה בכפיפה 

אחת הן את צביונה היהודי של המדינה, הבא לידי 

ביטוי בשדות הלאום, הדת והתרבות, והן את היותה 

מקיימת שוויון אזרחי ופוליטי בין כלל אזרחיה ללא 

הבדל דת, גזע ומין. בהעדר חוקה, מדינת ישראל עיגנה 

בשנות התשעים את זכויות היסוד האזרחיות בשני חוקי 

יסוד. חוק יסוד: חופש העיסוק וחוק יסוד: כבוד האדם 

וחירותו. בשנה שעברה, התווספה חקיקה העוסקת 

בזהותה הקולקטיבית כמדינת הלאום של העם היהודי 

- בחוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי.

מתח  שקיים  היה  ברור  המדינה  ימי  מראשית  עוד 

פוטנציאלי מובנה בין שני חלקי המשוואה ה"יהודית-

דמוקרטית". מדובר גם במתח פנימי בגבולות מדינת 

ישראל - בין הרוב היהודי לבין מיעוט לא יהודי, וכן 

וגם, וביתר שאת בשנים  בין זרמים יהודיים שונים - 

התפוצות  לבין  ישראל  בין  ביחסים  האחרונות, 

)בשאלות מרכזיות כדוגמת גיור ויחס המדינה לזרמים 

הלא אורתודוכסים, כפי שהודגם בעיסוק המתמשך 

בהסדר המכונה ״מתווה הכותל״(. שאלת האיזון הנדרש 

לישראל בין היותה ״יהודית״ לבין היותה ״דמוקרטית״ 

פנימי   - צירים  כמה  על  כן, שאלה שנעה  אם  היא, 

וחיצוני, יהודי ולא יהודי, פנים-יהודי. זוהי אחת הסוגיות 

אמונית,  ערכית,  לאומית,  מבחינה  ביותר  הטעונות 

ציבורית ופוליטית בישראל, והיא עומדת תדיר במוקד 

השיח הציבורי בישראל ובתפוצות. 

במשך שנים נעשו ניסיונות, הן ממשלתיים והן של גורמי 

חברה אזרחית, לטפל במתח הזה ולהציע פתרונות 

לשיכוכו. אולם נדמה שבכמה סוגיות המתח רק גאה 

ואחרות.       פוליטיות, דמוגרפיות  עם השנים, מסיבות 

הפרויקט

היהודי  במוקד הפרויקט של המכון למדיניות העם 

עומדת שאלת האיזון הרצוי והאפשרי להרגעת המתח 

לבין  יהודית"  כ"מדינה  ישראל  מדינת  הגדרת  בין 
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הגדרתה כמדינה דמוקרטית, והשאלה כיצד לתרגם 

איזון זה בחיי היומיום של המדינה. ההנחה המונחת 

לישראל  הייחודי  שבאפיון  היא,  השאלה  ביסוד 

ובמציאות קיומה אין מקום להפריד בה בין דת ומדינה. 

שתאפשר  המיטבית  הדרך  את  לחפש  יש  לפיכך, 

להן לדור בכפיפה אחת. הנחה מרכזית נוספת היא, 

שישראל טרם זיהתה את הדרך המיטבית לאיזון כזה, 

בין השאר בשל לחצים פוליטיים פנימיים, והיא צריכה 

ויכולה לשפר את התמודדותה עם האתגר.       

עבודות רבות נכתבו על שאלת האיזון הרצוי בין דת 

ומדינה. גורמי חברה אזרחית בישראל ניסחו בעבר כמה 

וכמה “אמנות", שעניינן ניסיון להגדיר את הרצוי ביחסי 

דת ומדינה )כגון אמנת גביזון-מדן, אמנת כינרת, אמנת 

מימד-לובוצקי-ביילין ועוד( וכן נכתבו פסיקות רבות 

של בית המשפט העליון הנוגעות באיזון זה. גם המכון 

למדיניות העם היהודי עסק בנושא בעבר מזוויות שונות. 

ובכל זאת התקבלה החלטה לשוב ולעסוק בו מכמה 

נימוקים, ובהם חשיבותו הרבה והאקטואלית ליחסי 

ישראל עם יהדות התפוצות, החרפת המתח החברתי 

הייחודיים  וכן הכלים  הנושא,  הנובע מעימותים על 

למכון, המאפשרים לו לעסוק בנושא ברצינות הנדרשת 

)כוח אדם איכותי, בסיס ידע עמוק, ניסיון מצטבר ורשת 

מסועפת של קשרים בישראל ובתפוצות(. השופטת 

מרים נאור, העומדת בראש הפרוייקט, עסקה רבות 

בנושא בשבתה על כס המשפט.       

שבהן  מוקד,  סוגיות  של  לשורה  יתייחס  הפרויקט 

מתבטא המתח ביחסי דת ומדינה, ובהן:

גיור. א. 

נישואין וגירושין. ב. 

השבת במרחב הציבורי. ג. 

חינוך. ד. 

שירות צבאי/לאומי. ה. 

)כולל  לזרמים הלא-אורתודוכסים  יחס המדינה  ו. 

סוגיית מרחב התפילה בכותל המערבי(.

השאלות המרכזיות שבהן יידון הפרויקט הן: היכן נכון 

להעביר את קו האיזון בכל אחת מסוגיות מוקד אלה?; 

כיצד נכון לעגן או להסדיר את הפתרונות המוצעים 

להשגת איזון )בחקיקה? החלטות מנהליות? ביקורת 

אפשרות  קיימת  האם  אחרת?(?;  דרך  שיפוטית? 

ל-trade-off בין הסוגיות השונות הללו ומהו?; האם 

ועד כמה המדינה אמורה לספק שירותי דת לאזרחים 

והאם, עד כמה ובאיזו דרך נכון להפריט אותם? מהו 

מנגנון הטיפול והיישום המיטבי בישראל ובין ישראל 

לתפוצות בסוגיות הללו? 

בין  רק  לא  האיזון  להגדיר את  לנסות  המכון  כוונת 

דת ומדינה אלא גם בין הרצוי למצוי. כלומר, להביא 

בחשבון את אילוצי המציאות הציבורית והפוליטית 

בישראל, ולחתור לפתרונות שאינם בגדר נטיית לב 

ומענה להשקפה תיאורטית,  אלא לכאלה שיש להם 

סיכוי להתממש.

מתודולוגיית העבודה:

כולל  שונים,  ממקורות  הקיים  החומר  איסוף  א. 

ממשלתיים, ולימודו. 

הגדרת קווים מנחים, עקרונות וקריטריונים לקביעת  ב. 

עמדה בסוגיות הליבה שהוצגו לעיל.

מוקד  שאלות  בסיס  על  וראיונות,  עומק  שיחות  ג. 

בולטים  נציגים  עם  הליבה,  מסוגיות  אחת  בכל 

העיקריים  והגישות  הזרמים  הסקטורים,  ממגוון 

)נציגי הזרמים השונים - מהחרדים ועד הרפורמים, 

הממשלה, ארגונים אלטרנטיביים )כגון רבני צה"ר(, 

ציבור,  אישי  יהדות התפוצות,  היהודית,  הסוכנות 

אינטלקטואלים ועוד( על מנת להכיר רשת רחבה 

של דעות ונימוקים. ראשי הפרויקט שהחלו בעבודתם 
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כבר נפגשו עם הרב הראשי האשכנזי לישראל, ושמעו 

את עמדותיו בנוגע למקומה של הרבנות, אשר קרנה 

הישראלית  בחברה  רבים  ציבורים  בקרב  יורדת 

  1 למסורת. פתיחות  של  חדשות  מגמות  חרף 

בסיום סבב השיחות, ועל בסיס העקרונות שייקבעו   ד. 

שתכלול  עבודה,  ותיכתב  המסקנות  יגובשו   -

ניתוח והמלצות מדיניות ותציע את המנגנון הרצוי 

לקידומן ויישומן. 

ראשי  יקיימו  וההמלצות  הדו"ח  פרסום  טרם  ה. 

נציגים רלוונטיים  הפרויקט פגישות שקטות עם 

לדון  במגמה  התפוצות  ומיהדות  מהממשלה 

במסקנות ובהמלצות ובסיכוי ליישמן. 

הערות

על מגמות אלה הרחיבו שמואל רוזנר וקמיל פוקס במסגרת   1
מחקרם על היהדות הישראלית, מטעם המכון למדיניות העם 

היהודי, שממצאיו פורסמו לאחרונה בספר. 
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רפורמים וקונסרבטיבים בישראל: 
נתונים חדשים

מחקר המכון למדיניות העם היהודי זרמים בעליה: 

היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית בישראל1 זיהה כי 

כ-13% )שהם כ-800,000( מהיהודים בישראל מזדהים 

כ״רפורמים״ )8%( או כ״קונסרבטיבים״ )5%(. נתון זה 

מעט גבוה, אך אינו שונה מהותית מממצאי סקרים 

בשנים האחרונות.2 המחקר הראה  אחרים שנערכו 

במקביל כי כ-12,000 בני אדם מבוגרים הם חברים 

וקונסרבטיביות  רפורמיות  קהילות  ב-127  רשומים 

בישראל. כלומר, ישנו פער ניכר בין מספר המזדהים 

עם התנועות לבין מספר החברים בהן. אפשרות אחת 

להבין את הפער הזה מגולמת במספרם העולה של 

ישראלים המשתתפים בטקסי מעגל חיים בקהילות 

רפורמיות או קונסרבטיביות. 

דו”ח המכון, שהסתמך בין השאר על סקר רחב בעריכת 

הישראלים  מרבית  כי  קבע  פוקס,3  קמיל  הפרופ׳ 

המזהים עצמם כרפורמים או קונסרבטיבים, עושים 

זאת במקביל להזדהות כחילונים או כמסורתיים, ולרוב 

אינם רואים את עצמם כדתיים. המסקנה מממצא זה 

היא כי ״מודל ההשתייכות שלהם הרבה פחות מחייב 

הדו”ח  הכללית”.4  זהותם  את  שמגדיר  מרכיב  ואינו 

עם  עצמם  המזהים  בישראל  “היהודים  כי  עוד  ציין 

אחת מהתנועות הליברליות, מעבר לאלפים הבודדים 

הרשומים כחברים בתנועות, רואים בדרך כלל בהצהרה 

זאת, מעין הצהרה פוליטית נגד הרבנות האורתודוקסית 

כמו הצהרה )פוזיטיבית( לגבי זהותם”. 

מאמר קצר זה מציע מבט נוסף ומשלים על זהותם 

של יהודים רפורמים וקונסרבטיבים בישראל, הנסמך 

על נתונים חדשים שנאספו על ידי המכון. במאי 2019, 

שלו.5  השנתי  הפלורליזם  אינדקס  את  המכון  הציג 

בסקר שנערך לקראת פרסום זה ב-2019 נכללו כ-600 

משיבים מתוך משתתפי הסקר הקודם של המכון )יהדות 

ישראלית, 2018(, שעליו הסתמך המחקר זרמים בעליה.  

כי מבין מי שהזדהו ב-2018  בסקר הנוסף התברר 

13% הזדהו גם ב-2019 כרפורמים.  כרפורמים, רק 

)8%( הזדהו הפעם כקונסרבטיביים,  חלק קטן מהם 

 )75%( הגדול  ורובם  כאורתודוקסים   )4%( מעטים 

מי  מבין  זרם.  אף  עם  להזדהות  לא  הפעם  בחרו 

 )33%( כשליש  כקונסרבטיבים,  ב-2018  שהזדהו 

הזדהו גם ב-2019  כקונסרבטיבים, אך שליש )33%( 

בחרו הפעם להזדהות כאורתודוקסיים ושליש )33%( 

בחרו לא להזדהות עם אף זרם.

כדי להוסיף נדבך נוסף של בדיקת זהות, נעשה בסקר 

אחת  פעם  הוצע  למשיבים  נוסף.  שינוי   2019 של 

להזדהות עם אחת משבע הקבוצות: חילוני לחלוטין, 

חילוני קצת מסורתי, מסורתי, דתי-ליברלי, דתי, דתי 

תורני, חרדי. ואז, בשאלה נוספת, נוספו שתי קטגוריות 

)השאלה  וקונסרבטיבי  רפורמי   – ההזדהות  לסולם 

הייתה: “שוב, כיצד אתה מגדיר עצמך מבחינה דתית? 

שים לב כי הפעם יש יותר אפשרויות”(. 
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כי  התברר  השאלות  לשתי  התשובות  הושוו  כאשר 

רק אחוז אחד מהנשאלים החילונים בחרו לשנות את 

תשובתם הראשונה לרפורמי או קונסרבטיבי. כלומר, 

322 משיבים שהגדירו את עצמם  רק שלושה מתוך 

חילונים שינו את בחירתם. מתוך 257 נסקרים שהזדהו 

כ”חילוני מעט מסורתי”, “מסורתי”, או “דתי ליברלי”, 

ארבעה שינו את תשובתם לקונסרבטיבי. תוצאות אלו 

מלמדות שמספר קטן של ישראלים רואה ברפורמיות 

או בקונסרבטיביות הגדרת זהות עיקרית. תוצאה דומה 

למדי נמצאה בערך באותה עת בסקר הועד היהודי 

2019. בסקר זה הוצעה האפשרות  אמריקאי לשנת 

״רפורמי״ כאחת האפשרויות בשאלה ״כיצד אתה מגדיר 

את עצמך מבחינה דתית״. אחוז הבוחרים באפשרות זו 

היה 0.6%. 

בסך הכל, בשני סקרי המכון שנערכו בתוך שנה הוצעו 

הזדהותם  על  להעיד  הזדמנויות  ארבע  למשיבים 

כרפורמים. שתי שאלות הופיעו בסקר יהדות-ישראלית 

)2018( ושתי שאלות בסקר הפלורליזם )2019(. בסקר 

הראשון הופיעו השאלות: “במידה ואת/ה הולכ/ת לבית 

כנסת, לאיזה בית כנסת את/ה הולך )הכוונה היא לא 

להליכה כמוזמנ/ת לאירוע בר מצווה או חתונה של 

מישהו אחר(”, וכן “מההגדרות הבאות, סמנ/י את כל 

אלה שאת/ה מרגיש מתארות אותך”. בשתי השאלות 

נכללו אפשרויות להשיב קונסרבטיבי ורפורמי. בסקר 

הגדרה  על  לשאלה  בנוסף   ,2019 של  הפלורליזם 

הסטנדרטית  השאלה  גם  נכללה  שהזכרנו,  עצמית 

״לאיזה זרם ביהדות את/ה רואה עצמך שייכ/ת?” כאשר 

על המשיבים לבחור בתשובה אחת.   

)וכאמור,  מהשוואת התשובות לכל ארבע השאלות 

כ-600 משיבים שהשיבו לשני הסקרים,  מדובר על 

קרי, התבקשו להשיב לכל ארבע השאלות( התברר כי 

לא היה אפילו משיב אחד שענה ״רפורמי״ בכל ארבע 

הפעמים. 

התשובות  צירופי  כלל  את  מראה  המצורף  האיור 

לארבע השאלות, בהתייחסות להזדהות כרפורמים. 

ככלל, 42 מתוך 672 משיבים )כ-6%( השיבו ״רפורמי״ 

לפחות על אחת מארבע השאלות. מתוכם, כ-75% 

השיבו כך על שאלה אחת בלבד. 

תפקיד  שיחקה  סטטיסטית  שסטייה  נניח  אם  גם 

בממצאים אלו, שהרי מדובר על מספר קטן יחסית של 

משיבים מכלל הסקר, אין בכך תשובה מספקת לחוסר 

סקר פלורליזם
2019

לאיזה זרם ביהדות אתה רואה עצמך שייך?

שוב, איך היית מגדיר את עצמך מבחינה דתית?
שים/י לב שיש יותר אפשרויות עכשיו

סקר יהדות 
ישראלית 

2018

במידה ואת/ה הולכ/ת לבית כנסת,לאיזה בית 
כנסת את/ה הולך )הכוונה היא לא להליכה 
כמוזמנ/ת לאירוע בר מצווה או חתונה של 

מישהו אחר

מההגדרות הבאות, סמנ/י את כל אלה שאתה 
 מרגיש שמתארות אותך 

)סמנו את כל התשובות הרלבנטיות(

סה"כ 0121151795142מספר משיבים

איך לקרוא את הטבלה: אף אחד לא השיב בחיוב על כל ארבע השאלות )לכן בטור הראשון למטה כתוב 0(. אבל 17 השיבו בחיוב על 
השאלה הראשונה, ואז בשלילה על שלוש האחרות )ראו טור שביעי מימין(. 

תרשים 1  4 שאלות הזיהוי עם יהדות רפורמית )כמה השיבו לכל קומבינציה של תשובות(
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העקביות של הנשאלים המתואר כאן. הערכתנו היא, 

כי מספרים אלה מוסיפים נדבך של ראיות להשערה 

שברוב המקרים הזדהותם של ישראלים כרפורמים 

)ובמידה פחותה גם קונסרבטיבים( היא נזילה ורופפת. 

בקרב רוב מי שהזדהו בשלב זה או אחר כרפורמים 

או קונסרבטיבים, אין מדובר ברמת הזדהות גבוהה או 

ברמת מחויבות חזקה. 

מהשדה  החורגות  השלכות  כמובן  ישנן  זו  למסקנה 

המחקרי לשדה המעשי. הן מסבירות, לפחות חלקית, 

מוסדות  של  משאבים  לחלוקת  הנוגעות  החלטות 

בצד  כי  לציין  ראוי  זאת,  עם  ובתפוצות.  בישראל 

ההזדהות הרופפת עם הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי 

ניכור כלפי  ניכר המשך מגמה של  ישראלים,  בקרב 

שאינה  ליהדות  והעדפה  האורתודוכסי,  הממסד 

הלכתית-רבנית. מגמה זו תשפיע על מספר המשתמשים 

הלא-אורתודוכסיות  הקהילות  בשירותי  בפועל 

בעיקר של ישראלים המגדירים את עצמם חילונים.
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 אינטימיות בעידן של התרחקות: 
ספרות, טלוויזיה, קולנוע, תיאטרון, אמנות

המרכזים  בשני  משגשגת.  היהודית  התרבות 

יצירה  נוצרת  ובארה״ב,  היהודים הגדולים, בישראל 

היתר  בין  עוסקת  אשר  ומרתקת,  ססגונית  מגוונת, 

היהודי,  העם  בני  של  ובעתיד  בהווה  בהיסטוריה, 

המרכזים  בשני  יהודים  יוצרים  ובתפוצות.  בישראל 

ומבעד  קשרים משמעותיים,  ביניהם  מנהלים  הללו 

והטלוויזיה,  הקולנוע  מסך  ועל  הספרות  לדפי 

או,  בחדות  מיוצג  והתרבותי  הגיאוגרפי  המרחק 

את  תסכם  זו  סקירה  בכוונה.  מטושטש  לחילופין, 

המגמות הבולטות בשנה האחרונה בתרבות היהודית.

עליית הפריפריה התרבותית בישראל

בשנה האחרונה מתו כמה מבכירי הסופרים בישראל. 

חיים גורי )2018-1923(, עמליה כהנא כרמון )-1926

עוז  עמוס   ,)2018-1932( אפלפלד  אהרן   ,)2019

)2017-1959(. כל אחד  ורונית מטלון   )2018-1939(

מאלה מייצג חתך אחר בתרבות הישראלית. עוז היה 

מכשף השבט הבלתי מעורער, מי שייצג את ישראל 

כאחד.  ישראלים  ולא  ישראלים  עבור  והישראליות 

דור ספרותי  דור הפלמ״ח,  נציגו של  גורי היה  חיים 

וחברתי שקדם לעוז, ומזוהה עם מלחמת העצמאות 

והקמת המדינה. כהנא כרמון בלטה כסופרת אישה 

וזו גם כפי הנראה,  בתקופה של עולם ספרותי גברי, 

הסיבה להיעלמותה מהבמה והעין הציבורית בשלב 

אפלפלד  אהרן  שלה.1  הקרירה  של  יחסית  מוקדם 

בגאווה  ונשא  השואה  ניצולי  של  קולם  את  ביטא 

זיהויו כסופר גלותי. רונית מטלון, בת המהגרים  את 

ממצרים, שכתיבתה נקשרה בפוסט מודרניזם ובסגנון 

ספרותי שבור ופורץ גבולות, נמנתה על קבוצת סופרים 

שייצגה קול מזרחי בתקופה שבה בלטה הדומיננטיות 

האשכנזית בתרבות ובחברה הישראלית. חריגותה של 

מטלון בנוף התרבותי מרמזת גם היא על טיבה של 

התקופה הספרותית שבאה לקיצה, תקופה שמצד 

אחד ניתן למצוא בה גם וגם סופרת שואה וסופרת 

עמוס  עוררין,  ללא  עומד,  במרכזה  אך  מזרחית, 

התרבות  ליבת  את  שייצג  סופר  הארץ״,  ״מלח  עוז, 

הישראלית. משמע, סופר שנולד למשפחת מהגרים 

ובחר בחיים  ירושלים  ירושלמית, עזב את  אשכנזית 
העובדת.2 ההתיישבות  נוסח  ובסוציאליזם  בקיבוץ 

בישראל  החדשה  והתרבותית  הספרותית  התקופה 

מתאפיינת בגיוון ובריבוי קולות משמעותי הרבה יותר. 

זו תקופה של העדר מרכז דומיננטי וצמיחה של מרכזים 

שונים ואלטרנטיביים, של מי שמהווים בעצמם פריפריה 

ואתיופים.3  ערבים  חרדים,  כמו  בישראל,  חברתית 

בתרבות  החדש  לגיוון  דוגמאות  כמה  נציג  בהמשך 

הישראלית באמצעות יצירות בולטות. נתמקד בספרות, 

בקולנוע ובטלוויזיה, שמהווה כיום כוח תרבותי מרכזי 

ועולה, בישראל ובעולם. הבחירה ביצירות הללו נובעת 

הן מאיכותן האמנותית והן מעוצמתן כמסמנות מגמה, 
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שינוי ורוח חדשה בתרבות הישראלית.

היא   )2013 אלון,  ואורי  אינדורסקי  )יהונתן  שטיסל 

סדרה כמעט מופתית על מפת הטלוויזיה והתרבות 

הישראלית. סיפורה של משפחה חרדית מירושלים, 

למצוא  המתקשה  הרווק  ובנו  אלמן  אב  ובמוקדה, 

ישראלים  של  לליבם  נגע  לציפיותיו,  הולם  ״שידך״ 

הסדרה  כן,  על  יתר  כאחד.  ודתיים  חילונים  רבים, 

ולא  כיתוביות  עם  ומשודרת  לנטפליקס  נמכרה 

כ״רמיקס״. שטיסל היא סדרה איכותית בכלל מרכיביה: 

תסריט, בימוי, משחק, צילום, אך כוחה העיקרי בגישה 

האנושית.  הסיפורית 

זו סדרה על ״החרדים 

כמי   , אדם״ י  כבנ

בקטנות  שעוסקים 

במכאובי  ובגדולות, 

החיים ובתלאות היום 

חרדי  היוצרים,  יום. 

)אנדורסקי(  לשעבר 

כיפה  חובש  ודתי 

הטיבו  )אלון(,  סרוגה 

חומרי  את  לרקוח 

ם  י די חו י הי ם  י החי

וסחה  לנ ם  לחרדי

אוניברסלית. המשפחה 

החרדית נטועה עמוק 

ועם  החרדי  בעולמה 

זאת, אינה אלא בבואה למשפחה באשר היא. שטיסל 

לחרדים.  ביחסה  מתנשאת  ולא  כנה  סדרה  היא 

עם זאת, היא איננה הסדרה הראשונה על חרדים. 

על  אחרים  חשובים  קולנוע  וסרטי  סדרות  מספר 

חרדים נעשו לפניה ואחריה: מרחק נגיעה )רוני ניניו, 

2007(, שאבאבניקים )אלירן מלכה ודני פארן, 2017(, 

אושפיזין )שולי רנד, 2004(, למלא את החלל; לעבור 

בהקשר   4.)2016;  2012 בורשטיין  )רמה  הקיר  את 

)ג׳קי  דומה ראוי לציין את הסדרות מעורב ירושלמי 

וחווה דיבון,  )ליזי שפירא  2004-2009( וסרוגים  לוי, 

ואת הסרטים מדורת השבט וההסדר   )2012-2008

הדתית  בציונות  שעסקו   ,)2004;2000 סידר,  )יוסי 

הלאומית עוד קודם ל״גל החרדי״. במקרה של הציונות 

הדתית, נראה כי הסדרות והסרטים ניבאו במידת מה 

בחברה  הלאומים  הדתיים  של  מעמדם  עליית  את 

הישראלית. רק בעוד כמה שנים ניתן יהיה לומר אם 

גם הסדרות הרבות על החברה  זה מה שמבשרות 

החרדית.  

תרבותי  ייצוג  ניכר  לפריפריה,  המבט  במסגרת 

משמעותי יותר גם של המגזר הערבי הישראלי. יצירות 

חדשות ניכרות בהעמקה לא סטריאוטיפית בתיאורן 

דמויות של ערבים. ועוד יותר מזה, הן ניכרות בעצם 

ההעמדה של סדרה, ספר או סרט סביב דמותו של 

הערבי, גיבור היצירה. הסופר והתסריטאי, סייד קשוע, 

סלל את הדרך לייצוג חדש, מורכב ומעמיק יותר, של 

דמות הערבי הישראלי. כך בספריו השונים, ביניהם 

קולנוע,  לסרט  עובד  שגם   ,)2002( רוקדים  ערבים 

ויהי בוקר )2004(, וכך בשתי תכניות הטלוויזיה שיצר, 

)2015(. לעומת  )2007( ו״התסריטאי״  עבודה ערבית 

ההתמודדות הקלילה והקומית עם קשיים חברתיים 

לאומיים בעבודה ערבית, התסריטאי אינו קומי ומציג 

בן דמותו של קשוע כאדם מתוסבך שמתקשה  את 

למצוא את מקומו הן בחברה הערבית המסורתית והן 

בזו הישראלית, שמצד אחד מקבלת אותו בהערכה 

הבחירה  זר.  נטע  בה  חש  הוא  שני,  ומצד  ובאהדה, 

בשחקן יוסף סוויד, בעל המראה הכל-ישראלי, הדגישה 

את המסר על הקרבה והדמיון בין הערבי הישראלי לבין 

היהודי הישראלי מאותו מעמד וחוג חברתי. דמות זו 

ניכרת במורכבותה לעומת ייצוגים סטריאוטיפיים של 

ערבים בסדרות ובסרטים ישראלים בעבר, שקשוע לועג 

להם, ומשקפת את הקרבה האמביוולנטית של הערבי 

לחברת הרוב בישראל. 

תופעה דומה ניתן לזהות בעונה הראשונה של הסדרה 

מונא )2019-(, העוקבת אחר קורותיה של צלמת ערביה 

 התקופה הספרותית
 והתרבותית החדשה
 בישראל מתאפיינת

 בגיוון ובריבוי קולות
 משמעותי הרבה

 יותר. זו תקופה של
 העדר מרכז דומיננטי
 וצמיחה של מרכזים

 שונים ואלטרנטיביים,
 של מי שמהווים

 בעצמם פריפריה
 חברתית בישראל,

 כמו חרדים, ערבים
ואתיופים
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אביב.  בתל  סוערים  רווקות  חיי  ישראלית שמנהלת 

למונא יש בן זוג ישראלי, וכמו אצל קשוע, גם מונא חווה 

מאבק של זהות ושייכות, ונקרעת בין העולם הערבי 

השמרן, שאינה רוצה להיות חלק ממנו לבין העולם התל 

אביבי. הסדרה מבוססת על חוויותיה של השחקנית 

הערבייה, מירה עווד, ואת התסריט כתבה מאיה הפנר, 

כי את ההשראה לכתיבת התסריט שאבה  שהעידה 

מיוצרי שטיסל. מונא היא סדרה ישראלית מאד ועוסקת 

מעזה,  וטילים  מלחמה  המוכר:  הישראלי  בתמהיל 

שכול, מדינת תל אביב ולעומתה שדרות, אולם הדגש 

הוא על הצד האנושי והנשי ועל החוויות של הגיבורה 

ישראלית.  ערביה  גם  שהיא  בת״א,  צעירה  כאישה 

וכמובן, המצליחה מכל הסדרות העוסקות בממשק 

היהודי-ערבי היא פאודה )ליאור רז ואבי יששכרוף, 

אלא  הישראלים  בערבים  לא  שעוסקת   ,)2015

בערבים הפלסטינים. מעבר להצלחתה של הסדרה 

מדובר  לנטפליקס(  נמכרה  היא  )גם  ובעולם  בארץ 

ביצירה פורצת דרך. אמנם, יש בה פה ושם ייצוג של 

סטריאוטיפים - הערבי הטרוריסט, הלוחם המסתערב 

– אך לרוב הסדרה ממריאה מעליהם. דורון הגיבור 

קרוב לתרבות הערבית והיא חלק מזהותו, לא פחות 

ייצוג כמעט  מהתרבות היהודית הישראלית. בסדרה 

הרומן  עומד  ובמוקד  וערבית,  עברית  שווה לשפות 

של דורון עם שירין, פלסטינית הנשואה למחבל בכיר 

בחמאס. המסרים המורכבים הללו נקלטו במיינסטרים 

הישראלי, ללא ריכוך הומוריסטי, כזה שנקט קשוע, 

הלאומי  הסכסוך  כואב:  בפצע  העיסוק  ולמרות 

הישראלי-פלסטיני. 

בחברה  הבולטות  הפריפריה  מקבוצות  אחת 

הישראלית היא זו של עולי יהדות אתיופיה. לאחרונה 

יצא לאקרנים סרטה של עלמוורק דוידיאן, עץ תאנה 

)2018(, שמגולל את קורותיה של מינה, ילדה יהודייה 

אתיופית, אשר משפחתה מחליטה לעזוב את הכפר 

ואת אתיופיה ולעלות לישראל. הסרט מתמקד בקושי 

של הילדה להיפרד מכפר הולדתה ובעיקר מחברה 

הטוב שאינו יהודי. בטלוויזיה, זכתה הסדרה הקומית 

נבסו )יוסי ואסה, 2017( להצלחה מקומית ואף לכבוד 

נבסו   .  2018 בינלאומי, פרס האמי בניו-יורק לשנת 

היא סדרה קומית, על משפחה מעורבת, שבה אב 

ואם ממוצא אשכנזי. הסדרה מבוססת על  אתיופי 

ואסה, שעלה  יוסי  היוצר,  חוויותיו הביוגרפיות של 

לישראל מאתיופיה בשנת 1984, הפך לשחקן ונישא 

לישראלית שאינה אתיופית. הערות גזעניות שספגו 

בני הזוג על בסיס קבוע הובילו אותו לכתיבת הסדרה, 

והפערים  ואסה מתאר את הקושי, התלאות  אולם 

התרבותיים בחיוך ואף בסלחנות. על האתיופים טרם 

נכתבו הסדרה או הסרט שיעסקו במצוקותיהם ללא 

מגננת ההומור. 

עוד בטרם עליית האתיופים, חוותה ישראל שסעים 

עדתיים מסוגים אחרים. לאחרונה, ראו אור מספר 

יצירות שנוגעות בשסעים אלה, זאת, על אף שרובם 

מאבדים ממשמעותם ככל שתהליך הישראליזציה 

היצירות  בין  הגלויות״.  ״קיבוץ  זיכרון  את  שוחק 

הבולטות בנושא זה, סרט הקולנוע והסדרה התיעודית 

סלאח, פה זה ארץ ישראל )דוד דרעי, 2017(, הסדרה 

 )2019 צבי-ריקליס,  )דינה  המעברות  התיעודית 

)2019(. בעוד  וספרו של אלי עמיר, נער האופניים 

בתחושת  בעיקר  עוסק  הראשון  שהסרט-סדרה 

העלבון ובשרטוט ממדי הקיפוח הקשורים בקליטתם 

של עולי צפון אפריקה בשנות ה-50, הרי שבמעברות 

ובספרו של עמיר ניתן למצוא עמדה מרוככת, וניסיון 

להבין את התמונה במלוא מורכבותה. מבלי לטשטש 

גם  כי  מתברר  קיפוח,  של  היבטים  ואף  הכאב  את 

רבים. הסדרה  סבלו מקשיים  לכאורה,  המקפחים, 

מדגישה את האתגר הלוגיסטי העצום שאיתו נדרשה 

המדינה הצעירה להתמודד בקליטת העולים. בספרו 

של עמיר ניתן ביטוי לכאב האישי של העולה מבגדד, 

אך ניכרת גם גאוותו ותחושת ההשתייכות שלו לחברה 

הישראלית הקולטת. 
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דיאלוג, פער תרבותי ומרחב יהודי אלטרנטיבי

יוצרים יהודים בשני המרכזים העיקריים של העולם 

היהודי, ישראל וארה״ב, עוסקים אלה באלה ומגלים 

עניין רב במרחב הגיאוגרפי והתרבותי היהודי האחר. 

של  הקודמת  השנתית  בהערכה  כבר  שהוזכר  כפי 

המכון למדיניות העם היהודי )2018( סופרים יהודים 

אמריקאים עכשוויים עוסקים בישראל באינטנסיביות, 

ישראל.  עם  והיכרות  קרבה  מתארות  ויצירותיהם 

הסופרים  של  הספרותי  סבם  את  לציין  המקום  זה 

העכשוויים, הלוא הוא פיליפ רות )2018-1933(. רות 

ולמרות שלא זכה בפרס הנובל  מת בשנה שעברה, 

גדולתו  על  עוררין  אין  רבים,  שציפו  כפי  לספרות 

הספרותית והשפעתו העצומה על התרבות היהודית 

של  המעצבת  החוויה  את  תיאר  רות  האמריקאית. 

בני דורו, בני מהגרים יהודים שהתחנכו על תחושת 

הנבחרות היהודית, אך חשו גם ברצון העז של סביבתם 

להיטמע ואף להתבולל בחברה האמריקאית, גם במחיר 

אובדן זהותם היהודית. את תחושת האמביוולנטיות 

הזאת תירגם בכתיבתו להוקעת צביעותה של הקהילה 

היהודית הממוסדת והשמרנית. רות כתב גם על ישראל 

ובכך סלל את הדרך לסופרים העכשוויים, שמצדם 

גל  ובחרו בישראל כנושא מרכזי בכתיבתם.  הוסיפו 

הכתיבה הנוכחי על ישראל משקף אינטימיות שלא 

הייתה כמותה בספרות היהודית האמריקאית מעולם. 

ישראלים עושים שימוש  יוצרים  גם  ומן הצד השני, 

במרחבים האמריקאים במסגרת העיסוק בסוגיות של 

ישראליות ויהודיות.

בשנה אחרונה שודרה בישראל הסדרה אוטונומיות 

ואורי אלון,  יונתן אינדורסקי  )2018(, שיוצריה הם 

בדיונית  מציאות  מתוארת  בסדרה  שטיסל.  יוצרי 

אלטרנטיבית. בעקבות מלחמת אחים עקובה מדם, 

נפרדה ירושלים ממדינת ישראל והפכה לאוטונומיה 

נכדתו של  בגילוי מרעיש:  חרדית. הסדרה נפתחת 

החולים  בבית  הוחלפה  האוטונומיה  ומנהיג  הרב 

בתל  חילונית  במשפחה  וגדלה  חילונית  בתינוקת 

אביב. הגילוי מתגלגל לפרשת חטיפתה של אותה 

שתי  בין  וקשות  אלימות  מהומות  ולפריצת  ילדה 

הישויות הלאומיות היהודיות. 

קל לזהות את הקשר בין אוטונומיות הישראלית לבין 

)2007( מאת הסופר  הרומן איגוד השוטרים היידים 

היהודי-אמריקאי, מייקל שייבון. אמנם, אוטונומיות לא 

מתרחשת במחוזות גיאוגרפים אמריקאים, אך הקשר 

מובהק ומכונן שיח תרבותי יהודי חוצה יבשות. במובנים 

רבים איגוד השוטרים היידים ואוטונומיות אלו הן יצירות 

משלימות, הנוגעות בסוגיות יהודיות בוערות כמו אופייה 

של הלאומיות היהודית והקצנה דתית בחברה היהודית 

בישראל ומחוצה לה. 

היהודית- בכתיבה  עסקנו  קודם5  במאמר  כאמור, 

גיאוגרפי  והצבתה כמרחב  ישראל  על  האמריקאית 

מרכזי ברומנים של סופרים יהודים אמריקאים בולטים, 

כמו ניקול קראוס, נתן אנגלנדר, ג׳ונתן ספרן-פוייר ועוד. 

לתופעה זו גם צד שני: כתיבה ישראלית על ארה״ב. 

רומנים שבמוקדם  בשנים האחרונות הופיעו מספר 

למשל  כך  לניו-יורק.  ובעיקר  לארה״ב  התייחסות 

)2005( מאת נאווה סמל, היברו פבלישינג  אישראל 

קומפני )2011( מאת מתן חרמוני, מנגד )2018( מאת 

ורד קלנר, הבית אשר חרב )2013( מאת ראובן נמדר, 

וגדר חיה )2014( מאת דורית רביניאן. 

גדר חיה מתאר רומן בלתי אפשרי בין ליאת, יהודיה 

ישראלית ובין חילמי, ערבי-פלסטיני. האהבה פורחת 

ומתקיימת בניו-יורק ובה בלבד. רק בניו-יורק יכולה 

היהודית  זהותה  על  לשמור  הישראלית  הגיבורה 

והישראלית, ולהכיל לצידה גם אהבה שבישראל היא 

בלתי אפשרית. מתח אחר משמש בהבית אשר נחרב.6 

לבין  והיהודית  האמריקאית  ניו-יורק  בין  מתח  זהו 

ישראל, זו העכשווית וזו של ממלכת ישראל הקדומה. 

למרות העלילות השונות, חשובה ההתייחסות הדומה 
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מצד  שהוא  מרחב  כאל  לניו-יורק,  הרומנים  בשני 

אחד יהודי ומצד שני תחליפי לישראל. במרחב יהודי 

אלטרנטיבי זה נבחנות היהדות והישראליות מחדש. 

והישראלי  היהודי-אמריקאי  הקשר  על  אחר  מבט 

מושיוף,  )שירלי  מאד״  חשוב  ״איש  הסדרה  מציעה 

2018(. הסדרה הישראלית עוקבת אחר קורותיו של 

השחקן יהודה לוי, ומתארת את חוויותיו כשחקן צעיר 

ומצליח מאד בישראל. בעונה השנייה, לוי עוזב את 

ישראל כדי לנסות את מזלו בהוליווד ולהפוך לכוכב 

התרבותיים  בפערים  עוסקת  הסדרה  בינלאומי. 

הישראלית  האלתורים  תרבות  החברות.  שתי  שבין 

יהודה  של  במפגש  האמריקאית.  בנוקשות  נתקלת 

ליותר אמריקאית  ישראלית לשעבר שהפכה  ואלי, 

אל  התרבותיים  הפערים  מועתקים  מהאמריקאים, 

נוגעת  כך  בין השניים.  מערכת היחסים האינטימית 

הסדרה גם בנושא מרכזי במערכת היחסים שבין יהודים 

וקהילות  בין פרטים  וישראלים. המפגש  אמריקאים 

משני צדי האוקיאנוס הוא גם מפגש בין שני עולמות 

תרבותיים שונים עד מאד, שהזהות היהודית כשלעצמה 

ביניהם. כדי לגשר על הפערים  לא תמיד מספיקה 

החוויה היהודית האמריקאית ממבט דורי

שלוש סדרות אמריקאיות נגעו השנה בצורה מעניינת 

 ,)2017-  ( המופלאה  מייזל  מיס  היהודית.  בחוויה 

טרנספרנט )-2014( וברוד סיטי )2014-2019(.

מיס מייזל המופלאה )איימי שרמן-פלאדינו(, מתארת 

את שנות ה-60 העליזות בניו-יורק, מנקודת מבטה 

של יהודייה צעירה ומוכשרת מהמעמד הבינוני הגבוה. 

מצד אחד, מרים מידג׳ מייזל היא היהודייה האמריקאית 

האולטימטיבית. מקומה הטבעי בחברה והאופן שבו 

היא משלבת התנהלות בוטחת ברחובות ניו-יורק עם 

בחירת מצרכים כשרים לסעודה המפסקת שלפני יום 

תזת ההשתלבות  מדגימים את שורשיה של  כיפור, 

או ההתמזגות העכשווית של היהדות והאמריקאיות. 

שגרת חייה הנינוחה והמשפחתית משקפת את תחושת 

הביתיות היהודית באמריקה. מאידך, השבר בחייה, 

עם הפרידה מבעלה ג׳ואל, המתאהב למרבה הזוועה 

במזכירה ״שיקסע״, והפניה המפתיעה לעבר קרירה 

לילה, משקפים  במועדוני  המופיעה  קומיקאית  של 

היבטים אחרים בחייה. כאישה, יהודייה וקומיקאית, 

מסמלת מידג׳ גם את האחרות היהודית, את תחושת 

עסקו  שבה  השוליים, 

יוצרים יהודים, בארה״ב 

זה,  במובן  ובכלל. 

של  הכפולים  החיים 

בית  עקרת   , ׳ מידג

אמריקאית  יהודייה 

אחד,  מצד  מופתית 

ת  י ט ס י פ א ד נ ט ס ו

מצד  בלילות  פרועה 

פניה  מייצגת את  שני, 

החוויה  של  הכפולים 

באמריקה.  היהודית 

ל  ש ה  י ו ו ח  , ד ח מ

והתמזגות,  התערות 

ומאידך, חווית האחרות.

מייזל מיס  לעומת 

המופלאה, טרנספרנט )גיל סולווי( מתארת משפחה 

יהודית אמריקאית בהווה. ההבדלים בין משפחת וייסמן 

)משפחת האם של מידג׳(, לבין משפחת פפרמן גדולים. 

הם חושפים את תהליך ההתערות היהודי באמריקה. 

בעוד שמיס מייזל מייצגת זהות יהודית מוצקה ותפיסה 

פמיניסטי  סיפור  )לצד  יחסית  שמרנית  משפחתית 

של הגשמה נשית(, משפחת פפרמן עוסקת בבחינה 

ובשבירה של גבולות הזהות, ומציגה מודל משוחרר 

יהודית. גם  כך  ובתוך  ומגדרית,  כללית  זהות  של 

 הסדרה “איש חשוב
 מאוד” נוגעת בנושא

 מרכזי במערכת
 היחסים שבין יהודים

 אמריקאים וישראלים.
 המפגש בין פרטים
 וקהילות משני צדי
 האוקיאנוס הוא גם

 מפגש בין שני עולמות
 תרבותיים שונים

 עד מאד, שהזהות
 היהודית כשלעצמה

  לא תמיד מספיקה
  כדי לגשר על

הפערים ביניהם
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רוח של פמיניזם וחירות מינית ונשית עולה גם מהסדרה 

ויוצרות הסדרה הן שתי צעירות  ברוד סיטי. כוכבות 

ג׳ייקובסון.  ויהודיות, אילנה גלייזר ואבי  אמריקאיות 

בהתאם, גם הסדרה מציגה את עולמן הניו-יורקי של 

שתי יהודיות צעירות. אולם את שנות ה-60 של מיס 

על  העכשווית.  התקופה  רוח  אצלן  מחליפה  מייזל 

המרחק בין מידג׳ הבדיונית לבין אילנה ואבי הממשיות, 

יותר  מעידה העובדה שעבורן אין דבר טבעי ופשוט 

מלהיות קומיקאיות בניו-יורק. 

אילנה ואבי מתארות את בנות העשרים של דורן כמי 

ואינן מצליחות למצוא משמעות  שעסוקות בעצמן 

בחייהן. באחד מפרקי העונה הרביעית לועגות אילנה 

ואבי למנהג היהודי-אמריקאי, שנעשה רווח, לנסוע 

לטיול ארוך ומשמעותי בישראל. הפרק מביע ביקורת 

על יהודי ארה״ב, הנזקקים לישראל כדי לאשרר את 

זהותם היהודית האוורירית. במבט משווה ניכר השינוי 

הדורי ביחס היהודי האמריקאי לישראל. בשנות ה-60 

רחוקה  מדברית,  צעירה,  כמדינה  מתוארת  ישראל 

שנות דור מניו-יורק. בטרנספרנט מבקרים בני משפחת 

פפרמן בישראל שהיא מטאפורה ותפאורה לעיסוק 

בעידן  כי  מראות  ואבי  אילנה  ובשבירתם.  בגבולות 

הגלובלי ישראל קרובה מתמיד, אך אך גם כי יש מי 

שמסתייגים מקרבה זו. 

סיכום

סקירה זו תיארה את הדיאלוג היצירתי-אומנותי בין 

שני מרחבים תרבותיים מרכזיים, בישראל ובארה״ב. 

וגיוון  יצירתי  עושר  היא של  העולה ממנה  התמונה 

תרבותי, תמטי וסגנוני. התרבות הישראלית מטשטשת 

גבולות בין מרכז ופריפריה ומבליטה קולות של קבוצות 

מיעוט. בארה״ב העיסוק בנושאים יהודים נמשך, וברוח 

התקופה והזמן, סדרות טלוויזיה מצליחות העוסקות 

כמו  בוערים  בנושאים  גם  נוגעות  יהודיים  בנושאים 

פמיניזם וטשטוש גבולות הזהות המגדרית והמינית. 

קרבה  יש  האוקיינוס  צדי  משני  היוצרים  במפגש 

לתיאור  נשאבים  יוצרים  לצד חששות.  ואינטימיות, 

המרחב היהודי האלטרנטיבי, ובתוך כך חושפים את 

הקהילות  שתי  בין  המתקיימת  ההדדית  המשיכה 

היהודיות הגדולות בעולם – גם בעידן שבו מובלטים 

נרטיבים של התרחקות.
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הקלדה של שם השופטת רות ביידר 

גינסבורג בגוגל טרנד חושפת עד כמה 

נסקה הפופולריות שלה בשלוש השנים 

האחרונות. היא כיום אחת הנשים 

המשפיעות ביותר בארה״ב ואולי 

האישה היהודייה המשפיעה ביותר. 

העלייה בפופולריות של גינסבורג 

קשורה כמובן לפועלה המרשים 

ומעורר ההשראה. היא האישה 

השנייה והיהודייה הראשונה שזכתה 

לכהן כשופטת בבית המשפט העליון 

האמריקאי. היא ידועה כלוחמת צדק, 

שפעלה ושינתה את היחס לנשים 

ולמיעוטים במערכת המשפט ובחברה 

האמריקאית. בשנת 2017 זכתה בפרס 

אמת, שמוענק לאישיות יוצאת דופן 

שפעלה למען העם היהודי. בשנת 2018 

יצאו לאקרנים שני סרטים אודותיה.

הסרט RBG הוא סרט דוקומנטרי 

  On the,העוקב אחר דמותה והסרט

Basis of Sex )בשמו העברי - המין 

החזק(, הוא סרט עלילתי, שמתמקד 

בשלבי הקרירה המוקדמים של 

גינסבורג ובדרך החתחתים שעברה 

כאשה המתנהלת בעולם של גברים. 

לא פחות חשוב הוא ספר הילדים 

שנכתב עליה, ראה אור בשנת 2016 

בהוצאת סיימון ושוסטר הנחשבת 

ותורגם השנה גם לעברית. 

תחנות תרבות יהודיות 2019

ת: 
פ

מו

סבורג
גינ

האוסקר  בטקס 

הסרט  זכה  האחרון 

בפרס  סקין  הקצר 

הטוב  הקצר  הסרט 

הסרט  את  ביותר. 

גיא  הזוג  בני  יצרו 

וג׳יימי ריי נוימן. נתיב, הישראלי, הגה את  נתיב 

יהודייה- נוימן,  כבמאי;  ושימש  לסרט  הרעיון 

מימון,  שרון  הסרט.  את  ערכה  אמריקאית, 

הזכייה,  בנאום  התסריט.  את  כתב  הישראלי 

״לילה טוב ישראל״,  שנפתח במשפט בעברית: 

התייחס נתיב לסב ולסבתו שעברו את השואה, 

גזענות.  ואנטי  לסובלנות  החינוך  ולחשיבות 

התינוקת,  לבתם  הפרס  את  הקדישה  רעייתו 

עלמה. נתיב הוא הישראלי השני שזוכה באוסקר, 

קדם לו הבמאי משה מזרחי, שזכה בשנת 1977 

בקטגורית הסרט הזר הטוב ביותר, עבור סרטו 

כל החיים לפניו. 

ונוימן מתאר פשע שנאה גזעני  סרטם של נתיב 

מנקדת מבטם של שני ילדים, לבן ושחור. הסרט 

הארוך שנושא את אותו שם מביא את סיפורו 

של בריאן ווידנר, בעברו גלוח ראש פעיל שהנהיג 

כנופיה של פעילים ניאו נאצים. בעקבות בת זוגו, 

ווידנר ״חוזר בתשובה״ ומבקש לשנות את דרכיו. 

הוא הופך לסוכן של ה-FBI ומתמודד עם עברו 

הבעייתי והן עם נקמת חבריו.  

ערכים: 

סקין
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מחלוקת: 

לפיד 
ורוטמן

שזכו  יהודיות  יצירות  שתי 

השנה להערכה רבה הן סרט 

הקולנוע מילים נרדפות של 

דב  בפרס  שזכה  לפיד,  נדב 

הזהב בפסטיבל ברלין, והרומן 

Sadness Is a White Bird, מאת 
מוריאל רוטמן, שהיה מועמד 

הספר  לפרס  )פנאליסט( 

 The Jewish( היהודי הלאומי

עוסקות  היצירות  שתי  הבדיון.  בקטגוריות   )Book Council
בישראל וביחס המורכב והביקורתי כלפיה, כשברקע סוגיית 

והכיבוש.  השירות בצה״ל, המיליטנטיות בחברה הישראלית 

לצד ההערכה ליצירות, העיסוק בנושאים הללו עורר דיון סוער 

ומחלוקת. 

סרטו של לפיד, שצולם בפריז, מתאר את קורותיו של יואב, 

צעיר שהשתחרר מהצבא, ורדוף שדים ורוחות רעות הוא בורח 

לפריז. יואב מתכחש לעברו ועסוק בניסיון לברוא לעצמו חיים 

חדשים. הוא אינו מוכן לדבר בשפה העברית ונשבע לא לחזור 

עוד לישראל. אולם השהות בצרפת מלמדת אותו על טיבה 

הלאומני של כל חברה, בין אם היא בליבו הסוער של המזרח 

התיכון ובין אם היא על אדמת אירופה. ההיבט האוטוביוגרפי 

בולט בסרטו של לפיד, אשר בעצמו ביקש להתנתק מישראל, 

עבר לגור בפריז ובה גם יצר את הסרט. באופן דומה, ניתן לזהות 

את הקשרים בין חייו של מוריאל רוטמן לבין העלילה שרקח. 

מצה״ל  שוחרר  הוא  בארה״ב.  וגדל  בירושלים  נולד  מוריאל 

לאחר שישב בכלא הצבאי משום שסירב לשרת. המועמדות 

של ספרו לפרס הספר היהודי עוררה התנגדות, הנוגעת לעמדה 

ישראל.  ולמדינת  לצה״ל  ביחסו  הספר  שנוקט  הביקורתית 

יזכור: לי
בסוף שנת 2018 )12.11.18( מת סטן לי 

בן ה-95. לי מזוהה עם גיבורי הקומיקס 

של מארוול: ספידרמן, תור, הענק הירוק, 

סטריינג׳,  דוקטור  מן,  אקס  מן,  איירון 

על  גיבורי   - השחור  והפנתר  דרדוויל 

לא מושלמים שהוא יוצרם. סטן לי נולד 

יהודית.  למשפחה  ב-1922  בניו-יורק 

כמו נערים רבים באותם ימים7 התעניין 

בקומיקס והחל לעבוד בבית הוצאה לאור 

שהיה שייך לקרוב משפחה שלו. כשהחל 

לעבוד לא יכול היה לשער שבית ההוצאה 

לחברת  הנהגתו  תחת  יהפוך  הקטן, 

האיורים  וכי  קומיקס״  ״מארוול  ענק 

המצוירים שלו יהפכו לכוכבים הוליוודיים 

העולם.  בכל  מעריצים  מיליארדי  עם 
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הערות

על היעלמותה מן הבמה הציבורית מעידה העובדה שבניה אף לא   1
ראו לנכון לפרסם בפומבי את דבר מותה. הידיעה הגיעה באיחור 
לציבור הרחב. וראו, אברהם בלבן, 27.01.2019, הארץ, ״עם מותה 

של עמליה כהנא כרמון״

ברוך קימרלינג כינה את קבוצת האליטה הזו בשם אחוסלים, היינו   2
אשכנזים, חילונים, ותיקים, סוציאליסטים, לאומיים

גם שינוי תקופתי במעמד  ובכוח, חל  בייצוג  במקביל לשינוי   3
הסופר היהודי, וראו, גתית לוי-פז, 21.6.2019, מקור ראשון, ״תם 

עידן״.  

כיפת ברזל )2017-2018(, סדרות וסרטים וספים אחרים הם:   4
החתונה החרדית שלי )קורין גדעון, 2019( , אוטונומיות )יהונתן 

אינדרסקי, אורי אלון, 2018(

״מעבר לשיח ההתרחקות״, ההערכה השנתית, 2018   5

רובי נמדר, כמו מאיה ערד ואיילת צברי, הוא סופר ישראלי שחי   6
ויוצר באמריקה הצפונית. שלושתם מערבבים ביצירתם את מה 
שבין כאן לשם ועוסקים מטבע הדברים בזיקות ובמתחים שבין 

המקומות, התרבויות, הישראלית והאמריקאית – קנדית.  

על תקופה זו כתב הסופר היהודי האמריקאי מייקל שייבון בספרו   7
,ההרפתקאות המדהימות של קאווליר וקלי, עם עובד, 2003.
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פרק זה סוקר מגמות בתרבות המסורתית והדתית, 

בישראל ובתפוצות. ההתפתחויות המוצגות בו מתארות 

את האופן שבו יהודים מתייחסים למשמעות הדתית 

והתרבותית ולהשלכות הנובעות מתנאי הבסיס לחיים 

יהודיים. 

משמעותה של ישראל

בישראל, רבות מן ההתפתחויות התרבותיות והדתיות 

ולחיים  היהודית  למדינה  שיש  להשפעה  נוגעות 

המיוחדים שהתפתחו בה על ה”יהדות”. שני ספרים 

שיצאו השנה לאור בוחנים את היישום בן זמננו של 

ההלכה הדתית בהקשר המדינתי. מספר רב של ספרים 

אחרים שיצאו השנה בוחנים את משמעות היהּוִדיּות 

)Jewishness( בת זמננו מנקודת התצפית הנגדית - זו 

של החיים ה”חילוניים” בישראל. ספרים אחרים דנים 

במושג הי”ישראליּות” או ה”עבריּות” כנפרדים ושונים 

ממושג היהדות. 

במחנה  הוא  ההלכתיים  המחקרים  שני  של  מקורם 

ומרכזיות  ותיקות  מגמות  מייצגים  הם  הדתי-ציוני. 

הספר  מודרני.  אורתודוקסי  הדתי-ציוני/  בעולם 

הראשון, מדינה כהלכה, נכתב בידי הרב עידו רכניץ. 

מן  טפח  המגלה  מילים,  משחק  טמון  הספר  בשם 

המטען האידיאולוגי של הספר. משמעות השם, על 

דרך הפשט, היא “מדינת הלכה”, או “מדינה בהתאם 

להלכה”. אולם ניתן לפרש את השם גם בתור “מדינה 

שראוי  כפי  “מדינה  או  להיות”  צריכה  שהיא  כפי 

שתהיה”. ואכן, בראיון לעיתון מקור ראשון אמר רכניץ 

כי מטרתו העיקרית של הספר היא לגבור על המידור 

של החיים בעולם המודרני - דהיינו, להכפיף את כל 

תחומי החיים לרגולציה הדתית )כלומר לתורה( וליצוק 

לתחומי  ובראשונה,  בראש  דתית.  לתוכם משמעות 

המדינה והזירה הפוליטית.    

על עוצמתה של מגמה זו בחוגים דתיים-ציוניים ניתן 

לעמוד על רקע הצהרתו, לא מכבר, של השר בצלאל 

סמוטריץ’, לפיה מדינת ישראל צריכה להתנהל על פי 

ההלכה, “כמו בימי המלך דוד והמלך שלמה”. ואולם, 

הטון המלומד והמתון של מדינה כהלכה רחוק מאוד 

ההלכה  כי  טוען  הספר  סמוטריץ’.  של  מהצהרתו 

שומרת על פרטיותו של היחיד ועל נוהלים דמוקרטיים, 

וכי אימוצן של נורמות דתיות בחקיקה )אם בכלל יהיה 

אימוץ כזה( לא יהיה דומה כלל למה שנהוג במדינות 

פונדמנטליסטיות.

למחקר ההלכתי השני, ובית ִהֵּלל אומרים, זווית ראייה 

שונה. הוא אומנם תומך ביישום ההלכה בכל תחומי 

נושאים  החיים, אך מטרתו העיקרית להתמודד עם 

וערכים האופייניים לחברה ליברלית או מכלילה. ספר 

זה הוא מאמץ קולקטיבי של הרבנים האורתודוקסיים 

 ְּתָנֵאי הבסיס לחיים יהודיים: 
דת, תיאולוגיה, פילוסופיה, סוציולוגיה, היסטוריה



המכון למדיניות העם היהודי150

ח ו ר ה ב  צ מ

)כולל רבות( המשתתפים בארגון בית הלל, המגדיר את 

עצמו כ”הנהגה רבנית קשובה”.

ויהדות,  חלק נכבד מן הספר מוקדש לנושאי נשים 

או  קדיש,  לומר  לנשים  מותר  האם  כמו  ולשאלות 

לפסוק בשאלות הלכתיות. הספר דן גם בגישות כלפי 

האם  כמו  ובשאלות  אורתודוקסים,  יהודים שאינם 

מותר להזמינם להתארח בשבת, למרות שידוע מראש 

כי יגיעו במכוניתם? חשובה העובדה כי הארגון מגדיר 

את עצמו כ”קשוב” ולא כליברלי. שורשיה של הקשבה 

זו נעוצים במבנה הטקסט: לפני כל פסיקה של ההלכה 

ה  מ ד ק ה ה  ע י פ ו מ

מפורטת המציגה את 

הפסיכולוגי,  הרקע 

הסוציולוגי וההיסטורי 

הרלבנטי. בנוסף לכך, 

תמיד מובאים נימוקים 

לטובת פסיקה מקילה. 

ק  ל ח ב  , ת א ז ם  ע

הפסיקה  מהמקרים 

הסופית אינה לקולא. 

המגמה הרחבה ששני ספרים הלכתיים אלה מייצגים, 

והרגולציה שלה למדינה  היא של הרחבת ההלכה 

ולחברה הכללית, בין בקשיבות ובין בשמרנות. מגמה 

זו קשורה לוויכוח הציבורי אודות מה שמכונה בישראל 

“הדתה” - ויכוח מורכב מאוד שמטבע הדברים אין אנו 

יכולים לסקור אותו כאן במלואו. אולם בקצרה ניתן 

לקבוע כי דומה שמתקיים כאן ניסיון, מוצלח באופן 

ומונחים דתיים או מקודשים  חלקי, ליצוק מושגים 

לנושאים לאומיים וציבוריים, כמו ארץ ישראל, גבולות 

באופן שבו  זו, המתבטאת  “הדתה”  והסכמי שלום. 

לאומיים,  נושאים  על  ומדברים  חושבים  ישראלים 

רפלקטיבית  התעסקות  של  נגדית  תנועה  חוללה 

ובאופי החילוני של התנועה  בחילוניות הישראלית, 

הציונית ושל מדינת ישראל בראשיתן. ישנם סופרים 

הציונות  את  ולראות  לשוב  המבקשים  והוגי-דעות 

ולא  לדת,  כאלטרנטיבות  היהודית  הלאומיות  ואת 

כהגשמתה. 

לא פחות משבעה ספרים שיצאו לאור בשנה החולפת 

)או קצת יותר ממנה( מתייחסים לנושא של החילוניות 

הישראלית או מושגים קרובים לה, כגון “עבריּות” או 

“ישראליּות”. ניתן למיין אותם על פי נטייתם או על פי 

נושאם המרכזי. שלושה מבין שבעת הספרים האלה, 

הדרך החילונית של רם פורמן, מדריך לחילוני של 

אביעד קליינברג, ובדרך שונה במקצת, סיפורם של 

מכּוָונים  רובינשטיין,  אמנון  החילונים של  היהודים 

מסבירים  הם  החילונית.  והזהות  התודעה  לחיזוק 

ליהודים חילונים כיצד להדוף את נחשול ההדתה, 

ומספקים נימוקים בעד אורח חיים חילוני ובעד יהדות 

מספק  קליינברג  של  מספרו  גדול  חלק  חילונית. 

נימוקים נגד הדת ונגד האמונה בישות עליונה, חסרת 

משתמש  רובינשטיין,  של  שספרו  בעוד  פיסי,  גוף 

בסיפוריהם של אישים כגון איינשטיין, קפקא ופרויד 

כמופתים ליהודי חילוני - כיצד יכול הפרט לקיים זהות 

יהודית חזקה ובה בעת להיות חילוני, ובמה הדבר כרוך.

כתוב  השני  ומשבח,  מהלל  האחד  ספרים,  שני 

כאוריינטציה  בישראליּות  דנים  עגמומית,  בנימה 

חלופית ליהדות או לדת. ספרו של יוסי שיין, המאה 

כי  טוען  היהדות,  של  והישראליזציה  הישראלית 

למדינת ישראל היתה השפעה עמוקה על היהדות 

ועל החיים היהודיים. לטענתו, ישראל כיום היא-היא 

והניסיון הישראלי הם מרכז החיים  היהדות, ישראל 

ועם ישראל תפסה  והמעורבות בישראל  היהודיים, 

ושל היהודיּות. ספרו של רמי  את מקומן של הדת 

לבני, קץ עידן העבריות, הוא קינה על מה שהייתה 

ישראל, כאשר נשלטה בידי אליטה חילונית, אשכנזית 

זו  ובעלת אוריינטציה סוציאליסטית. במובן מסוים, 

גירסה מרוככת של התלונה )היותר מדומיינת מאשר 

 -  מושמעת בפועל( של האליטה האשכנזית הישנה 

לא פחות משבעה 
ספרים שיצאו לאור 

בשנה החולפת או 
קצת יותר ממנה 

מתייחסים לנושא של 
החילוניות הישראלית 

או מושגים קרובים 
 לה, כגון “עבריּות” 

או “ישראליּות”
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על  מתאבל  שלבני  אף  המדינה!”  את  לנו  “גנבו 

האובדן, ישנם ציבורים - דתיים, מסורתיים, מזרחיים 

ה”ישוב”  עידן  של  קיצו  על  מתאבלים  שאינם   -

ושל שנות העשורים הראשונים של מדינת ישראל.

שני הספרים האחרונים מאתגרים את הדיכוטומיה 

המסורתית של “דתי” לעומת “חילוני”. הראשון, יהדות 

ישראלית, מאת קמיל פוקס ושמואל רוזנר, עושה זאת 

באמצעות תיאור המציאות כפי שהמחברים רואים 

חזרה  109(. השני,  זה בעמוד  )עוד על ספר  אותה 

גודמן, בולט באוריינטציה  בלי תשובה, מאת מיכה 

הנורמטיבית שלו. טענתם העיקרית של פוקס ורוזנר 

ומסורתיים  לאומיים  הם  הישראלים  רוב  כי  היא 

כאחד. אם לצטט את התבטאותם המטאפורית, רוב 

דגל  את  ותולים  בשבת  קידוש  עושים  הישראלים 

זו  הלאום ביום העצמאות. במידה מסוימת, מסקנה 

הזהות  ואימוץ  הישראליּות  פיאורה של  את  נוגדת 

הלאומית בתור תחליף חילוני לחלוטין לזהות היהודית 

הדתית המסורתית.

ומוכשר, הקדיש מאמצים  גודמן, סופר פורה  מיכה 

ועומד  ייסד  רבים לגישור על פני דיכוטומיות. הוא 

תלמידיה,  שבין  פרת”  “עין  מדרשת  של  בראשה 

יחד. ספרו  גם  וחילונים  בוגרי שירות צבאי, דתיים 

על  כרכים  כאחד משני  מציג  הוא  האחרון, שאותו 

החברה הישראלית )אשתקד פרסם ספר על הסכסוך 

הערבי-ישראלי,  שיש בו ניסיון לגבור על הדיכוטומיה 

יוצא מנקודת ההנחה שלבני אדם יש  ימין-שמאל(, 

שני צרכים שווים בחשיבותם: הראשון הוא הצורך 

ובמשמעות, השני הצורך בחירות. דת  בהשתייכות 

מאורגנת מספקת את הצורך הראשון, בעוד שחיים 

מנסה  ספרו  השני.  הצורך  את  מספקים  חילוניים 

להראות כיצד לספק את שני הצרכים כאחד. בעשותו 

זאת מציע גודמן אופני קריאה חדשים, גם של הדת 

וגם של החילונות. 

פרשנויות מן התפוצות

מחקרים וספרים משמעותיים בנושאי יהדות פורסמו 

השנה גם בתפוצות. שלושה מהם דנים, באופן ישיר 

של  תרגומים  הם  שניים  התרגום.  בשאלת  למדי, 

טקסטים קאנוניים בעברית, התנ”ך העברי, תרגומו 

של התנ”ך לאנגלית בידי רוברט אלטר, ו-ספר הזוהר: 

מהדורת פריצקר, תרגום ופרשנות בידי דניאל חנן מט. 

הספר השלישי חוקר את המשמעות המדויקת של 

מושג מפתח: יהדות - הגנאלוגיה של מושג מודרני, 

מאת דניאל בויארין. מעניינת העובדה שכל שלושת 

המחברים נחשבים למובילים בתחומי המחקר שלהם, 

ושלושתם מלמדים - או לימדו בעבר - באוניברסיטת 

קליפורניה )ברקלי(.

נושא התרגום הוא אינהרנטי לחיים היהודיים בתפוצות. 

למעשה, מעצם הגדרתם, החיים היהודיים בתפוצות 

של  היציקה  ושאלת  זרה,  בשפה  יהודיים  חיים  הם 

קונצפטים וטקסטים יהודיים לתוך שפה בלתי-יהודית 

להיות  נוטה  התפוצות,  יהודי  חיים  ובה  שאותה  זו, 

מתמדת )הדבר נכון במיוחד בעת המודרנית, אולם יש 

לזכור כי בבסיסן, היידיש, הלאדינו והניב היהודי-ערבי 

הם כולם לשונות בלתי-יהודיות, חרף ה”גיור” שעברו(.

התנ”ך בתרגומו של רוברט אלטר הוא הישג יחיד במינו. 

כמעט כל תרגומי התנ”ך שזכו להפצה נרחבת, לרבות 

תרגום המלך ג’יימס משנת 1611, היו תוצר של ועדות. 

הייחודי  עיסוקו  של  המשך  הוא  אלטר  של  תרגומו 

בטקסט התנ”כי, שמבוסס על קריאת התנ”ך כטקסט 

שורה  אלטר  פירסם  ה-1970  שנות  מאז  ספרותי. 

ידועים )הבולט מהם היה  של מאמרים ושל ספרים 

אמנות ַהִּסיֵּפר התנ”כי, 1981(, שהאירו את הטכניקות 

התנ”כי,  הסיפר  ניבנה  בסיסן  שעל  הספרותיות 

והמחישו את התרומה שניתוח ספרותי יכול להעניק 

להבנתם של טקסטים תנ”כיים. תרגומו של אלטר נועד 

להעביר לקורא באנגלית טכניקות לשוניות וִסיֵּפריֹות 

)נראטיביות( אלה, כגון כפל לשון )אליטרציה(, חזרה, 
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ַהִּסיֵּפר  מילות מפתח, ודימויים, המהוות את “אמנות 

התנ”כי”. 

אתגר דומה ניצב בפני דניאל חנן מט בתרגומו החלוצי 

של הזוהר, הישג עליו עמלו במשך כעשרים שנה מט 

סטנפורד  אוניברסיטת  הוצאת  אחרים.  ומתרגמים 

 .2018 12 כרכים בשנת  הוציאה לאור סט שלם של 

תרגום זה איננו ניסיון ראשון לתרגום ספר זה, הנחשב 

שונצינו  הוצאת  אזוטרי.  אופי  בעל  אולם  לקאנוני, 

פרסמה חלקים גדולים מן הזוהר )בחמישה כרכים( 

בכך  ודאות  היתה  לא  זאת,  עם   .1934 בשנת  כבר 

אכן  הוא  שונצינו  בידי  ופורסם  שתורגם  שהטקסט 

הטקסט האותנטי של הזוהר, וגם לא היה זה תרגום של 

מלוא הספר. תרגומו של דניאל חנן מט ניחן בכך שהוא 

ביקורתית של הטקסט  רקונסטרוקציה  על  מבוסס 

הוא  לתרגום  ושבנוסף  הזוהר,  האותנטי השלם של 

מספק גם הסברים והארות הנוגעים למונחים ומושגים 

רבים בלשונו הייחודית של הספר.  הזוהר הוא אבן-

הפינה לתורת הקבלה, והוא עוסק באל, בהתגלויותיו 

וביחסים שבין האל, התגלויותיו והאצלותיו לבין העולם, 

את  מציג  הוא  והרוע.  המשיח,  התורה,  ישראל,  עם 

הדוקטרינות שלו במונחים סיפוריים, ומשתמש ברבי 

שמעון בר יוחאי ותלמידיו כגיבורים ודמויות בסיפור, 

הדוברים שפה סמלית ומיתית. כל אלה מוגשים לקורא 

ימי  בספרד של  ייחודית, שהומצאה  ארמית  בשפה 

הביניים על בסיס הארמית הבבלית והארצישראלית 

והעברית של ימי הביניים. התוצאה מיוחדת במינה, ולכן 

אין פלא שחלקים מספר הזוהר הוכנסו לתפילות. עדיין 

לא ברור עד כמה ניתן להעביר טקסט קסום זה לקורא 

בשפה האנגלית. 

ספרו החדש של דניאל בויארין, יהדות: הגנאלוגיה של 

 Judaism,  - מושג מודרני בוחן מושג מפתח: יהדות 

Ioudaismos, Judentum. בויארין מעלה את הטענה 

המפתיעה, כי השימוש הנוכחי וההבנה של יהדות בתור 

“דת”, שיטה של אמונה שניתן לנתקה מתחומי החיים 

מודרנית.  היא המצאה  עבודה(,  )משפחה,  האחרים 

זו תוצאה מכך שיהודים הפנימו את השיח  לטענתו, 

הנוצרי )האנטישמי(, והיא זרה לחשיבתם ולדיבורם 

של יהודים לאורך ההיסטוריה. ספר זה הינו המשך של 

הפרויקט ארוך הטווח של בויארין, שהחל בחיבורו פורץ 

הדרך, הבשר שברוח: שיח המיניות בתלמוד )1993(, 

ובבסיסו נמצא הטיעון כי המושגים והנחות-היסוד של 

הציביליזציה היהודית בקטגוריות המשמעותיות ביותר 

- רוחניות, דת, גוף וכו’, שונים מהותית מהנחות-היסוד 

המערביות הנוצריות. )בויארין, אנטי-ציוני בהשקפתו, 

מאוד  דומות  נשמעות  שטענותיו  לכך  היטב  מודע 

לאלה של ציונים דתיים-ימניים הטוענים כי המוסריות, 

הרוחניות והדת של היהדות שונות לחלוטין מן הגישות 

המערביות, הנוצריות.(

עידוד הדיון

היצירתיות הדתית-תרבותית היהודית בשנת תשע”ט 

)2019(, עסקה במידה רבה בשאלות הנוגעות לתנאי 

מדינת  האם  יהודיים.  ותרבות  דת  חיים,  של  היסוד 

ישראל היא חלופה חילונית לקיום היהודי הדתי, או 

הזדמנות לחזק ולהביא לידי השלמה את הפרקטיקה 

של הדת היהודית? האם יכולה תרבות יהודית להתפתח 

ולשגשג תחת תנאי הגולה המודרנית, דהיינו בסביבה 

מנטלית הנוצרת ומוגדרת בידי שפה זרה ואוצר מילים 

קונצפטואלי זר? שאלות אלה נידונו מתוך גישות שונות, 

וניתנו להן תשובות מגוונות. מה שנראה כוודאי הוא 

שהספרים והמחקרים שיצאו לאור בשנה החולפת - 

בנושאי הלכה, הגות יהודית וישראלית, תרגום ומחקר 

פילולוגי יעודדו ויזינו את הדיון בשאלות אלה גם בעוד 

שנים רבות.
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האם יש עניין )מעבר לרכילותי( 

אם  שכן,  יתכן  בשערוריות? 

כללית  מגמה  על  מצביעות  הן 

רוחנית.  והתנוונות  עייפות  של 

בשנה החולפת נרעשה התנועה 

הניאו-חסידית, שצברה השפעה 

גדולה בעשרים השנים  רוחנית 

שערוריות.  מכמה  האחרונות, 

ישיבת  ראש  טל,  שמואל  הרב 

תורת חיים, מוסד חשוב בהקשר 

זה, הואשם בקיום מערכת יחסים 

נשואה,  אישה  עם  ראויה  לא 

על  ותומכיו  חסידיו  ובהנהגת 

שמימיים”.  “קולות  של  בסיס 

לכך מתווספות שערוריות משנים 

קודמות, כגון זו שהיה מעורב בה 

הרב אליעזר ברלנד. האם לפנינו 

יחידים, או  ועוונות של  מעידות 

כללית?  יותר  במגמה  שמדובר 

התפתחויות הראויות לציון 2019

מחקר:

קבלה

מחקר:

הרבי

ספרו החדש של יוסף אביב”י קבלת הראי”ה )יד בן-צבי, 4 כרכים(, 

מראה בפירוט נרחב כיצד נטוותה ונארגה הקבלה, ובמיוחד תורת 

הקבלה של האר”י הקדוש, ר’ יצחק לוריא, לתוך הרבדים היותר 

יתכן שהספר לא ישקיט את  עמוקים בחשיבתו של הרב קוק. 

המחלוקת המתמשכת בשאלה אם הרב קוק היה בעיקרו הוגה 

דתי מערבי מודרני, או הוגה דתי יהודי מסורתי, אולם יש בו כדי 

יותר את הצדדים השונים של הוויכוח. יתכן שהוא גם  להבליט 

יעלה את השאלה בדבר מידת ההשפעה שהיתה לתורת הקבלה 

הנוצרית על פילוסופים והוגי-דעות מערביים, כגון הגל, שהרב קוק 

“התכתב” איתם בהגותו.

של למותו  שנים   25 מלאו  השנה 

הרבי מלובביץ’, האדמו”ר ר’ מנחם 

זה יובל  לרגל  שניאורסון.  מנדל 

חדשים  ספרים  מספר  לאור  יצאו 

חברתי:  חזון  ופעילותו.  הגותו  על 

הפרדיגמה הטרנספורמטיבית של הרבי מלובביץ’ לעולם, מאת 

ניסיון  הינו  וקסלר,  ומייקל  רובין  אלי  עם  יחד  וקסלר  פיליפ 

נובעים  להתמודד עם העובדה שמושגים סוציולוגיים בסיסיים 

מן המסורת הדתית הנוצרית. וקסלר משתמש בחזונו ובפעילותו 

החברתית של הרבי כדי ליצור מושגים סוציולוגיים אוניברסליים 

מתוך המסורת הדתית היהודית. באופן זה, וקסלר מגדיר מחדש 

את מושגי המיסטיקה והרוחניות: בניגוד להנחה הרווחת, לפיה 

המיסטיקה כרוכה בפרישות מן העולם ומן הקהילה, וקסלר מוכיח 

יכולה לשמש כבסיס לקהילה  היהודית של חב”ד  כי המסורת 

ולתמורה חברתית בעולם. 
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