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הוא מוסד ללא כוונת רווח .המכון מהווה מרכז חשיבה ותכנון לעיצוב אסטרטגיה
ומדיניות לעם היהודי ,בישראל ובתפוצות ,על מנת להבטיח את המשכיות העם
היהודי ,שגשוגו ושגשוגה של מדינת ישראל; מתוך שאיפה לשמר ולטפח את הזהות
היהודית כתרבות ,לאום ודת; ומתוך שקידה על חיזוק הלכידות בישראל ,בקרב יהודי
התפוצות ובין ישראל לתפוצות.
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היהודי בדורנו ויצירת בסיס ידע ומידע על העם היהודי .פעולת המכון מוכוונת יישום
ותוצריו מוגשים למקבלי החלטות ומנהיגים ובמקרים המתאימים ,לציבור הרחב.
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דורון אלמוג  -יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לא"י
אבינועם בר יוסף – נשיא אמריטוס
יחזקאל דרור – נשיא מייסד

תודות
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לקרן וויליאם דוידסון
לקרן ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל
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תודה מיוחדת לקרן ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל על תמיכתה בפרויקט זה.
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את פרסומי המכון למדיניות העם היהודי ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו
שכתובתו.jppi.org.il :
בראש מועצת המנהלים של המכון עומדים השגרירים סטוארט אייזנשטאט ודניס
רוס ,לשעבר בעלי תפקידי מפתח בממשל האמריקאי .המכון נעזר בחבר נאמנים
בינלאומי שבין חבריו בכירים מתחומי ידע מגוונים ואישי ציבור מהדרגה הראשונה.
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הקדמה מאת דניס רוס
וסטוארט אייזנשטאט

ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי
בוחנת מדי שנה האם ההתפתחויות של השנה
החולפת השפיעו על מדינת ישראל ועל העולם היהודי
בצורה חיובית או שלילית .באופן מזוקק ומכוון-
מדיניות ,המגמות וההמלצות מוצגות בחמישה ממדים
שונים :גיאופוליטיקה ,יחסי קהילות ,משאבים ,זהות
ודמוגרפיה.
לפני שנה ,נדרש העם היהודי להבין כיצד להתמודד
עם האתגרים המיוחדים לו במקביל לכך שהשתתף
עם שאר העולם בהתמודדות עם המשבר הפתאומי
והחריף של מגפת הקורונה ועם השלכותיו .השנה,
אף שמשבר הקורונה עודו ברקע ,הזרקור כבר מכוון
להתפתחות דרמטית מסוג אחר – מלחמה המשתוללת
באירופה ומאיימת על היציבות ועל הסדר העולמי .לא
במקרה הוספנו פרק הרחבה על יהדות אוקראינה
ורוסיה .נציין כי ביחס ליהדות אוקראינה מתקיימת
אירוניה היסטורית משולשת .בין יותר מ 100-אלף
יהודי אוקראינה יש למעלה מ 10-אלפים ניצולי שואה.
הם שרדו בצעירותם כאשר הסתתרו או כשנמלטו
מהנאצים ,רבים מהם  -לרוסיה .עתה ,בזיקנתם ,יותר
מ 70-שנה לאחר מכן ,שוב עליהם להסתתר ולהימלט -

הפעם מהתוקפנות הרוסית .חלקם מבקשים מקלט
בגרמניה ,מוקדה של השואה ,ובפולין ,שעל אדמתה
ביצעו הנאצים את רצח העם בממדים הגדולים ביותר.
המלחמה מאלצת את העולם היהודי לעסוק בכמה
עניינים ,שחלקם דחופים .מדינת ישראל ,הסוכנות
היהודית והקהילות היהודיות בעולם נרתמו להגשת
עזרה הומניטרית ולקליטת עלייה ופליטים .ארגונים כמו
ועדת החלוקה האמריקאית-יהודית (ה"ג'וינט") והוועדה
היהודית לתביעות ()Jewish Claims Conference
ארגנו שיירות של אמבולנסים כדי להביא את השורדים
למקום מבטחים .ישראל סיפקה בתי-חולים ניידים
וסיוע רפואי לאוקראינים ,לא-יהודים ויהודים גם יחד.
עם זאת ,ישראל נדרשה להתמודד עם משימת תמרון
לא פשוטה בין רצונה לסייע לאוקראינה המותקפת,
לבין ההכרח בשמירה על יחסים יציבים עם רוסיה,
שנוכחותה הצבאית בסוריה  -במיוחד מערכת ההגנה
האווירית הנרחבת שלה  -מספקת לרוסיה אמצעי
לחץ על ישראל .רוסיה עלולה להעלות באופן דרמטי
את המחיר שמשלמת ישראל על מבצעיה האוויריים
בסוריה ,שנועדו להקהות את עוקצם של המאמצים
האיראניים בסוריה ,ובאמצעות סוריה להעביר טילים
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מדויקים לידי החיזבאללה .כרגע ,רוסיה מאפשרת
חופש פעולה סביר לישראל בסוריה ,אך ביכולתה
לשנות את עמדתה זו ולאלץ את ישראל להתמודד עם
מציאות חדשה .הדיון ברוסיה ,סוריה ואיראן מבליט
את הצורך של ישראל לאזן את האינטרסים שלה עם
האחריות המוסרית שלה .בהערכה השנתית הנוכחית,
האיזונים בין נושאים הנוגעים לאינטרסים של העם
היהודי לבין שליחותו המוסרית עוברים כחוט השני
בתיאור המגמות וההמלצות המופיעות בדו״ח  .
האתגרים החדשים לא העלימו ,כמובן ,אתגרים
ישנים .אנטישמיות במדינות שונות בעולם ,מימין
ומשמאל ,ממשיכה לשחוק את ביטחונם של היהודים,
וצעירים במקומות שונים מעידים כי הם "מורידים את
הפרופיל שלהם״ במגמה להימנע מעימות עם גורמים
אנטישמיים או אנטי-ישראליים רדיקליים .יהודים
מּועדים לפגיעה בצרפת מועברים על ידי
ָ
באזורים
קהילת יהודי צרפת ,ה ,CRIF-לבתים בטוחים יותר.
קמפוסים של מכללות אמריקאיות היו ונותרו חממות
לפעילות אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית ,והם דוחפים
סטודנטים יהודיים למגננה ומאלצים אותם למצוא
מענה למידע כוזב אודות ישראל.
החשש הביטחוני מפני האיום הגרעיני האיראני לא
נעלם ,ובשעת כתיבתה של הקדמה זו עדיין לא ברור
האם יחודש הסכם הגרעין עם איראן ,ה ,JCPOA-ואם
כן – לאיזה פרק זמן .ישראל וארצות הברית שותפות
ליעד של מניעת איראן מלהשיג או לפתח אי-פעם
נשק גרעיני ,אולם יש להן השקפות שונות ביחס
לפעולות הנדרשות על מנת להבטיח את השגת יעד
זה .הממשלה הנוכחית של ישראל שואפת לשתף
פעולה באופן הדוק פעולה עם מימשל ביידן בנושא
האיראני ,אולם הבהירה שלא תראה את עצמה
מחוייבת להסכם הגרעין ,אם הוא יחודש .איראן,
וכן הבעיה הפלסטינית ,בעידן שבו רק מעט מאוד
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התקדמות אפשרית ביחס אליה ,מערימות קשיים
על ניווטה של מדיניות ישראלית בוושינגטון .ממשלת
ישראל רמזה על עניינה בשיפור הנסיבות הכלכליות
ותנאי החיים של ערבים ישראלים ושל הפלסטינים,
אולם המאמצים בנושאים אלה היו הססניים ,ולא
הביאו לשיפור משמעותי במצב.
ההערכה השנתית כוללת גם כמה חדשות טובות.
מצבה הכלכלי של ישראל יציב ,והמשאבים העומדים
לרשות העם היהודי משמעותיים .אנו ממליצים
להשקיע חלק מן המשאבים האלה בחיזוק החינוך
היהודי בתפוצות .התפתחות חיובית אחרת בשנה
החולפת היתה שישראל המשיכה לשפר ולחזק את
יחסיה עם כמה משכנותיה הערביות .הסכמי אברהם,
שנחתמו בספטמבר  ,2020רשמו הצלחות גדולות תוך
זמן קצר יחסית .אחרי יותר מ 40-שנה של שלום בין
ישראל ומצרים ,הסחר בין שתי המדינות בשנת 2021
הסתכם ב 300-מיליון דולר בלבד .לעומת זאת ,הסחר
בין ישראל לבין איחוד האמירויות הגיע בשנת ,2021
השנה המלאה הראשונה שבה היו ההסכמים בתוקף,
ליותר ממיליארד דולר ,ובשנת  2022הוא צפוי להגיע
ליותר מ 2-מיליארד דולר .למרות הגבלות הקורונה,
 250אלף ישראלים ביקרו באמירויות ,שם נפתחו
שני בתי כנסת חדשים ,וביתן ישראל הוצב בתערוכה
עולמית במדינה זו .יש מקום לתגבור סחר והשקעות,
לטובת שתי המדינות .חדשה חיובית נוספת:
הקואליציה הישראלית ,שבה שותפים יהודים וערבים,
אמנם לא פתרה בעיות מורכבות ביחסי קבוצות אלה,
אולם הציגה פוטנציאל לשיתוף פעולה ,שיכול לצמוח
ממנו עתיד טוב יותר הן ליהודים והן לערבים בישראל  .
במסגרת ההמלצות שהמכון מציג השנה מושם דגש על
אתגר קליטת העלייה המגוונת ,שמגיעה מאוקראינה
ומרוסיה ,על משמעויותיה התרבותיות והחברתיות;
מושמעת קריאה חוזרת לבחינה זהירה של דרכי

הפעולה הנדרשות לנוכח הצמיחה המהירה של המגזר
החרדי ,שנושאת בכנפיה משמעות חברתית ,כלכלית
ותרבותית; בעיית האנטישמיות בעולם מחייבת
את ממשלת ישראל להפנות לנושא קשב ולתכנן
את ההתמודדות עימה בצורה מסודרת ובאמצעות
הגורמים הבכירים ביותר; וחשוב מאוד :על ישראל
להשתמש במשאביה ובכוח היצירתי הטמון בה ,בכדי
לדאוג לצמצום פערים בין קבוצות ומגזרים ,ולחתור
ללכידות מרבית ,הן בישראל פנימה ,והן בעם היהודי.

האתגרים גדולים ,והיעדרה של יציבות שלטונית,
שמעיב על ישראל גם כעת ,מקשים על התמודדות
איתם ועל התוויית תוכניות ארוכות טווח לפתרונם.
אך ברור כי בנסיבות הנוכחיות ,ישראל איננה יכולה
להמתין עד שהמצב הפוליטי ישתנה ,או עד שתבוא
הכרעה חד-משמעית של הבוחרים .יש לפעול ,ואם
תידרש העברת המקל השלטוני הלאה ,ניתן לקוות
שגם הממשלה הבאה תפעל בבוא תורה.

סטוארט אייזנשטאט ודניס רוס
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2

המלצות עיקריות לממשלה

יש להעמיק את הדיאלוג עם יהודים תומכי המפלגה הדמוקרטית כדי לרתום אותם
לסייע בקידום עמדות ישראל בסוגית איראן (פירוט בעמוד )16

הקהילות בתפוצות (בסיוע ישראל) צריכות לתעדף כלכלית ,חברתית ומוסדית
פרוייקטים של חינוך יהודי משמעותי (פירוט בעמוד )20

יש לעודד את הפילנתרופיה של ישראלים ,הן יחידים והן מוסדות ,מתוך הדגשת
הערך היהודי של נתינה כמקובל בקהילות העולם (פירוט בעמוד )20

יש לגבש מענה חברתי ופוליטי מכיל לעלייה צפויה בשיעור הישראלים השייכים
לקבוצת הרוב היהודית אך אינם מוכרים כיהודים (פירוט בעמוד )28

המשך צמיחה מהירה של הקהילה החרדית מחייב התייחסות פנים וחוץ מגזרית
להשלכות הכלכליות-חברתיות של מגמה זו (פירוט בעמוד )28
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מגמות

33

חמישה מימדים להערכה משולבת
של מצב העם היהודי

אפיון המנועים העיקריים של המכון למדיניות העם היהודי
המשפיעים על העם היהודי בשנים 2022-2021
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העם היהודי התמודד השנה עם שינויים במספר זירות
מרכזיות שהשפיעו על מצבו:1
גיאופוליטיקה :המלחמה באוקראינה מעצימה את
המגמות המערערות את "הסדר העולמי" ומשליכות על
מעמדה הבינלאומי של ארה"ב ועל עתידה של אירופה.
נמשכים מאמצי ארה״ב ובעלות בריתה להגיע להסכם
גרעין עם איראן (שקווי המתאר שלו אינם לרוחה של
ישראל) .שיפור ניכר ביחסיה של ישראל עם מספר
שכנות ערביות ,אך במקביל ניכרת התקרבות בין מדינות
אלו לאיראן ,לצד התפרצות גל טרור של פלסטינים.
תמורות פוליטיות :המערכת הפוליטית בישראל טרם
התייצבה .בתחילת נובמבר יצאו אזרחי ישראל להצביע
בבחירות בפעם החמישית בתוך פחות מארבע שנים.
המערכת הפוליטית האמריקאית נערכת לבחירות אמצע
ואפשרות לקונגרס לעומתי על רקע פסיקה דרמטית
בעלת משמעותיות חברתיות-תרבותיות בנושא הפלות.
בצרפת נרשמה התחזקות של הימין הרדיקלי.
חברה :כמו בשאר העולם ,גם בישראל ניכרת השפעתן
של הרשתות החברתיות ,המערערת את האמון במוסדות
השלטון ,מקטבת את השיח הציבורי ומובילה לשלילת
לגיטימציה (הדדית) של הממשלה ושל המחנות
הפוליטיים .הקיטוב העמוק ניכר גם במרחבי השיח
הנוגעים לישראל וליחסי ישראל-תפוצות .מעורבות של
ערבים ישראלים בפיגועים בישראל ,וכן הדגש על מאבק
באלימות בחברה הערבית ,ממשיכים להעיד על שבריריות
היחסים בין יהודים ללא יהודים .התסיסה המחודשת
בזירה הפוליטית מציפה מחדש יחסים מתוחים בין ימין
ושמאל ,חילונים ודתיים-חרדים  .

 .1בתיאור ההתפתחויות והצבת השעונים נעזרנו השנה ,מעבר לניתוח של
מומחי המכון עצמם ,גם בתשובות שהתקבלו לשאלוני דירוג מפורטים,
שנשלחו לכלל חברי המועצה המייעצת של המכון למדיניות העם היהודי,
וכן לכמה עשרות מנהיגים ,חוקרים ואנשי רוח יהודים ברחבי העולם.
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אנטישמיות :נמשכים הדיווחים על מגמת עלייה בתקריות
אנטישמיות במדינות שונות .צעירים יהודים מדווחים על
״הורדת פרופיל״ יהודי בשל חשש מפגיעה במעמדם
החברתי .בקהילה היהודית ניכרת מחלוקת ,בעיקר בקרב
הדור הצעיר ,על משמעותה של ״אנטי ציונות״ בהקשר
לאנטישמיות.
דמוגרפיה :בעקבות הקונפליקט באוקראינה ,האצה של
קצב ושיעור העלייה מאוקראינה ורוסיה .שיעור העלייה
מרוב המדינות חוזר לאט למצבו לפני מגפת הקורונה.
קצב גידול האוכלוסייה היהודית בתפוצות מאט.
מגפת הקורונה :התאוששות ניכרת בביקורים של יחידים
וקבוצות יהודיות בישראל.
זהות יהודית :המשבר באוקראינה מאפשר להבחין
בפער בין ישראל לבין התפוצות בנוגע לעמדות על מוסר
והישרדות יהודית .בישראל ניכרה (לפחות בתחילת
המשבר) העדפה לאוריינטציה "שבטית" ,הן בהקשר
לשמירת הקשרים עם רוסיה (בגלל האינטרס הישראלי),
והן בהקשר לקליטת פליטים (העדפה לזכאי שבות).
בארה"ב חודשה המסורת היהודית האמריקאית של יישוב
מחדש של פליטים וסיוע לקהילות נרדפות .בקהילות
אלה טושטשה ההבחנה בין יהודים ללא-יהודים והדגש
היה על המרכיב האתי-אוניברסלי בחובת היהודים לדאוג
לקבוצות נרדפות.
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השעון הגיאופוליטי
2022

השנה החולפת העצימה את האי וודאות הגיאופוליטית
המשפיעה על ישראל ועל העם היהודי .האתגרים
הניצבים בפניה של ישראל נעשים תובעניים יותר ,על
רקע התחרות הבין-מעצמתית ,שהחריפה בעקבות
הפלישה הרוסית לאוקראינה .עם חתימת ההערכה
השנתית מתנהל קרב להכרעת גורל המו"מ על חתימת
הסכם גרעין מחודש בין המעצמות לבין איראן .בין אם
יושג הסכם כזה ,למורת רוחה של ישראל ,ובין אם לא,
ישראל תיאלץ להתמודד עם האיום האיראני בזירה
גיאופוליטית סבוכה לתמרון .אם ייכשל הניסיון להגיע

2021

להסכם ,איראן כנראה תאיץ את מאמציה להצטייד
בנשק גרעיני ,כאשר במקביל צפויה הגברה במאמצי
הסיכול של ישראל והחרפת העימות.
ביחסים עם העולם הערבי בלטו מספר התפתחויות
מעודדות :חיזוק הקשרים עם מצרים ,קיום פסגת הנגב
בהשתתפות ארבעה שרי חוץ ערביים ,ביקורים ברמות
בכירות ,שימור הסכמי אברהם (וגם הפשרה ביחסים
עם טורקיה) .לצד זאת ,בזירה הפלסטינית נראה כי
ההרתעה שיצר מבצע 'שומר החומות' הולכת ונשחקת.
בעוד אבו-מאזן נחלש והאפשרות שירד מן הבמה
המכון למדיניות העם היהודי
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קרובה מתמיד ,חמאס ממצב את עצמו כמגן ירושלים
ומנסה להצית את יו"ש ולגרור גם את ערביי ישראל
לפעילות עוינת נגד ישראל.
בשנה החולפת נותרו בעינם האיומים על ישראל
ולא מסתמנת תפנית שמבטיחה פתרון לבעיותיה
האסטרטגיות היסודיות .המצב עלול להתפתח
למשבר אלים בכל הזירות .ביחסים עם ארה"ב נטועות
סוגיות שעלולות להתגלות כמוקדי מחלוקת (איראן,
הפלסטינים ,אוקראינה ,היחסים עם רוסיה ועם סין).
יכולת התמרון המדיני של ממשלת ישראל מוגבלת
פוליטית .הסכנה המתמדת ליציבות הקואליציה
אינה מועילה לביצור חוסנה האסטרטגי של ישראל.
המצב הגיאופוליטי דינמי .עם זאת מאחר שהשינויים
שהתרחשו בשנה האחרונה פועלים הן בכיוון שלילי והן
בכיוון חיובי ,אנו מותירים את המחוג כפי שהיה בשנה
שעברה ,באיזור ה״בעייתי״.

מגמות והמלצות
יש להעמיק את הדיאלוג עם יהודים תומכי
המפלגה הדמוקרטית על סיוע בקידום עמדותיה
של ישראל בסוגית איראן
הסבר :כשני שליש מיהודי ארה"ב תומכים במפלגה
הדמוקרטית ושיעור דומה ביטאו ומבטאים תמיכה
במדיניות הנשיאים אובמה וביידן בסוגיית הגרעין
האיראני .1הנאמנות של ציבור זה לנשיא ברורה (63%
אחוזי תמיכה בקרב היהודים ,גבוה בהרבה מאשר
בציבור האמריקאי הכללי) ,ולכן אפשר להפיק תועלת
מפעולה שלהם מול הממשל והקונגרס לקידום מרכיבי
מדיניות שבהם יש חפיפה – גם בראייתם  -בין האינטרס
הישראלי ובין האינטרס האמריקאי .במקרה שייחתם
הסכם גרעין עם איראן ,ישראל תחשוש שתחת מטריית
ההסכם איראן תמשיך להתקדם בחשאי ליצורו של נשק
גרעיני ותמשיך בחתרנותה האזורית והכול תוך שימוש
במשאבים שתוכל לצבור עקב הסרת הסנקציות.
במקביל ,ישראל עלולה להיתקל בלחצים אמריקאים
שלא לפעול נגד איראן כדי לא לסכן את ההסכם .במצב
כזה יש לנסות לגייס יהודים דמוקרטים תומכי ישראל
לקידום מהלכים שיבטיחו יתר הקפדה על מימוש
ההסכם תוך חיזוק עוצמתה של ישראל .במקרה שלא
ייחתם הסכם ,יש לגייס יהודים אלה להנעת המערכת
הפוליטית לפעילות שתמנע מאיראן הצטיידות בנשק
גרעיני ותבלום את חתרנותה האזורית .ניהול דיאלוג
מעמיק עם הציבור היהודי הדמוקרטי נדרש גם כדי
לעורר מחדש את עניינה של יהדות ארה"ב באתגרים
שבפניהם ניצבת ישראל.

 .2ראו.Jewish Electoral Institute, National Survey, April 2022 :
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יש להימנע ככול שניתן ממהלכים שיציתו
תסיסה בצד הפלסטיני ,ולפעול לקיום דיאלוג
קונסטרוקטיבי עם הרשות הפלסטינית

הרחבת והעמקת שת״פ בעקבות הסכמי אברהם
הן משימה ממשלתית ,שיש לגייס אליה גם את
יהדות העולם

הסבר :מבצע עלות השחר נגד הג׳יהאד האיסלמי בעזה,
וכן פיגועי טרור ברחבי ישראל ואלימות בהר הבית,
מעידים על האי וודאות בזירה הפלסטינית .חמאס שומר
בדרך כלל על הפסקת האש בגבול עזה ובחסותה בונה
את כוחו .דעיכת מעמדו של יו״ר הרשות הפלסטינית
אבו מאזן והמאבק על ירושתו מוסיפים לאי יציבות.
ממשל ביידן הבהיר שאינו עומד לדחוף לחידוש המו"מ
על הסדר קבע ,מה שעלול היה להצית משבר עמוק
עם ממשלת ישראל .במקביל ,הן בשל התכנות נמוכה
להצלחה והן בשל מחלוקות פוליטיות ,מדיניות ממשלת
ישראל היא לא ליזום שום מהלך מדיני מול הפלסטינים
(מציאות שמסייעת לגורמים המבקשים להטיל על
ישראל את האשם להמשך הסכסוך) .בהתאם ,יש
להימנע מיצירת משברים מיותרים ,בדגש על מהלכים
שייראו לממשל כניסיון ישראלי לסכל אפשרות של
פתרון מדיני עתידי.

הסבר :הסכמי אברהם שינו את פני המזרח התיכון.
הן הידקו את ״ברית המתונים״ של מדינות החותרות
ליציבות אזורית ,פתחו אפשרויות של שיתוף פעולה
כלכלי ,טכנולוגי ,מדעי ותרבותי ,ומעל לכל חיזקו
את הלגיטימציה הפומבית לישראל בעולם הערבי.
להסכמים אלה חשיבות גם עבור העם היהודי ,לא רק
בהיבט של חיזוק מדינת ישראל ,אלא גם בהקשר של
שיח יהודי-מוסלמי פתוח ,ידידותי ועירני .ראוי שלצד
הצעדים שממשלת ישראל נוקטת כדי לחזק עוד
יותר את ההסכמים ומשמעותם – והחתירה המתמדת
להרחבת המעגל ,בעיקר בצירופה של ערב הסעודית
למעגל ההסכם – גם קהילות יהודיות בעולם ינקטו
צעדים שיש בהם כדי לתרום לחיזוק ההסכמים .כך,
גם בפעילות לובי פוליטית במדינות השונות (בעיקר
בארה״ב) להטמעת חשיבות ההסכמים והתמיכה בהם,
וגם בדיאלוג ישיר עם המדינות שהצטרפו למעגל
ההסכמים.
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שעון המשאבים
2022

ישראל והעם היהודי מושפעים מהתפתחויות כלכליות
גלובליות ,שבהן ניכרת השפעתה של מגפת הקורונה ,וכן
משבר המלחמה באוקראינה .ביניהן ,עליה משמעותית
ברמת האינפלציה ובהמשך לכך גם בריבית ,וכן מחסור
במוצרים שונים ,הן לשימוש הטכנולוגיה (בגלל קושי
בשינוע) והן לצריכה אזרחית (כולל חשש ממחסור במזון
ובדלק לקראת החורף הבא) .ישראל נדרשת להשקעה
משמעותית בתשתיות ,שעלותן גבוהה ,לקליטת עלייה
מוגברת ,להורדת מחירי הדיור ,ולתכנון מהלכים

2021

לצמצום פערי הכנסה ,בלי לפגוע במגזרים היצרניים,
ובראשם ההי-טק .עליה בגביית המסים עשויה להעניק
לישראל מרווח תקציבי מסויים שיאפשר השקעות
כאלה .הקהילות היהודיות בעולם נדרשות להתמודד עם
השלכות מגפת הקורונה על מבנה הקהילות ומשאביהן,
וכן עם המגמה הנמשכת של ירידה במספר החברים
בהן (בעולם הלא אורתודוכסי) .אנו מסיטים את השעון
מעט לאחור ,בעיקר על רקע תחזיות כלכליות פסימיות
ביחס לשנה הקרובה.
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מגמות והמלצות
הממשלה וארגוני חברה בישראל נדרשים
לגיבוש אסטרטגיה ולביצוע פעולות דחופות
שיביאו לצמצום פערי השכלה ושכר
הסבר :בישראל מתפתחות שתי כלכלות ,כלכלת
ההייטק ,וכלכלת כל השאר .הקטר ההייטקי מתנתק
מהרכבת .בעוד ששכר המינימום בישראל עלה בעשור
האחרון בכשלושים אחוזים ,השכר הממוצע במשק
עלה ב־ 34%והשכר הממוצע בהייטק עלה ביותר
מחמישים אחוזים .השכר הממוצע בהייטק הוא בערך
פי חמישה משכר המינימום 2.הפערים הכלכליים
מובילים גם לפערים חברתיים .ההייטק הישראלי הוא
״מעגל הומוגני וסגור יחסית״ שנשען על עבודתם של
״גברים יהודים שאינם חרדים" ,נכתב בדו"ח רשות
החדשנות 3.ההייטק ״מרחיב פערים ,בעיקר בגין תוצרי
מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה״ ,נכתב בדו״ח מרכז
המידע של הכנסת 4.מצב זה בעייתי משתי בחינות:
האחת ,הוא מוביל לתסיסה חברתית בקרב מי ש׳נשארו
מאחור׳ .השנייה ,הוא עלול להוביל ל׳בריחת׳ יזמות
טכנולוגית מישראל ,בגלל העומס על קבוצה קטנה
שתידרש לתמוך כלכלית בקבוצה גדולה .מצב זה מחייב
פעולה משולבת של הממשלה ,שמטרתה קידום מהיר
ונחרץ של קבוצות פריפריה (גיאוגרפית וחברתית) כך
שיוכלו לקחת חלק ב״כלכלת ההייטק״ .במקביל ,ראוי
שארגוני סיוע וקידום חברתי יקבלו תמיכה מתורמים
בעלי אמצעים במגזר ההיטק ,במטרה להוריד מתחים
חברתיים ולצמצם פערים .פעולות אלה לא יוכלו לבוא
לכדי מימוש יעיל בלא שיפור משמעותי של מערכת
החינוך ,ובלא הפגנת נחישות מערכתית במימוש יעדים
אלה מול מכשולים פוליטיים ,אידיאולוגיים ,ביורוקרטיים
ותקציביים.
 .2מקור נתונים :עיבוד נתוני למ"ס.
 .3היי-טק בזמן קורונה  -דו"ח רשות החדשנות .2020-2021
 .4היטק כמנוע צמיחה בפריפריה ,מרכז המידע של הכנסת ,נובמבר
.2021
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הקהילות בתפוצות (בסיוע ישראל) צריכות
לתעדף כלכלית ,חברתית ומוסדית פרוייקטים
של חינוך יהודי משמעותי
הסבר :הנתונים המצטברים בשנים האחרונות
מלמדים ש .1-בקרב צעירים יהודים בתפוצות (למעט
אורתודוכסים) הולכת ונחלשת הזיקה לתרבות ,לדת,
לקהילה ולעם היהודי .לטענות רווחות על מעבר של
יהודים מדפוס ״מסורתי״ של זהות לדפוס ״תרבותי״ של
זהות (בנוסח ״מוזיאונים במקום בית כנסת״) אין גיבוי
ממשי במחקר ,ויש להתייחס אליהן בזהירות .2 .יש קשר
חיובי מובהק בין חינוך יהודי ,לבין עשיה יהודית וייחוס
חשיבות לחיים היהודיים בדור הזה ובדורות הבאים.
הקהילות היהודיות ,שמשקיעות את משאביהן במטרות
רבות וחשובות צריכות להפיק מנתונים מצטברים אלה
את הלקח המתבקש ,ולמקד מאמץ פילנתרופי וניהולי
בהרחבה של החינוך היהודי הלא-אורתודוכסי לכל מי
שמעוניין בו ,כך שיהיה זמין גיאוגרפית ,נגיש כלכלית,
מעולה חינוכית ,פלורליסטי אידיאולוגית .השקעה בגנים
ובבתי ספר יהודיים יומיים ,בחוגים והעשרות שבועיים,
במחנות קיץ ,היא כנראה המשתלמת והדחופה ביותר
למי שחפצים בהמשך קיומם של חיים יהודיים פעילים
בתפוצות.

יש לעודד את הפילנתרופיה בישראל ,הן של
יחידים והן של מוסדות ,מתוך הדגשת הערך
היהודי של נתינה כמקובל בקהילות העולם
הסבר :ההצלחה הגדולה של ההייטק הישראלי יצרה
מעמד כלכלי של עשירים ישראלים שמספרם נעשה
משמעותי .אלו הם בעיקר צעירים ,שאינם באים
ממסורת משפחתית רב דורית של נתינה .נתונים על
פילנתרופיה של יחידים וחברות בישראל מעידים על
שיעור נמוך של תרומות בהשוואה למדינות מערביות
אחרות ,ובמיוחד נמוך בהשוואה לשיעור התרומות

של יהודים בעולם ,שהם קבוצה פילנתרופית מובילה
ובולטת .5הפילנתרופיה בישראל אמנם נמצאת במגמת
עלייה מסוימת ,אבל עוד רחוקה מהיעד הרצוי .פריחת
ההייטק מגלמת הזדמנות לעליית מדרגה בתרומת
בעלי ההון לפיתוח החברה הישראלית .חיזוקה של
הפילנתרופיה כערך צריך להיתמך במהלכים ממשלתיים

(מיסוי) וחברתיים (חינוך ,הצבת רף ציפיות ,כבוד והכרה),
והוא ישרת שלוש מטרות חשובות :ראשונה – התרומות
יאפשרו חיזוק של פעילויות נדרשות בתחומים כמו חינוך,
תרבות ורווחה .שנייה – התרומות יחזקו את הערבות
ההדדית של קבוצות בחברה הישראלית .שלישית –
התרומות יהיו ערך יהודי מאחד של ישראל והתפוצות.

 5ראו לדוגמה :פילנתרופים בישראל :תמונת מצב עדכנית ,מרכז
טאובPhilanthropy is the lifeblood of the British ;2017 ,
 ;Jewish community, Zaki Cooper, eJP, July 2021פילנתרופיה
של ישראלים ,2012-2015 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; Jewish
Philanthropy During COVID-19 Focuses on Need, Not Affinity,
;Hanna Shaul Bar Nissim, Inside Philanthropy, February 2021
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שעון הזהות
2022

2021

דו״חות שונים הצביעו השנה על המשכן ,ואף החרפתן,
של תופעות אנטישמיות במדינות רבות ,6וחלקם הרחיקו
עד כדי הגדרת המאבק בתופעה זו ״כשלון״ .תופעות
אלה ,וכן הקיטוב הפוליטי ,בעיקר בארה״ב ,המשפיע גם
על היחס לישראל ,גורמות לצעירים יהודים להוריד את

הפרופיל הציוני-יהודי שלהם ,כדי לשמור על מעמדם
החברתי בקרב חבריהם הלא-יהודים .7במקביל ,שיעור
היהודים בתפוצות המקיימים מסורות יהודיות (ליל
סדר ,בית כשר וכדומה) ממשיך לרדת .בשל נתונים
המלמדים על תופעות אלה הסטנו השנה את שעון
הזהות מעט לאחור.

 .6ראוAntisemitism Worldwide Report 2021, Tel Aviv :
.University April 2022

 .7ראוAJC Survey of American Jewish Millennials, March :
.2022
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מגמות והמלצות
על ממשלת ישראל לנסח אסטרטגיה ,הכוללת
יעדים בהירים ,וככל האפשר מדידים ,לפעילות
נוגדת אנטישמיות
הסבר :דו״חות המכון מתריעים מזה כמה שנים על
האפשרות שתופעת האנטישמיות נמצאת במגמת
עלייה ,בגלל זרמי מעמקים חברתיים שסיבותיהם
מגוונות .חזרתה של האנטישמיות ,ככל שהיא מצערת
ומדאיגה ,עלולה להפוך אותה לרכיב קבוע בשיח
הגלובלי למשך תקופה ארוכה ,כאשר היכולת של
קהילות יהודיות ,או של מדינת ישראל להשפיע עליה
מוגבלת .בנסיבות אלה ,מדינת ישראל ,שהיא הכוח
המאורגן היהודי החזק ביותר ,אינה יכולה להסתפק
בניסיונות ״להילחם באנטישמיות״ ,ועליה להבין את
המשמעויות של עידן שבו האנטישמיות תלווה את
המשך החיים היהודיים ,ולהיערך לעידן כזה בהתאם,
תוך ניסוח של קווי מתאר לפעילות הסברתית,
דיפלומטית ,אבטחתית ואחרת ,למול אפשרות זו .כבר
בשנה שעברה המלצנו לממשלה ״להפקיד את הטיפול
באנטישמיות בידי גוף מתכלל אחד עם סמכויות וכושר
ביצוע״ .אנו חוזרים על המלצה זו ,ובדחיפות גוברת,
לנוכח הנתונים שקשה לטעות במשמעותם.

יש לפעול לקידום נוכחותם המאחדת של
מועדים יהודיים במרחב הישראלי הפרטי
והציבורי
הסבר :מכלל מרכיבי הזהות היהודיים של יהודים
בישראל ,המקובלים ביותר על הכלל ,והפחות מעוררים
מחלוקת ,הם החגים והמועדים .8יהודים ישראלים שיש
ביניהם מחלוקת עזה על מרכיבי זהות עקרוניים שקשה
 .8מידע מתוך דו״ח המכון למדיניות העם היהודי שפורסם השנה
״מיהם יהודים״ :עמדות היהודים בישראל ,שמואל רוזנר ,פרופ׳ קמיל
פוקס ,נח סלפקוב.
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מאוד לגשר עליהם ,עודם סבורים שציון של חגים
ומועדים נותן ביטוי ליהודיותם .ממצא זה צריך להניע
מוסדות וארגונים לפעולה משותפת שמטרתה לקדם
את נוכחותם הנעימה של מועדים יהודיים במרחב
הישראלי הפרטי והציבורי .בהנעת תהליכים כאלה יש
לשים לב לסוג התחושות המתעוררות בישראלים לנוכח
שימוש בשפה ובמונחים המתקשרים לפעילות היהודית.
בהמלצות המכון בהערכה השנתית של השנה שעברה
( )2021נכללה הטענה כי ״על הממשלה החדשה לעודד
מהלכים המאפשרים גיבוש של זהות יהודית שאינה
דתית״ .טענה זו מתחזקת לנוכח המחקר העדכני,
שזיהה ,לדוגמה ,נכונות גבוהה הרבה יותר של יהודים
ללמוד ״טקסטים יהודיים״ לעומת ״ללמוד תורה״ ,הגם
שברור שלפחות בחלק מהמקרים המשמעות המעשית
של פעולות אלה זהה .כלקח מדוגמה זו ואחרות ,על
מתכנני פעילויות החגים לנקוט בשפה של תרבות
יהודית יותר מאשר בשפה של דת יהודית ,בעיקר כאשר
מדובר בפעילויות המכוונות לקהל החילוני והמסורתי-
לא-דתי ,שיש לו הסתייגות ,לעיתים משמעותית ,מכל
מה שמצלצל בשפה דתית (הנקשרת ,שלא בטובתה,
לזירה הפוליטית).
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שעון הקשרים
2022

הרגיעה במגפת הקורונה הביאה לחידוש הנסיעות
של יהודים ,ביקורים הדדיים ותוכניות תגלית ומסע.
המלחמה באוקראינה וקליטת פליטים יהודים ,וכן עלייה
ממדינות אחרות ,בהן כאלה שניכרת בהן אנטישמיות
גוברת ,מחזקות את מעמדה של ישראל כמדינת מקלט
לעם היהודי .המשבר באוקראינה אפשר גם שיתוף
פעולה בין ישראל לבין ארגונים יהודיים בתפוצות על
בסיס משותף ומוסכם של סיוע הומניטארי ליהודים
ופליטים .בישראל ,רוב גדול של יהודים חשים קרבה
לכלל היהודים (כ ,)70%-ורוב מזהים עתיד משותף לכלל
היהודים ( .)64%במקביל ,ניכרת הסתייגות נמשכת
של ישראלים מניסיונות של יהודי ארה״ב להשפיע

2021

על מדיניות ישראל בעיקר בתחומי החוץ והבטחון,
ועל פערי ציפיות בהקשר זה בין חברי שתי הקהילות
הגדולות של העם היהודי (רוב מקרב הצעירים היהודים
בארה״ב סבורים שיש להם זכות לנסות להשפיע על
מדיניות ישראל) .נתונים נוספים מעידים על שחיקה
בקשר לישראל בדור היהודי הצעיר בתפוצות ,ועל
הרחבת השיח הביקורתי על משמעותה של הציונות
ואף דיון בלגיטימיות שלה .עם זאת ,בשל חידוש תנופת
המפגשים ומשמעותה הדרמטית של קליטת פליטים
יהודים בישראל ( 2022היא שנת שיא בעלייה בשני
העשורים האחרונים) הסטנו את השעון לכיוון ״יציב״.
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מגמות והמלצות
יש לפעול לנטרול מקסימלי של ההקשר
הפוליטי (על פי עמדות אידיאולוגיות ,ימין-
שמאל) בניהול יחסי ישראל-תפוצות
הסבר :מטוטלת השלטון והפוליטיקה נעה כל העת
מצד לצד ,אך יחסי ישראל והתפוצות זקוקים ליציבות
שאיננה מותנית בתנודות המטוטלת .יציבות כזאת
קשה למצוא ,בין השאר ,בשל נטייה גוברת של יהודים
לזהות את נושא הקרבה ליהודים אחרים כעוד נושא
סטנדרטי של מחלוקת בין ימין ושמאל .כך ,יהודים גם
במדינות המערב (בדגש על ארה״ב) אבל לא פחות
מזה גם בישראל (כפי שנראה בנתוני מדד הפלורליזם
של המכון למדיניות העם היהודי) ,מתייצבים על
סקלת הקרבה ליהודים אחרים על פי זיהויים הפוליטי
(מרגישים ״קרובים״ לתפוצות – ימין; ״רחוקים״ –
שמאל) .לתופעה זו שורשים עמוקים ,שחלקם מהותיים,
ושלא קל להתמודד איתם .עם זאת ,יש להשקיע מאמץ
חינוכי והסברתי כדי לסגור ככל האפשר את הפער הזה.
מאמץ כזה יאמץ מודל של יחסים המתמקדים בשיח
בין-קהילתי בנושאי תרבות ,היסטוריה ,מסורת ,קיימות
והייטק ,וישאף לצמצם את העיסוק בסוגיות שנויות
במחלוקת ,המקשות על קיום קשרים בונים ומועילים
לכלל היהודים (מתוך הבנה והשלמה עם כך שגם לאחר
צמצום כזה ,יהודים ימשיכו להתנהל מתוך מחלוקת
עמוקה ביחס לשאלות עקרוניות חשובות).
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יש להרחיב שת״פ יהודי גלובלי לטיפול ביהודי
אוקראינה ורוסיה
הסבר :משבר המלחמה מייצר הזדמנות ליהודי העולם
להתאחד סביב מטרה שאינה שנויה במחלוקת ,ולסייע
במאמץ משותף ליהודים במצוקה .מאמץ זה צריך
להיעשות הן בערוצים פורמליים (ממשלת ישראל מול
הארגונים הגדולים של יהדות העולם) ,והן בעידוד של
ערוצים לא פורמליים (שותפות של מתנדבים ,עמותות,
קרנות ,שלא דרך הממשלה או הארגונים הגדולים).
עיקרו צריך להיות מושקע בהצלה פיזית של יהודים
הנזקקים לכך ,עידוד של עלייה לישראל ,והשקעה
בקליטת העולים בישראל ושילובם במרקם החיים
הישראלי ,תוך השקעה לא רק בהיבט הכלכלי של
הקליטה ,אלא גם בהיבטים חברתיים-חינוכיים ,שיסייעו
לעולים (עולי שבות ,שלא כולם יהודים הלכתית)
להשתלב בתרבות הרוב היהודית בישראל.
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שעון הדמוגרפיה
2022

השפעתה של מגפת הקורונה על הדמוגרפיה של העם
היהודי (והעולם בכלל) ניכרת בכמה מישורים .ראשון
שבהם ,ירידה בשיעור הילודה ,ועלייה בשיעור התמותה.
בקהילות יהודיות בתפוצות ,שבהן הגיל הממוצע גבוה
ושיעור הילודה נמוך מלכתחילה ,למגמה זו עלולה להיות
השפעה ארוכת טווח על גודלן של הקהילות .במקביל,
ניכרת התאוששות בעלייה לישראל לאחר עצירה

2021

בשנות הקורונה ,וזו מקבלת משנה תוקף בשל המלחמה
באוקראינה שהוסיפה כמה עשרות אלפי עולים למניין
העולים השגרתי .שיעור החרדים באוכלוסייה היהודית
נמצא בעלייה ,אך לאתגרים המתפתחים בשל מגמה
זו ,ולהשפעתם על יחסי קהילות שונות של יהודים,
טרם ניתנה הדעת בצורה מספקת .בשל כך הוסט שעון
הדמוגרפיה מעט לאחור.
המכון למדיניות העם היהודי
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מגמות והמלצות
יש לעשות מאמץ להשאיר בישראל את העולים
שבאו מאוקראינה ,בתוספת בני המשפחה
שנשארו מאחור ,ולעודד עלייה גם מרוסיה
הסבר :המלחמה באוקראינה חוללה משבר גדול
של פליטות ,שישראל נוטלת חלק בטיפול בו .מיעוט
הפליטים היהודים ,ורובם פליטים זכאי חוק השבות,
שנקלטים כעולים 9.פליטים אלה באו לישראל בלא
תכנון מוקדם לעשות זאת ,מכורח השעה ,ואם וכאשר
תסתיים המלחמה באוקראינה (ובכפוף לתוצאותיה),
ישקלו האם לשוב לביתם ,או שמא לבחור בישראל
כבית לטווח ארוך .בנוסף ,חלק משמעותי מהפליטים-
עולים הותירו מאחור בני משפחה (בעיקר גברים בגיל
גיוס) ,שגם הם ידרשו בסוף המלחמה להחלטה האם
להחזיר את המשפחה העולה לבית שעזבה ,או שמא
להצטרף אליה בישראל .בנסיבות אלה ,לקליטת
העולים והשתלבותם המהירה ישנה חשיבות מיוחדת
ודחופה ,בכדי שירגישו בישראל ״בבית״ עוד בטרם
יגיעו לצומת שבה יצטרכו להחליט לאן פניהם מועדות.
במקביל ,על ישראל לעודד ,בזהירות המתבקשת
מהמצב ,עלייה מרוסיה ,שגם בה ניכרת הדרדרות במצב
הכלכלי ,הפוליטי והחברתי לנוכח המלחמה.

יש לגבש מענה חברתי ופוליטי לעלייה צפויה
בשיעור הישראלים השייכים לקבוצת הרוב
היהודית אך אינם מוכרים כיהודים

28

אורתודוכסי ,או  .3הכרחי וראוי שיתבצע על ידי בית דין
אורתודוכסי שיאמץ מבחנים הלכתיים מקלים .לפער
זה השלכות בכמה מישורים .קודם כל ,על היחסים של
הציבור עם הממסד המגייר ,שנתפס כממסד הכופה
את שיטת המיעוט על הרוב .ועוד ,על הנכונות של
ישראלים להתגייר .למהלכים שהוצעו בשנה האחרונה
לשינוי מתכונת הגיור יש אולי חשיבות מתוקף עצמם
(כדי להחליש את מונופול הגיור) ,אך יש ספק אם יביאו
לקפיצה משמעותית במספר הגיורים .בנסיבות אלה,
יש לקחת בחשבון כמה התפתחויות .הראשונה – עלייה
משמעותית ונמשכת בשיעור היהודים שאינם נישאים
באופן רשמי (חלקם משום שאינם יכולים להינשא
ברבנות ,שהיא המסלול המותר היחיד) .השנייה – לחץ
גובר ,למיסוד נישואים אזרחיים שיאפשרו נישואים של
זוגות שהרבנות אינה מכירה בהם כיהודים .השלישית
 במקביל ,צפוי לעלות מספרן של המשפחות שיראובעצמן משפחות ״יהודיות״ אך מגזרים מסוימים יראו בהן
משפחות ״לא יהודיות״ או ״מעורבות״ ,מה שיחדד מתחים
הקיימים גם כיום על רקע תביעות להכלה ולהדרה ובהנתן
מחלוקת בשאלת ״מיהו יהודי״ .בנסיבות אלה ,פלורליזם
הלכתי בתחום הגיור אולי אינו נותן מענה מיטבי לכלל
הבעיות ,אך הוא המוצא הריאלי הזמין ביותר לביצוע.
המשך צמיחה מהירה של הקהילה החרדית מחייב
התייחסות פנים וחוץ מגזרית להשלכות הכלכליות-
חברתיות של מגמה זו

הסבר :ישנו פער בין התביעה של הממסד האורתודוכסי
לגיור על פי תפיסתו ,לבין תפיסת רוב היהודים בישראל
שלפיה גיור או  .1איננו הכרחי כלל (כי מספיקה הגדרה
עצמית) ,או  .2הכרחי אבל לאו דווקא באמצעות רב

הסבר :הגידול המהיר בשיעור החרדים מתוך כלל
היהודים ידוע זה מכבר ,ובא לידי ביטוי גם השנה
במספר דו״חות ותחזיות שעל פיהן בעוד כעשור ומחצה
אחד מכל ארבעה יהודים יהיה חרדי .10מגמה זו היא
אתגר לקהילות החרדיות ,שנדרשות לשקול מחדש את

 .9על פי נתוני משרד העלייה והקליטה 42,675 ,אלף עולים עלו לארץ
מיום העצמאות  2021ליום העצמאות  .2022המדינות מהן עלו הכי
הרבה עולים בשנה זו הן רוסיה ( 33%מהעולים) ואוקראינה (.)27%

 10ראוInstitute for Jewish Policy research, Haredi Jews :
around the world: Population trends and estimates, L.
. Daniel Staetsky May 2022
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מדיניותן כקהילות שהאתוס שלהן מושתת על תודעת
מיעוט (שבקרוב כבר לא תהיה רלבנטית) ,וכן אתגר
לקבוצות יהודיות שאינן חרדיות ,שנדרשות לבחון כיצד
ראוי להן לנהוג מול מגמה זו .בהקשר הכלכלי ,ברור
כי מדובר באתגר שיש להידרש אליו בהקדם (ישראל
לא תוכל להתקיים בשגשוג כאשר תרומתה הכלכלית
של קהילה משמעותית בתוכה יחסית נמוכה) .בהקשר
החברתי-תרבותי ,האתגר לא פחות משמעותי .נתונים
שנאספו השנה מעידים על עומק הניכור של ישראלים

לא-חרדים מהקהילה החרדית .11דומיננטיות גוברת של
הקהילה החרדית עלולה להחריף מתחים בחברה ,ו/או
להביא לשינוי הדרגתי של אופייה והרכבה ,שיתבטא
בנסיגה ברמת ההשכלה והתעסוקה .בנסיבות אלה,
לא מיותר להזכיר כי למדיניות ציבורית יש כוח גדול
להשפיע על הציבור החרדי ,ועל הממשלה מוטלת
החובה לעשות בה שימוש מושכל אך גם רצוף ונחוש,
מתוך התחשבות במאפיינים היחודיים של המגזר ,אך
לא פחות מזה בצרכי הכלל של מדינת ישראל.

 .11ראו :מרחבים משותפים ,מרחבים מאתגרים :מה מגלים נתוני סקר
מדד הפלורליזם  2022של המכון למדיניות העם היהודי ,שמואל רוזנר,
קמיל פוקס ,נח סלפקוב.

המכון למדיניות העם היהודי

29

9
המדד לדמוגרפיה .א
וסטטיסטיקה של
היהודים ,המכון
ליהדות זמננו ע"ש
אברהם הרמן,
האוניברסיטה
העברית בירושלים
הבנק העולמי ,תמ"ג .ב
לנפש בהתבסס
על שווי כוח הקנייה
(PPP) https://data.
worldbank.org/
indicator/NY.GDP.
PCAP.PP.CD
מדד משולב של .ג
בריאות הציבור ,רמת
השכלה ורמת הכנסה
,Unitedריאלית
Nations
Development
Program, https://
hdr.undp.org/
en/content/
latest-humandevelopmentindex-ranking
השנתון הסטטיסטי .ד
לישראל 2.55 ,2021
כולל ארץ לא ידועה .ה
כולל תורכיה .ו

נתונים על קהילות יהודיות בעולם
אוכלוסייה הליבה
היהודית

מדינה/אזור

א

1970

2021

העולם כולו

12,633,000

16,472,000

תוצר מקו־
מי גולמי
(תמ”ג)
בדולרים
2020
-

ב

שיעור נישואי
מדד הפיתוח
התערובת
האנושי -
מקום בדירוג (באחוזים) נתונים
אחרונים קיימים
העולמי
2020

ג

עלייה
לישראל

2020

ד

-

-

19,676

19

2

-

-

2,532

ישראל

2,582,000

6,870,000

צפון אמריקה

5,686,000

7,694,000

39,489.3
-

-

ארצות הברית

5,400,000

7,300,000

63,206.5

17

61

2,296

46,572.1

16

25

236

-

-

-

3,431

26

>30

2,407

קנדה

286,000

394,000

אירופה (ללא מדינות
ברית המועצות לשעבר)

1,331,000

1,092,000

צרפת

530,000

446,000

46,991.2

בריטניה

390,000

292,000

46,482.9

13

26

459

גרמניה

30,000

118,000

54,844.5

6

45-55

80

הונגריה

70,000

47,000

33,075.9

40

>50

27

הולנד

30,000

30,000

59,266.9

8

אחרות

281,000

159,000

-

-

אמריקה הלטינית

514,000

376,000

-

-

ארגנטינה

282,000

175,000

20,770.7

46

ברזיל

90,000

92,000

>50
25-35

46
412
1,588
551

14,835.4

84

25-35

512

מקסיקו

35,000

40,000

18,444.1

74

<5

174

מדינות אחרות

107,000

69,000

-

-

-

351

ברית המועצות לשעבר

2,151,000

227,000

-

-

הפדרציה הרוסית

808,000

150,000

-

11,011

29,812.2

52

>70

6,644

אוקראינה

777,000

43,000

13,054.8

74

>75

2,937

יתר מדינות בריה”מ
לשעבר

566,000

34,000

-

-

-

1,430

104,000

33,000

-

-

-

223

אוקיאניה

70,000

126,000

-

-

אוסטרליה

65,000

119,000

53,316.9

8

ו

אסיה (שאר המדינות)

33

83
82

מדינות אחרות

5,000

7,000

-

-

-

1

אפריקה

195,000

54,000

-

-

-

348

דרום אפריקה

118,000

52,000

13,360.6

114

מדינות אחרות

77,000

2,000

-

-

19
-

ה

269
79
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סקירות רוחב

110
30

התמונה הגיאופוליטית :2022

ישראל בצלה של תחרות
בין-מעצמתית

השנה החולפת העצימה את האי וודאות הגיאופוליטית
המשפיעה על ישראל ועל העם היהודי .האתגרים
הניצבים בפניה של ישראל נעשים תובעניים יותר ,על
רקע התחרות הבין-מעצמתית ,שהחריפה בעקבות
הפלישה הרוסית לאוקראינה .עם חתימת ההערכה
השנתית מתנהל קרב להכרעת גורל המו"מ על חתימת
הסכם גרעין מחודש בין המעצמות לבין איראן .בין אם
יושג הסכם כזה ,למורת רוחה של ישראל ,ובין אם לא,
ישראל תיאלץ להתמודד עם האיום האיראני בזירה
גיאופוליטית סבוכה לתמרון .מציאות זו מעצבת את
מפת האתגרים של ישראל ,הנתונה במשבר פוליטי
מתמשך שמקשה לכונן בה ממשלה יציבה .ממשלת
נפתלי בנט (ימינה) ויאיר לפיד (יש עתיד) קרסה לאחר
שנת כהונה אחת ,והבוחר הישראלי נקרא לשוב לקלפי
בפעם החמישית בתוך שלוש וחצי שנים.

אי היציבות הפוליטית ,והעדר יכולת ממשלתית
לתכנן ולבצע תוכניות לטווח בינוני וארוך ,פוגעים
ביכולתה של ישראל לתפקד באופן מיטבי בזירה
הגיאופוליטית .זאת ועוד ,מאחר שהממשלה היוצאת
התבססה על רוב פרלמנטרי זעום ,ונתמכה על ידי
קואליציה שהתאפיינה בקיטוב אידיאולוגי ,יכולתה
לקבל החלטות בתחום המדיני הוגבלה מלכתחילה.
בשנה החולפת הממשלה התמודדה עם משימות פנים
כבדות ,ובראשן ההתאוששות מנזקי מגפת הקורונה.
אלא שבמקביל לאלה ,הזירה הגיאופוליטית מציבה
בפניה אתגרי-חוץ קשים לא פחות :אי-יציבותו הכרונית
של המזרח התיכון ,חתירתה של איראן לפיתוח נשק
גרעיני ולהגמוניה אזורית ,האיום שמציב חיזבאללה,
סכנת הטרור ושבריריות הזירה הפלסטינית ,שעדות
אחרונה לה היה מבצע "עלות השחר" נגד הג'יהאד
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האסלאמי .לאלה נוספים סימני השאלה הנוגעים
למדיניות ארה"ב בתחומים המשפיעים על חוסנה של
ישראל ועל עוצמתו של משולש היחסים האסטרטגי,
ירושלים-וושינגטון-יהדות ארה"ב.
לצד האתגרים ,השנה החולפת שיקפה גם את עוצמתה
של ישראל כמעצמה אזורית שכלכלתה איתנה,
וששכניה ,המחפשים את קרבתה ,מבקשים להישען
עליה ולשתף איתה פעולה.

הזירה הבינלאומית והתחרות
הבין-מעצמתית
העולם עתיר באתגרים המזינים אחד את משנהו:
המלחמה באוקראינה ,פגעי מגפת הקורונה ,הגרעין
האיראני ,האיום הסיני על טאיוואן ,סכנתו המאיימת
של שפל כלכלי עולמי ,עליית מחירים ,שימוש בנשק
האנרגיה ,אי ודאות בשווקי המזון ,בעיות אקלים
ובצורת .המדינות העניות הן הראשונות לשלם את
מחירם של משברים אלה המעמיקים את העוני
ומאיימים בהחרפת תופעות של רעב ותת-תזונה.
התחרות הבין-מעצמתית מעוררת חשש של שיבה
לאווירת המלחמה הקרה ,ואף להידרדרות לעימות
אלים בשל המשבר החם באוקראינה והמתיחות
שגברה לאחרונה בסוגיית טאיוואן .תחרות זו מעוררת
מחדש את חשיבותו של המזרח התיכון במערך
שיקוליהן של המעצמות.
משבר אוקראינה – ארה"ב ומדינות אירופה פועלות
להכשיל את מהלכיו של נשיא רוסיה ,ולדימיר פוטין,
בהתנהלות זהירה מחשש שיגררו ללחימה ישירה .הן
התחייבו להעניק סיוע צבאי לאוקראינה בשווי של 36
מיליארד דולר ומפעילות חזית כלכלית נגד מוסקבה
הכוללת סנקציות מקיפות .ההלם שאחז באירופה
לנוכח הפלישה ,והאיום הרוסי המרומז לאפשרות של
הפעלת נשק גרעיני ,הפיחו חיים חדשים בנאט"ו ועוררו
את נכונותו להגן על ערכי המערב .ביטוי להתעוררות
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זו הוא בקשתן של פינלנד ושוודיה להצטרף לברית.
עם זאת ,היכולת להעמיד חזית עולמית מאוחדת נגד
רוסיה מוגבלת .סין אינה מעוניינת במפלה רוסית
שתחזק את מעמדה של המתחרה האמריקנית והיא
מסייעת למוסקבה באמצעות שילובה במערכת
פיננסית אלטרנטיבית.
משבר אוקראינה ומשברים אחרים חשפו בחודשים
האחרונים את העובדה שהעולם מקוטב במישורים
שונים ,ועל כן קשה להחזיק בו בריתות יעילות המכסות
את כל מנעד האתגרים .כך לדוגמה מערך ה"קוואד"
(ארה"ב ,הודו ,אוסטרליה ויפן) ,שנועד להציב מחסום
למאמצי סין להשתלט על ים סין הדרומי ,אינו מאוחד
ביחסו למוסקבה .הודו ,כמו מדינות רבות נוספות
שאותן ארה״ב מנסה לגייס למערכה זו ,לא שותפה
למשטר הסנקציות נגד רוסיה ומייבאת ממנה כ20-
אחוז מתצרוכת הנפט שלה.
ארה"ב  -הפלישה הרוסית לאוקראינה הביאה לשינוי
דגשים בשיח האמריקני על מדיניות החוץ .בראשית
כהונתו ,הנשיא ג׳ו ביידן הגדיר את התחרות הבין
מעצמתית כמאבק בין דמוקרטיה לבין אוטוקרטיה
והבטיח שהדיפלומטיה האמריקנית תקדם ערכים של
חירות וזכויות אדם .הכורח להתמודד מול התנהלות
אגרסיבית של רוסיה וסין אילץ את ארה"ב לשנות
דגשים אלה ,ולשתף פעולה עם משטרים הרחוקים
מהתנהלות דמוקרטית .המדיניות השואבת השראה
מהאתוס הליברלי-דמוקרטי ומדגישה את "העוצמה
הרכה" ביחסים הבינ"ל ,פינתה מקום למדיניות של
״ריאל-פוליטיק״ .הביטוי הבולט לכך היה ב'עלייה
לרגל' של הנשיא ביידן לסעודיה ולחיצת היד עם
מוחמד בן סלמאן ,שליטה בפועל של הממלכה
האחראי לרצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י ,ומי שביידן
הכתירו בתקופת קמפיין הבחירות כ"מנודה".
המוטיב המרכזי של המדיניות האמריקאית
המעודכנת נשען על הכותרת "סדר עולמי המושתת

על כיבוד החוק הבינ"ל" .מדינות שאינן פועלות
למוטט סדר זה כשרות להימנות על המחנה המערבי.
1
בהקשר למזרח התיכון ,הסביר הנשיא ביידן ברוח זו:
"ככול שהעולם הופך תחרותי יותר והאתגרים שמולנו
יותר מורכבים ,נהיה לי רק ברור יותר עד כמה שזורים
האינטרסים של אמריקה עם הצלחתו של המזרח
התיכון" .בעיניים אמריקניות ,שאיבת נפט מואצת
במזה״ת תקטין את כוח הסחיטה של רוסיה ותמתן
את עליית מחירי האנרגיה .בהמשך לכך הבטיח ביידן
כי "לא נטוש ולא נותיר חלל כדי שיתמלא על ידי סין,
רוסיה או איראן" .הנשיא הכריז על מדיניות אמריקנית
חדשה במזרח התיכון ,ופירט את הגיונה ועקרונותיה
מקובצים בחמישה אשכולות .להלן עיקרם:
1.ארה"ב תתמוך ותתגבר את כוחן של המדינות
המכבדות את הסדר הבינ"ל.
2.ארה"ב לא תאפשר פגיעה בנתיבי הים במזרח
התיכון ,או שליטה של מדינה אחת על רעותה.
3.ארה"ב תפעל להוריד מתחים וליישב סכסוכים.
היא מחויבת לכך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני
לעולם.
4.ארה"ב תטפח קשרים מדיניים ,כלכליים
וביטחוניים עם מדינות האזור תוך כיבוד ריבונותן.
5.ארה"ב תקדם זכויות אדם ואת הערכים החקוקים
באמנת האו"ם.
מדינות המזה"ת אינן נלהבות לקחת צד בתחרות הבין
מעצמתית .הודעת הנשיא על שינוי במדיניות החוץ
מעוררת אצלן סימן שאלה כפול.
הראשון הוא על כוחו של הנשיא האמריקני למלא
הבטחות .בסקר מחודש יולי  2022התברר שקרוב ל60-
אחוז מאזרחי ארה"ב אינם מרוצים מתפקודו .במפלגה
הדמוקרטית מתרבים הקולות הקוראים להחליף
את המנהיג המבוגר (ביידן יציין בקרוב את שנתו
השמונים) לקראת המרוץ לנשיאות בנובמבר .2024

סימן השאלה השני נוגע לאמינותה של ההודעה
על שינוי מדיניות .ארה"ב הצטיירה עד לאחרונה
כמי שמעדיפה להתרכז באתגרי פנים ,מתמקדת
במאבקה בסין ,ובמקביל מצמצמת מעורבות בזירות
האחרות ,מפחיתה בחשיבותו של המזרח התיכון,
ומותירה וואקום גיאופוליטי ששואב אליו את
המתחרות .לעומתה ,רוסיה וסין מפגינות נחישות
בחתירתן ליתר מעורבות בעיצוב הסדר העולמי
ולהרחבת אזורי ההשפעה שלהן .בעוד שהפלישה
הרוסית לאוקראינה מלמדת על התיאבון האסטרטגי
של מוסקבה ,הנסיגה האמריקנית החפוזה
מאפגניסטן מלמדת על רפיון אסטרטגי מצדה של
ארה"ב( .וזאת ,למרות הצלחות אמריקניות בסיכול
ממוקד של מנהיגי טרור כדוגמת החיסול מן האוויר
של מנהיג אל-קאעידה איימן א-זוואהירי) .ברוח זו
עולים גם ספקות ביחס לשאלה האם ארה"ב תיחלץ
לעזרת טאיוואן במקרה שסין לא תסתפק בתרגילים
2
צבאיים ותתקוף את האי השכן.
רוסיה  -רוסיה נפגעת מהסנקציות המופעלות
נגדה וכלכלתה תצטמק השנה ב 6-אחוז .בטווח
הארוך ,הנזקים יהיו כבדים הרבה יותר ,תוצאת
עזיבתן של כ 1000-חברות בינ"ל ,אובדן שווקים,
בריחת מוחות ועוד .עם זאת ,נראה שבטווח הקרוב
יש בידיה מספיק משאבים בכדי להוסיף ולנהל
את המלחמה באוקראינה .הנשיא פוטין הגיב על
הסנקציות במלחמה כלכלית ,ועושה שימוש בנשק
האנרגיה .כך לדוגמה ,כאשר נשיא טורקיה ארדואן
התבקש להסכים לצירוף שבדיה ופינלנד לנאט"ו,
הודיעה גזפרום הרוסית על הפסקת הזרמת הגז
לטורקיה .החורף הקרב יהיה מבחן לכוח העמידה
של אירופה ,שלאחר שחוותה גלי חום קיצוני ובצורת
חריפה בקיץ ,תצטרך להתמודד עם השלכות העלייה
התלולה במחיר הגז שמחירו ביבשת גבוה עתה פי
עשרה ויותר מן המחיר הממוצע בעשור האחרון.
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בזירה המזרח תיכונית ,לנוכח מאמצי ארה"ב לדחוף
להקמת מערך אזורי נגד האיום האיראני ,פוטין מהדק
את יחסי ארצו עם טהרן .בביקורו שם בחודש יולי
קידם הסכם שעל פיו רוסיה תשקיע  40מיליארד
דולר בפיתוח שדות הנפט והגז של איראן .במקביל,
סוכנות החלל הרוסית סייעה בשיגור לוויין איראני
בעל יכולות ריגול לחלל .ארה"ב פרסמה ,שרוסיה
בוחנת רכישת מל"טים התקפיים מתוצרת איראן.
סין –  146מדינות הצטרפו עד כה ליוזמת "חגורה
ודרך" של סין ,ועובדה זו מבטאת את הכרת העולם
בעוצמתה הכלכלית של
המלחמה
סין ואת הרצון לעשות אתה
באוקראינה
עסקים .בחישוב של תוצר
מעוררת דילמה מקומי גולמי ( )GDPסין היא
אסטרטגית :עד הכלכלה השנייה בגודלה
כמה על ישראל
בעולם וצפויה להדביק את
להתייצב תחת
ארה"ב ב .2028-היא כופה את
הדגל האמריקני רצונה בהונג-קונג ,מתריסה
כלפי שכנותיה בים סין הדרומי
והמזרחי ,מאיימת על טאיוואן ,שוללת זכויות אדם
ומתעמרת במיעוט המוסלמי .סין מבססת בהתמדה
גם את חדירתה למזה"ת המהווה עבורה מקור
אנרגיה ,שוק מתפתח לתוצרת ותחנת מעבר לשוקי
אירופה .ב"חגורה ודרך" חברות יותר מ 20 -מדינות
ערביות .בעשור האחרון בייג'ינג חתמה עם רובן
הסכמים אסטרטגיים ובמסגרתם השיגה חוזי ענק
לבניית תשתיות ולאספקת אנרגיה .בשנת  2021עמד
הסחר בין סין לבין העולם הערבי על  330מיליארד
דולר ,עלייה של יותר משליש לעומת השנה שקדמה
לה .המאבק האמריקני מול סין ממריץ את בייג'ינג
להדק את הקשרים גם עם איראן ולחלצה מן הבידוד
והסנקציות המוטלות עליה .אחת העדויות לכך הוא
ההסכם האסטרטגי שנחתם במרץ  ,2021ושבו סין
התחייבה להשקיע במשך  25שנה  400מיליארד דולר
בתשתיות באיראן תמורת אספקת נפט במחיר מוזל
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(אין להתפלא על כך שאיראן היתה מהמדינות שגינו
את ביקור ננסי פלוסי בטאיוואן).
המעצמות וישראל – המתח הבין-מעצמתי מחייב את
ישראל לנווט בזהירות כדי להגן על האינטרסים שלה,
ולצד האתגרים מייצר לה גם יתרונות והזדמנויות .אם
ארה"ב אכן תבלום את מגמת הנטישה של האיזור ,כפי
שהבטיח הנשיא ביידן ,זה יהיה הישג לישראל .ללא
נוכחות אמריקנית ,האזור שואב אליו את רוסיה ואת
סין ששיקוליהן נעדרי סנטימנטים כלפי ישראל.
המלחמה באוקראינה מעוררת דילמה אסטרטגית:
עד כמה על ישראל להתייצב תחת הדגל האמריקני,
להשתלב במאבק כנגד רוסיה וסין ,ולסכן אינטרסים
ביטחוניים וכלכליים המחייבים טיפוח יחסים עם
יריבותיה של ארה"ב .מצטרפת לשאלה זו גם התלבטות
ערכית :האם מדיניות החוץ של ישראל צריכה לתת
משקל יתר לשיקול המוסרי ,גם כאשר יש לכך מחיר
ביטחוני או כלכלי .לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה
ישראל נזהרה מנקיטת מהלכים גורפים של תמיכה
באוקראינה .מגעי התיווך שקיים ראש הממשלה
נפתלי בנט עם רוסיה ואוקראינה סייעו לישראל להלך
בין הטיפות ונועדו להגן על רווחתם של יהודי רוסיה
ואוקראינה ולשמור על מנגנון התיאום עם הכוחות
הרוסיים בסוריה ,כדי להבטיח חופש פעולה לחיל
האוויר הפועל נגד מטרות איראניות.
רוסיה אינה מהססת לשדר מסרים מרתיעים כאשר
אינה שבעת רצון ממהלכיה של ישראל ומהצהרות
מנהיגיה .כך ,כאשר שר החוץ יאיר לפיד שהגדיר
באפריל את הרג האזרחים בעיירה בוצ'ה "פשע
מלחמה" .כך ,כאשר ישראל פגעה בשדה התעופה
של דמשק בחודש יוני ,השגריר הישראלי זומן לשיחת
נזיפה ומוסקבה דחפה להחלטת גינוי של ישראל
במועצת הבטחון .כך אפשר לפרש גם את המשבר
ביחסי רוסיה עם הסוכנות היהודית .שלטונות רוסיה
פסקו שפעילות הסוכנות אינה חוקית (משום שהיא

אוספת נתונים על אזרחים רוסיים) ,וראש הממשלה
לפיד הצהיר בתגובה כי "סגירת משרדי הסוכנות
תהיה אירוע חמור שישליך על היחסים" (השיחה
הטלפונית שהתקיימה עם חתימת שורות אלה בין
הנשיא הרצוג לנשיא פוטין והוגדרה כטובה ,מסתמנת
כאבן דרך חיובית בדרך לסיום המשבר).
התחרות הבין מעצמתית משליכה כצפוי גם על
יחסי ישראל וסין ,שותפת הסחר השלישית בעולם
של ישראל .ארה"ב לוחצת למתן את מעורבות
סין בבניית תשתיות בישראל ולהגביל העברה של
טכנולוגיות ישראליות מתקדמות לידיים סיניות.
ככול שיחריף העימות בין ארה"ב לבין סין ,כך עלולה
הזדהותה של ישראל עם ארה"ב לעורר עויינות סינית
כלפיה .במקביל ,ירושלים תיאלץ להיות קשובה
יותר לדרישותיה של וושינגטון בנושאים שונים ,כמו
מעורבותה של חברה סינית בניהול נמל חיפה (ארה"ב
הזהירה שאוניות הצי הששי לא יפקדו את הנמל
מחשש לריגול ולוחמת סייבר).

האיום האיראני
גורלו של המו"מ על חתימתו של הסכם גרעין מחודש
עם איראן קרב להכרעה .הסנקציות הקשות שהוטלו
על איראן ,המצב הכלכלי הבעייתי (מחסור חמור
במים ,הפסקות חשמל ,הפגנות) ופעולות הסיכול
השונות המיוחסות לישראל לא בלמו את התקדמות
פרויקט הגרעין האיראני ולא מנעו את חתרנותה
האזורית .איראן מוסיפה להכין תשתיות תקיפה נגד
ישראל ,לספק אמל"ח מתקדם לחיזבאללה ולפעול
באמצעות מליציות הסרות למרותה לדחיקת הנוכחות
האמריקנית שנותרה באזור .איראן מתגאה כי הקימה
צבאות הנתונים למרותה במרחב כולו :חיזבאללה
בלבנון ,החות'ים בתימן ,מיליציות בעיראק ובסוריה
וארגונים פלסטינים אוהדים (בדגש על הג'יהאד
האסלאמי ).בגופי ההערכה בישראל ובעולם אין

מחלוקת שטהרן קרובה לפצצה גרעינית יותר מאי
פעם .שר הביטחון בני גנץ העריך שאיראן העשירה
כבר כ 50 -ק"ג אורניום לדרגה של  60אחוז (לפצצה
גרעינית אחת דרושים  25ק"ג אורניום בדרגת העשרה
של  90אחוז ).תא"ל עמית סער ,ראש חטיבת המחקר
של אגף המודיעין בצה"ל ,הסביר באפריל כי בנוסף
לאורניום המועשר על איראן לפתח מנגנון פיצוץ
וטיל בליסטי שמסוגל לשאת את הפצצה" :האיראנים
נמצאים ,להערכתנו ,במרחק של כשנתיים מהשלב
האחרון ",קבע.
השיח בין ישראל לבין ארה"ב
בסוגיית הגרעין התנהל בגופי ההערכה
בשנה החולפת ללא עימותים בישראל ובעולם
אין מחלוקת
פומביים כגון אלה שהתגלעו
שטהרן קרובה
בתקופת ממשלת בנימין נתניהו
וממשל הנשיא ברק אובמה ,אך לפצצה גרעינית
יותר מאי פעם
אין בכך כדי להעיד שוושינגטון
קיבלה את תביעותיה של
ישראל אם וכאשר תהיה
הסכמה על חתימה מחודשת
על הסכם גרעין עם איראן .ישראל מסתייגת מהסכם
שמאפשר בסיומו לאיראן להתקדם לפצצה ,שנעדר
פיקוח אפקטיבי ,שאינו בולם את פיתוחם של טילים
בליסטיים ושאינו עוצר את חתרנותה האזורית.
היא מעדיפה חזרה למדיניות של "לחץ מקסימלי",
העמקת הסנקציות ,והגברת הבידוד של איראן –
במקביל לגיבוש תוכנית בלימה צבאית מעשית .אלא
שארה"ב ,שאינה מעוניינת להישאב לעימות צבאי
עם איראן ,מותירה את המאמץ להשגת התיקונים
שדורשת ישראל למועד שלאחר חתימת הסכם.
ראוי לציין כי בדרג הבכיר בישראל ,יש גם המצדדים
בחידוש ההסכם .הם אינם סבורים שיהיה בכך כדי
להסיר את איום הגרעין האיראני ,אך מקווים לקנות
זמן יקר כדי להיערך לקראת הבאות.
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טהרן נאחזת בפרישת הנשיא דונלד טראמפ מהסכם
הגרעין כהסבר לכך שאינה מחויבת למגבלותיו .היא
מפתחת ומפעילה צנטריפוגות מתקדמות ,מעשירה
אורניום לרמה של  60אחוז (ההסכם התיר רמה של
 3.67אחוז) ואף מייצרת אורניום מתכתי (חומר חיוני
בתהליך ייצור ליבה של נשק גרעיני ).האיראנים
השביתו "עד לחתימתו של הסכם חדש" את פעולתן
של מצלמות המעקב שהתקין האו"ם באתרי הגרעין,
והם דוחים את תביעת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה
אטומית (סבא"א) לספק הסבר ל"תיקים הפתוחים":
אותם מקרים שבהם נמצאו שרידי אורניום מועשר
באתרים שונים .במהלך המו"מ איראן דרשה להסיר
את משמרות המהפכה מרשימת הטרור האמריקנית,
אך בלחצה של ישראל ,הנשיא ביידן התחייב להתנגד
לכך "גם במחיר של ויתור על חידוש הסכם הגרעין".
הרטוריקה המלווה את משבר הגרעין אף היא מחריפה.
כמאל חראזי ,נשיא המועצה האסטרטגית ליחסי חוץ
התרברב בחודש יולי כי לאיראן יש יכולת טכנית לייצר
פצצה גרעינית אם תרצה בכך ,וראש הממשלה לפיד
 במה שהתפרש בתקשורת כתגובה  -אמר בטקסהחילופים של ראש הוועדה לאנרגיה אטומית בחודש
אוגוסט כי "היכולות האחרות של ישראל שומרות
עלינו בחיים".
שני התסריטים ,הן חתימה על הסכם והן ויתור עליו,
מותירים את סוגיית איראן פתוחה .אם ייחתם הסכם,
הוא צפוי להיות פגום ,משום שיאפשר לאיראן
להתקדם בחשאי ליצור נשק גרעיני ,לא ימנע את
חתרנותה ויעמיד לרשותה  -לאחר הסרת הסנקציות
 עשרות מיליארדי דולרים לתגבור תוקפנותה .ראשהמוסד ,דוד ברנע ,הכתיר את ההסכם המסתמן
כ"הונאה" ,לדבריו ,איראן לא תמלא את חלקה והמערב
לא ייסוג מן ההסכם עקב כך .במקביל ,ישראל עלולה
לעמוד מול לחץ אמריקני לא לפעול נגד איראן כדי לא
לסכן את שרידותו של ההסכם .מצד שני ,אם יתברר
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כי הסכם אינו בר השגה ,איראן עלולה להאיץ את
מאמציה להצטייד בנשק גרעיני ,כאשר במקביל צפויה
הגברה של מאמצי הסיכול של ישראל .ראש הממשלה
בנט הצהיר בריאיון לשבועון אקונומיסט בחודש יוני כי
"ישראל מפעילה דוקטרינת תמנון ...איננו הולכים על
הזרועות של התמנון אלא על הראש עצמו ".הרמטכ"ל
אביב כוכבי הבהיר בחודש יולי כי ההיערכות לתקיפת
תוכנית הגרעין של איראן עומדת במוקד ההכנות של
צה"ל.
החרפת העימות הצבאי בין ישראל ואיראן (שבשנה
האחרונה כלל גם העמקה של מלחמת הסייבר)
עלולה להביא למתח בין ירושלים לבין וושינגטון בשל
הסתייגותה של ארה"ב מהאפשרות שתיגרר לעימות
צבאי עם איראן .ישראל ניצבת אפוא מול דילמה
מייסרת :כיצד להרחיק את איום הגרעין האיראני
בלי לגלוש למשבר עם בת בריתה היחידה .ב"הצהרת
ירושלים" שנחתמה במהלך ביקורו של ביידן בישראל
בחודש יולי הנשיא התחייב "לעולם לא לאפשר לאיראן
להשיג נשק גרעיני" וכן ,שארה"ב "מוכנה להשתמש בכל
רכיבי העוצמה הלאומית שלה כדי להבטיח תוצאה זו".
במענה לשאלה בריאיון ביידן הבהיר שיעשה שימוש
בכוח "כמוצא אחרון ".השאלה שנותרת פתוחה היא
מידת אמינותה של הצהרה זו ,כאשר הגדרת נקודת
הזמן שבה אכן יידרש שימוש בכוח "כמוצא אחרון"
נתונה לפרשנויות.

המזה"ת  -איומים והזדמנויות
המרחב המזרח תיכוני מתאפיין באי-יציבות כרונית
ומועיד לישראל סכנה מתמדת של הידרדרות
לעימותים אלימים מול איראן ,חיזבאללה ,סוריה,
והפלסטינים בעזה וביו"ש .על רמת הנפיצות מעיד
מבצע "עלות השחר" בראשית אוגוסט ,שבו פגע
צה"ל בבסיסי הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני וחיסל
בכירים משורותיו .לעבר ישראל שוגרו במהלך המבצע
כאלף רקטות (כ 300 -יורטו בידי סוללות כיפת ברזל

בהצלחה של  97אחוז) .עדות נוספת מצויה בסיכומי
שנת  2021שעורך צה"ל ואשר מלמדים על עלייה
בפעילותו ההתקפית במסגרת המב"מ " -המערכה בין
מלחמות"  -מעל אלף תקיפות בזירות השונות.

מרץ ,שבה השתתפו שרי החוץ של ארה"ב ,מצרים,
מרוקו ,איחוד האמירויות ובחריין ,היא ביטוי לרוח
האזורית החדשה .בכירים ישראלים מבקרים תדיר
3
בבירות הערביות.

האזור רווי בסכסוכים ובמגמות חברתיות ופוליטיות
המערערות את יציבותו .פגיעתה של מגפת הקורונה
התווספה לתחלואי האזור השורשיים :מלחמות ,טרור,
גלי פליטים ,משברים הומניטריים ,כלכלה מדשדשת,
שחיתות ,אבטלה ,ומערכות שלטון כושלות .סקר
שנערך במהלך המחצית הראשונה של  2022ברחבי
המזה"ת עבור ה BBC-גילה כי רוב הנשאלים מסכימים
עם הטענה "שתחת משטר דמוקרטי הכלכלה חלשה".
ואכן ,גם אזרחי טוניסיה ,אחרונת המדינות הערביות
שהאביב הערבי הותיר בהן את רישומו ,העניקו לנשיא
סמכויות דיקטטוריות במשאל העם ביולי.

ארה"ב פועלת להעמיק את שיתוף הפעולה האזורי
בהיערכות להגנה אווירית מפני טילים ומזל"טים
איראנים .שר הביטחון בני גנץ גילה כי מערך זה
כבר הביא "לסיכול ניסיונות איראנים לאתגר את
ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון" .איראן מצדה
פועלת להרתיע את מדינות המפרץ ומאיימת בגלוי
כי הן תיפגענה אם יעמיקו קשריהן עם ישראל.
שיעור הייצוא הביטחוני הישראלי למדינות המפרץ
החתומות על הסכמי אברהם ,גדל ב 2021-בכ30%-
לעומת השנה הקודמת .שדות הגז הישראלים חיזקו
את מעמד ישראל באגן המזרחי של הים התיכון
ומהווים בסיס לשיתופי פעולה עם יוון ,קפריסין,
מצרים ואף טורקיה .בחודש יוני ,במסגרת מפגש
פורום הגז השל מזרח הים התיכון ( )EMGFבקהיר,
שרת האנרגיה קארין אלהרר חתמה על מזכר הבנה
משולש עם מצרים והאיחוד האירופי לאספקת גז
ישראלי לאירופה דרך מצרים.

המשבר הכלכלי העולמי ואי הוודאות בנוגע למחירים
בשוקי המזון מעלים את שיעורי העוני באזור
ומאיימים על יציבותו .על פי הבנק העולמי עלייה
באחוז אחד של מחירי המזון מעבירה עוד  10מיליון
בני אדם למצב של עוני קיצוני .אוכלוסיית המזרח
התיכון חשופה לנוסחה אימתנית זו בהיותה אזור
שכמות מוצרי היסוד שהוא צורך עולה על הכמות
שהוא מייצר (כ 70-מיליון סובלים מתת תזונה).

הנה מספר התפתחויות בשנה החולפת במזה"ת שיש
להן השפעה על חוסנה של ישראל:

מבחינת ישראל ,נתוני הזירה המורכבים עתירים
באיומים אך גם בהזדמנויות .האיום האיראני דוחף
את העולם הערבי לשתף פעולה עם ישראל.
החולשה הפלסטינית והעייפות מעיסוק בעניינם
מקלים על השליטים הערביים להתקרב לישראל.
מאז חתימת "הסכמי אברהם" באוגוסט  2020חלה
התפתחות ביחסים עם איחוד האמירויות ,בחריין
ומרוקו .חצי מיליון ישראלים ביקרו עד עתה במפרץ.
סעודיה מתנה את נירמול יחסיה עם ישראל בפתרון
הבעיה הפלסטינית ,אך התירה למטוסי ישראל לטוס
בשמיה .התכנסותה בישראל של פסגת הנגב בחודש

סוריה – הנשיא בשאר אסאד שולט על כשני-שליש
משטחה המקורי של ארצו .רוב מדינות ערב השלימו
עם המשך שלטונו וחידשו ברמות שונות את הקשרים
עם משטרו .שטחה של סוריה משמש את איראן
לבניית תשתית צבאית כנגד ישראל .היא מאמנת
מליציות מקומיות הסרות למרותה ומעבירה אמצעי
לחימה מתקדמים לחיזבאללה בלבנון .ישראל מנהלת
מאבק מתמשך נגד פעילות זו ,אך החרפת התחרות
הבין מעצמתית ,שמחדדת מתחים בין מוסקבה
לירושלים ,עלולה להקשות על פעילות חיל האוויר
מעל שמי סוריה.
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לבנון – המדינה שרויה במשבר כלכלי עמוק במיוחד.
המטבע איבד  90אחוז מערכו ,כ 80-אחוז מהתושבים
הידרדרו לעוני ,התשתיות קרסו ויש מחסור במזון,
תרופות ,דלק ומוצרים חיוניים נוספים .הממשלה
לא מצליחה לעמוד בתנאי הבנק העולמי כדי לקבל
ההלוואה שביקשה בסך של  3מיליארד דולר .לבנון
זקוקה להכנסות כאוויר לנשימה ועל רקע זה חידשה
בראשית  ,2022בחסות ארה"ב ,את המו"מ עם ישראל
לקביעת קו הגבול הימי ,כדי שיהיה ניתן להתחיל
ולפתח את שדות הגז שלחופה.
למרות שבבחירות לפרלמנט
סעודיה
בחודש מאי חיזבאללה ובני
מתמרנת בין
בריתו איבדו את הרוב שהיה
המעצמות
להם ,השפעתו של הארגון
ומנהלת דיאלוג
לא נשחקה משמעותית.
עם טהרן שעלול
חיזבאללה ממשיך לבנות
לסדוק את
את כוחו הצבאי ובסיועה של
החזית שבה
איראן ממוקד בפרויקט דיוק
מעוניינת ישראל
הטילים .לכאורה ,לארגון אין
עניין במלחמה נוספת עם
ישראל ,אך במצב שבו המדינה מתפוררת ,הידרדרות
עלולה להתרחש גם ללא תכנון .במקרה כזה ישראל
תתמודד מול צבא מאומן שברשותו כ 140,000 -טילים
ורקטות שחלקם מדויקים .חיזבאללה אותת על כוונותיו
ויכולותיו כאשר שיגר ביולי ארבעה מזל"טים (שיורטו)
לאסדת הקידוח בשדה הגז כריש .ממשלת לבנון גינתה
את המהלך ,אך מזכ"ל חיזבאללה נסראללה לא נרתע
ואיים כי כול שדות הגז של ישראל נמצאים בהישג
ידו של הארגון .צה"ל מתכונן להידרדרות ונערך גם
להפעלת כוחות יבשה בעומק השטח הלבנוני .בתרגיל
מלחמה שקיים הופעל תרחיש שבו משוגרים לישראל
 1500רקטות וטילים מידי יום.
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ירדן – ממשלת בנט-לפיד פעלה לחיזוק היחסים
עם ירדן ,שכלכלתה נתונה במשבר מתמשך .בשנה
החולפת התקיימו מספר מפגשים של מנהיגי ישראל
עם מלך ירדן ,אך האירועים האלימים שיזם החמאס
בהר הבית בתקופת הרמדאן השיבו את אווירת
המתיחות ליחסים .ראש ממשלת ירדן ברך את "מי
שמשליכים אבנים על הציונים המטמאים את מסגד
אל-אקצה בתמיכת הממשלה הישראלית" .האירועים
לימדו כי יחסי ישראל-ירדן מוסיפים להיות רגישים
לסוגיה הפלסטינית (מעל מחצית מאוכלוסיית ירדן
היא ממוצא פלסטיני) .כדי להפיג את המתיחות,
ראש הממשלה לפיד נפגש עם המלך בארמונו ביולי,
ובהמשך ,הממשלה החליטה להאיץ את הפעלתו של
אזור התעשייה המשותף "שער הירדן" הצפוי להעסיק
כעשרת אלפים עובדים ירדנים.
סעודיה – מוחמד בן סלמן ,מנהיגה בפועל של סעודיה,
רשם הישג משמעותי כאשר הנשיא ביידן ביקר בריאד
והפגין בכך הכרה אמריקנית מחודשת בחשיבותה
של סעודיה בעידן של תחרות בין-מעצמתית .התברר
שארה"ב לא יכולה להותיר את הממלכה המחזיקה
ב  16אחוז מעתודות הנפט העולמיות להשפעה
רוסית וסינית .אלא שסעודיה אינה ממהרת להתמסר
לארה"ב והיא ספקנית ביחס לנכונותה של וושינגטון
לבוא להגנתה בשעת מבחן .ריאד לא מתכוונת לפגוע
ביחסיה עם סין הרוכשת רבע מכלל תפוקת הנפט
הסעודית וגם לא עם מוסקבה .יורש העצר הסביר כי
היענות לבקשת ביידן להגביר את יצור הנפט תלויה
בתיאום עם קבוצת חברות אופ"ק +הכוללת גם את
רוסיה .לאחר ביקורו של הנשיא האמריקני שוחח
יורש העצר טלפונית עם פוטין כדי להפגין כי התיאום
עם רוסיה לא נשחק .ואכן ,ההחלטה שהתקבלה
באופ"ק +להגדיל אך במעט את יצור הנפט הייתה
רחוקה מציפיותיו של ביידן .ליורש העצר תוכניות
רבות יומרניות לפיתוח הממלכה והוא מבקש להגן על
ביטחון מתקני הנפט .הוא בוחר לתמרן בין המעצמות

ואף מנהל דיאלוג עם טהרן שעלול לסדוק את החזית
האזורית שבה מעוניינת ישראל נגד תוקפנותה של
איראן .לחצי ארה"ב שייתן מעמד פומבי ליחסים
החשאיים שהממלכה מנהלת עם ישראל נדחו ,מלבד
היתר לחברות התעופה של ישראל (מבלי לנקוב בשם
המפורש) לטוס בשמי סעודיה .שר החוץ הסעודי,
הבהיר את דרישות ארצו מישראל :מימוש יוזמת
השלום הערבית והתחייבות לכינון מדינה פלסטינית
שבירתה מזרח ירושלים.
מצרים – למרות שהכלכלה המצרית מוסיפה לצמוח
(כ 6-אחוז בשנה האחרונה) ,היא סובלת ממחסור
במט"ח שעורר לאחרונה חשש שמצרים תתקשה
לפרוע חובות .המדינה נפגעה מהמלחמה באוקראינה
ומעליית מחירי הנפט והדגנים .ההסכם שהושג בחודש
יולי לאפשר יצוא דגנים מנמלי הים השחור הקל על
המצב (אוקראינה ורוסיה הן מקור החיטה העיקרי
של מצרים וגם מקור לתיירים רבים) .היעדר פתרון
למחלוקת על סכר רנסנאס שאתיופיה משלימה את
הקמתו וכבר החלה לאגור בו מים מעוררת חשש
מצרי מפגיעה בכמות מי הנילוס המגיעים לשטחה.
הנשיא סיסי הזהיר ביוני ש"אף אחד לא יגע במים של
מצרים" .אתיופיה עשויה להיות מופתעת מקשיחותו.
סיסי לא בורר באמצעים ומדכא ביד קשה את מתנגדי
המשטר .אירגוני זכויות אדם טוענים כי 60,000
אסירים פוליטיים מוחזקים בבתי הכלא במצרים.
הנשיא המצרי רואה בישראל פרטנר יעיל ,מאפשר
את העמקת שיתוף הפעולה הביטחוני איתה ותורם
להרגעת רצועת עזה (בעקבות הסיוע המצרי להשגת
הפסקת אש בסבב האחרון מול הג׳יהאד האיסלמי
בחודש אוגוסט ,התעוררה מתיחות בין קהיר
לירושלים על רקע טענה מצרית שישראל לא עומדת
בתנאי העסקה).
עיראק – מיקומה כחיץ אפשרי מול איראן ואחזקתה
ברזרבת הנפט החמישית בגודלה בעולם מעידים על

חשיבותה הגיאופוליטית של עיראק ,אלא שהמדינה
מצויה במשבר פנימי קשה .מאז בחירות אוקטובר
 2021הסיעות השונות לא מצליחות להגיע להסכמה
על מינויים של נשיא וראש ממשלה .מאבקי הכוח
הפוליטיים ,המידרדרים גם לאלימות ,מאפשרים
לגורמים הפרו-איראניים לחתור לחיזוק השפעתם
למרות שלא נחלו הצלחה בבחירות.
טורקיה – מדיניותו האגרסיבית של ארדואן בזירה
הבינ"ל לא הביאה מזור לאתגרים המאיימים
מבית :משבר כלכלי המלווה
באינפלציה של כ 80-אחוז
פריצת דרך
ונוכחותם של  3.6מיליון
ביחסים עם
פליטים מסוריה שמעיקים
טורקיה יכולה
על משאבי המדינה .הדאגה
להוביל להגדלה
מהתוצאות הצפויות של
נוספת של הסחר
הבחירות שבאופק (יוני )2023
שלבלב למרות
מוליכה את ארדואן לחרוג
המתח המדיני
מנוהגו שוחר העימותים בזירה
הבינ"ל( ,אם כי על יוון איים
לאחרונה" :כדאי שתתעשתו,
אחרת נפתיע אתכם לילה אחד") .כלפי ישראל
ארדואן נקט השנה בדרך כלל בלשון מפויסת .והוא
לוטש עין לשלב את ארצו במערך יצוא הגז מהאזור.
פריצת דרך ביחסי המדינות סומנה בביקורו של
הנשיא הרצוג באנקרה בחודש מרץ ,ביקור רם דרג
ראשון מאז  .2008בהמשך סוכם בשיחת טלפון בין
ארדואן לראש הממשלה לפיד על החזרה הדדית של
שגרירים .הסחר בין ישראל לטורקיה שליבלב למרות
המתח המדיני ועמד בשנה החולפת על כ 7-מיליארד
דולר עשוי עוד לגדול בזכות ההפשרה המדינית.
עדות לה היה גם בחודש יוני ,בשיתוף הפעולה של
גורמי הביטחון בשתי המדינות בסיכול ניסיון של
סוכני מודיעין איראנים לחטוף ולפגוע בישראלים
המבקרים באיסטנבול.
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הסכסוך הישראלי-פלסטיני
העמקת התחרות הבין-מעצמתית תורמת לדחיקת
הסכסוך הישראלי-פלסטיני מסדר היום העולמי.
בהיעדר מסלול לפתרון מדיני ,ישראל מסתכנת
בגלישה למציאות של מדינה דו לאומית שתאיים על
אופייה היהודי ,אך השנה החולפת הדגישה את היעדר
הבשלות להתקדם לפתרון קבע של הסכסוך.
המצב בשטחי הגדה ועזה אינו יציב .השחיתות ,היעדר
המשילות והכישלונות המתמשכים לפשר בין החמאס
לפתח ,השחיקה במעמדו של
מבצע עלות
ראש הרשות הפלשתינית אבו
השחר בעזה,
מאזן בן ה 87-והמאבק על
אלימות בהר
ירושתו – כל אלה תורמים למצב
הבית ופיגועים ,דברים זה .הרש"פ מתקשה
מעידים על
להשליט את מרותה ומתגברים
פוטנציאל
אירועים של אלימות ופריעת
ההתלקחות
חוק ,כולל פיגועים נגד ישראל
של הזירה
שמעורבים בהם אנשי בטחון
הפלסטינית
פלסטינים .על כל אלה מתווסף
השיתוק המדיני שמניע גורמים
כאמנסטי ,להכתיר את ישראל
כמדינת אפרטהייד .
ביקורו של הנשיא ביידן ברמאללה לא סימן פריצת
דרך ,למרות שביידן חזר על מחויבות ארצו לפתרון
שתי המדינות על בסיס קווי  67עם חילופי שטחים
מוסכמים .ביידן הבהיר שהתנאים אינם בשלים לקידום
הסדר קבע ובניגוד לציפיות הפלסטינים לא הסיג
לאחור את החלטותיו של טראמפ להכיר בירושלים
כבירת ישראל ולהעתיק אליה את השגרירות .הנשיא
האמריקני הותיר את נציגות אש"ף בוושינגטון סגורה,
ובלחצה של ישראל ,לא הורה על פתיחתה מחדש את
הקונסוליה האמריקנית בירושלים שניהלה את הקשר
עם הרש"פ .על רקע התסכול הפלסטיני מעמדותיה
של ארה"ב בעניינם ,הרש"פ יצאה בהודעת תמיכה
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גורפת בסין בעקבות ביקורה של יו"ר בית הנבחרים
פלוסי בטייוואן ומושמעים איומים לנצל את המושב
הקרוב של עצרת האו"ם (ספטמבר) למהלך "דרמטי"
כגון ביטול ההכרה ההדדית בין אשף וישראל ודרישה
להכרה מלאה במדינת פלסטין.
תזכורת לסכנת הגלישה למציאות של מדינה
דו-לאומית מופיעה בממצאיו של סקר שיזם מכון
וושינגטון ואשר מצביע על תהליך ׳התמתנות׳
בעמדותיהם של תושבי מזרח ירושלים הפלסטינים.
 63%מהנשאלים מסכימים עם האמירה" ,יהיה
עדיף לנו אם היינו חלק מישראל מאשר ברש"פ
או בטריטוריה שבשליטת חמאס" .בהתאם ,במזרח
ירושלים מופיעים ניצני התארגנות ראשוניים להשתתף
בבחירות העירוניות שיתקיימו באוקטובר  .2023בכירי
הפתח מגנים בחומרה תופעות אלה ,אך ההחלטה
שמשמעותה עשויה להיות דרמטית לאופייה היהודי
של בירת ישראל נתונה בידיים פלסטיניות.
מבצע "עלות השחר" נגד הג'יהאד האסלאמי ,פרצי
אלימות בהר הבית ושורת פיגועי טרור בשנה החולפת
מעידים על פוטנציאל ההתלקחות של הזירה
הפלסטינית .במחצית הראשונה של שנת  2022תועדו
 61פיגועים יזומים ועוד  36אירועי לחימה כתגובה
לפעילות צה"ל .חמאס ,בעידודה של מצרים ,שומר
בדרך כלל על הפסקת האש בגבול הרצועה ,ובחר
שלא להצטרף ללחימה במבצע "עלות השחר" .עם
זאת ,הארגון ממשיך לבנות את כוחו ,ומנהיגיו מעודדים
בגלוי פעולות אלימות וטרור ביו"ש תוך מיקוד בהר
הבית.
רצועת עזה ,מהאזורים הצפופים בעולם ,סובלת
מהיעדר תשתיות ,מחסור במים וחשמל ,אבטלה (50
אחוז) ועוני קשה .משבר האי וודאות בשוק המזון
העולמי ועליית מחירי האנרגיה עלולים להחריף את
המצב הכלכלי ולתרום להידרדרות ביטחונית .התרת
כניסתם של פועלים לשטח ישראל והכוונה להרחיב

מספרם לסך של  30,000ביום סיפקה הקלה ותמריץ
לשמירת השקט( .בעת הקרובה יתברר כיצד השפיע
מבצע "עלות השחר" על יוזמה זו).

משולש היחסים ירושלים-וושינגטון-יהדות
ארה"ב
שמירת חוסנו של "המשולש" ,מכפיל כוח מכריע
לעוצמת ישראל והעם היהודי ,היא אתגר מתמשך
לממשלת ישראל המחייב לשמור הן על אהדה
אמריקאית ,דו-מפלגתית ,כלפי ישראל ,והן על זיקתה
של יהדות ארה"ב ,יותר משליש מבני העם היהודי,
לישראל .האיומים הביטחוניים על ישראל מחייבים
שמירה קפדנית על תמיכת ארה"ב שאין לה תחליף.
יהדות אמריקה מחזיקה עוצמה וכוח השפעה ולכן
מהווה רכיב חשוב במשולש היחסים ירושלים-
וושינגטון-יהדות ארה"ב.
שמירת עוצמתו של "משולש היחסים" אינה מלאכה
פשוטה לנוכח המגמות המאיימות להחליש את חוסנו.
בשל פערי תפיסה וערכים ,ישראל מתמודדת עם קושי
לשמור על אהדה של יהודים צעירים בארה״ב .תופעה
זו מחריפה לנוכח תהליך הקיטוב האידיאולוגי בארה"ב
שהופך את הנושא הישראלי "לתלוי מפלגה" ומקשה
על שמירת האהדה הדו-מפלגתית לישראל.
בקונגרס נשמעים יותר מבעבר קולות חריפים נגד
ישראל ,ועל הנשיא מופעלים לחצים של האגף
הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית להתנות את
התמיכה בישראל בשינוי משמעותי של מדיניותה
בנושא הפלסטיני .טרם שיצא למסעו במזה"ת  80חברי
קונגרס דמוקרטים קראו לנשיא לפעול נגד צעדים
המסכנים את פתרון שתי המדינות .החשש בישראל
הוא שהמגמה הביקורתית הרוחשת באגף הפרוגרסיבי
של המפלגה הדמוקרטית  -שהוא עודנו מיעוט אך
קולני ואסרטיבי  -תחלחל גם אל הזרם המרכזי.

ממשלת בנט-לפיד הצהירה אמנם על כוונתה לטפל
בכמה מהנושאים שהעיבו על יחסי ישראל ויהדות
ארה״ב ,אלא שבהצהרות של רצון טוב אין דרך לפתור
את פער העמדות בנושאי מהות ובראשם השאלה
הפלסטינית 70 .אחוז מיהודי ארה"ב תומכים במפלגה
הדמוקרטית ורובם גם ביטאו תמיכה במדיניות
הנשיאים אובמה וביידן בסוגיית הגרעין האיראני.
הלויאליות של ציבור זה לנשיא מובהקת ( 63%אחוזי
תמיכה ,גבוה בהרבה מאשר בציבור הכללי) .לכן ,יש
חשיבות לנכונותו לסייע בקידום מרכיבי מדיניות
שבהם יש חפיפה – בראייתה של הנהגת יהדות ארה״ב
 בין האינטרס הישראלי והאמריקני .ניהול דיאלוגמעמיק עם הציבור היהודי הדמוקרטי ,שנזנח בשנים
קודמות ,הכרחי בכדי לעורר מחדש את עניינה של
יהדות ארה"ב באתגרים שמולם ניצבת ישראל.

הערות
 .1במועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ 16 ,יולי 2022
 .2סין קיימה תרגילים צבאיים נרחבים בעקבות ביקורה של יו"ר בית
הנבחרים ננסי פלוסי בטאיוואן 2 ,אוגוסט 2022
 .3ראש הממשלה בנט נפגש עם מלך בחריין במנאמה ( 15פברואר
 ,)2022עם נשיא איחוד האמירויות באבו דאבי ( 9יוני ,)2022
הרמטכ"ל כוכבי ביקר במרוקו ( 18יולי  ,)2022ועל פי הוול סטריט
ג'ורנל פגש במרץ  2022בשארם א-שייח את ראשי הצבאות של
סעודיה ,קטאר ,ירדן איחוד האמירויות בחריין ומצרים כדי לתאם
שיתופי פעולה נוכח האיום האיראני
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העם היהודי בתשפ״ב:

אתגרי משילות ,תרבות וקיטוב

השנה החולפת הייתה שנה שלא נצפתה בה העמקה
משמעותית של אף אחד מהאתגרים האקוטיים
הניצבים על דרכו של העם היהודי .עם זאת ,גם לא
נרשמה בה התקדמות כלשהי לקראת התגברות על
אתגרים אלה .התפתחויות בזירה הגיאו-פוליטית,
הכלכלית והחברתית השפיעו על העם היהודי,
ובמידה רבה האפילו על כל התפתחות או מגמת
שינוי פנימית .המלחמה באוקראינה הציבה אתגר של
קליטת פליטים ,בהם עולים יהודים ,בישראל .חוסר
יציבות פוליטי מקרב את ישראל לבחירות נוספות,
חמישיות בארבע שנים ,ובארה״ב נמשך ומעמיק
הקיטוב הפוליטי לקראת בחירות האמצע .תופעות
של אנטישמיות ברחבי העולם ,וברשתות החברתיות,
נמשכו בדומה למגמה שנצפתה בשנים קודמות.
מחקרים על קהילות יהודיות במדינות שונות זיהו
המשך של תהליך השחיקה בחברות במוסדות

יהודים ,שיש לה קשר גם למגמות כלליות של חילון
והתרחקות מזהות המוכרת כ״דתית״ .משבר כלכלי,
ולצידו העדר הסכמה על אמצעים ושיטות ,מקשה על
הרחבת ההשקעות בחיזוק הזהות היהודית ,ומשבר
חברתי-פוליטי מחדד גם בקרב יהודים מחלוקות
שמשתלטות על סדר היום.
בפרק זה נעסוק בזירה הפוליטית בישראל ,במגמות
ארוכות טווח בהקשר לזיקה למסורת ולדת ,וכן
באתגרים הנובעים מהעלייה מרוסיה ואוקראינה
ומהתחזקות המגזר החרדי בישראל .הדיון העיקרי
הנוגע לאנטישמיות מופיע במסגרת המדדים
(בעמוד  )73הדיון העיקרי על מצב הקהילות ברוסיה
ואוקראינה מופיע במסגרת המדדים ונמצא (בעמוד
 )59הדיון העיקרי על מגמות ביחסי ישראל תפוצות
מופיע במסגרת המדדים ונמצא (בעמוד .)81
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קיטוב ומשילות בישראל
בישראל ,ביתה של הקהילה היהודית המרכזית בעולם,
נמשכת זו השנה הרביעית טלטלה פוליטית ,המקשה
על גיבוש קואליציה יציבה ,התוויית ויישום תוכניות
ארוכות טווח ,וגיבוש מענה לסוגיות בוערות .ממשלת
ישראל היוצאת ,והרוב בכנסת שעליה נשענה ,רשמו
כמה הישגים נקודתיים ,ובעיקר הניעו מהלך משמעותי
ותקדימי של שילוב מפלגה ערבית בקואליציה 1.מהלך
זה סימן אפשרות ,גם אם לא ודאות ,של מגמה ארוכת
טווח של העמקת השתלבותם
של ערביי ישראל בעיצוב
בהעדרה של
המדיניות הישראלית ,מתוך
מחלוקת
תחושה של שותפות ואחריות
מדיניות
לגורלה .ומצד שני ,העובדה שהיה
עקרונית חשוב
מהלך קצר-טווח ,שקרס במידה
להבין ממה
רבה בגלל התנגדות (של גורמי
נובע המשבר
אופוזיציה) וחוסר השלמה (של
הפוליטי
גורמי קואליציה) עם השותפות
המתמשך
היהודית-ערבית ,מסמנת גם את
בישראל
האפשרות ההפוכה :שלאחר
ניסיון זה יתברר שהזמן עוד איננו
בשל להעמקת השותפות האזרחית היהודית-ערבית,
ושישראלים – יהודים וערבים – אינם מוכנים לשינוי
התודעתי הנדרש בכדי להביא שותפות כזאת לידי
מימוש.
בתחילת חודש נובמבר אזרחי ישראל יצאו לקלפיות
בפעם החמישית בתוך פחות מארבע שנים ,במה
שהוא למעשה משבר מתמשך ,שמהותו קושי להגיע
להסכמות על אופי והרכב הקואליציה .הקושי מעיד
פחות על מחלוקות משמעותיות הנוגעות למדיניות
בנושאים המרכזיים על סדר היום ,ויותר על קושי
ביישוב פערים של הזדהות עם אישים ,סמלים ,קהילות
ושבטים בחברה הישראלית .בנושאים העיקריים כמו
כלכלה ,בריאות ,האתגר האיראני ,היחסים עם מדינות
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ערב ,ועוד עניינים רבים ,הפערים בין העמדות שמציגות
מפלגות שונות בדרך כלל אינם גדולים .קווי השבר
הפוליטיים ניכרים בהקשר לסוגיות אישיות ,בהקשר
לסוגיות משניות בהשפעתן על חוסנה של ישראל,
שיש להן חשיבות שעיקרה סמלית (כמו סוגיות דת
ומדינה ,לדוגמה ,בעניין הכנסת חמץ לבתי חולים בזמן
הפסח) ,ובהקשר לזהות הקהילתית של קבוצות שונות
(״חרדים״ ,״ערבים״ וכדומה).
קווי שבר אלה מעידים על מחלוקת נמשכת ולעיתים
חריפה על החזון החברתי הישראלי ,שבאופן פשטני
(ומזיק) נהוג לתאר כעימות בין מי שרוצים ״מדינה
יותר יהודית״ לבין מי שרוצים ״מדינה יותר דמוקרטית״.
מסגור שיווקי זה ,שמנהיגי ציבור עושים בו שימוש כדי
להוביל לקיטוב שמשמש אותם פוליטית ,מטשטש את
העובדה שרוב היהודים בישראל רוצים מדינה שהיא
גם יהודית וגם דמוקרטית ,ומחדד את החשדנות של
ישראלים המשתכנעים שמחנה פוליטי אחד אינו מחויב
לדמוקרטיה ושמחנה פוליטי שני אינו מחויב ליהודיות
המדינה .כמובן ,ההזדהות הקהילתית והפער בחזון,
עשויים בהחלט להשפיע גם על מדיניות בנושאים
שונים וחשובים .כך בהקשר לאתגר הצמיחה של
הקהילה החרדית ,ומשמעותה הכלכלית והחברתית
לישראל; כך בהקשר לאתגר השתלבות המגזר הערבי,
והמשמעות שלו לזהותה של ישראל כמדינה יהודית;
כך גם בהקשר לשילובם במערכת קבלת ההחלטות
של קבוצות בעלות תפיסות רדיקליות משני הצדדים.
התוצאה המצטברת היא שישראל סובלת ממשבר
מתמשך ביכולת התפקוד של הממשלה ,שמתבטא
בקושי לבסס המשכיות תפקודית של הרשות
המחוקקת ושל הרשות המבצעת .בהעדרה של
מחלוקת מדינית עקרונית ,חשוב להבין ממה נובע
המשבר ,ולזה אפשר להציע שלושה הסברים משיקים
ומשלימים :הסבר ראשון ,נקודתי ,מתמקד באישים
הפוליטיים המנהיגים את המחנות בישראל ,שיש

ביניהם משבר אמון שמקשה על שיתוף פעולה גם
בתנאים של הסכמה מדינית .הסבר שני קשור למבנה
החברה בישראל ,ולהעדפות שבטיות בתוכה .על פי
נתוני המכון ,הקבוצה החילונית מעדיפה את הערבים
כשותפים פוליטיים ,הקבוצה היותר מסורתית ודתית
מעדיפה את החרדים כשותפים פוליטיים 2.שתי
הקבוצות המובחנות הללו ,ערבים וחרדים ,מהוות יחדיו
כשליש מהאוכלוסייה ,ומחזיקות גם בכוח לאפשר
הקמת ממשלה וגם בכוח למנוע את הקמתה .חלק
מהקושי להקים קואליציה יציבה נובע מההסתייגות
של מחנה אחד משותפות עם הערבים ושל מחנה שני
משותפות עם החרדים (וגם מההעדפות המשיקות של
הנבחרים הערבים והחרדים עצמם).
הסבר שלישי מתקשר למחלוקת עומק על החזון
הראוי לעתידה של ישראל .במדינה מתקיימים כמה
חזונות שיש ביניהם מתח ותחרות ,ולעיתים גם סתירה,
ואלה באים לידי ביטוי בהזדהות האישית והקבוצתית
שצוינה בסעיפים הקודמים .בעידן שבו גם בישראל,
כמו בשאר העולם ,בולט שיח מקוטב ובוטה ,וישנה
החלשות של הממלכתיות המתונה ,ישנו קושי
לקבוצות בעלות חזונות מתחרים לפעול יחדיו אפילו
בנושאים שעליהם ישנה הסכמה.
בשעת הכתיבה מוקדם לקבוע מה יהיו השלכותיה
של תופעה זו על המערכת הפוליטית בשנה הקרובה.
ייתכן שאחד ה״גושים״ יקבל רוב מספיק בכדי להרכיב
קואליציה ללא צורך בפשרות עם מפלגות שמסתייגות
ממנו .ייתכן שרוב כזה של צד אחד יכפה חשיבה
מחודשת על הצד השני .ייתכן גם שמצב הדברים
הנוכחי יימשך (אין סיבה מיוחדת להאמין להבטחות
בנוסח ״לא יהיה סיבוב שישי״ ,כי כאלה היו גם כאשר
דובר על סיבוב ״שלישי״ ,״רביעי״ ו״חמישי״) .מה
שברור :כל עוד לא תיכון בישראל ממשלה יציבה
כלשהי ,שתממש תוכנית עבודה סדורה כלשהי ,הרבה
מהאתגרים הפנימיים והחיצוניים של ישראל ,שחלקם

הם אתגרים שיש להם גם השפעה רחבה על מצב
העם היהודי ,לא יוכלו להתקדם לפתרון .מצב דברים
זה אינו רצוי לישראל ,משום שחלק מהאתגרים הללו
צוברים רבדים נוספים של מורכבות ,וככל שישראל
תאחר להתמודד אתם כך יקשה עליה לעשות זאת
בצורה טובה.

זהות דתית ופוליטית
חוקרים ובעלי דעה החלו להפיץ בשנים האחרונות
את הטענה שהזהות הפוליטית מתגבשת כתחליף
לזהות הדתית של אזרחי רבות
ממדינות המערב 3.לתופעה זו
האם יהודים
יש הסברים מגוונים ,שרבים
משנים עמדה
מהם מתייחסים לשינוי בזירה
פוליטית בגלל
הטכנולוגית כמפתח עיקרי .השקפה דתית,
״הרגלי צריכת מדיה חברתית
או מגבשים
וחדשות סגרו את האמריקנים
עמדה דתית
בתיבות תהודה אידיאולוגיות בהתאם לגישה
שהן עולם לעצמן ...תחושת
פוליטית
מוצאים
שחלקם
החיבור
באינטרנט עשויה להחליף את
4
הרשתות האנושיות שנוצרו בעבר בבתי תפילה״.
לתופעה זו ישנן השלכות רבות על יהודים ,ובהן גם
על יכולתם לשמור על לכידות ולהוריד מתחים ורמת
קיטוב .כך ,משום שתנועת גומלין מרחיקה קבוצות
אלה מאלה – מי שיש ביניהם פערים בתחום הדת,
אינם יכולים להגיע להסכמות גם בזירה הפוליטית,
ומי שיש ביניהם הבדלים בזירה הפוליטית ,מגיעים
למתיחות גם בתחום הדת.
המציאות החדשה-יחסית הזאת מעוררת כמובן
ויכוחים על סיבה ותוצאה ,האם יהודים (ולא יהודים)
משנים עמדה פוליטית בגלל השקפתם הדתית ,או
שמא הם מגבשים את עמדתם הדתית בהתאם לגישתם
הפוליטית .הדעה הרווחת הייתה למשך זמן מסוים
שהדת היא הגורם המחולל עמדות פוליטיות ,אולם
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בשנים האחרונות ישנם לא מעט מחקרים המעלים
השערה שונה :שחברות בקבוצות אנושיות שיש להן
אידיאולוגיה פוליטית מסוימת מכתיבות במידה רבה
גם את החיבור לדת של חברי הקבוצות הללו .ממצאים
מארה״ב 5ומישראל מלמדים על תופעה זו.
כמו בישראל ,גם בארה״ב ניכר הקשר בין אידיאולוגיה
פוליטית לבין פרקטיקה דתית .יהודים שמרנים
פוליטית מקיימים הממוצע הרבה יותר פרקטיקות
יהודיות לעומת יהודים ליברלים פוליטית .לדוגמה,
שמרנים יהודים אומרים שהדת חשובה להם מאוד
פי שלושה יותר מיהודים ליברלים (על פי נתוני פיו:
 41%לעומת  .)12%בהתאם ,ישנו "שיפוע" שקל
לזהות כמעט בכל מבדק הנוגע לאמונות ,התנהגויות
ומחויבויות יהודיות ,הן של יהודי ארה״ב ,והן של
יהודים בישראל .שיעור השמרנים האמריקאים
החברים בבתי כנסת כמעט כפול משיעור הליברלים
( 45%לעומת  .)25%השמרנים אומרים שהם מציינים
את השבת "בצורה משמעותית עבורי" בשיעור גבוה
הרבה יותר ( 53%לעומת  .)33%בישראל ,רק מיעוט
ממי שמגדירים את עצמם ״חילונים לחלוטין״ ,באים
מה״ימין״ או מה״ימין מרכז״ (פחות מחמישית) .לעומת
זאת ,שיעור הישראלים המזוהים עם עמדות ימין
פוליטיות בקבוצות המסורתיות והדתיות גבוה הרבה
יותר 6.בהתאם ,ניכרים פערים בפרקטיקות של מסורת
יהודית (ולא רק כאלה שהן במובהק ״שמירת מצוות״)
גם על בסיס פוליטי .בימין יותר ממחצית היהודים
הישראלים ״לומדים טקסטים יהודים״ ,ולעומת זאת
במרכז פחות משליש ובשמאל פחות מחמישית.
בימין ובימין מרכז כמעט כל היהודים מרגישים ״מאוד
יהודים״ (בימין מעל תשעים אחוז נותנים ציון של 8
ומעלה בסולם של  1עד  ,)10ולעומת זאת במרכז
שיעור זה יורד בחדות (לבערך שבעים אחוז) ,ובשמאל
מרכז ושמאל יורד עוד יותר (לסביבות ארבעים-
חמישים אחוז).
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כל זה אינו חדש ,אך השלכותיו האפשריות יחסית-
חדשות :בשל הקיטוב הפוליטי העמוק ,בעיקר
בארה״ב ,אך בעניינים מסוימים גם בישראל ,ניכר היזון
חוזר בין שתי התופעות .ככל שהעמדה הפוליטית
מקוטבת ,נוצר הכרח ״ליישר״ אליה גם את המחויבות
למסורת ,וככל שהמחויבות למסורת גוברת ,נוצר
הכרח ״ליישר״ אליה את הזיקה הפוליטית .התוצאה
המצטברת היא של שחיקה מהירה בשיעורם של
מי שיכולים להחזיק בעמדות פוליטיות המאפיינות
קבוצה אחת ,ובזיקה למסורת המאפיינת קבוצה
אחרת .ובתרגום מעשי :כ 50%-מיהודי ארה״ב מזוהים
כליברלים 16% ,כשמרנים 7.ישנם סימנים לא מעטים
לכך שהאתגר הצפוי ליהודי אמריקאי ליברלי (או
לישראלי המחזיק בעמדות שמאל) ,המבקש לקיים
זיקה חזקה לפרקטיקה המסורתית היהודית ,בצד
שמירה על מקומו בקבוצת ההזדהות הפוליטית ,נעשה
מסובך הרבה יותר מכפי שהיה בעבר.
בהקשר זה אפשר לציין כי מסיבות דומות במקצת
חלק משמעותי מקרב היהודים במערב אירופה עברו
בהדרגה מהמחנה הליברלי למחנה השמרני (בצרפת
בשנות השמונים ,בבריטניה בתהליך איטי יותר) .עזיבת
המחנה הליברלי קשורה להגירה מוסלמית ,לחיבור של
השמאל לקהילת מהגרים ולהתגברות האנטישמיות
בשמאל .על פי ממצאים שונים ,הן במערב אירופה
והן במזרח אירופה חלק מהיהודים נעשו יותר דתיים
ויותר קהילתיים (או שמי שלא נעשו כאלה ,התנתקו
בהדרגה מהקהילה ומהזהות היהודית) .אם תהליך
מקביל יתחולל באמריקה ,משמעותו תהיה חבירה של
יותר יהודים למחנה השמרני ואולי גם התחזקות של
8
הרכיב הדתי.

ירידת כוח הדת
תהליכים ארוכי טווח שיש להם השפעה על העם
היהודי אינם מתחדשים כל שנה ,אולם נתונים חדשים
מאפשרים לזהות מגמות בזמן התרחשותן ,ולעקוב

אחר קצב ההתקדמות שלהן .מגמה חשובה כזו נוגעת
לתהליך החילון של העולם המערבי ,שאפשר לזהות
סימנים שלו גם בשני המרכזים הגדולים של העם
היהודי בצפון אמריקה (ביחס לאוכלוסייה הכללית).
לקראת סוף שנת  2021התברר כי שיעור האמריקאים
ללא דת ,שנמצא בעלייה כבר כמה שנים ,מגיע לכדי
כמעט שליש מכלל התושבים ,ושיעור האומרים כי הדת
9
אינה חשובה בחייהם מגיע לשליש (כך לפי נתוני פיו,
נתוני מכון גאלופ מצביעים גם הם על עליה בשיעור
10
הלא מזדהים עם דת ,אך על שיעור נמוך יותר).
הנתונים מקנדה מלמדים על כך שמקרב קנדים
שנולדו עד שנת  1959כ 85%-משתייכים לסיעה דתית
כלשהי ,אך שיעור זה צונח בקרב מי שנולדו בשנות
11
השמונים והתשעים של המאה הקודמת לכ.32%-
כרבע מהקנדים נוטלים חלק בפעילות דת כלשהי
פעם בחודש או יותר (ירידה של כעשרה אחוזים בתוך
עשור) .הכנסיות המאוחדת ,האנגליקנית ,ומוסדות
הדת היהודים מדווחים על שיעור ההשתתפות הנמוך
ביותר מכלל הסיעות הדתיות (בקרב היהודים.)24% ,
הקהילה היהודית בקנדה אמנם גדלה ,ובדרכה להיות
(או שהיא כבר) השלישית בגודלה בעולם לאחר
ישראל וארה״ב ,אך כשיעור מכלל האוכלוסייה
הכללית היא מצטמצמת .כיום מדובר על פחות מאחוז
אחד מהאוכלוסייה.
שיעור היהודים באמריקה נמוך מכדי לקבל פילוח
מדויק של מגמה זו בקרב היהודים ,אולם מחקרים
ייעודיים העוסקים ביהודים מעידים על סבירות
מסוימת שמה שעובר על קבוצות משמעותיות של
אמריקאים (בדגש על פרוטסטנטים) עובר גם על
היהודים .רק כשליש מהפרוטסטנטים באים לתפילה
פעם בחודש או יותר .כחמישית מהם אומרים שאין
להם דת ,נתון נמוך לעומת שיעור היהודים שמעידים
על עצמם כמי שאין להם דת.
יהודים באופן כללי מזוהים כהרבה פחות דתיים
לעומת אמריקאים מדתות אחרות ,לדוגמה ,רק

כחמישית מהיהודים (על פי סקרי פיו) מחשיבים את
הדת כ״מאוד חשובה״ להם ,לעומת  57%מהנוצרים.
שיעור היהודים שלעולם או כמעט אף פעם לא
הולכים לתפילה הוא מעל מחצית ( ,)52%לעומת
כשליש מהבוגרים הנוצרים ( 12.)32%וכדאי להדגים עד
כמה ירידת המעורבות הדתית חדה בארה״ב :בשנת
 ,2000כאשר אמריקאים נשאלו האם היו בבית תפילה
בשבעת הימים האחרונים 44% ,מהם השיבו שכן.
בשנת  2021ירד שיעור זה ל .29%-במקביל לירידה
בביקורים בבתי תפילה ,גם שיעור החברים במוסדות
דת ירד .בשנות השלושים של המאה הקודמת יותר
משבעה מכל עשרה אמריקאים היה חבר בכנסייה,
כיום הוא עומד על פחות ממחצית האמריקאים,
וכאמור ,נמוך עוד הרבה יותר בקרב היהודים.
הירידה הנמשכת במקומה של הדת הממוסדת בחיי
היהודים מוכרת זה מכבר ,אך בצירוף לתופעות
אחרות ,כמו הירידה הכללית בתפקידה של הדת
בחייהם של אמריקאים ,וכמו השיעור הגבוה של
נישואים מעורבים ,מחייב הערכה מחדש של יכולתם
של המוסדות הדתיים לשמש כעוגן של חיים יהודים
בצפון אמריקה.
האם ישנה אפשרות אחרת לקיום תוסס של חיים
יהודים ,שאינם מותנים בהשתתפות בפעילות דתית?
בשנים האחרונות נעשו נסיונות לזהות אפשרות כזאת,
בהתבסס על ההנחה כי מה שיהודים אינם מעוניינים
בו עוד הוא ״דת ממוסדת״ ,וכי קיום של פרקטיקה
יהודית וביטוי של זהות יהודים עוברים בהדרגה לזירות
אחרות .בשלב זה ,נסיונות אלה אינם משכנעים .הנה,
לדוגמה ,נתונים על ״נתינה יהודית״ למטרות יהודיות.
במחקר של מכון פיו ב 56% ,2013-אמרו שהם נותנים
למטרות יהודיות .במחקר של שנת  2020ירד שיעור
זה ל .48%-ההשוואה בין שני המחקרים בעייתית
מסיבות מתודולוגיות ,אך ג׳ק וורטהיימר שערך אותה
13
מצא סימנים של דעיכה כמעט בכל פרמטר שנבדק,
באופן שקשה לייחס רק להבדלים בשיטות המחקר.
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 42%מהבוגרים היהודים בארה״ב רואים ביהדותם חלק
חשוב מאוד מחייהם .ירידה מ 46%-לעומת .2013
 30%מהם אמרו ב 2013-שהם מרגישים קשורים מאוד
לישראל; שבע שנים לאחר מכן הנתון ירד ב .5%-ידידות
עם יהודים אחרים נעשתה פחות שכיחה :רבע מהיהודים
טענו שאין להם כמעט חברים יהודים קרובים ,עלייה
של  .4%וורטהיימר מציין כי גם ״המעורבות החילונית,
התרבותית ,או מה שכונה בעבר ׳עמיות׳ גם היא חלשה
יותר״ .בחינה של מחקרים בקהילות שונות מאפשרת
לזהות מעורבות כזאת שנוטלים בה חלק רק שיעור קטן
מהיהודים .לדוגמה ,במחקר על
הסיוע לקהילות קהילת יהודי בולטימור ()2020
של אוראינה
אמרו  55%מהיהודים שאינם
ורוסיה אפשר
אורתודוכסים ,שהם אינם
לעם היהודי
קוראים תוכן יהודי אונליין אף
לפעול למען
פעם ( )31%או לעיתים נדירות
מטרה משותפת ( 58% 14.)24%אמרו כי אינם
שאינה שנויה
צורכים ״ספרים ,סרטים ,טלוויזיה
במחלוקת
או מוסיקה״ שמתמקדים בתמות
אידיאולוגית
יהודיות .במילים אחרות :בחלק
ניכר מהמקרים פעילות יהודית
״דתית״ נעשית בזיקה לפעילות
יהודית ״תרבותית  /חילונית״ ולא כתחליף לה.
הנה דוגמה נוספת באותו הקשר :מקרב הלא
אורתודוכסים בבולטימור 8% ,בלבד קשורים לארגון
יהודי ממוסד ו 6%-לארגון לא ממוסד .הנתון המקביל
לאורתודוכסים ,שמעורבותם הדתית גבוהה הוא 21%
ו 22%-בהתאמה .שיעור היהודים הלא אורתודוכסים
שהשתתפו ב״אירוע ,תוכנית או שיעור״ במוסד
יהודי פעם בחודש או יותר עמד על  .9%מקרב
האורתודוכסים .31% ,ואולי חשוב מזה :מקרב מי שאינם
חברים בבתי כנסת ,6% ,מקרב מי שחברים בבתי כנסת,
 .24%קרי – שוב קשר מובהק בין מעורבות בהקשר הדתי,
לבין זיקה ופעילות תרבותית (וכך גם קשר לישראל).
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התכנסות ועלייה
פלישת רוסיה לאוקראינה בתחילתה של שנת 2022
הייתה אירוע גלובלי משמעותי ,שהשפעותיו על העם
היהודי רק בשוליים .עם זאת ,בשתי המדינות המעורבות
במלחמה ,זו הפולשת וזו המתגוננת ,ישנן קהילות
יהודיות – האחת קורבן לתוקפנות מלחמתית כמו שאר
תושבי אוקראינה ,והשנייה קורבן לסנקציות והדרדרות
כלכלית כמו שאר תושבי רוסיה .בשתי קהילות אלה -
שריד קטן מהקהילה היהודית הגדולה שהחלה להתפזר
עם קריסת ברית המועצות וגלי ההגירה הגדולים,
לישראל ולמערב  -נרשמה התעניינות מחודשת
ביציאה למדינות אחרות ,בהן ישראל .כן נדרש לחלקן
סיוע להקלת מצוקות הנובעות ישירות מהמלחמה ,בין
אם בעזרה במצרכים ומזון ליחידים ,ובין אם בעזרה
למוסדות הקהילה .תופעה זו מצטרפת למגמה כללית
של שחיקת הקהילות היהודיות ברוב מדינות העולם,
ושחיקה מהירה במיוחד בסביבה שאינה נוחה ליהודים,
והתכנסות של מי שמעוניינים בקיום של חיים יהודים
פעילים במספר מצומצם הרבה יותר של קהילות
גדולות (בעיקר ישראל וארה״ב ,אך גם אחרות – )15או
בקהילות חרדיות-אורתודוכסיות השומרות על אורח
חיים מאופיין ונבדל גם בסביבה מורכבת יותר מבחינת
היחס ליהודים.
הסיוע לקהילות של אוקראינה ורוסיה אפשר לעם
היהודי לפעול למטרה משותפת שאינה שנויה
במחלוקת אידיאולוגית משמעותית .בישראל אמנם
התגלע ויכוח ,פוליטי ,חברתי ומשפטי ,על חובת
המדינה לקלוט גם מהגרים שאינם יהודים .אך ביחס
לקליטת זכאי חוק השבות לא עלתה שאלה משמעותית,
ומוסדות המדינה והסוכנות היהודית התגייסו לקליטת
פליטים ועולים במספרים גדולים מהרגיל .כשישים
אחוזים מכלל העולים לישראל בשנה החולפת באו
מרוסיה ומאוקראינה .בשלושת החודשים הראשונים
של שנת  2022באו כעשרת אלפים עולים משתי מדינות

אלה ,ובסיכום שנה זו אפשר להעריך כי מספר העולים
יהיה יותר מכפול מאשר בשנים קודמות.
ראוי להדגיש כי הערכות מוקדמות של כמה גורמים
על הצפי לעלייה משמעותית של יהודים במספרים
של הרבה עשרות אלפים ,או אפילו מאות אלפים ,לא
התממשו וגם לא התקרבו להתממש .בדומה לתחזיות
דומות שהושמעו ביחס לעלייה מצרפת לפני כמה
שנים ,כאשר אירועים אנטישמיים טלטלו את הקהילה,
גם הפעם התברר שיהודים אינם ממהרים לעזוב מיידית
את מקום המגורים ,וגם אם כן ,לא בהכרח לישראל.
ומצד שני ,מתחילת המאה ה 21-כחמישית מיהודי
צרפת עזבו את המדינה ,וכ 60-אלף מהם באו לישראל.
מדובר אמנם על קהילה של כחצי מיליון בני אדם ,אולם
מלכתחילה ,רק לכשליש מהם היה קשר משמעותי
עם הקהילה היהודית .קרי ,הקהילה הגרעינית מנתה
פחות מ 200-אלף נפשות ,ועזיבה של כרבע ממנה היא
משמעותית בהחלט .עם זאת ,התוספת לדמוגרפיה
הישראלית לא דרמטית :מספר היהודים שעלו מצרפת
בשנים  2019-2020היה פחות מחמשת אלפים
16
בסךהכל.
כך או כך ,היהודים שמתגוררים באוקראינה וברוסיה
יכלו לעזוב גם טרם המלחמה והעדיפו את אוקראינה
ורוסיה .חלק ניכר מהם המשיכו להעדיף את מקומם
הנוכחי על פני הגירה גם בעת מלחמה (נתונים מפורטים
על היהודים באוקראינה וברוסיה תוכלו למצוא במדד
הדמוגרפי בעמוד  .)59מספרי המהגרים השנה עומדים
על כמה עשרות אלפים .אלה מספרים גדולים מהרגיל,
אך גם הם לא כאלה שמשפיעים באופן משמעותי על
המאזן הדמוגרפי של ישראל (בשעת הכתיבה עוד
מוקדם להעריך כיצד תשפיע סגירתם האפשרית של
משרדי ארגונים יהודים ברוסיה ,כולל אלה של הסוכנות
היהודית ,על המשך העלייה).
גם המלחמה עוד בעיצומה ,ותוצאותיה אינן ידועות.
בהתאם ,קשה לומר בשלב זה איזה שיעור מהעוזבים

את אוקראינה ורוסיה יבקשו לחזור אליה עם שוך
הקרבות והרגעת הזירה הגיאו פוליטית .אפשר להניח
שככל שהמשבר יימשך ,וככל שקליטת העולים תהיה
מוצלחת יותר ,כך עולה הסיכוי שחלקם ,ואולי רובם
יישארו בישראל .גם התנאים בישראל ישפיעו על
כל החלטה עתידית כזאת .נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה מלמדים ,שמקרב עולי בריה”מ לשעבר,
כחמישית דיווחו שהסיבה העיקרית לעלייתם לישראל
הייתה הרצון להבטיח את עתיד ילדיהם ועוד כחמישית
עלו בגלל החלטה של הורים או בני זוג .רק 14%
מהם ציינו שהסיבה לעלייה
העולים
היא ״הרצון לחיות כיהודי בארץ
מאוקראינה
היהודים״ .במילים אחרות :הסיכוי
ורוסיה,
לעלייה יגדל אם המצב הכלכלי
רובם זכאי
באוקראינה וברוסיה יהיה קשה
חוק השבות
לאורך זמן .ובמובן זה ,ייתכן
לא יהודים,
שדווקא עלייה מרוסיה ,הנתונה
משקפים
בצבת של סנקציות ,היא המגמה
פוטנציאל
הסבירה יותר ,ועלייה מאוקראינה,
למתח סביב
אם המלחמה תיפסק ,היא
שאלת ״מיהו
המגמה הסבירה קצת פחות
(את זה צריך לומר בזהירות :לא יהודי״ בישראל
בטוח שכיבוש רוסי באזורים של
אוקראינה לטווח ארוך יאפשר שגשוג כלכלי בחלקים
אחרים של המדינה).
בהקשר לעליית יהודים מרוסיה ואוקראינה ראוי לציין
גם שרוב העולים הם זכאי חוק השבות ,ולא בהכרח
מוכרים כיהודים על ידי המדינה והרבנות הראשית,
הכפופה להגדרה ההלכתית האורתודוכסית .מצב
זה מגלם פוטנציאל להגברת המתח סביב שאלת
״מיהו יהודי״ בתוך ישראל .בעיקר לנוכח העובדה,
שהתבררה השנה במחקר של המכון למדיניות העם
היהודי ,שבתודעת רוב היהודים בישראל יהודים הם מי
שנולדו לאם יהודיה 17.כשהלמ״ס בחנה לפני כעשור
כיצד העולים מחבר העמים מגדירים את עצמם ,נמצא
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שכארבעה מכל עשרה הגדירו את עצמם ״יהודים״ ,שזה
הרבה פחות לעומת כלל האוכלוסיה היהודית בישראל.
מספר דומה הגדירו את עצמם ״ישראלים״ ,ועוד כחמישית
( )21%הגדירו את זהותם על פי מדינות המוצא שלהם.
באוקראינה יש  200אלף זכאי חוק השבות .יש בה פחות
מחמישים אלף יהודים שיהדותם מובהקת (מה שמכונה
״אוכלוסיית גרעין״ של יהודים) .ברוסיה יש כשש מאות
אלף זכאי חוק השבות .יש בה קצת יותר ממאה חמישים
אלף יהודים של אוכלוסיית גרעין.
ממשלת ישראל היוצאת בחנה השנה אפשרות שלא
התממשה לשנות את מתכונת הגיור בישראל ,כך
שאפשר יהיה להגדיל את שיעור הגיורים מקרב
העולים .היום מתגוררים בישראל כחצי מיליון עולים
מכוח חוק השבות שאינם מוכרים כיהודים ,ומספרם
גדל .הפתרון שהוצע עודו מתמקד בהליך על פי
השיטה האורתודוכסית ,והנתונים במחקר אינם
מצדיקים הנחה שהליכים כמו שינוי המתכונת והרחבת
מנעד האפשרויות לגיור (החוק שהוצע על ידי שר
הדתות מתן כהנא היה מעביר סמכויות גיור גם לרבני
ערים) ,או הקלות בהליכי הגיור (אם רבנים מסוימים
יסכימו לקיים הליך פחות תובעני) ,היו מביאים לעלייה
משמעותית במספר המתגיירים .רוב מי שמשתייכים
לקבוצת ה״חסרי דת״ מקימים משפחות בינם לבין
עצמם ,או עם ישראלים חילונים שאינם רואים צורך
בהליך גיור ,או מסתפקים בהליך ״כלשהו״ ,גם אם
אינו מוכר על ידי הרבנות .בנסיבות אלה ,יש לקחת
בחשבון אחד משני תסריטים סבירים בשנים הקרובות.
הראשון – שהעלייה מאוקראינה ורוסיה תעלה את
שיעור היהודים בישראל שאינם נישאים באופן רשמי
(משום שאינם יכולים להינשא ברבנות ,שהיא המסלול
הרשמי היחיד ליהודים) .השני – שהמספר הגדול
של עולים ״חסרי דת״ יביא ללחץ גובר ,עד להכרעה,
למיסוד נישואים אזרחיים שיאפשרו נישואים של זוגות
שהרבנות אינה מכירה בהם כיהודים.
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אתגר השילוב החרדי
מחקר שפורסם לקראת אמצע  2022ועורר הדים
הזכיר כי אחד משבעה יהודים בעולם כיום הוא חרדי
(או חרדית) וכי בשנת  2040כרבע מיהודי העולם
ישתייכו לקבוצות המזוהות כחרדיות 18.מחקר זה
משך תשומת לב ,אם כי במספרים שהועלו בו לא היה
חידוש גדול ,אלא אשרור ומסגור של מגמה המוכרת זה
מכבר .בקהילות כמו בריטניה ובלגיה ,שיעור החרדים
כבר מגיע למספרים החזויים בעתיד גם בקהילות
אחרות ( 25%ו 35%-בהתאמה) .על פי המחקר,
בקהילה בבריטניה צפוי שההרכב יהיה  40%בשנת
 .2040בישראל ,שבה מגזר חרדי גדול הרבה יותר
מבחינה מספרית ,הקבוצה החרדית גדלה בקצב של
קרוב לארבעה וחצי אחוזים בשנה ( 24אחוזים בחמש
השנים עד  ,)2021בשל פריון גבוה של  6.6ילדים
לאישה חרדית (לעומת  2.1בקרב נשים חילוניות,
לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) .על פי תחזיות
שונות ,בתוך כמה עשורים כשליש מתושבי ישראל יהיו
חרדים 19.גם אם שיעור הילודה החרדי יירד במידת מה
בשנים הקרובות ,הרכב הגילאים הצעיר של קבוצה זו
מבטיח המשך צמיחה בקצב מהיר לפחות בשניים-
שלושה העשורים הקרובים.
במגזר החרדי שיעור נמוך יחסית של השתתפות גברים
בכוח העבודה ,ועל כן עול הפרנסה של צעירים רבים
נופל על מפרנסים מעטים ,ועל מערכת התמיכות
של מדינת ישראל .מצב זה מעמיס על הכלכלה
הישראלית רובד נוסף של התמודדות עם אוכלוסייה
נזקקת ,שתרומתה לצמיחה הכלכלית נמוכה יחסית
לגודלה .במקביל ,הקבוצה החרדית מתאפיינת
באורח חיים ייחודי שמייצר לעיתים מתחים ביחסים
בינו לבין קבוצות אחרות ,הן בהקשר לשמירת דפוסי
התנהגות במרחב הציבורי (לדוגמה ,הפרדה מגדרית),
הן בהקשר לחלוקת הנטל (לדוגמה ,שירות צבאי) ,הן
בהקשר לחקיקה ותקנות (לדוגמה ,חמץ בבתי חולים),

הןבהקשר ליחסים עם קבוצות של יהודים פרוגרסיבים
(לדוגמה ,המאבק על הרחבה בכותל) ועוד ועוד .מצב
דברים זה אינו חדש ,אך השנה חלו בו התפתחויות
בכמה ממדים.
התפתחות ראשונה :בממשלת ישראל היוצאת לא היה
ייצוג לקבוצה החרדית ,ונעשו במסגרתה כמה ניסיונות
שהעמידו אותה בעימות עם החרדים .כך ,בהחלטה
לערוך רפורמה במערך ההשגחה על כשרות בישראל.
כך ,בניסיון לבטל את ההשגחה החרדית על שימוש
של חברי הקהילה בטלפונים סלולריים ״כשרים״ .כך,
בהחלטות הנוגעות למיסוי ותקצוב (מס על כלים חד
פעמיים ,ניסיון לשנות קריטריונים למעונות ועוד).
מהלכים אלה הובילו את נציגי הציבור החרדים
למאבק נגד הממשלה ,מתוך כוונה להפיל אותה ,וכן
– כך נראה – להחלטה נחושה להיות חלק מהממשלה
הבאה אם הדבר יתאפשר בתנאים סבירים.
מכיוון שהמערכת הפוליטית הישראלית התקשתה
להעמיד רוב פרלמנטרי יציב ללא השתתפות של
החרדים ,מצב הדברים הנוכחי מסמן אפשרות סבירה
שהקואליציה הבאה ,ולא משנה על ידי מי תורכב,
תהיה קשובה לתנאים הנדרשים כדי שהמפלגות
החרדיות ישתתפו בקואליציה .אלה יכללו מן הסתם הן
מרכיבים תקציביים והן מרכיבים תרבותיים .משמעות
מצב דברים זה היא שהממשלה הבאה תתקשה לעצב
מדיניות הנוגעת להתמודדות עם האתגר הכלכלי-
חברתי של החברה החרדית ,אלא אם יעלה בידה
לעשות זאת בהסכמה ושיתוף פעולה עם ההנהגה
החרדית עצמה.
התפתחות שניה :ברבע הראשון של שנת  2022הלך
לעולמו מנהיג היהדות הליטאית-חרדית בישראל הרב
חיים קנייבסקי .מותו סימן בעיני רבים את סופו של עידן
שבו הייתה לציבור החרדי בישראל הנהגה יחסית ברורה
ומזוהה .ביהדות החרדית הספרדית ניכר כוחו של הרב
עובדיה יוסף עד למותו בשנת  ,2013ומאז קשה לזהות

מנהיג שעמדתו מכרעת .ביהדות החרדית האשכנזית
ניכר משבר כבר עם מותו של הרב אליעזר מנחם שך,
בשנת  ,2001אך גם לאחריו עוד באו כמה מנהיגים
(הרב שטיינמן ,ואחריו הרב קנייבסקי) שאפשר היה
לזהות בהם את מנהיגי רוב הציבור הליטאי .כאמור ,יש
הסבורים שכיום אין לציבור זה הנהגה שזהותה בהירה
המדברת בקול אחיד ויכולה להטיל את מרותה על כלל
הציבור החרדי (לפחות האשכנזי-ליטאי).
את משמעותה ארוכת הטווח של התפתחות זו
קשה לדעת .היא יכולה להוביל לעלייה בכוחם של
העסקנים ,לעומת המדרג הרבני .היא יכולה להוביל
למחנאות ,פיצול ומאבקי כוח בתוך החברה החרדית,
שמצד אחד עשויים להחליש את כוחה המשותף ,ומצד
שני עלולה להוביל להקצנה בגלל שכל קבוצה תרגיש
חובה להוכיח שהיא היותר ״אותנטית״ לעומת קבוצות
אחרות .היא יכולה להקשות על שיח בין השלטון לבין
האזרחים החרדים ,בהעדר מתווכים שאפשר ״לסגור
איתם״ עיסקה שתחייב את כלל הציבור החרדי.
התפתחות שלישית :ערב פירוק הממשלה יצאה לדרך
תוכנית מאפשרת למוסדות חינוך חרדים יסודיים לא
להצטרף לרשתות החינוך החרדיות הגדולות אך ללמד
את מקצועות הליבה העיקריים ,מתמטיקה ,אנגלית
ומדעים ,ובתמורה להגדיל את תקציבם ל100%-
מהתקציב הבסיסי לבית ספר ממלכתי .תוכנית זו,
שישנו ויכוח על משמעותה ועל יכולתה להתניע מהלך
של שינוי בחברה החרדית ,הוסכמה על דעתו של
הרבי מבעלז ,ותקפה למוסדות של חסידות בעלז.
כמה חסידויות אחרות ,וכן מנהיגים פוליטיים בחברה
החרדית ,הגיבו להסכמות בשלילה.
לימודי ליבה מקובלים היום רק עבור בנות בחינוך
החרדי ,מה שמהווה חסם משמעותי להשתלבות של
גברים חרדים בשוק העבודה ובמקצועות מבוקשים.
התוכנית החדשה מהווה ניסיון להתקדם לעבר יעד של
יותר לימודי ליבה גם לבנים ,אם כי במתכונת מוסכמת
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מדד הדמוגרפיה:
יהודים ברוסיה ובאוקראינה

על רקע המלחמה באוקראינה ,שהובילה ליציאת
יהודים רבים מהמדינה ,וכן השפיעה על כלכלת רוסיה,
באופן שהעלה גם את שיעור היהודים העוזבים את
רוסיה ,בחרנו להתמקד השנה בקהילות הללו ,ולספק
מבט כללי על מצבן.

רוסיה :מגמות דמוגרפיות
מספר היהודים בפדרציה הרוסית נמצא במגמת ירידה.
יש לכך שתי סיבות .הראשונה ,יותר מיתות מאשר
לידות כל שנה ,מגמה שמובילה לירידה טבעית בגודל
אוכלוסיה .שיעור הילודה בקרב יהודים הוא הנמוך
ביותר לעומת כל קבוצה אתנית אחרת ברוסיה .שיעור
הפריון הכולל לאישה יהודיה ברוסיה נאמד ב 1.4-ילדים
לאישה ,כלומר הרבה פחות מהשיעור הנדרש לשמירה
על גודל האוכלוסיה .כתוצאה מכך ,האוכלוסיה היהודית
מבוגרת ומזדקנת ,והגיל החציוני שלה הוא  60.3שנים.
בנוסף לכך ,יהודי רוסיה מהגרים למדינות אחרות

בשיעור גבוה  -אבל פחות גבוה משיעור ההגירה של
היהודים בראשית התקופה הבתר-סובייטית .לשתי
מגמות אלה יש השפעה דרמטית על הקהילה היהודית
ברוסיה ,שהצטמצמה כמעט בשלושה רבעים מאז
קריסת ברית המועצות .האוכלוסיה היהודית מרוכזת
ברובה במספר קטן של ערים ,כאשר מחצית מיהודי
רוסיה מתגוררים במוסקבה או בסנט פטרסבורג.

גודל האוכלוסיה
מפקד האוכלוסין האחרון ברוסיה נערך בשנת .2010
במפקד זה נמנו  157,763יהודים ,אולם היו שהעריכו כי
מדובר בהערכת ֶח ֶסר ,וכי האוכלוסיה דאז הייתה גדולה
יותר .דו”חות על האוכלוסיה היהודית הכלל-עולמית
מציינים ירידה באוכלוסיית הליבה היהודית של רוסיה,
מ 570-אלף בערך בשנת  ,1989לכ 310-אלף ב,1999-
 210אלף ב ,2009-וירידה נוספת עד לאומדן של כ155-
אלף בשנת .2020
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גודל משוער של האוכלוסיה היהודית ברוסיה
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את אומדן האוכלוסיה של טולץ (טולץ  .)2020הם

מלמדים הן על ירידה מספרית של היהודים במונחים

אבסולוטיים והן על ירידה כשיעור מקרב האוכלוסיה
הכוללת של רוסיה .בשנת  2000היהודים היו  0.2אחוז
מכלל האוכלוסיה הרוסית ,ושיעור זה פחת בכמעט
שלושה רבעים עד שנת .2015
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אוכלוסיית הליבה היהודית ברוסיה כוללת את מי
שמגדירים את עצמם כיהודים .בהעדרם של נתוני סקר
מקומיים ,שיצביעו על נטייתם של רוסים ממוצא יהודי
להזדהות בתור שכאלה ,ועל תנודות כלשהן במגמות של
הגדרה עצמית ,מקורם של הנתונים העדכניים ביותר
הוא מפקד האוכלוסין הרוסי משנת  .2010במפקד זה
נמצאה ,כאמור ,אוכלוסיה יהודית בת  157,763נפשות,
ירידה חדה מן המספר של  233,600נפשות שנמצא
במפקד של שנת  .2002טולץ סבר כי ירידה זו נבעה
בעיקר משינוי במבנה המפקד ,משום שבשנת ,2010
התשובה לשאלה על ההשתייכות לקבוצה אתנית
הייתה אופציונלית ,בשל ביטול רישום ההשתייכות
לקבוצה אתנית במסמכים רשמיים .כלומר ,חלק ממה
שנראה כירידה בשיעור היהודים ברוסיה מיוחס לויתור
על מתן תשובה לשאלת ההשתייכות לקבוצה אתנית,
ולא לירידה באוכלוסיה עצמה .טולץ העריך כי במפקד
האוכלוסין של שנת  ,2010כ 41-אלף יהודים נוספים לא
הצהירו על השתייכותם האתנית.
אולם אם הזהות היהודית תלויה בהגדרה עצמית ,אזי
השיעור הגדול של יהודים שלא סימנו את יהדותם
במשבצת עשוי להצביע גם על ירידה בנטייה להזדהֹות
כיהודים .בעבר ,בברית המועצות ,היהדות נחשבה
ללאום ,והופיעה במסמכים רשמיים .למי שנולדו לשני
הורים יהודים לא היתה ברירה אלא להירשם כיהודים,
בעוד שבקרב מי שנולדו להורים שאחד/אחת מהם
יהודי והשני/ה לא-יהודי ניכרה העדפה ברורה להירשם
כלא-יהודים .על פי מפקד ה”מיקרו” הרוסי משנת ,1994
רק  6.2%מכלל הילדים מתחת לגיל  16שאביהם יהודי
ואימם רוסיה ,ו 4.1%-מכלל הקטינים שאביהם רוסי
ואימם יהודיה נרשמו כיהודים .כך ,או משום שזהותם
הלא-יהודית הועדפה על פני זהותם היהודית ,או משום
שהם ניסו להגן על עצמם ,או על ילדיהם ,מפני אפליה
אנטישמית.

סקר משנת  1997מציע כי הזהות היהודית נפוצה יותר
בקרב בני ה 30-ומטה ,מה שמצביע על כך שהנטייה
להזדהות כיהודים עשויה להתחזק ,כמו גם להיחלש .ישנן
זהויות דתיות שזכו לתחייה במדינות הבתר-קומוניסטיות
של מזרח אירופה ,ויתכן שכך יקרה גם לזהות היהודית.
אולם ,כרגע קשה לקבוע בצורה מהימנה את גודלה
של האוכלוסיה המזדהה כיהודית ,הואיל ואין זה ברור
האם ליהודים שאינם מזדהים במפקד האוכלוסין אין
זהות יהודית ,או שהם פשוט אינם רוצים להצהיר על כך
במפקד האוכלוסין.
שיטה נוספת להערכת מספר היהודים מתבססת על
הֹורּות .בברית המועצות לשעבר ,שיעור הנישואין היהודים
האנדוגמיים (בין יהודים לבין עצמם) היו נמוכים בהרבה
מאשר בשאר העולם ,ושיעורם ברוסיה היה הנמוך ביותר
מקרב מדינות ברית המועצות .בשנים האחרונות ,מאגר
השותפים הפוטנציאלי לנישואים אנדוגמיים קטן בקצב
מהיר יותר ברפובליקות בתר-סובייטיות אחרות ,וכיום
שיעורי הנישואין האנדוגמיים ברוסיה כבר אינן הנמוכים
ביותר .בשנת  59% ,1978מכלל הגברים היהודים ו43%-
מכלל הנשים היהודיות התחתנו עם לא-יהודי/ה ,ובשנת
 1989עלה שיעור זה ל 73%-מן הגברים ו 63%-מן
הנשים .בשנת  ,1958שיעור הילדים ברוסיה שהיה להם
לפחות הורה יהודי אחד ,שהיה להם גם הורה לא-יהודי
נע בין  43ל 53-אחוזים .בשנת  1993עלה שיעורם ל81-
עד  86אחוזים .רק למיעוט קטן מבין הילדים שנולדו
להורה יהודי בתקופה הבתר-סובייטית יש שני הורים
יהודים .כתוצאה מכך ,מספר הרוסים שיש להם הורה
יהודי גדול בהרבה מהמספר הנכלל באוכלוסיית הליבה
היהודית ,שגודלה נאמד ב 320-אלף נפשות.
הֹורּות ,ובמיוחד הורות מצד האם ,היה בעלת חשיבות
ראשונה במעלה להגדרת יהדותו של אדם על פי
ההלכה והדין הישראלי .היסטורית ,נישואים בין גבר
יהודי לבין אישה לא-יהודיה ברוסיה היו שכיחים
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הרבה יותר מאשר נישואים בין אישה יהודיה לבין גבר
לא-יהודי ,וזאת מסיבות דמוגרפיות וסוציולוגיות .לכן,
מספר הילדים שנולדו לאב יהודי ולאם לא-יהודיה גדול
משמעותית לעומת מספר הילדים שיש להם אם יהודיה
ואב לא-יהודי .נראה כי תופעת הנישואים בין יהודים
ולא יהודים מתחזקת בתקופה הבתר-סובייטית ,בשל
הידלדלות המאגר הפוטנציאלי של בני זוג יהודים .משום
כך ,נראה שנכון להעריך כי פחות ממחצית מי שנכללים
בקבוצת הגיל הצעירה ביותר (אלה שנולדו ב 20-השנים
האחרונות) ויש להם הורה יהודי הם יהודים על פי
ההלכה .למעשה ,שיעורם נמוך הרבה יותר ממחצית,
משום שמועט מאוד מספר הילדים ששני הוריהם
יהודים ,ויש הרבה יותר ילדים שאביהם יהודי ואימם לא-
יהודיה מאשר כאלה שאימם יהודיה ואביהם לא-יהודי,
וגם משום שלחלק מן האימהות היהודיות עשוי להיות
אב יהודי ואם לא-יהודיה ,כך שמבחינת ההלכה הן אינן
נחשבות ליהודיות.
הגדרה רחבה של יהודיות המבוססת על הקריטריון של
חוק השבות ,מעניקה זכות אזרחות לילדים ולנכדים של
יהודים ,ומורחבת עוד יותר על מנת לכלול את בני זוגם
וילדיהם .על פי הגדרה זו ,מספר היהודים ברוסיה גדול
הרבה יותר לעומת אוכלוסיית הליבה ,ומגיע עד לכ600-
אלף בני אדם .בהינתן המגמות שתוארו לעיל ,ובראשן
השיעור העולה של נישואים בין יהודים ללא-יהודים,
סביר להניח ,שהפער בין האוכלוסיה היהודית המוגדרת
באופן מצמצם לבין ההגדרה הרחבה של חוק השבות,
ימשיך לגדול.
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החברות בארגונים קהילתיים איננה כלי יעיל למדידת
גודלה של האוכלוסיה היהודית .מיכאיל צ’לנוב ,יו”ר
ה”ועד” (ועד הקהילות) של רוסיה ,מעריך כי פחות
מחמישה אחוז מן היהודים הם דתיים ,כך שרישומי
בתי הכנסת אינם מאפשרים הערכה של האוכלוסיה
היהודית הכוללת .גם ארגונים המגיעים לאוכלוסיה
רחבה יותר (ברוסיה יש פעילות של הסוכנות היהודית,
של הג׳ויינט ושל ארגונים יהודים אחרים) אינם מספקים
אינדיקציה מהימנה על מספרם הכולל של יהודי רוסיה,
משום שהם נוטים לתעד את פעילותם בכל שטחה של
ברית המועצות לשעבר .יתר על כן ,אחת התוצאות
מהתפשטות הארגונים הקהילתיים הפעילים ברוסיה
היא שכל אחד מהם נמצא בקשר רק עם מגזר מסויים
של האוכלוסיה.

הגירה
הסיבה הראשונה במעלה להצטמצמות האוכלוסיה
היהודית של רוסיה היא הגירה .האוכלוסיה היהודית של
רוסיה פחתה ב 71%-מאז שנת  .1989למעלה מ390-
אלף ממי שזכאים לאזרחות ישראלית עלו לישראל מאז
 ,1989ורבים אחרים היגרו לארצות הברית ולגרמניה.
שיעורי ההגירה היו בשיאם בתקופה שבין  1989ל,2001-
שבמהלכה היגרו  81,100יהודים רוסים לארצות הברית,
ועוד  45אלף היגרו לגרמניה .ישראל היתה יעד ההגירה
הפופולרי ביותר ,במרחק רב מן היהודים אחרים:
 291,200יהודים רוסים העדיפו להגר לישראל במהלך
אותן שנים .שחיקת האוכלוסיה היהודית כתוצאה
מהגירה מרוסיה התמתנה בשל הגירה לרוסיה מחלקים
אחרים של ברית המועצות לשעבר ובשל הגירה חוזרת
של כאלה שהיגרו לישראל.
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הגירה חוזרת

אנטישמיות

רוב מכריע של העולים מרוסיה לישראל בחרו להישאר
בה ,אולם מיעוט של  9עד  13אחוזים עזבו את ישראל;
בערך מחצית מהם שבו לארץ מוצאם ,ואילו האחרים
עברו למדינה אחרת ,בעיקר בצפון אמריקה או במערב
אירופה ,ויש גם כאלה שלא התיישבו באופן קבוע ,לא
בישראל ולא ברוסיה ,אלא בחרו לקיים אורח-חיים
טראנס-לאומי .החלטות הנוגעות להגירה ולהתאקלמות
במקום חדש מושפעות ממגוון של גורמים ,כגון קשרים
חברתיים ,זהות ,וגורמים כלכליים .למרות שבסך הכל,
האינדיקטורים הכלכליים של ישראל מבטיחים יותר
מאשר אלה של רוסיה ,עולים צעירים מרוסיה שחזרו
למולדתם טענו כי בישראל יש מעליהם “תקרת זכוכית”,
או ,במקרים אחרים ,גרסו שעולים נאלצים לעבוד קשה
יותר כדי לזכות באותה הצלחה מקצועית כמו זו של
ילידי ישראל.

יהודים ברוסיה סבלו במשך שנים רבות מאפליה
בחסות המדינה וממגבלות על פרקטיקה דתית.
בתקופת הפרסטרויקה ובעיקר אחרי נפילת הקומוניזם,
הצטמצמה האנטישמיות החברתית והפוליטית,
והקרמלין גינה את האנטישמיות והכיר בסבל הייחודי
של היהודים בשואה .על אף שתקופות של אי-יציבות
פוליטית וכלכלית גורמות לעיתים לעלייה בתופעות
של אנטישמיות ,לא נרשמה תופעה מובהקת כזאת
ברוסיה של שנות התשעים .הרקורד של נשיא רוסיה
ולדימיר פוטין בנושא האנטישמיות מעורב :יש לו
קשרים איתנים עם יהודים ,הוא הופיע בפומבי עם נציגי
הקהילה היהודית ,ונקט צעדים חריפים נגד קיצונים.
אולם יש המודאגים מכך שהמדיניות של זיהוי רוסיה
עם הכנסייה הרוסית האורתודוכסית עלולה לסלול את
הדרך לאנטישמיות בעתיד.
נתונים שנאספו בסקרים שנערכו לאחרונה מצביעים
על כך שהגישות של לא יהודים כלפי יהודים ברוסיה
דומות לאלה שנמצאו בארצות אחרות במזרח אירופה.
המכון למדיניות העם היהודי
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תקיפות פיזיות ממניעים אנטישמיים נדירות ,אולם
תקיפות של ונדליזם ,בעיקר נגד בתי קברות יהודים,
והתקפות מילוליות ,שכיחות הרבה יותר .יהודי רוסיה
אינם מודאגים במיוחד מן האנטישמיות :רק  16%מהם
רואים אותה כבעיה חמורה מאוד ,ועוד  39%רואים בה
בעיה חמורה.

גודל האוכלוסיה
על פי מפקד האוכלוסין האחרון באוקראינה ,שנערך
בדצמבר  ,2001באוקראינה חיו  104,300יהודים .ידוע
כי ישנה מגמה של צמצום באוכלוסיה יהודית .אומדן
של הדמוגרף סרג׳ו דלהפרגולה מצביע על ירידה
באוכלוסיית הליבה היהודית של אוקראינה ,מכ 100-אלף
בתחילת שנת  2002לכ 45-אלף בינואר  .2020נתונים
מ( ARDA-ראשי תיבות של Association of Religion
 ,)Data Archiveהמתבססים על בסיס הנתונים של
דתות העולם ( ,)World Religions Databaseתומכים
באומדני דלהפרגולה .הם מלמדים על שחיקת גודלה
של האוכלוסיה היהודית ,גם במונחים אבסולוטיים וגם
כאחוז מהאוכלוסיה האוקראינית הכללית .בשנת ,2000
היהודים היו  0.26אחוז מאוכלוסיית אוקראינה .בשנת
 ,2015השיעור ירד למחצית מן השיעור הקודם.

יהודי אוקראינה :דמוגרפיה וחברה
גם האוכלוסיה היהודית באוקראינה הולכת ומצטמצמת
מסיבות דומות לאלה שהזכרנו בהקשר לרוסיה .מספר
המיתות גדול יותר ממספר הלידות ,ושיעור ההגירה של
יהודי אוקראינה מהמדינה החוצה גבוה .לשתי מגמות
אלה הייתה השפעה דרמטית על קהילת היהודים
באוקראינה ,והיא הצטמצמה ב 91%-מאז פירוקה של
ברית המועצות.

חלק מהשחיקה בגודלה של קהילת יהודי אוקראינה
נובעת מגידול טבעי שלילי של האוכלוסיה ,משום
שמספר המיתות בקהילה היהודית גבוה באופן
משמעותי ממספר הלידות .שיעורי הפריון נמוכים,
והקהילה עוברת תהליך של הזדקנות ,כאשר מספר
הקשישים גדול ממספר הילדים (טולץ  .)2004על
פי נתונים מן המפקד של שנת  ,2001רק  5%מיהודי
אוקראינה היו מתחת לגיל  ,14בעוד ש 70%-היו
מעל גיל  ,45וכמחצית מהם  -מעל גיל JPR( 65
 .)- Jewish Policy Researchאומדן הגיל החציוני
של יהודים ברוסיה ובאוקראינה הוא כיום סביב 57-
 60חנין( .חנין )2017

נושא זכרון השואה רגיש מאוד .חשיבותה של מלחמת
העולם השנייה ,או “המלחמה הפטריוטית הגדולה”,
כפי שהיא מכונה ברוסיה ,היא בהיותה מוקד של
הזדהות לאומית ,המשרתת מטרות פוליטיות .הנטייה
ההיסטורית שלא להפריד לפי דת או מוצא אתני בין
מיליוני הקורבנות של התוקפנות הנאצית בעת מלחמת
העולם השנייה עודה קיימת ,ויש לה השפעה על
האפשרות להנצחת סבלם הייחודי של היהודים בשואה.

קשה לאמוד את גודלה של האוכלוסיה היהודית
באוקראינה .מפקד האוכלוסין האחרון במדינה נערך
בשנת  .2001המפקד שתוכנן לשנת  2010נדחה ל,2020-
ואז נדחה שוב .בנוסף ,באוקראינה לא נערכו סקרים
בקנה מידה רחב על הקהילה היהודית .חסרונו של בסיס
נתונים אמין מציב אתגר למי שמבקשים לדעת באופן
מדויק את מספר יהודי אוקראינה ,אולם ניתן לעשות
ניסיונות להעריך את מספרם בקירוב.
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גודל משוער של האוכלוסיה היהודית באוקראינה
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

0

מקור :דלהפרגולה ,השנתון היהודי-אמריקני 2000-2020

יהודים ,מתוך כלל האוכלוסיה באוקראינה
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

מקורARDA :

המכון למדיניות העם היהודי

65

מ ד ד י ם

אוכלוסיית הליבה היהודית באוקראינה כוללת את מי
שמגדירים את עצמם כיהודים .בהיעדר מפקד אוכלוסין
או נתונים מסקר שנערך בתקופה האחרונה ,כמעט
בלתי-אפשרי להעריך במדויק את מספר האנשים
המזדהים כיום כיהודים .בברית המועצות ,היהודים
נחשבו ללאום ,ונרשמו כיהודים במסמכים רשמיים .מי
ששני הוריהם היו יהודים הוכרחו להצהיר על עצמם
כיהודים; בקרב מי שמוצאם מעורב ניכרה העדפה ברורה
ממ ְפקד
לבחור בלאום לא-יהודי .למעשה ,על פי נתונים ִ
ה”מיקרו” הרוסי של שנת ,1994
רק  6.2%מכלל הילדים מתחת
מספר
לגיל  16שאביהם יהודי ואימם
האוקראינים
רוסיה ,ו 4.1%-מכלל הקטינים
שיש להם הורה
שאביהם רוסי ואימם יהודיה
יהודי אחד גדול
נרשמו כיהודים (טולץ .)1999

בהרבה מהמספר
הנכלל באומדן
אוכלוסיית הליבה
היהודית ונאמד
ב 90-אלף

הגישה בסקרים מודרניים
הנוגעים לזהות יהודית היא
להסתמך על הגדרה עצמית,
ולאפשר אוטונומיה אישית
בהחלטות הנוגעות לסיווג זה.
כמובן ,מדובר בהגדרה שיש בה
ממד של גמישות ,ובזהות שמשמעותה עשויה להשתנות
במרוצת הזמן .בכל מקרה ,ללא נתונים ממוקדים על
היהודים מהזמן האחרון ,הדרך היחידה להעריך את גודל
אוכלוסיית הליבה היהודית באוקראינה היא להשתמש
בנתונים נגישים אחרים ,לבצע ניתוח אוכלוסיה ,לחשב
את מספרי הלידות והמיתות ,שיעורי ההגירה והחזרה,
הצטרפויות ופרישות ,מי שנכנסים לקהילה ואלה
שיוצאים ממנה ,מי שמתחילים להגדיר עצמם כיהודים
ואלה שחדלים לעשות זאת .בעוד שניתן למצוא נתונים
על גידול טבעי של האוכלוסיה ועל ההגירה ,שינויים
בהגדרה עצמית אינם ניתנים לאומדן .באוקראינה,
הבעיה קשה במיוחד ,משום שמפקד האוכלוסין האחרון
נערך לפני יותר מעשרים שנה.
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בהיעדר נתונים כלשהם על זהות דתית שדּווְ ָחה על ידי
האנשים עצמם ,הקשר עם ארגונים יהודים קהילתיים
עשוי לשמש כמדד עקיף להזדהות כיהודים .גישה
זו חוזרת לניסיונות לאמוד את גודלן של קהילות
בהתבסס על חברות בזרם דתי .יש להתייחס לגישה
זו בזהירות ,משום שקיים סיכון של הערכת יתר של
האוכלוסיה ,בשל אומדנים מוגזמים המסופקים על
ידי הארגונים הרלוונטיים ,או בשל ספירה כפולה.
ועדת החלוקה של ה”ג’וינט” היא אחד מן הארגונים
היהודים הפעילים כיום באוקראינה .היא מתאמת את
פעולותיהם של מספר גדול של ארגוני חסד ו”משרתת
כ 40,000-יהודים קשישים וכ 2,500-ילדים יהודים
עניים ומשפחותיהם” .מספר זה דומה למדי לאומדן
אוכלוסיית הליבה היהודית שהוזכר קודם ,אולם אין
הוא כולל בני אדם בגילאי  .18-60מכאן עולה אפשרות
שאוכלוסיה משמעותית איננה מזוהה כיהודית במפקד
האוכלוסין ,אך נמצאת בקשר (בין ישיר ,ובין באמצעות
בן משפחה) עם ארגוני הקהילה היהודית.
שיטה אפשרית אחרת לבחינת מספר היהודים
מסתמכת על זיהוי הֹורּות יהודית .בברית המועצות,
שיעורי האנדוגמיה (נישואים בתוך הקבוצה האתנית)
היו נמוכים בהרבה מאשר בשאר העולם היהודי.
מתוך כלל הנישואים באוקראינה בשנת  ,1994שבהם
לפחות אחד מבני הזוג היה יהודי 74% ,מכלל הגברים
היהודים התחתנו עם נשים לא-יהודיות ,ו66%-
מהנשים היהודיות התחתנו עם גברים לא-יהודים.
שיעורי האנדוגמיה ירדו עוד יותר ,ככל שמאגר בני הזוג
היהודים הפוטנציאליים התכווץ ,כתוצאה מההגירה
ומהזדקנות האוכלוסיה (צ’רביאקוב ,גיטלמן ,שפירא,
 .)2001התוצאה היא שמספר האוקראינים שיש להם
הורה יהודי/ת אחד גדול בהרבה מהמספר הנכלל
באומדן אוכלוסיית הליבה היהודית ,והוא נאמד בכ-
 90אלף .אין ספק ,שלנוכח העלייה בשיעור הנישואין
בין יהודים ובין לא-יהודים באוקראינה ,הפער בין גודל
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אוכלוסיית הליבה היהודית לבין גודלה של האוכלוסיה
של מי שיש להם לפחות הורה יהודי/ת אחד גדול
הרבה מאשר במדינות שבהן שיעורי אנדוגמיה גבוהים.
להֹורּות – ועל פי כללי ההלכה היהודית המסורתית
להורות מצד האם  -יש חשיבות מכרעת להגדרת
יהודיות גם בהקשר לחוק הישראלי .מסיבות דמוגרפיות
וסוציולוגיות ,נישואים בין גבר יהודי לבין אישה לא-
יהודיה באוקראינה היו שכיחים הרבה יותר מאשר
נישואים בין אישה יהודיה לבין גבר לא-יהודי .משום
כך ,מספר הילדים שנולדו לאב יהודי ולאם לא-יהודיה
גדול באופן משמעותי ממספר הילדים שיש להם אם
יהודיה ואב לא-יהודי .שיעור הילדים שנולדו לשני
הורים יהודים ,כאחוז מכלל אלה שנולדו לאם יהודיה,
ירד מ 83%-בשנת  1958ל 31%-ב .1992-אמנם אין
ברשותנו נתונים מקבילים על אבות יהודים ,אולם
ברור כי שיעור הילדים שנולדו לאב לא-יהודי ואשר
יש להם אם יהודיה (קרי ,מי שייחשבו ליהודים על פי
המסורת ההלכתית) יהיה נמוך יותר משיעור האבות
היהודים ,אולי ב .50%-משום כך ,אפשר להעריך כי
פחות ממחצית מהצעירים באוקראינה שיש להם הורה
יהודי (אלה שנולדו ב 20-השנים האחרונות) נחשבים
ליהודים על פי ההלכה .למעשה ,ראוי להניח כי השיעור
הוא קרוב לשליש ,בעיקר משום שישנם מעט מאוד
ילדים ששני הוריהם יהודים ,והרבה יותר ילדים עם אב
יהודי ואם לא-יהודיה מאשר ילדים עם אם יהודיה ואב
לא-יהודי (גם חלק מהאימהות היהודיות הן בנות לאב
יהודי ולאם לא-יהודיה ,כך שאינן נחשבות ליהודיות על
פי ההלכה).
הגדרה הנוגעת לזכאות להגירה לישראל על פי
חוק השבות מתייחסת לילדים ולנכדים של יהודים,
והורחבה כך שהיא כוללת גם את בני זוגם וילדיהם.
בחינת גודל הקהילה היהודית על פי הגדרה זו מזניק
את מספר החברים בה באופן דרמטי עד לסביבות

ה 200-אלף .בהינתן המגמות שתוארו לעיל ,ובעיקר
השיעור הגדל והולך של נישואים בין יהודים לבין לא-
יהודים ,ניתן לשער כי הפער בין האוכלוסיה היהודית
המוגדרת באופן מצמצם לבין ההגדרה המרחיבה של
חוק השבות ימשיך לגדול.
הגירת יהודים
הסיבה העיקרית לשחיקת גודלה של האוכלוסיה
היהודית באוקראינה היא הגירה ,בעיקר בתקופה
שלאחר פירוקה של ברית המועצות .האוכלוסיה
אוקראינה
של
היהודית
המניע העיקרי
הצטמצמה ב 91%-מאז שנת
להגירה
 .1989יותר מ 350-אלף מבין
מאוקראינה
הזכאים לאזרחות ישראלית עלו
לישראל היה
לישראל ,ובנוסף על כך יהודים
דאגה מאי-
רבים היגרו לארצות הברית
ולגרמניה .שיעור ההגירה היה יציבות פיננסית
בשיאו בתקופה שמ 1989-ועד והשפעותיה על
הדור הבא
 ,2001ובמהלכה היגרו 128,500
יהודים אוקראינים לארצות
הברית ,ו 92,700-לגרמניה.
לישראל עלו בתקופה המקבילה  299,700יהודים
אוקראינים( .טולץ .)2018 ,2019
ההגירה הייתה בשיאה בתקופה שמיד לאחר פירוקה
של ברית המועצות ,ולאחר מכן ,בשנים האחרונות
של עשור ה ,2000-התייצבה על רמה נמוכה בהרבה.
נתונים שנאספו בסקרים מצביעים על כך שבתקופה זו
המניע העיקרי להגירה מאוקראינה לישראל היה דאגה
מאי-יציבות פיננסית והשפעותיה על הדור הבא.
המהגרים נטו לבוא משורות בעלי המקצוע וההשכלה
הגבוהה של המעמד הבינוני (ברגר ואחרים .)2013
בהמשך ,בא גידול מחודש בעלייה לישראל בעקבות
הסכסוך הרוסי-אוקראיני בחצי-האי קרים ובחבל
דונבאס בשנת  .2014למעט בלימה זמנית בשל מגפת
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הקורונה ,שיעורי ההגירה נותרו גבוהים מאז בשל
העימות הצבאי המתמשך .העובדה שרבים מיהודי
אוקראינה התגוררו או מתגוררים באזורים דוברי הרוסית
שבמזרח המדינה ,הביאה לכך שנפגעו מהעימות יותר

מכפי שיעורם מכלל האוכלוסיה (השנתון היהודי אמריקני
 .)2019חלק מהיהודים החליטו לעזוב את אזור הסכסוך
ולהגר לרוסיה (שווד  .)2021אחרים עזבו למדינות אחרות,
בהן ישראל.

הגירה מאוקראינה לישראל
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רוב ההגירה של יהודי אוקראינה הייתה מאוקראינה
למדינות אחרות ,בהן ישראל .אך ישנן ראיות לכך
שהאוכלוסיה הישראלית באוקראינה ּגְ ֵד ָלה בשל
הגירה מישראל לאוקראינה ,שחלק גדול ממנה הוא
של אוקראינים שהחליטו לא להתיישב בישראל באופן
קבוע (חנין .)2017
נתונים של משרד הקליטה מלמדים כי נכון ליולי
 ,2013מתוך  1,020,000יהודים ובני משפחותיהם שעלו
לישראל ממדינות ברית המועצות לשעבר כעשירית
לא נשארו בישראל באופן קבוע ,אלא היגרו שוב (ברגר
ואחרים  .)2013ההערכות מצביעות על כך שכמחצית
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מהם חזרו לארצות המוצא שלהם ,והאחרים המשיכו
ליעד שלישי ,כמו ארצות הברית ,קנדה או מדינות
האיחוד האירופי (פחות שכיח) .רבים בחרו לגור ביותר
ממדינה אחת ,ונראה שכמה רבבות מחלקים את זמנם
בין ישראל לבין מדינות ברית המועצות לשעבר.
הסיבה העיקרית להגירה חוזרת זו ,כלומר חזרה
לאוקראינה של מי שקודם לכן היגרו מאוקראינה
לישראל ,היתה הקושי הכרוך בהסתגלות לחיים
בישראל .רבים שקלו את ההזדמנויות המקצועיות
בישראל ובאוקראינה ,וכך גיבשו את עמדתם ביחס
להגירה .בעשור ה ,2000-הוזכר גם האקלים בישראל
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כסיבה להגירה בחזרה .למרות זאת ,מבחינתם של
רבים ,ההגירה בחזרה לאוקראינה נחשבה לסידור זמני,
ובכוונתם היה להתיישב בעתיד בישראל.
קשה לאמוד במדויק את מספר הישראלים החיים
באוקראינה ,משום שהשלטונות בגבולות רושמים את
היוצאים מישראל והנכנסים אליה ,ולא את המדינה
המשמשת להם כבית .נציגים יהודים באוקראינה מסרו
אומדנים שההבדלים ביניהם גדולים מאוד ,החל ב9,000-
וכלה ב .20,000-יתכן שהודעתו של שגריר ישראל
משנת  ,2013שלפיה בכל זמן נתון נמצאים  45אלף
ישראלים באוקראינה ,היא הדרך הנכונה יותר לתאר את
המצב .הנפח הגדול של נסיעות ישראלים לאוקראינה
למטרות צליינות ,תיירות ,משפחה או עסקים ,מקשה
לקבל תמונה מדויקת יותר של האוכלוסיה המובילית
הזו( .ברגר ואחרים)2013 ,
תיירות וצליינות
רכיב משמעותי של נוכחות יהודית באוקראינה הוא
של תיירים ,צליינים ומי שמועסקים בתעשיית תיירות
המורשת .ישראלים ויהודים מרחבי העולם מבקרים
באתרים שיש בהם עניין יהודי באוקראינה .בין האתרים
הללו ,ערים שלהן היסטוריה של קהילות יהודיות
חשובות ,אתרים שבהם התרחשו טרגדיות יהודיות ,או
אתרים שבהם התגוררו או נקברו דמויות רבניות ,והם
משמשים כאתרי צליינות .אוקראינה היא בית לאתרים
רבים עם משמעות רוחנית לנוצרים ,מוסלמים ויהודים,
ואלה נעשו לאתרי צליינות חשובים מאז פירוק ברית
המועצות.
אתר הצליינות המוכר ביותר הוא קיברו של רבי נחמן,
אּומן .הפופולריות
מייסד חסידות ברסלב ,הנמצא בעיירה ַ
של אתר זה גדלה במהירות ,ולעומת כמה מאות עולים
לרגל בכל שנה שפקדו את האתר בשנות ה 1980-כיום
פוקדים אותו עשרות אלפים (בשנת  2016האומדן היה
כ 30-אלף .אקאו  ,2007מרצ’נקו  .)2018אף שהזמן

המקובל לביקור בקבר רבי נחמן הוא בראש השנה ,כלומר
בסתיו ,מבקרים באים לאתר במשך כל השנה .יש גם
מי שחוזרים ומבקרים בקבר מדי שנה בראש השנה ,וכך
נוצרים ביניהם קשרים חברתיים .בנוסף למי שמייחסים
חשיבות רוחנית לעלייה לרגל ,יש גם מי שנמשכים
להזדמנויות הכלכליות ,או לאפשרויות ההתנדבות,
הקשורות לתופעת הצליינות (מרצ’נקו .)2018
על אף שהאוכלוסיה המקומית מרוויחה כלכלית מזרם
הצליינים ,ישנם מתחים הנובעים מביקורים אלה .ישנם
אוקראינים המתרעמים על כך שחלק מעיר מולדתם
הפך לאתר יהודי מקודש ,שבו שולטים מנהגים זרים
לאוכלוסיה המקומית ,והם קיימו מחאות נגד ביקורים
אלה .במקרים מסוימים ,נציגים של ממשלת ישראל אף
הפעילו לחץ על השלטונות המקומיים ,במגמה להבטיח
כי העלייה לרגל לא תסבול מן ההתנגדות המקומית
(אקואו .)2007
אנטישמיות
שיעור האנטישמיות באוקראינה דומה לזה שבשאר
מדינות מזרח אירופה .מנתונים של הליגה נגד השמצה
עולה כי אין שוני משמעותי בין עמדות האוקראינים
לבין אלה של תושבי מדינות אחרות באזור .נתונים של
מרכז “פיו” מלמדים כי  15%מן האוקראינים לא רוצים
שיהיה להם שכן יהודי ,ו 32%-לא רוצים קרוב משפחה
יהודי .דעות דומות נמצאו במדינות אחרות שהשתייכו
בעבר לברית המועצות ,כמו בלארוס ולטביה .ייחודה
של אוקראינה בכך שמי שמזדהים כקתולים ,או לא
משתייכים לזרם דתי כלשהו ,נוטים להחזיק בגישות
יותר שליליות כלפי יהודים מאשר מי שמזדהים כנוצרים
אורתודוקסים.
שיעור התקיפֹות האנטישמיות באוקראינה נמצא
במחלוקת .נתוני איגוד הקהילות האתניות באוקראינה
מצביעים על כל שתקיפות אנטישמיות נדירות מאוד,
והאנטישמיות מתבטאת בעיקר בהשחתת אתרים
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ורכוש (ונדליזם) ,כמו חילול מצבות זיכרון ,בתי עלמין
ובתי כנסת ,כולל ניסיון להצית בית כנסת בחרסון ,בשנת
 .2020בחמש השנים האחרונות הורגשה ירידה בתופעת
הוונדליזם (.)Freedom House
מצד שני ,נתונים שנאספו על ידי ארגונים יהודים
מתייחסים להגדרה רחבה יותר של תקריות אנטישמיות,
הכוללת גם תקיפה מילולית .בהתאם ,נתונים אלה
מצביעים על מספר גבוה הרבה יותר של תקיפות
לעומת מה שמופיע בנתונים הרשמיים של אוקראינה.
למעשה ,נתונים אלה מעמידים
את אוקראינה בשורה הראשונה
תקריות
אנטישמיות של של מדינות שבהן תקריות
אנטישמיות רבות ,לצד בריטניה,
תקיפה פיסית
צרפת וגרמניה .עם זאת ,תקריות
נדירות ,וגופים
אנטישמיות של תקיפה פיסית
ממשלתיים
נדירות ,וגופים ממשלתיים
באוקראינה
עושים מאמץ
עושים מאמץ לעקוב אחרי
לעקוב אחרי
פשעים אנטישמיים.

פשעים

לאחר נפילת חומת ברלין,
אנטישמיים
אוקראינה היתה הראשונה
מבין מדינות הגוש הקומוניסטי
לשעבר לקשור יחסים דיפלומטיים עם ישראל ,ונשיאה
הראשון של אוקראינה העצמאית ,לאוניד קרבצ’וק
ביקר בישראל כבר ב .1993-הוא הבטיח להגן על
זכויותיהם של מיעוטים אתניים באוקראינה ולהיאבק
נגד אנטישמיות (אקואו  .)2007כיום ,רוב המפלגות
האנטישמיות במדינה נמצאות בשוליים הפוליטיים,
והמצביעים גילו נכונות לבחור מנהיגים המצהירים
בגלוי על יהדותם .למעשה ,במהלך שנת  ,2019הייתה
תקופה מסוימת שבה גם ראש הממשלה וגם הנשיא
היו יהודים .עם זאת ,מפלגת “סבוּבודה” האנטישמית
נכללה בקואליציה ,ונציגים שלה היו שרים בממשלה.
האנטישמיות נוכחת בשיח הפוליטי ,בעיקר בקשר לנגיף
הקורונה ולנוכחותם הבולטת של פוליטיקאים יהודים.
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אוקראינה אימצה בשנת  2009את הצהרת טרזין
בדבר החזרת רכוש שדוד מתקופת מלחמת העולם
השנייה ,אולם לא חוקקה חוקים כלשהם המאפשרים
החזרת רכוש יהודי פרטי שהוחרם במהלך המלחמה.
ישנן ראיות לכך שפעולותיהם של שלטונות אוקראינה
הנוגעות לרכוש היסטורי יהודי היו איטיות יותר מאלה
שנגעו לרכוש של בני דתות אחרות .מבין כ2,500-
בניינים קהילתיים יהודים שהוחרמו ,להערכת איגוד
הארגונים והקהילות היהודים של אוקראינה ()VAAD
והקהילה היהודית האירואסית להחזרת רכוש ,רק 40
בתי כנסת הוחזרו לשליטה של קהילה יהודית (צ’ארני
 .)2009בנוסף ,ארגונים אלה מעריכים כי נותרו עדיין בין
 10,000ל 15,000-חלקות קרקע שיש להחזירן לידיים
יהודיות (ESLI – European Shoah Legacy Institute
)2017
היהדות נוכחת בזירה הציבורית של אוקראינה .זה
מתבטא ,בין השאר ,בהזמנתם של רבנים לאירועים
רשמיים (ילנסקי  ,)2020בטקסים מסורתיים
כמו הדלקה פומבית של חנוכייה בחנוכה ,וטקסי
אזכרה לאירועי השואה .מורשת השואה היא
נושא רגיש באוקראינה ,כמו בכל מזרח אירופה.
בתקופה הסובייטית ,זהותם היהודית של הקורבנות
הוצנעה ברובה ,ובתקופה שלאחר הקומוניזם ,מוקד
ההתעניינות עבר לפשעים שבוצעו תחת השלטון
הסובייטי .שיתוף הפעולה עם הנאצים ופשעי מלחמה
הוכחשו ,או הודחקו ,ונפוצו גם תיאוריות קונספירציה
נגד היהודים .אתרי זיכרון והנצחה של השואה כדוגמת
באבי יאר מעוררים ויכוחים סוערים על השאלה עד
כמה על אוקראינה למקד תשומת לב בסבלם של
היהודים (אולגה באראנובה .)2020
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החיים הקהילתיים
פירוק ברית המועצות אפשר התרחבות של
פעילות הארגונים היהודים הקהילתיים באוקראינה,
שמתמקדים בעיקר בחינוך ,צדקה ,ועבודה סוציאלית.
נכון לשנת  2015היו בערך  600קהילות וארגונים יהודים
באוקראינה ,כולל  63בתי ספר (רובם המכריע בתי
ספר משלימים) ,ו 28-כתבי-עת .כל אלה שייכים ברובם
לאחת מ 15-קבוצות “הגג” המטפלות בקהילות (שווד
 ,)2021שיש ביניהן מתח פוליטי ומאבקי כוח ,לדוגמה על
תפקיד הרב הראשי .מעת לעת היו לא פחות מארבעה
גברים ,שכל אחד מהם טען לתואר הרב הראשי של
אוקראינה (ילנסקי .)2020
הגדול מבין ארגוני הגג הקהילתיים הוא ״אגודת חסידות
חב”ד של ארגונים יהודים דתיים באוקראינה״ ,שתחת
חסותו  125ארגונים 29 ,בתי ספר ו 17-כתבי-עת
(שווד  .)2021באוקראינה מתגוררות  200משפחות
של חב”ד ,המפוזרות ב 35-ערים ,והן מהוות חלק מן
הרשת הרחבה של שליחי חב”ד ,הנשלחים לקהילות
יהודיות בעולם כולו .תנועת חב”ד באוקראינה מנהלת
בתי יתומים ומוסדות חינוכיים ,ולדבריה היא מחזיקה
במרכז היהודי הגדול ביותר בעולם  -מרכז “מנורה” בעיר
דניפרו ,ששיטחו כ 46-אלף מ”ר.

מכיוון שרוב היהודים באוקראינה אינם נשואים ליהודים,
ניתן היה לצפות כי לארגונים לא-אורתודוקסים תהיה
דומיננטיות גדולה יותר בקהילה ,אולם דווקא הארגונים
האורתודוקסים הם הנותנים את הטון באוקראינה
(צ’ארני  ,)2009שבה  220קהילות אורתודוקסיות ,לעומת
 51קהילות לא-אורתודוקסיות ,ו 26-עצמאיות (שווד
 .)2021אחת הסיבות לכך היא ההחלטה של האיחוד
העולמי ליהדות מתקדמת לא להשקיע בקהילות
יהודיות בשטחי ברית המועצות לשעבר ,מתוך הנחה
כי קהילות אלה ייעלמו במהירות .במקביל ,האידיאל
המושרש של עבודה כשליחים אפשר לחב”ד לשלוח
רבנים ומשפחות לאוקראינה ,גם כאשר השליחות
נעשתה בתנאי מחייה קשים.
מעבר לקהילה היהודית המוכרת ,יש באוקראינה
למעלה מ 60-קהילות של יהודים משיחיים ,או קהילות
של יהודים-נוצרים או יהודים למען ישו .הקהילה
האורתודוקסית מזהה את הקבוצות הללו כאיום ,בעוד
שישנם אישים וארגונים שאינם מזוהים עם התנועה
האורתודוקסית שמקבלים את נוכחותן בצורה נינוחה
יותר (צ’ארני .)2009

אף על פי שרמת שמירת המצוות בקהילה היהודית
של אוקראינה נמוכה בדרך כלל ,הגישה ליהדות כדת
השתנתה במרוצת השנים ,ומשקפת התפתחויות דומות
באוכלוסיה האוקראינית הכללית .כך ,מי שגדלו בתקופה
שקדמה לעידן הקומוניסטי נוטים להחזיק בהשקפות
חיוביות על היהדות כדת ,מי שגדלו בעידן הסובייטי נוטים
לקשר את היהדות עם חוויות שליליות ,והדור הצעיר
ביותר חוזר להיות חיובי יותר כלפי היהדות כמסורת דתית.
היחס ליהדות מעוצב על ידי חוויות מסורתיות בבית ,כך
שמי ששני הוריהם יהודים נוטים לקשר רגשי חזק יותר
עם המסורת (צ’רוויאקוב ,גיטלמן ושפירא.)2001 ,
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13

מדד משולב :האנטישמיות

במספר דו"חות שפורסמו השנה צוינו ההתמדתן
וחומרתן העולה של תופעות אנטישמיות במדינות
רבות .שני אירועים משמעותיים השפיעו על
תופעות אלה בשנתיים האחרונות :הסלמת הסכסוך
הישראלי-פלסטיני ,שהגיעה לשיא במבצע "שומר
החומות" (מאי  ,)2021והתמשכות מגפת הקורונה.

הקמפוסים האמריקניים נותרו חממות לפעילות
והסטודנטים
ואנטי-ציונית,
אנטי-ישראלית
היהודיים נאלצים לעבור לעמדות מגננה .לצד
זה ,ישנה מחלוקת בקהילה היהודית ,בעיקר בדור
הצעיר ,על המשמעות של "אנטי-ציונות" בהקשר
לאנטישמיות.

מוּדעּות וזכה
ָ
המאבק נגד אנטישמיות עורר
לתמיכה .מספר הכנסים והסמינרים בנושא גדול,
ותהליכי חקיקה נגד אנטישמיות התרבו .למרות
ריבוי היוזמות ,חלק מהדו"חות קבעו כי המאמץ
1
למיגור האנטישמיות "נכשל".

המדיה החברתית ממשיכה לשמש כפלטפורמה
מרכזית להפצת שיח ,אידיאולוגיה ורעיונות
האנטישמים
את
ומשמשת
אנטישמיים,
לאינטראקציה בינם לבין עצמם .הפעולות
הננקטות על ידי הרשתות החברתיות נגד תופעה
זו אינן מצמצמות אותה במידה ניכרת .רק מאמץ
בינלאומי מתואם עשוי לקבוע נורמות שיצמצמו
את תכני השנאה המופצים ברשתות.

היחס למדינת ישראל מושפע מהאנטישמיות
הגוברת ,כמו גם מן הקיטוב הפוליטי ,במיוחד
בארצות הברית .כתוצאה ממנו יהודים צעירים
שומרים על פרופיל יהודי-ציוני נמוך ,בניסיון לשמור
2
על מעמדם החברתי בקרב ידידיהם הלא-יהודים.
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חומרת האנטישמיות במדינות שונות
(בהתבסס על תחושת האי-נוחות כפי שהיא מבוטאת בקרב יהודים)

ארה”ב

בריטניה

גרמניה

צרפת

רוסיה

הונגריה

שבדיה

חומרה בשנת
2022

להמשך
מעקב

דאגה

דאגה
גוברת

דאגה
גוברת

להמשך
מעקב

דאגה

דאגה
חמורה

חומרה בשנת
2017

מצב רגוע

להמשך
מעקב

דאגה

דאגה
גוברת

להמשך
מעקב

דאגה

דאגה
חמורה

מקרא צבעוניות

מצב רגוע

להמשך מעקב

דאגה

התפתחויות בצפון אמריקה
עליה בנוכחותן של תנועות הדוגלות בעליונות
לבנה – בשנת  2021הייתה עלייה גדולה בפעילות
ימנית קיצונית 3,כאשר מאמצי התעמולה של הדוגלים
בעליונות הלבנים כמעט הוכפלו ,וכן אובחן גידול
4
משמעותי בטווח ההשפעה שלהם.
נרמול שיח אנטישמי  -שיח אנטישמי הולך והופך
לנורמלי ,וחודר למיינסטרים של הפוליטיקה
הכלל-ארצית ,לצד נוכחותו המתגברת בקמפוסים
אוניברסיטאיים וברחוב 5.ישנה עלייה ברורה בשיעורן
של התבטאויות אנטי-ישראליות או אנטי-ציוניות
מצד קבוצות פרוגרסיביות ,שעברו באופן משמעותי
לטריטוריה האנטישמית 6.עמדות בולטות וברורות
שמושמעות על ידי מנהיגים ,ארגונים ויוזמות,
אמריקנים ,פלסטינים ומוסלמים ,תורמות גם הן
לסביבה המעניקה לגיטימציה לרטוריקה אנטי-ציונית
7
ואנטי-ישראלית ,ולפעמים גם לאנטישמיות.
פריבילגיה יהודית בשיח הפרוגרסיבי – הפוליטיקה
של הזהות בשיח הפרוגרסיבי כופה על היהודים
השתייכות לקבוצות ״דכאניות״ (צבע עור לבן ,פריבילגיה
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דאגה גוברת

דאגה חמורה

חברתית ,כוח) .גם על בסיס זה ,התמיכה היהודית
בישראל מושווית לעיתים לשיתוף פעולה עם מדיניות
גזענית .פרשנויות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני דרך
פריזמות של דינמיקה גזעית אמריקנית הגבירו את
הדהודן של האשמות על אפרטהייד בישראל ,והפרסום,
באפריל  ,2021של  ,Human Rights Watchשהבליט
את טענת האפרטהייד ,סייע להחרפתן 7.בהקשר זה
יש משמעות לעובדה ששיעור החוקרים שתיארו את
הסכסוך הישראלי-פלסטיני כ"מציאות של מדינה אחת
הדומה לאפרטהייד" עלה מ 59-אחוז בפברואר 2021
8
ל 65%-בספטמבר.
פירוד בקהילה היהודית – בעוד שחלק גדול מהממסד
היהודי דחק בממשל ביידן הנכנס להגדיר את אימוץ
הגדרת האנטישמיות של כוח המשימה הבינלאומי
להנצחת זכר השואה (IHRA - The Task Force
for International Cooperation on Holocaust
)Education, Remembrance and Research
כעדיפות לאומית ,קבוצות פרוגרסיביות יהודיות
בולטות חתרו נגד אימוץ הגדרה זו 9.לכמה יהודים
אנטי-ציונים ישנה השפעה משמעותית על המדיניות
ועל זירות השיח במעגלי השמאל.
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שינויים בהתנהגות – כך קובע הוועד היהודי-אמריקני:
"יהודים אמריקנים רבים שינו את התנהגותם ,הגבילו
את פעילויותיהם והסתירו את יהדותם ,בשל דאגה
מאנטישמיות .ארבעה מבין כל עשרה יהודים
אמריקנים אומרים כי הם נמנעים מהעלאת תוכן מקוון
שיגלה את יהדותם או את השקפותיהם לגבי נושאים
יהודיים ו 22%-נמנעים מללבוש ,לשאת או להציג
בפומבי פריטים העלולים לאפשר לאחרים לזהות
אותם כיהודים .אצל יהודים צעירים הנטייה לשינוי
התנהגותם בשל דאגות מאנטישמיות הייתה בולטת
באופן משמעותי ,כאשר למעלה ממחציתם ()52%
של צעירים בגילים שבין  18עד  29אומרים כי הם
נקטו צעדים להסתיר את יהדותם" 10.המצב ,מבחינות
אלה ,חמור יותר באירופה 20% :מיהודי צרפת התנסו
בתקיפות גופניות;  37%אומרים כי הם חשים חוסר
ביטחון "לעיתים תכופות" או "מעת לעת";  45%מן
ההורים היהודים בצרפת מבקשים מילדיהם לא לגלות
את דתם.

התפתחויות באירופה
בצרפת ,האסלאם הפוליטי משתלב עם השוליים
הפרוגרסיבים .מקור עיקרי לאנטישמיות נובע
מהשוליים הקיצוניים של השמאל .לעיתים הוא
מסווה מאחורי מסיכת זכויות אדם והקריאה לשוויון.
אידיאולוגיית ה"ווק" ( - wokeמּודעּות לאפליה
על בסיס גזעי ולדעות קדומות גזעניות) ותנועת
ההצטלבות ( ,)intersectionalityשדילגו מתיאוריות
אקדמיות לאקטיביזם פוליטי בשמאל ,קוראות תיגר
על ההכרה הגוברת בתפקיד המכריע של אנטישמיות
אסלאמית בתחייתה של היודופוביה .אידיאולוגיה זו
מאחדת מספר תיאוריות פוסט-מודרניות ,מיזוג של
רעיונות ניאו-מרקסיסטים מאסכולת פרנקפורט ומן
"התיאוריה הצרפתית" ,שקבלו תשומת-לב אקדמית
ניכרת בארצות הברית ,החל משנות ה.1980-

המאבק המשותף נגד האימפריאליזם ,הקולוניאליזם,
הקפיטליזם והריבוד החברתי הרווח ,ביטא את עצמו
בהתמזגות של מאבקי שמאל קיצוני עם אסלאם
רדיקלי ,ובחלק מן המקרים תורגם לאנטישמיות
חריפה .המדינה היהודית מתוארת על ידי פעילים
בתנועות אלה כמבצר אחרון של קולוניאליזם ,וכישות
מרושעת שיש להחריבה .כל זה מלווה לעיתים
בקלישאות אנטישמיות עתיקות ,שמביאות ליצירת
11
אווירה עוינת ליהודים.
במקביל בחלק מחוגי השמאל ,המוסלמים נתפסים
כפרולטריון החדש ,שעליו יש להגן בשל היותם
קורבנות השיטה הנוהגת .לעומתם ,היהודים נתפסים
כקבוצה שהשיטה משמרת את מעמדם הדומיננטי
 הבורגנות הקפיטליסטית הנהנית מזכויות יתר.בפרדיגמה הניאו-מרקסיסטית ,הגזענות נחשבת
כמוסדית ונתפסת כפונקציה של מלחמת המעמדות.
במסגרת קונצפטואלית כזאת ,האנטישמיות איננה
נחשבת ל"גזענות" ,משום שלא יתכן מצב שבו קבוצות
מעמדיות דומיננטיות יהפכו לקורבן ,ואין אפשרות
12
להפלותן לרעה.
בבריטניה ,קהילות יהודיות מאבחנות היעדר תמיכה
במאבק בתופעות אנטישמיות ,במיוחד בחוגי השמאל
במסגור
ִ
הפרוגרסיבי .יהודים בריטים נאבקים
של היהודים בשיח הפרוגרסיבי .מסגור זה הוא
מכשול למאבק נגד אנטישמיות ,ותורם משמעותית
לכישלונות בהכרה באנטישמיות ובמאבק נגדה
בשמאל הלא קיצוני 18% .מיהודי בריטניה דיווחו כי
במידת מה או במידה רבה מאוד ,הם חשים שאינם
13
מתקבלים בברכה בארצם.
בגרמניה התברר כי בין רבע לשליש מכלל האוכלוסייה
מסכים  -בין בגלוי ובין במשתמע  -עם קלישאות
אנטישמיות .לדוגמה 30% ,מכלל הנשאלים ו59%-
מתומכי מפלגת הימין הקיצוני "( AfDהאלטרנטיבה
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של גרמניה") ,הסכימו עם האמירה" :מה שהיהודים
מעוללים כיום לפלסטינים אינו שונה כלל ממה
שהנאצים עשו ליהודים ".יתר על כן 40% ,מכלל
המשיבים היהודים דיווחו כי קופחו ,נדחקו ,או אוימו
באופן זה או אחר במהלך השנה החולפת 14.יהודים
החיים בגרמניה חשים לעיתים תכופות כי הם מוחזקים
כאחראים למדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים ,וכי
התפיסה של מדינת ישראל כ"היהודי הקולקטיבי"
הפכה לבסיס הגדרת הזהות שלפיו מביטים ביהודים
ושופטים אותם.
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נתונים נבחרים
שלושת הממדים במדד האנטישמיות המשולב של
המכון למדיניות העם היהודי עוסקים ב )1 :דעות
אנטישמיות;  )2תקריות אנטישמיות; ו )3-אמון היהודים
במדינות מגוריהם .בממד הראשון לא חל השנה שינוי
משמעותי ,אך מספר התקריות (הממד השני) ורמת
הדאגה בקרב היהודים (הממד השלישי) עלתה בצורה
חדה .ירידה בתחושת הביטחון של היהודים משקפת את
חומרת התקריות שהתרחשו השנה.

מ ד ד י ם

אנטישמיות במערב אירופה ובארצות הברית
הנתון הנבדק
מחזיקים בדעות אנטישמיות

תקיפות אלימות (תקריות)
סה”כ תקריות (אלימות קיצונית,
תקיפות ,נזק לרכוש ,חילול אתרים
קדושים ,איומים)
שינוי לעומת תקופה קודמת
שיעור התקריות לכל  1,000יהודים

המגמה
הכללית

ארה”ב

צרפת

בריטניה

גרמניה

↔

1110
()14

3611
()35

4313
()43

331
()29

↑

2810
[]+133%

6011
[]+36%

17613
[]+76%

631
][+11%

↑

2,71710
[]2,026

58911
[]339

2,25513
[]1,684

2,7381
[]1,957

↑

+34%

+74%

+34%

+40%

↑

0.45
[]0.37

1.32
[]0.7

7.7
[]5.7

23.2
[]17.2

האנטישמיות כפי שהיא נתפסת על ידי יהודים (באחוזים)
אנטישמיות היא בעיה חמורה מאוד
או חמורה למדי

↑

9010
)(76

9511
)(86

9212
)(80

901
)(80

התנסו בעצמם באנטישמיות בשנה
החולפת

↑

2410

6811
)(53

2413

241

נמנעים מלהציג בפומבי סימנים
נראים לעין של יהדותם

↑

2210

6111
)(41

4613
)(40

401

שוקלים הגירה מפני שאינם חשים
בטוחים כיהודים בארץ מגוריהם

↑

א”נ

4611
)(44

3313
)(29

4414
)(25

נמנעים ממקומות בקרבת מקום
מגוריהם משום שאינם חשים בטוחים
בהם כיהודים

↑

1710
)(8

6611
)(45

6813
)(37

651
)(33

הערות :המספרים ללא סוגריים מתייחסים לשנת  .2021/2022המספרים שבתוך סוגריים מרובעים מתייחסים לשנת  ,2020ואילו
המספרים שבתוך סוגריים רגילים הם הנתונים העדכניים ביותר הקיימים .א"נ  -אין נתונים.
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מאמצי התערבות בינלאומיים משמעותיים
•האסטרטגיה הראשונה אי פעם של האיחוד
האירופי למאבק נגד האנטישמיות ,ולהבטחת
עתידם של היהודים באירופה ,הוצגה על ידי
הנציבות האירופית באוקטובר  12 .2021בהמשך
לכך ,ממשלת גרמניה החליטה להשקיע  35מיליון
אירו בפרויקטים מחקריים וחינוכיים המתמקדים
בהבנת הסיבות לאנטישמיות וכיצד להילחם בה
בצורה יעילה .ואולם ,בו-זמנית ,מדינות החברות
באיחוד האירופי ממשיכות לקדם חקיקה האוסרת
שחיטה כשרה ,בתמיכת בית הדין האירופי
לצדק .קהילות יהודיות הביעו דאגה ממגמה זו
– המתרחבת גם למילת זכרים ולמנהגים נוספים
 העלולה להפוך את החיים היהודיים ההלכתייםביבשת אירופה לבלתי-אפשריים.
•הממשל האמריקאי מינה איש קשר לקהילה
היהודית-אמריקנית (חנן וייסמן) ,יועץ מיוחד
לנושאי השואה (סטוארט אייזנשטאט ,יו"ר
משותף של המכון למדיניות העם היהודי),
ושליחה מיוחדת ,בדרגת שגרירה ,למעקב אחר
האנטישמיות ולמלחמה נגדה (פרופ' דבורה
ליפשטדט) .אמנם כל התפקידים הללו התקיימו
עוד לפני בחירתו של הנשיא ג׳ו ביידן לנשיאות,
אולם מינויים אלה באו בעקבות מערכת הסברה
שהובילו חמש קבוצות יהודיות מרכזיות בתגובה
לעלייה באנטישמיות במאי .2021
•בעקבות מבצע "שומר חומות" עלה מספר
התקריות האנטישמיות ברחבי העולם לשיאים
חדשים .יוצאת מכלל זה לטובה הייתה צרפת,
שבה אימצה הממשלה מדיניות מניעתית למניעת
התקפות על יהודים במהלך העימות הצבאי במאי
.2021
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•הגדרת האנטישמיות של הברית הבינלאומית
להנצחת זכר השואה ( ,)IHRAוהדוגמאות
הנכללות בהגדרה זו ממשיכות להוכיח את עצמן
ככלי חיוני בזיהוי אנטישמיות ובמאבק בה .עד
היום אימצו  839מדינות ,ארגונים ומוסדות את
ההגדרה הזו .רבע מהם עשו זאת במהלך השנה
החולפת .מרוקו ִאשררה את אמנת  ,IHRAותוכנם
של ספרי לימוד בקטאר ,במרוקו ובמצרים שּונה
בהתאם .במספר מדינות (מרוקו ,בחריין) ,שוקמו
אתרים יהודיים ,וקהילות יהודיות קמות במדינות
המפרץ הפרסי.
• 38מדינות החרימו את הכנס השנתי העולמי נגד
הגזענות של האו"ם בדרבן ,דרום אפריקה ,בנימוק
שהוא הפך לפלטפורמה ל"אנטישמיות החדשה"
ולאנטי-ציונות.

מסקנות וכיווני פעולה
האנטישמיות ,בימין ובשמאל ,ממשיכה לשחוק את
ביטחונם של היהודים .דו״חות המכון מתריעים מזה
כמה שנים על האפשרות שתופעת האנטישמיות
נמצאת במגמת עלייה ,בגלל זרמי מעמקים חברתיים
שסיבותיהם מגוונות .חזרתה של האנטישמיות
עלולה להפוך אותה לרכיב קבוע בשיח הגלובלי
למשך תקופה ארוכה ,כאשר היכולת של קהילות
יהודיות או של מדינת ישראל להשפיע עליה
מוגבלת .בנסיבות אלה ,מדינת ישראל ,שהיא הכוח
המאורגן היהודי החזק ביותר ,אינה יכולה להסתפק
בניסיונות ״להילחם באנטישמיות״ ,ועליה להבין את
המשמעויות של עידן שבו האנטישמיות תלווה את
המשך החיים היהודיים ,ולהיערך לעידן כזה בהתאם,
תוך ניסוח של קווי מתאר לפעילות הסברתית,
דיפלומטית ,אבטחתית ואחרת ,למול אפשרות
זו .את האסטרטגיה שיש לבנות צריך לתאם עם
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 ולנסחה כיעדים למאבק,גופים בינלאומיים אחרים
. שיהיו ברורים וניתנים למדידה,באנטישמיות
כבר בשנה שעברה המלצנו לממשלה ״להפקיד
את הטיפול באנטישמיות בידי גוף מתכלל אחד
 אנו חוזרים על המלצה.עם סמכויות וכושר ביצוע״
 ובדחיפות גוברת לנוכח הנתונים שקשה לטעות,זו
.במשמעותם

מ ד ד י ם

14

מדד ישראל-תפוצות:
שחיקה בדור הצעיר

ביחסי מדינת ישראל ויהדות התפוצות היה שיפור
מסוים השנה .חילופי השלטון בישראל ועלייתה של
ממשלה קשובה יותר לדאגותיה של הקהילה היהודית
בארה”ב (לפחות ברמה ההצהרתית) ,הפיחו תקווה
לשיפור היחסים גם בצעדים מעשיים ,בוודאי בקרב
היהדות הממסדית.
במקביל ,המשבר באוקראינה עורר את העולם היהודי,
והביא לשורה של שיתופי פעולה בין ממשלת ישראל
והסוכנות היהודית ,לבין ארגונים יהודיים מרכזיים ,למען
יהודי אוקראינה ורוסיה.
לצד מגמה זו של שיפור ביחסים ,מגמות היסוד וזרמי
העומק המאפיינים את היחסים בשנים האחרונות לא
השתנו .במדד הקשר בין ישראל לתפוצות ,שמשרד
התפוצות מפרסם בחמש השנים האחרונות ,הכולל ציון
המשקף את עמדות הציבור הישראלי ביחס לתפוצות,
לא חל שינוי .כמו כן נאספו נתונים נוספים על מגמת
התרחקות של בני ובנות הדור הצעיר של יהודי ארה”ב
הלא אורתודוכסיים מזהותם היהודית וממדינת ישראל.
למגמה זו נקדיש את עיקר הפרק.

צעירים יהודים בארה”ב וישראל
יחסה של הקהילה היהודית בארה”ב לישראל מושפע
גם ,אך לא רק ,מהמתרחש בישראל .בהיבט זה,
יש משמעות למדיניות הישראלית ביהודה ושומרון
ולמתרחש במרחב עתיר המתח של יחסי דת ומדינה.
מעבר לכך ,הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית הפכה
למעקש בשולי הקהילה היהודית בארה״ב .ההקצנה
הפוליטית של חלק מהצעירים היהודים הפרוגרסיבים
בצפון אמריקה ,לצד תהליכים שעוברים על הקהילה
היהודית ,כבר משפיעים ,ועלולים להשפיע באופן עמוק
יותר ,על התמיכה במדינת ישראל.
בקרב רוב בדור הבוגר של יהודי ארה״ב ,ישראל היא
רכיב מרכזי בזהות .בין אם הם תומכים במדיניות
ישראל או כועסים עליה ,היהודים עדיין חשים מחויבות
לפרויקט הציוני ,ומארגנים את הזהות היהודית שלהם
גם סביבו .לעומת זאת ,ההזדהות והתמיכה בישראל
בקרב בני הדור הצעיר הולכת ונשחקת ,בד בבד עם
שחיקה בזהות היהודית.
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בשנתיים האחרונות נעשו שני סקרים משמעותיים
הממפים (גם) את יחסם של צעירים בארה”ב לישראל.
האחד הוא סקר פיו שהתפרסם באמצע שנת ,2021
והשני הוא סקר הועד היהודי-האמריקאי ( )AJCשהתפרסם
באפריל  .2022בשני הסקרים ניתן להבחין במגמות
מדאיגות הנוגעות ליחסם של צעירים יהודים לישראל.
סקר פיו (מאי ,)2021 ,הסקר המעמיק והמקיף
ביותר של ליהודים בארה”ב 1מצא כי הצעירים בני
ה 18-29 -מתייחסים באופן שונה לישראל לעומת
בני שכבות הגיל המבוגרות יותר .ככל שניתן להשוות
בין הסקרים ,ירידה בזיקה לישראל ניכרת גם למול
נתוני הסקר הקודם של פיו מ 2013.2-כך לדוגמה ,רק
 54%מהצעירים מרגישים שיש להם משהו משותף
עם יהודים בישראל (לעומת  66%מבני שכבת הגיל

54%

מרגישים שיש משהו משותף עם יהודים בישראל

63%
48%

מרגישים שיש להם קשר רגשי לישראל

67%
27%
8%
40%
34%

מתנגדים לתנועות החרם על ישראל

52%
גילאים 18-29

גילאים 65+

הסקר האחר ,שהתמקד בצעירים היהודים בארה"ב
(ובישראל) הוא זה של ה 3 .AJC-הסקר בדק את יחסם
של בני ה 25–40-בארה"ב לישראל ,ואת יחסם של בני
אותה שכבת גיל בישראל לקהילה היהודית בארה"ב.
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קשר לישראל לא חיוני לזהות היהודית שלהם
מגדירים את עצמם כ"יהודים ללא דת"

16%
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הבוגרת ביותר); רק  48%מרגישים שיש להם קשר
רגשי לישראל (לעומת  67%מהבוגרים ביותר ,ו61%-
שחשו כך בסקר פיו מ 27% ;)2013-סבורים שקשר
לישראל לא חיוני לזהות היהודית שלהם (לעומת
 8%בין הבוגרים ביותר); ורק  27%מתנגדים לתנועת
החרם על ישראל .בנוסף ,לפי סקר פיו ( ,)2021כ40%-
מהצעירים היהודיים מגדירים את עצמם כ״יהודים ללא
דת״ (הם משיבים ״אין לי דת״ לשאלה מה דתם ,ו״כן״
לשאלה האם הם יהודים באופן שאין לו קשר לדת).
בקרב היהודים בני הקבוצה הזו ,רק  27%סבורים
שדאגה לישראל היא מרכיב משמעותי בזהות היהודית
(לעומת  45%בסקר פיו מ 67% .)2013-מהם אומרים
שאין להם דבר משותף עם יהודים בישראל .מבין בני
ובנות קבוצה זו ,רק  15%ביקרו בישראל .זו קבוצה
ששיעורה בקרב הצעירים גבוה.

בסקר הבודק את יחסם של צעירים אמריקאים
לישראל ,שיעור של כ 25%-מתאפיין ביחס מנוכר
לישראל ,ובנכונות 'לשלם' בתמיכה בישראל בכדי
לזכות ללגיטימציה בקבוצת היחוס שלו ,שרובה

מ ד ד י ם

כנראה ביקורתית כלפי ישראל .כך ,ל 41%-מהצעירים
האמריקאים לא חשוב הקשר עם ישראל;  26%מהם
סבורים שלבדל את עצמם מישראל כדי לזכות לאהדת
חברים זה בסדר;  27%אומרים שהאקלים האנטי-

ישראלי בקמפוסים גרם להם לחשוב על מחויבותם
לישראל;  22%סבורים שהקשר בין יהדות ארה"ב
לישראל לא חשוב במיוחד;  25%לא חשים שיש להם
אחריות כלפי היהודים בישראל.

יחסם של בני ה 40-25-בארה"ב לישראל

25%

27%

מתאפיינים ביחס
מנוכר לישראל

סבורים שהאקלים
בקמפוסים גרם
להם לחשוב על
מחויבותם
לישראל

41%
לא חשוב
הקשר
עם ישראל

האתגרים של כלל הקהילה
היהודית בארה”ב
משפיעים באופן משמעותי
אף יותר על הצעירים היהודים

26%
רוצים לבדל
את עצמם
מישראל

25%

22%

לא חשים שיש
להם אחריות כלפי
היהודים בישראל

סבורים שהקשר
בין יהדות ארה"ב
לישראל לא חשוב
במיוחד

המכון למדיניות העם היהודי
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תמונת ראי של הסקר הזה הוא סקר שנעשה באותה
קבוצת גיל בישראל ואשר בדק את מידת הקשרים
והזיקות שחשים היהודים בישראל כלפי הקהילה
היהודית בארה”ב .ככלל ,ניתן לומר שהתמונה
המצטיירת בישראל חיובית יותר .כך לדוגמה ,בשאלה
(הזהה) על חשיבות הקשרים בין הקהילות ,רק 6%
מהישראלים ענו ששימור הקשרים אינו חשוב בעיניהם
(לעומת  !41%מהאמריקאים) .אכפתיות כלפי הקהילה
היהודית האמריקאית בישראל מתגלה גם בהקשר
לעלייה באנטישמיות בארה”ב 60% .מהמשיבים אמרו
שהם מקדישים תשומת לב רבה לסוגיה הזו .עם זאת,
הישראלים מבטאים רמה נמוכה יותר של נכונות
לערבות הדדית לעומת האמריקאים .לשאלה על
אחריות לבני הקהילה האחרת ,רק  42%מהישראלים
ענו כי הם חשים אחריות ליהודים בארה”ב ,לעומת 58%
מהאמריקאים שחשים אחריות לישראל.

בארה”ב ( )71%תומכים במפלגה הדמוקרטית .ההקצנה
של הפוליטיקה האמריקאית ,שבאה על חשבון הכוחות
המרכזיים ,מותירה את הציבור היהודי הליברלי
נאבק ללגיטימציה ולאהדה פוליטית ששוב איננה
ברורה מאליה ,כבעבר .הדילמה שלהם קשה .חלקם
פרוגרסיבים ,שלעולם לא יעברו לימין האמריקאי .מצד
שני ,הצטרפות לשמאל הקיצוני משמעה הורדה של
פרופיל הזהות היהודית ,וויתור על התמיכה בישראל
והודאה בעוולות (שהם אחראים להן מתוקף היותם
חזקים ועשירים) .התוצאה היא שהמיעוט היהודי הקטן,
שנהנה מהשפעה ניכרת ,מתנהל באווירה מורכבת יותר,
כשהפוליטיקה ,מימין ומשמאל ,מאיימת על מעמדו
החברתי-פוליטי .במציאות הזו ,לצעירים היהודים
המגבשים את זהותם קל יותר ובמקרים רבים גם
‘נכון’ יותר באווירת הקמפוסים ,להזדהות עם הקצוות
הפוליטיים.

הסיבות למגמה

האתגר הזהותי :במשך שנות דור הזרמים ,רפורמים,
קונסרבטיבים ובאופן פחות גם האורתודוכסים הובילו
את הקהילה היהודית בארה”ב .בדור הבוגר המצב לא
השתנה משמעותית אבל בדור הצעיר רוב היהודים
הלא אורתודוכסים ‘לא מזדהים’ ()non denomination
עם אף זרם .המשמעות של אי-הזדהות זו כפולה .חלק
מהצעירים ,ששיעורו לא ברור ,אבל לא גדול ,מפתחים
זהות יהודית מסוג חדש .אלא שנראה שבמקרה של רוב
הצעירים התהליך הוא של שחיקת הזהות היהודית.

מהן הסיבות לשחיקה בזיקתו של הדור הצעיר למדינת
ישראל (מעבר לשחיקה בזהותו היהודית)? דומה כי
האתגרים של כלל הקהילה היהודית בארה”ב משפיעים
באופן משמעותי אף יותר על הצעירים היהודים:
האתגר הפוליטי :המערכת הפוליטית בארה”ב
השתנתה .המרכז ,שפעם היה ליבת המערכת הפוליטית
הולך ונשחק ,והקצוות הולכים ומתחזקים .מימין ,קולות
של עליונות לבנה ,שבעיניה כל מה שלא לבן ונוצרי הוא
רע ,כבר לא בלתי לגיטימיים .משמאל ,תנועת Black
 ,)BLM( Live Mattersהתנגדות לכל מי שהוא ״פריבילגי״
ולכן מדכא ,ותרבות הביטול ,הופכים כל דיון ענייני לשיח
זהויות שיש בו טובים-מסכנים (אפרו ,פלסטינים) ומולם
רעים-לבנים ,ובהם גם היהודים וישראל.
המציאות הזו שוחקת את מידת ההזדהות של הקהילה
היהודית בארה”ב עם ישראל .רוב גדול של היהודים
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הגורמים למציאות הזו מגוונים ושנויים במחלוקת.
יש הסבורים שמציאות יהודית פלורליסטית מדי היא
שאפשרה התפתחות זו .אחרים סבורים שמדובר
בתהליך טבעי למיעוט שחי בחברת רוב פתוחה .אבל
ברור שגם התהליכים הפוליטיים משפיעים על המגמה
הנצפית כיום .נערים ונערות המתחנכים בקמפוסים
מובילים בארה”ב ניצבים מול בחירה אכזרית בין
השתייכות לצד ‘הנכון’ של הפוליטיקה והחברה,
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תוך שחיקה של הזהות היהודית שלהם .האפשרות
האחרת הניצבת בפניהם היא שימור וביטוי מובהק של
זהותם ,תוך ספיגת גינויים ,בשמה של זהות יהודית-
פרטיקולרית שלא תמיד הם מכירים אותה ומזדהים
איתה .בהקשר הזה ,ישראל היא עבורם הסמל המסוכן
והמורכב ביותר .אם לזהות יהודית כשלעצמה עדיין יש
לגיטימציה בשמאל האמריקאי ,הלגיטימציה לישראל
כמדינת לאום יהודית נשחקה משמעותית ,והיחס אליה
ביקורתי וחריף .הזדהות ,פנימית-זהותית ,עם ישראל,
וודאי הזדהות חיצונית עימה ,הם עבור כרבע מהצעירים
האמריקאים ,צעד אחד רחוק מדי.

הערות
https://www.pewresearch.org/ 1
/religion/2021/05/11/jewish-americans-in-2020
https://www.pewresearch.org/ 2
religion/2013/10/01/jewish-american-beliefs/attitudes-culture-survey
https://www.ajc.org/Jewish-Millennial- 3
Survey-2022/Israeli-Jewish-Millennials

האתגר הפיזי-אנטישמיות :עשרות שנים אחרי השואה,
כשזכרה הולך ומועם ,האנטישמיות מרימה ראש גם
בארה”ב .מספר התקריות האנטישמיות עלה בשנתיים
האחרונות וכך גם החשש של יהודים מפני אנטישמיות.
 90%מהיהודים סבורים שהאנטישמיות היא בעיה
בארה”ב (עוד נתונים על כך במדד האנטישמיות ,בעמוד
.)79-73
אנטישמיות שמתבטאת בשנאת ישראל ובשלילת זכותה
להתקיים ,מזהה יהודים אוטומטית עם ישראל ,ומפנה
נגדם את האש .בשמאל האמריקאי הרדיקלי יהודים
כבר לא תמיד רצויים .ביטויי אנטישמיות ,כמו תלישת
מזוזות וחילול תשמישי קדושה במעוזי שמאל ,נעשים
נפוצים הרבה יותר .גם המציאות הזו מהווה תמריץ נוסף
לצעירים לרופף את הקשר ליהדותם.
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15

מדד החברה הישראלית:
קיטוב ומוסר

ישראל נתונה מזה כמה שנים בסבבים כמעט בלתי
פוסקים של מערכות בחירות ,המשפיעות הן על יכולתן
של ממשלות לבצע מדיניות ארוכת טווח ,והן על השיח
הציבורי .באופן פשוט ,מערכות בחירות הן תקופה
שבה להנהגה יש אינטרס לחדד פערים אידיאולוגיים,
אמיתיים או מדומים ,בקיטוב בין קבוצות ,ובהצגת
מציאות של ״אנחנו״ ו״הם״ המשרתת מטרות פוליטיות.
נתון זה צריך להילקח בחשבון בבחינת נתונים חדשים
שנאספו השנה המצביעים על מצב הזהות והחברה
בישראל ,שכמה מהם יוצגו בפרק זה.
השנה החולפת עברה בישראל ללא משברים דרמטיים
מלבד הטלטלה במערכת הפוליטית .נושאים מרכזיים
שהעסיקו את הציבור היו יוקר המחייה ,בדגש על עלייה
במחירי הדיור ,יחסי יהודים וערבים ,על רקע שותפות
קואליציונית (עם מפלגת רע״מ) שהולידה מחלוקות
ומשברים פוליטיים .כמו שאר העולם ,גם ישראל עקבה
השנה בדאגה אחרי התפתחויות גלובליות מערערות
מציאות ,ובראשן המלחמה באוקראינה .אירוע זה
אילץ את הממשלה והציבור לדון בסוגיות של איזון בין

האינטרס הישראלי לבין צרכים ואינטרסים ,הן בהקשר
להתרת הגירת פליטים לישראל והן בהקשר לעמדה
המדינית מול רוסיה ואוקראינה בסוגיית המלחמה.
ישראל לא התקדמה הרבה בשנה זו לקראת התרת
האתגרים העיקריים המונחים לפתחה ,ובהם העימות עם
איראן ,הסכסוך הישראלי-פלשתיני ,האתגר הכלכלי-
תרבותי שמציבה הקהילה החרדית הצומחת ,בעיות
מורכבות של תשתית ובינוי ,ועוד .היא לא התקדמה כלל
בפתרון הבעיה היסודית המקשה על הרכבת שלטון
יציב ,שיסודה בפיצול לשני מחנות עיקריים שעל רקע
של מחלוקות באידיאולוגיה ,בסגנון ובשפה ,וגם סוגיות
פרסונליות ,אינם מעוניינים לשבת בקואליציה משותפת.
בפרק זה נציג כמה תובנות שעלו השנה ,בעיקר מתוך
מחקרי המכון למדיניות העם היהודי ,בהקשר לשלוש
סוגיות:
1.הקיטוב הפוליטי
2.יחסי יהודים וערבים
3.שיקולי מוסר במדיניות חוץ ובטחון
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הקיטוב הפוליטי
אחד מהממצאים של מדד הפלורליזם של המכון
למדיניות העם היהודי משמש אילוסטרציה מאלפת
לקושי להרכיב קואליציה יציבה בישראל .1קושי זה
הוא שהביא להקמתה של ממשלת בנט-לפיד המכהנת
כיום ,שהרכבה ניבא מלכתחילה את סופה המהיר.
הלחצים שנוצרו בגלל הישיבה המשותפת של יריבים
אידיאולוגיים מובהקים בקואליציה אחת ,הכריעו בסופו
של דבר חברות וחברים בקואליציה ,הן בקוטב ה״ימני״
של המנעד הקואליציוני ,והן בקוטב ה״שמאלי״ שלו –
בעיקר חברי כנסת ערבים.
הממצא המדובר מלמד על שתי קבוצות המיעוט
העיקריות המיוצגות בכנסת ,וכיצד כל אחת מהן איננה
מקובלת על חלק אחר מאוכלוסיית המצביעים היהודית.

ניתן לראות בגרף ,כי חלק מהיהודים אינם רוצים להיות
שותפים בקואליציה שיש בה ייצוג למיעוט החרדי
הגדל ,וחלק אחר מהיהודים אינם רוצים להיות שותפים
בקואליציה שיש בה ייצוג למיעוט הערבי הגדול .בהינתן
מציאות זו ,ובשל העובדה שהמפלגות העיקריות של
הרוב היהודי אינן מוכנות להשתתף יחדיו בקואליציה,
ההרכב האפשרי היחיד של קואליציה הוא הרכב מחנאי
מובהק ,של מפלגות הימין עם המפלגות החרדיות או
של מפלגות המרכז שמאל בתמיכת המפלגות הערביות
(או חלקן) .הרכב כזה מזמין לחצים כבדים מבפנים
למימוש מדיניות שמעוררת מחלוקת חברתית ,בגלל
התלות הגדולה במפלגות המייצגות קבוצות מיעוט ,וכן
מונע מראש אפשרות לקואליציה רחבה שיש לה סיכוי
לשרוד בלחצים הפוליטיים לתקופת זמן ממושכת.

באופן עקרוני ,את מי תרצו לראות בקואליציה (מדגם יהודים)

94%
78%

73%
57%
45%
32%

27%
19%

חרדים

דתיים
רוצים ערבים בקואליציה
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מסורתיים
רוצים חרדים בקואליציה

חילונים

מ ד ד י ם

על רקע התנגדות זו לממשלה (מצד מתנגדיה) ,והתמיכה
בה מצד מי שראו בה ״ממשלת הצלה״ ,לאחר ארבע
מערכות בחירות ללא הכרעה ברורה ,אין קושי להבין
את הסיבות להעמקת הקיטוב בעמדותיהם של יהודים
וערבים בהבנת המחנה האחר .כך ,שיעור היהודים
הסבורים כי רק ״מעט מאוד״ ערבים הם ״קיצונים
פוליטית״ עלה מאוד ,משום שבמרכז-שמאל הישראלי
נרשמה נכונות גוברת להכלת העמדות הנפוצות
במגזר הערבי ,וקבלת האפשרות שהשיח הלעומתי
בזירה הפוליטית איננו מייצג נכונה את תחושות המגזר
הערבי .לעומת זאת ,בקרב ערבים הצופים כיצד מתנגדי
הממשלה פועלים לשלול ממנה לגיטימציה ,עלתה
מאוד הנטייה לצבוע חלק משמעותי מהציבור היהודי
בגוונים של ״קיצוניות פוליטית״.

יחסי ערבים ויהודים
השנה האחרונה סימנה אפשרות למפנה במעורבות
של ערביי ישראל בזירה הפוליטית ,בעקבות הצטרפות
של מפלגת רע״מ לקואליציה .על אפשרות זו העיבה
התנגדות עזה למהלך ההצטרפות הן מצד מפלגות
הימין ,שערערו על הלגיטימיות של ממשלה הנשענת
על קולות של נציגי רע״מ ,שלחלקם היסטוריה של
התבטאויות ומעשים שאינם מקובלים על רוב הציבור
הישראלי (בעיקר של הבעת אהדה למבצעי פעולות
טרור) – והן מצד המפלגה העיקרית המייצגת את
הציבור הערבי ,הרשימה המשותפת ,שראתה בכניסת
רע״מ לממשלה מהלך שמבטא כניעה לסדר יום שבו
נדחק לצד הסכסוך הישראלי-פלשתיני הלא פתור.

כמה מהערבים קיצונים פוליטית (מדגם יהודים)

33% 33%
27%
22% 21%

20%

19%

8%

8%

לא יודע/ת

רובם

רבים אך לא כולם

		
2022

חלק

מעט מאוד

2018
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כמה מהיהודים קיצונים פוליטית (מדגם יהודים)

35%
27%

26%
19% 18%

23%
19%

13% 12%
8%

לא יודע/ת

רובם

רבים אך לא כולם

		
2022

אילוסטרציה נוספת המעידה על אותה נטייה כללית
ניתן לזהות בנתונים הנוגעים לאלימות במגזר הערבי.
רמת האלימות בחברה הערבית בישראל גבוהה ,ובשנה
החולפת נעשה מאמץ ממשלתי ומשטרתי להתמודד עם
אתגר זה ביתר נחישות לעומת העבר .בסקר הפלורליזם
ביקשנו לבחון את הגורמים (לדעת המשיבים) לאלימות
הנמשכת בחברה הערבית ,המתבטאת בשיעור גבוה
של מעשי רצח ,שוד ,גביית דמי חסות ועוד .הנשאלים
התבקשו לדרג ארבע אפשרויות :שתיים מהן קובעות
כי עיקר האחריות לתופעה זו נופלת על המוסדות
הממלכתיים של המדינה (ממשלה ומשטרה) שלא
מטפלים כראוי במגזר הערבי ,הן בהיבט הכללי (הזנחה)
והן בהיבט הקונקרטי (מאבק באלימות) .שתי הסיבות
האחרות שהוצעו למשיבים ,יהודים וערבים ,התמקדו
במאפייני פנים של החברה הערבית ,והטילו את
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חלק

מעט מאוד

2018

האחריות על ״הציבור״ או ,באופן כללי עוד יותר ,על
״התרבות״ של החברה הערבית.
התשובה לשאלה זו מציגה באופן חריף את נקודות
המבט השונות ,עד כדי סתירה ,של יהודים וערבים על
המציאות החברתית ביחס לערבים אזרחי ישראל ,וכן
את הפרשנות השונה שנותנים לה היהודים עצמם ,על
פי השתייכות למחנה אידיאולוגי-פוליטי .בעוד שרוב
מקרב היהודים (אמנם קטן )51% ,רואה את גורמי הפנים
של החברה הערבית כגורמי המפתח לאלימות ,רוב
משמעותי מאוד מבין הערבים מטיל את האחריות על
המדינה (קרוב לשמונים אחוז) .בעוד שבקרב המשיבים
הערבים האצבע המאשימה מופנית בשיעור גבוה
לממשלה ולמשטרה ,בקרב היהודים ישנה מחלוקת,
כאשר החלוקה היא על פי סולם פוליטי .תומכי שמאל

מ ד ד י ם

יהודים קובעים ברוב גדול מאוד ( )82%כי הזנחת
המדינה היא הגורם הראשון במעלה לאלימות במגזר
הערבי .תומכי ימין לעומתם קובעים ברוב משמעותי
( )61%כי הסיבה היא ״עניין תרבותי של המגזר הערבי״.
בחלוקה לפי סיבות פנימיות וסיבות ממסדיות ,השמאל

ממוקד כמעט לגמרי בכשלי הממסד ( ,)92%לעומת
הימין שמטיל את האשמה על המגזר הערבי ותרבותו
( )77%כגורם ראשון במעלה (בוחרי המרכז נחלקים
בערך חצי-חצי).

הגורמים לאלימות במגזר הערבי (סיבה שדורגה ראשונה ,לפי עמדה פוליטית (יהודים))

זה עניין תרבותי של המגזר הערבי
הציבור הערבי לא מאפשר לממשלת
ישראל למגר את האלימות

82%

61%

המשטרה לא עושה את העבודה
שלה כמו שצריך
זן תוצאה של הרבה שנים של הזנחה
ואפליה נגד המגזר הערבי

ימין

שיקולי מוסר ביחסים בינלאומיים
המלחמה באוקראינה העמידה את ישראל מול שרשרת
של דילמות מדיניות ,כאשר נדרשה לתמרן בסוגיות
הנוגעות ליחסיה עם מדינות אחרות ,לאינטרסים
ביטחוניים שהיא צריכה לשמור עליהם ,לדימוי שלה
2
כמדינה ,לשאלות הנוגעות להגירה וקליטה ,ועוד.
סוגיות אלה הולידו הזדמנות לעסוק בשאלות של
איזון בין שיקולים ״מוסריים״ לבין שיקולים ״מדיניים״
בהתנהלותה של ישראל ,ולבחון את יחסו של הציבור
לאיזון הראוי בסוגיות אלו .לקראת כנס המכון למדיניות
העם היהודי בנושא ,בתחילת יוני  ,2022נערך סקר דעת
קהל שבחן מה חושב הציבור היהודי בישראל על מספר

מרכז

שמאל

סך הכל

שאלות הנוגעות למוסר ומדיניות ,הן בהיבט עקרוני
כללי ,והן בהקשר לדילמות ספציפיות שהוצגו לו .מחקר
זה העלה מספר ממצאים:
רוב גדול של יהודים בישראל סבור שישראל היא מדינה
מוסרית וכי צה״ל הוא צבא מוסרי; רוב גדול מהיהודים
בישראל סבור שיש לאזן במדיניות החוץ והבטחון בין
האינטרסים לבין שיקולי מוסר .עם זאת ,הנטייה הרווחת
יותר היא לאיזון שיש בו תיעדוף של אינטרסים על פני
מוסר; ישנו קשר מובהק בין עמדה פוליטית (לכיוון ימין)
לבין הערכת ישראל כמוסרית; ישנו קשר מובהק בין
עמדה פוליטית (לכיוון שמאל) לבין העדפה למדיניות
מוסרית; רוב סבורים שלקח השואה העיקרי הוא הצורך
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בנחישות בהגנה על חיי יהודים; מי שהעדפתם נגזרת
מכך שישראל ״מדינה יהודית״ נוטים להעדיף אינטרסים
על פני מוסר.
מכלל ממצאים אלה ,נציג כאן את האחרון .הוא מלמד
שתודעה יהודית בהקשר לזהותה של ישראל קשורה
לנטייה להעדיף את האינטרסים על פני ״שיקולי
מוסר״ בקרב יהודים בישראל .למעשה ,הוא מלמד
על כך שעבור יהודים בישראל השיקול החשוב ביותר
(ובעיניהם מן הסתם גם השיקול ה״מוסרי״ העיקרי) הוא
הגנה על בטחונם וחייהם של יהודים .ממצא זה עולה
גם מהפרשנות המעשית שנותנים היהודים בישראל
למושג ״לקחי השואה״ .יותר נשאלים בחרו כלקח מרכזי
מהשואה את ה״נחישות בהגנה על חיי יהודים״ ()51%
מאשר את האפשרות של רגישות מיוחדת לאלימות נגד
חפים מפשע (.)32%
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הערות
 1את כל ממצאי סקר הפלורליזם של המכון למדיניות העם
היהודי ,ונתונים נוספים מתוכו ,אפשר למצוא באתר המכון.
https://jppi.org.il/he/article/pluralism2022/#.
YsKB0C8RqU0
 2הנתונים בתת פרק זה מתוך :האם להפעיל שיקולי מוסר
במדיניות החוץ והבטחון? עמדות יהודי ישראל .ניתן
למצוא את נתוני סקר המכון וכן ניתוח שלהם בכתובת:
https://jppi.org.il/he/article/morals-interestssurvey/#.YsKN3y8RqU0

מ ד ד י ם

האם לעמדה שלך בעניין מדיניות החוץ והבטחון ,מוסר ואינטרסים יש קשר לכך שישראל
היא מדינה יהודית
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60$ 70% 80% 90% 100%

43%

מדיניות החוץ והבטחון צריכה להיות מבוססת רק
על שיקולים מוסריים

50%

המדיניות צריכה להיות מוסרית ,אבל עם יוצא דופן
במקרה של פגיעה חמורה באינטרסים

53%

צריך לאזן בערך שווה בשווה בין שיקולים מוסריים
לבין שיקולים של אינטרסים

60%

המדיניות צריכה להתבסס על אינטרסים ,אבל עם
יוצאי דופן במקרה של פגיעה חמורה במוסר

73%

המדיניות צריכה להיות מבוססת רק על האינטרסים
של ישראל

כן ,העמדה שלי קשורה לזה שישראל היא מדינה יהודית
לא ,העמדה שלי לא קשורה לזה שישראל היא מדינה יהודית
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מצב הרוח

מ צ ב

16

ה ר ו ח

הרב קנייבסקי והרב זוהר:
שינוי דפוסי הנהגה וזהות
אורתודוכסית

דת ,פילוסופיה ,סוציולוגיה ,היסטוריה

מנהיגות חרדית משתנה?
בשושן פורים תשפ”ב ( 18מארס  )2022הלך לעולמו
הרב חיים קנייבסקי ,מנהיג הפלג ה”ליטאי” של היהדות
החרדית .בן  94היה במותו .הרב קנייבסקי ייצג את
שיאה של מסורת ארוכת שנים ,של העמדת הנהגה
כריזמטית בראש הקהילה החרדית .הרב קנייבסקי לא
החזיק בשום תפקיד מנהיגותי מוסדי או רשמי ,למעט
השתתפות מעת לעת ,בשנותיו האחרונות ,במועצת
גדולי התורה של מפלגת “דגל התורה” (המייצגת
הפוליטית של החרדיות הליטאית) .חרף בקיאותו
בתורה ,רוב מי שביקשו להיפגש איתו ,לאחר שנעשה
למנהיגה היחיד של היהדות הליטאית ( ,)2017לא באו
לשמוע תובנות למדניות .רובם ביקשו ממנו “ברכה”
ו/או הנחיה הנוגעת לחייהם האישיים.
התפתחותה של אוריינטציה כריזמטית זו עשויה
להיחשב כמפתיעה ,לנוכח העובדה שהערך המרכזי
של החיים החרדיים בנוסח ה”ליטאי” הוא הלימוד
השיטתי של תלמוד ושל הלכה .עם זאת ,יש לזכור
כי שורשיה של החברה החרדית הליטאית במנהיגותו
של רבי אליהו הגאון מווילנה ( ,)1720-1797שגם הוא
לא החזיק בשום תפקיד רשמי ,וגם הוא נעשה למנהיג

בזכות הכריזמה שנקשרה בדמותו .במהלך השנים,
ובמיוחד לאחר ייסודה של “אגודת ישראל” בשנת
 ,1911אף שלכריזמה האישית נותרה חשיבות ,רוב
המנהיגים הליטאים החזיקו גם בתפקידים רשמיים ,או
כראשי ישיבות או כרבניים קהילתיים ודיינים רבניים.
לעומת אלה ,הרב קנייבסקי נותר תלמיד “כולל” כמעט
לאורך כל חייו ,על אף שהיו לו קשרים משפחתיים
שיכלו להוביל אותו לקבלת תפקיד רשמי ללא קושי
גדול (הוא היה בנו של ה”סטייפלר”,רבי יעקב קנייבסקי,
אחד ממלומדי התלמוד החשובים ביותר מאז תום
מלחמת העולם השנייה).
המנהיגות הכריזמטית של קנייבסקי נתמכה בסגל או
“חצר” משפחתית יעילה ,שניתבה את הרב למסלול של
השפעה פוליטית .ככל שניתן לשפוט ,סגל זה ממשיך
לתפקד גם לאחר פטירתו של קנייבסקי ,ושעדיין יש
השפעה לילדיו ואף לנכדיו בחברה החרדית .ייתכן
כי אחת הסיבות להשפעה הנמשכת היא העובדה
ששום דמות מנהיגותית אחרת לא התייצבה להחליף
את קנייבסקי .המועמד הסביר ביותר לעמדה כזאת
הוא הרב גרשון אדלשטיין ,בן  .97אדלשטיין מחזיק
בתפקיד רשמי חשוב כראש ישיבת פוניבז’ ,אך אין לו
את הכריזמה האישית שיוחסה לקנייבסקי.
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למעשה ,יתכן שקנייבסקי ,היה נציגה האחרון של
הנהגה ליטאית כריזמטית מהסוג שלו ,שקשורה
בטבורה לכוח פוליטי .המושג של דעת תורה (תובנה
ייחודית ,המתבססת על ידע תורני) ,פותח על ידי
“אגודת ישראל” בפולין בתקופה שבין שתי מלחמות
העולם ,כדי שתהיה למנהיגיה יכולת וסמכות לפסוק
בענייני “העולם הזה” ,כמו פוליטיקה וכלכלה .שלא כמו
בפסיקות הלכה פורמליות ,דעת תורה איננה דורשת
כתיבת “תשובה” פורמלית ,המסתמכת על ראיות
ונימוקים .באופן טבעי ,אפשרות כזאת הרחיבה עד
מאוד את ההיבט של סמכות
ומנהיגות אישית של הרבנים
ייתכן שהזהות
המובילים בציבור החרדי.
הפוליטית
הנהגה כריזמטית מאפשרת
החרדית
חיבור של ציבור גדול
נמצאת בתהליך
בתחושת השתייכות וזהות
של שינוי,
קולקטיבית חזקה .לדעתו
שמאפשר ויתור
של ההיסטוריון גרשון בקון,
על מנהיגות
דעת תורה נוסדה כאמצעי
כריזמטית
הגנה ,שמטרתו לצופף
את השורות ולחזק את הגיוס הפוליטי של החרדים.
הדגש על דעת תורה ועל מנהיגות כריזמטית החל
בשנות החמישים עם מנהיגותו של ה”חזון איש” (רבי
אברהם ישעיהו קרליץ ,1953-1878 ,דודו של חיים
קנייבסקי) .אולם באותה עת השפעתה נותרה מוגבלת
בעיקר לקהילה החרדית הקטנה והצומחת .המנהיגות
נעשתה חשובה יותר בכלל החברה הישראלית,
בעקבות הפיכתה של “אגודת ישראל” לחברה חשובה
בקואליציה הימנית השלטת ,מאז שנת  .1977פעולות
והתבטאויות של הרב אליעזר מנחם מן שך ,שהיה
המנהיג החשוב ביותר באותה תקופה ,זכו לסיקור
עיתונאי כלל-ארצי ,ופוליטיקאים החלו לשחר לפתחו
באופן קבוע.
אולם כאמור ,יתכן שהזהות הפוליטית החרדית
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נמצאת בתהליך של שינוי ,שמאפשר ויתור על
מנהיגות כריזמטית מהסוג שסיפקו החזון איש או
הרב קנייבסקי .בהדרגה ,החרדים כבר אינם קבוצה
קטנה ,מובלעת דתית הערוכה לקרב על ערכיה ,אלא
רכיב קבוע ומרכזי של הימין הישראלי .דומה שראיה
לתנודה זו היא תזוזתם של חלק מן המצביעים החרדים
לתמיכה במפלגת “הציונות הדתית” שנמצאת בקוטב
הרדיקלי של הימין הציוני-דתי .אם הצורך במנהיגות
כריזמטית קשור לדימוי העצמי של החרדים כמובלעת
הערוכה לקרב על תרבותה – ואם כיום החרדים רואים
את עצמם כקבוצה פחות מאוימת ,הנמנית על הגוש
הפוליטי הדומיננטי בישראל – הרי שהצורך במנהיגות
כזו מתפוגג.

דפוסי חזרה בתשובה
אורי זוהר ( )2022-1935היה הישראלי המפורסם
ביותר ש”חזר בתשובה” ועבר מהקוטב החילוני
ביותר אל לב היהדות החרדית .כבמאי קולנוע ,שחקן
וקומיקאי מרכזי וחשוב ,החלטתו לאמץ את אורח
החיים החרדי בסוף שנות ה ’70-של המאה הקודמת
הייתה אירוע סנסציוני .למרות התמסרותו המלאה
לאורח החיים החרדי ,זוהר המשיך לקיים קשר עם
דמויות מעולמו הקודם ,עולם הבידור והתרבות.
במיוחד שמר על קשר של ידידות קרובה עם שותפו
בעבר ,הזמר אריק איינשטיין .השניים אף הפכו
לקרובי משפחה ,כאשר שניים מבניו של זוהר התחתנו
עם שתיים מבנותיו של איינשטיין.
זוהר (ואיינשטיין) ייצגו את השלב הבתר-הרואי של
התרבות הישראלית  -התקופה של שנות ה ’60-וה-
 ’70של המאה הקודמת ,שבה ,לאחר שנות הייסוד של
המדינה ,החלום הציוני נכנס לשגרת חיי היומיום בליבה
של ישראל ,תל אביב וסביבתה .בעוד שבשנות ה,’50-
התיאטרון והקולנוע של ישראל התרכזו במאבקים
ההרואיים ובהקרבה העצמית שהיו כרוכים בהקמת
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המדינה ,בשנות ה ’60-החלו הספרות ,התיאטרון
והקולנוע לבחון היבטים אחרים של החברה .לזוהר
היה מקום בולט בתהליך זה ,כמי שהביא לישראל
את “הגל החדש” הצרפתי ,שתחת השפעתו יצר
קלאסיקות ישראליות כמו ״עיניים גדולות״ ו״מציצים״,
שטיפלו בנושאים כמו בגידה בבני/בנות זוג ומין מזדמן.
בהקשר זה ,יש לפרש את ה”חזרה בתשובה” של זוהר
כאתגר :האם החלום הציוני יכול לספק משמעות
ותחושה של מימוש עצמי גם במעבר לחיי שגרה?
סרטיו של זוהר ,במיוחד אלה שנוצרו בשנות ה,’70-
מלמדים על תחושה של ריקנות הנמצאת בבסיסם.
בהקשר זה אפשר לפרש את הידידות הנמשכת של
זוהר ואיינשטיין בהצגה בקליפת אגוז של שתי אופציות
תרבות עיקריות של ישראל באותן שנים :מצד אחד,
החיים בתל אביב ,באוטופיה הציונית שהפכה לשגרה,
ומצד שני ,החיים בבני ברק ,ב”תשליל” החרדי של
הישראליּות החילונית .במילים אחרות ,גם זוהר החרדי,
המקפיד על קלה כחמורה ,וגם אריק איינשטיין,
התגלמותה ותמציתה של הישראליּות החילונית ,חלקו
מפת תרבות עקרונית דומה .העובדה שכל אחד מהם
בחר באופציה אחרת על מפה זו היא פחות חשובה.
כל אחת משתי אופציות אלה הייתה טוטאלית
בתביעתה .ה”אמת” שזוהר מצא בחרדיות דומה
ל”אמת” הסוציאליסטית של סטאלין ,שאותה
ספג כנער בתנועת “השומר הצעיר” .המחוייבות
הטוטאלית ,ללא שאלות ,ל”אמת” (מכל סוג שהוא),
אופיינית לדור של זוהר (ואיינשטיין) .אך היא פחות
אופיינית לדור הנוכחי .גם שולי רנד ,שחקן ובמאי
קולנוע ,חזר בתשובה והפך לחסיד ברסלב .אך דומה
ש”חזרתו בתשובה” ,המאוחרת יותר ,כבר הרבה פחות
חד-צדדית ,ויש בה יותר ניואנסים .רנד יצר סרטים
שיש בהם ביקורת על הממסד החרדי ,צעד שזוהר לא
יכול היה להעלות על דעתו.
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ההבדל הזה בין החזרה בתשובה הטוטאלית של זוהר
לבין החזרה בתשובה של רנד משקף שינוי מרכזי
בתרבות הישראלית – המעבר מהקולקטיביזם
של המחצית הראשונה של המאה ה20-
והעשורים הראשונים של המדינה לתרבות יותר
אינדיבידואליסטית שהתחילה לאפיין את ישראל
בשלהי המאה ה 20-ובמאה הנוכחית .כחלק מהמגמה
הכללית הזאת ,דומה שחזרה בתשובה היום כבר אינה
מסמלת הצטרפות לתנועת רבים סוחפת המציגה אמת
ברורה וחד משמעית ,אלא בחירה שנובעת מחיפוש
אינדיבידואלי של הפרט
המבקש לגבש לעצמו זהות
ההבדל בין
ומשמעות .כך ,אף על פי
החזרה בתשובה
שהחוזרים בתשובה נכנסים
הטוטאלית
למסגרת אורתודוכסית של
של זוהר לבין
שמירת מצוות ,הם ממשיכים
החזרה בתשובה
ההתאמה
את
לבדוק
של רנד משקף
האישית של המסגרת
שינוי מרכזי
החדשה ,מה שמאפשר
בתרבות
להם להזדהות עם חלקים
הישראלית
מסוימים של ה”חבילה” של
חזרה בתשובה ולהסתייג
מחלקים אחרים .מבחינה זאת ,פטירתם של זוהר
ואיינשטיין מייצגת את החלפתו של פורמט תרבותי
מרכזי שאפיין את ישראל.

הלוחית מהר עיבל
אחת המחלוקות המתמשכות בלימודי יהדות וארץ
ישראל נוגעת ליחסים שבין הארכיאולוגיה המודרנית
לבין התנ”ך .ארכיאולוגיה היא אחד מנושאי המחקר
והלימוד הטעונים ביותר ,אידיאולוגית ותרבותית,
בישראל .הארכיאולוגיה של ישראל בימי קדם ,גם
בתקופה התנ”כית וגם בתקופת הבית השני ,סיפקה
למדינה היהודית הצעירה גם תחושת זהות וגם מקור
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ללגיטימציה .יצירות ספרותיות כמו התנ”ך וספריו
של יוספוס פלאביוס היו מפת הדרכים לחיפוש אחר
ממצאים ארכיאולוגיים ולהבנתם .בה בעת ,ממצאים
ארכיאולוגיים אפשרו להבין את התנ”ך וטקסטים
יהודיים קאנוניים אחרים באופן מחודש ומחודד,
ואישרו את אמתותם ,מלאה או חלקית ,של תיאורים
וסיפורים תנ”כיים.
אולם ישנם ארכיאולוגים הטוענים כי ממצאים רבים
(או היעדרם) אינם מאשרים את התיאורים התנ”כיים,
אלא דווקא סותרים אותם .המחקר הארכיאולוגי
מלמד כי תיאורים תנ”כיים מרכזיים הם תיאורים
“מיתיים” ,שאינם משקפים את ההיסטוריה כפי
שהיתה במציאות .חלק מהארכיאולוגים חשים אי-
נוחות ביחס להקשר שנוצר בין מדע הארכיאולוגיה
לבין התהליך החברתי-פסיכולוגי של בניית האומה.
אלה טוענים כי הארכיאולוגיה ,כדיסציפלינה מדעית,
איננה אמורה לשרת מניעים מסוג אחר  -פוליטיים
או זהותיים.
שלב מרתק במחלוקת מתמשכת זו הוא הגילוי
המדהים השנה של לוחית “הקללה” ,העשויה עופרת,
בהר עיבל שבשומרון .ספר דברים (פרקים י”א וכ”ז)
מצווה על בני ישראל לקיים טקס שבו יבורכו מי
שמקיימים את מצוותיו של האל ,ויקוללו מי שאינם
נוהגים כך .מקום הטקס המיועד על פי התורה הוא
בעמק שבין הר גריזים לבין הר עיבל .מחצית מבני
ישראל אמורים לעמוד מול הר גריזים ולהשמיע
את הברכה ,והמחצית השנייה לעמוד מול הר עיבל
ולהשמיע את הקללה .על פי התנ”ך (יהושע פרק ח’)
טקס זה אכן נערך על ידי יהושע בן-נון ובני ישראל
לאחר שעברו את הירדן וכבשו בקרב את העיר העי.
ספר יהושע מספר כי במהלך הטקס בנה יהושע
מזבח על הר עיבל והקריב קורבנות.
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העניין הארכיאולוגי בהר עיבל החל בשנות ה’80-
של המאה הקודמת ,כאשר ארכיאולוג צעיר ,אדם
זרטל ,חשף מבנה מרובע גדול ,שלטענתו תאם את
תיאוריו של מזבח בתנ”ך ובמשנה .זרטל תיארך את
המזבח לסוף תקופת הברונזה ,וטען כי זה המזבח
שיהושע בנה .טענותיו של זרטל התקבלו בפקפוק
על ידי ארכיאולוגים אחרים ,משום שאין הרבה
ראיות ארכיאולוגיות לנרטיב התנ”כי של כיבוש
הארץ .חרף זאת ,על הר עיבל נמשכו חפירות של
צוותים אמריקניים (שמומנו והיו קשורים אידיאולוגית
לאישים ולמוסדות נוצריים ואוונגליסטים) וצוותים
ישראליים .בראשית  2022מצאו צוותים אלה,
שהשתמשו בטכנולוגיות חדישות לניפוי האדמה
שמסביב לאתר “המזבח” ,לוחית עופרת מקופלת,
ובתוכה כתובת בעברית .הלוחית תוארכה לתקופת
הברונזה המאוחרת (התקופה שבה ,כך חושבים
ההיסטוריונים והארכיאולוגים ,חדרו בני ישראל
לשטח ארץ ישראל) .החוקרים ,שהשתמשו בטכניקות
סריקה משוכללות ,טוענים כי הכתובת היא קללה.
במילים אחרות ,לוחית שעליה קללה נמצאה על ההר
שהתנ”ך מתאר כהר הקללה.
המוסדות הנוצריים שתחת חסותם נערכו החפירות
קיימו מסיבת עיתונאים ובה הציגו את הממצא ,עוד
לפני שממצאים אלה הוגשו והוצגו כמאמר מדעי
פורמלי ,הכפוף לביקורת מדעית של עמיתים-
מומחים .הם הצהירו כי הממצא חוזר ומאשר את
אמיתות הסיפור התנ”כי .חוקרי תנ”ך ישראלים
קבעו כי הכתובת היא בצורת נוסחה (היא מתחילה
ומסתיימת במילה “ארור”) ,התואמת את הניסוח
התנ”כי .חוקרים אחרים טענו כי הקשר הנוצרי של
רבים מן המעורבים בחפירות ובאבחון (אנליזה)
מחשיד במידת מה את הממצאים ,במיוחד משום
שעדיין לא פורסמו כיאות בפרסום מדעי.
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אם יאומתו הממצאים ,גם אם אינם מתאימים במדוייק
לטקסט התנ”כי ,יהיה בכך ללא ספק אישור כלשהו
לרוחו של התיאור התנ”כי .אולי אפשרות להצביע
על דרך ביניים ביחס לשאלה של מערכת היחסים בין
הארכיאולוגיה לבין התנ”ך  -לא שעתוק מדויק ,אולם
דבר מה שיש בו כדי לחזק את הסבירות לנכונותו של
התיאור התנ”כי.

התודעה היהודית
מאז שהחוקרים סטיבן כהן וארנולד אייזן פרסמו
את הספר “היהודי שבפנים” (,)The Jew Within
חוקרים נעשו ערים לכך שיהודים אמריקנים בעלי
זיקה לא חזקה ליהדות נוטים לעצב זהות יהודית
באמצעים אישיים ופרטיים .בהתאם לכך ,גדל מספרן
של יצירות ספרותיות שיש בהן עיסוק ב”רוחניות
יהודית” ככלי לפיתוח אישי ולמימוש עצמי .גם לא
מעט מנייני תפילה ״אלטרנטיביים״ פועלים ברוח זו,
והמגמה מתרחבת ,אם כי בקנה מידה צנוע יותר ,גם
בקהילות של התחדשות יהודית בישראל.

ה ר ו ח

הצדדים הנשיים והזכריים של האישיות (הanimus-
וה.)anima-
נוימן עבד על מקורות התודעה היהודית במהלך אותן
שנים שבהן כתב את ספריו החשובים ,״המקורות
וההיסטוריה של התודעה״ ו״האם הגדולה״ .הוא
מעולם לא פרסם את הספר ,אולי משום שלא היתה
לו גישה למקורות היהודיים והחסידיים המקוריים.
נוימן חשב שהקשר בין החסידות לבין פסיכולוגיית
העומק היונגיאנית יחולל התחדשות של היהדות
בקרב קבוצות של יהודים מתבוללים ,ואולי לא היה
רחוק מן המציאות“ .הפנייה פנימה” של היהדות כיום
(שני דורות לאחר מותו) קשורה לתחייה של עניין
ביהדות בקרב יהודים לא-אורתודוקסים ,שזיקתם
ליהדות אינה חזקה.

ספרו של אריך נוימן “מקורות התודעה היהודית”
נושא הבטחה להיות תוספת רבת משקל למגמה זו.
אמנם נוימן כתב את ספרו בשנות ה ’40-וה ’50-של
המאה הקודמת ,אך הוא פורסם לראשונה באנגלית
בשנת  ,2019ובפברואר  2022הופיע התרגום העברי.
נוימן ( )1905-1960היה תיאורטיקן בולט בתחום
הפסיכואנליזה ,ותלמיד וממשיך מוביל של קארל
יונג .למרות שגדל וחונך במשפחה יהודית-גרמנית
מתבוללת ,הושפע מתורתו החסידית של מרטין
בובר .בהתבססו על קריאת סיפורים חסידיים,
זיהה היבטים בולטים של פסיכולוגיית העומק של
יונג במחשבה דתית יהודית ,ובמיוחד בחסידות.
נוימן זיהה בתורות חסידיות (במיוחד אלא של
המגיד ממזריץ׳) את האינטגרציה של ה”צל-עצמי”
היונגיאני עם האישיות הכוללת והאינטגרציה של
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מיהו יהודי בספרות ובהגות
הישראלית

ספרות ,טלוויזיה ,קולנוע ,תיאטרון ,אומנות

שאלת מיהו יהודי איננה רק שאלה של זיהוי (מי אני)
אלא גם שאלה של זהות (מה אני) .לצידה מתקיימת
עבור קרוב למחצית מיהודי העולם גם שאלת זהות
נוספת :מיהו ישראלי .על שתי השאלות הללו יש
ויכוח ,ובעיקר על יחסי הגומלין ביניהן ,והתשובות
להן מפלגות את החברה היהודית בישראל (ובמידה
פחותה מהדהדות גם מחלוקות עם החברה הלא
יהודית בישראל) .ניתן לומר שאלה שאלות תשתית,
על החזונות שמזינים את מלחמת התרבות המקומית.
בחרנו לגעת בהן ,ובאופן שהן באות לידי ביטוי בספרות
ובהגות העכשווית ,במרכז פרק התרבות של ההערכה
השנתית.
לבחירה לעסוק בנושא זה יש סיבה אקטואלית.
השנה הלך לעולמו אחד מעמודי התווך של התרבות
הישראלית ,הסופר וההוגה א"ב יהושע .לוז טענתו של
יהושע בהקשר לסוגיה שאנו עוסקים בה היה :״הזהות
הישראלית היא הזהות היהודית השלמה״ 1.יהושע היה
הסופר הישראלי שהקדיש זמן יותר מאחרים לליבון
הסוגיות הנוגעות לעיצוב הזהות הישראלית המקומית
והשלכותיה על הזהות היהודית הגלובלית .עם מותו,

אבד קול משמעותי בשיחה הישראלית בנושא זה ,גם
אם יהושע עצמו הבין זה מכבר שקולו הוא קול המיעוט
ולא קולו של הרוב המתהווה בישראל.
בעצבו את תפיסתו ביחס ליחס בין המסורת היהודית
של העבר לבין המציאות הישראלית של ההווה,
יהושע נתלה לעיתים בעץ גבוה ,ראש ממשלת
ישראל הראשון דוד בן גוריון שמדבריו ציטט :״אין
יהודי בגולה ,אפילו יהודי כמוך ,החי כולו על היהדות
וביהדות מסוגל להיות יהודי שלם ,ואין שום ציבור
בגולה מסוגל לחיות חיים יהודיים שלמים ,רק במדינת
ישראל ייתכנו חיים יהודיים שלמים .רק פה תצמח
תרבות יהודית ראויה לשם זה״ ,כתב בן גוריון .כאשר
אמרתי דברים דומים בארה״ב ,כתב יהושע ,״דברי
עוררו תגובה סוערת״ .הוא לא התפלא על התגובה
הסוערת בצפון אמריקה ,אבל מצא את התגובה
בישראל מפליאה ומטרידה .״משהו מהותי השתבש
באחרונה בהבנת השינוי המהותי שהתחולל בזהות
היהודית עם הקמתה של מדינת ישראל״ ,כתב יהושע.
את האחראים לשיבוש מצא בעיקר קרב ״הדתיים
לסוגיהם ולכיתותיהם״.
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יהושע ביקש למעשה לטעון שהקמתה של מדינת
ישראל שינתה מהיסוד את מצבו של העם היהודי,
ועל כן צריכה להוביל לשידוד מערכות רעיוני
שעיקרו נטישה של מרכיבי יהדות שעוצבו לצורך
שרידות בגולה .בראיון קרוב לסוף חייו הסביר ש״מה
שנשאר מ'יהודי' זה הדבר החלקי .זה האדם שחי
מחוץ לישראל והזהות הלאומית שלו חלקית ביותר.
רוב הדברים בחייו נמצאים בשליטה של גויים .הוא
נמצא בארץ גויית ,בנוף גויי ,והוא חי במובלעת דתית
או חצי-דתית .אני רוצה לשנות את סדר העדיפות:
ראשית כל מולדת .ראשית
כל טריטוריה .ראשית כל
עמדותיו של
הארץ .אני רוצה להעביר
יהושע בשאלת
את הזהות למישור הלאומי
הזהות היהודית
בלבד .לא במקרה יהודים
אתגרו יהודים
לא מסתפקים בחלקיות
הן בתפוצות והן
הזאת ,ומתבוללים לתוך
בישראל
2
ההוויה הגויית״.
כמו ברבים מקודמיהם ,גם בשני הספרים האחרונים
שיהושע כתב ופרסם ,האחרון שבהם ממש סמוך
למותו ,כיכבו יהודים שאינם ישראלים .יהושע אמר
לא פעם שעניינו העיקרי בכתיבה אינו הסיפור אלא
המסר הרעיוני שהוא נושא (״עניין טכני שנועד להוביל
רעיון״ ,כפי שניסח זאת בני ציפר .)3כבר בראשית
דרכו הסביר שהוא ״מוכרח לחפש תמיד את הצד
האינטלקטואלי ,סמלי .לנסות לראות את המציאות
4
כמייצגת רעיון כללי ...זה בעצם הז'אנר העמוק שלי״.
״הבת היחידה״ ( )2021הוא ספר קצר שבמרכזו הקושי
של יהודי בגלות להחזיק בתרבותו במרחב הנוצרי.
רק ֶלה לוצאטו
הספר מגולל כמה שבועות בחייה של ֶ
האיטלקייה יהודייה ,שחיה עם משפחתה האמידה
בעיר קטנה ליד ונציה .היא נכדתם של סב קתולי ושל
סב יהודי ,ששרד את מלחמת העולם השנייה תחת
זהות מדומה של כומר בכנסייה כפרית .רקלה לומדת
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תפילות ועברית לקראת הבת-מצווה המתקרבת,
אך בה בעת מוצע לה לככב בהצגת בית הספר של
החגים הנוצריים כמריה ,אם האלוהים – הצגה שאביה
אוסר עליה להשתתף בה.
חוקר הספרות דן מירון הציע שזהו רומן שבמרכזו
זהות מבולבלת ,מעורבבת ,שמכוון לליבת גישתו של
יהושע ,שעל פיה האופציה הציונית היא הפתרון לזהות
החצויה של יהודי הגולה .מירון פענח את היצירה ככזו
שבשורשה חקירה מעמיקה של האופציה הדתית
בהשוואה לאפשרויות אחרות ,חלקיות או מלאות.
זה לטעמו מה שמריץ את רקלה לחקירה של מגוון
המנות שמוגשות לה .היא נערה יהודייה צעירה ,בת
לאם גיורת ,שהמרחב הנוצרי מציף אותה (גם בספר
האחרון של יהושע ,״המקדש השלישי״ ,מופיעה דמות
של גיורת ,יהודית-פריסאית ,ויש עוד קשרים רבים
בין שתי היצירות הללו) .בזהותה מתנגשת תפילת
״עלינו לשבח״ השבטית ,המעמתת אותה עם דתם של
סביה הנוצרים (״שלא עשנו כגויי הארצות״) ,עם פרק
י״ג בתהילים המוצע לה כתחליף אישי ,של תפילה
אינטימית (״יגל ליבי בישועתך״) שאין בה התרסה
כלפי אחרים.
עמדותיו של יהושע בשאלת הזהות היהודית בעידן
הישראלי אתגרו הן יהודים בתפוצות ,שזיהו בהן
שלילה של האפשרות ליהודיות משמעותית מחוץ
לישראל ,והן יהודים בישראל ,שזיהו בהן ניסיון
להפשיט את הזהות היהודית מהמרכיבים שצברה
בשנות הגלות הארוכות ,ובעיקר מהרכיב הדתי-
אמוני-הלכתי שלה .אם הזהות היהודית מתבטאת
במישור הלאומי בלבד ,כפי שהטיף יהושע בכתביו
ובראיונותיו ,אזי כל מי שיהודיותו ולאומיותו נפרדות,
או שיהודיותו עיקרה הדת היהודית ,הוא בעיניו יהודי
פגום .יהושע כרך יחדיו את הקבוצות המדגישות
לטעמו את הרכיב הדתי של היהדות ,ובכך מקעקעות
לטעמו את המהפכה הציונית :יהודי התפוצות ,יהודים
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דתיים ,פוסט ציונים וערבים .מול אלה ביקש להציב
אלטרנטיבה של ישראליות ,אך עם השנים חש שאין
קונים לסחורה שביקש לשווק .ישראל ,כפי שהבין
אותה ,נעשית יהודית יותר וישראלית פחות.
האם זה אכן המצב? ואם כן ,ממה הוא נובע? מול
הרומן האחרון של יהושע ,בן הדור הספרותי הקודם,
מעניין להציב את הרומן השלישי של אסף ענברי,
מדור הסופרים הצעיר יותר (ענברי בשנות החמישים
לחייו) ,שיצא השנה ,ומתאר את קורותיהם של שלושה
מראשי השמאל הציוני של ימי טרום וראשית המדינה:
מאיר יערי ,משה סנה ויצחק טבנקין( .הספר האדום,
ידיעות ספרים .)2022 ,גיבורי הספר הם אידיאליסטים
אך לעיתים קטנוניים ,מגשימים ,אך גם מתחשבנים.
הם מייצגים ישראלי חדש ,קיבוצניקי ,סוציאליסטי או
קומוניסטי ,אך ניכר בהם היטב רישומה של היהדות
המזרח אירופית ,יהדות העיירה החסידית .הם הדור
הישראלי שהתנתק אך לא היה מנותק מהשורש
היהודי .בהתנהלותם של אדמו״רי השמאל יש לא
מעט מהתנהלותם המקבילה של אדמו״רים שנותרו
באדיקותם הדתית .חצר המקורבים ,הפירורים
המושלכים לקהל ,החסידים הצמאים לפרשנות
5
מיתית של אירועי ההווה.
ענברי עצמו הוא מהפרשנים החריפים של דור סופרי
המדינה ,ובהם יהושע .במאמר רעיוני שכתב לפני
כעשור ציטט בביקורתיות מדבריו של יהושע" :אם
הייתי מתבקש לתת כותרת של משפט אחד לתעודת-
הזהות של דור-המדינה לפי תפיסתי ,הייתי אומר כך:
משמעות הישראליות כיהודיות שלמה ...הישראליות
כזהות ...היא היהודיות השלמה" .ענברי סבור שזו
תפיסה המבטאת את ה״אדנוּת״ ,את ״שביעות-
הרצון העצמית״ של דור-המדינה ״הקרתן״ 6.ביקורתו
משתרעת מעבר ליהושע ומגיעה עד לבן גוריון עצמו.
ענברי סבור שהפוסט ציונים צודקים בטענתם ש״בן-
גוריון אכן נכשל בבניין האומה״ .אך להבנתו של
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ענברי ,״הוא נכשל לא מכיוון שהוא ניסה לבנות אומה,
אלא משום שהוא ניסה לבנות אומה מלאכותית .אין
אומה ׳ישראלית׳ .יש אומה יהודית .האומה היהודית,
היא שהצריכה כור היתוך ,אך בן-גוריון ,שלא הבין
זאת ,התיימר ליצור תחליף .מרוב שנאתו ליהדות
הגלותית ,הוא לא תפס שיש הבדל בין כור היתוך
לא-גלותי לכור היתוך לא-יהודי ,וזו היתה טעות חייו.
היה עליו לתפוס שתכלית הציונות ,מעבר לתכלית
ההרצליאנית הבסיסית ,היא לעצב כאן זהות יהודית
לא-גלותית .היה עליו לתפוס שמדינת היהודים היא
מדינת היהודים ,לא מדינת
ה׳עברים׳.״
ענברי קובע

שאין אומה
ישראלית ,יש
אומה יהודית,
והיא שהצריכה
כור היתוך

עמדתו של ענברי היא
ש״כור ההיתוך היהודי
מצריך ,באופן כללי ,מהלך
חילוני של התערות ביהדות
ומהלך מקביל ,דתי ,של
חידוש ההלכה״ .עמדה
זו מהדהדת עמדה דומה,
שזכתה לפרסום רב ,של הוגה ישראלי אחר בן
אותו דור ,הד״ר מיכה גודמן .בעיקר בספרו ״חזרה
בלי תשובה״ 7,אך גם במאמרי המשך שכתב אחריו,
גודמן שלל את מה שכינה ״הפיתוי לצמצם תופעה
מורכבת לעיקרון אחד ויחיד״ .היהדות ,כתב גודמן
השנה ,״היא תופעה היסטורית חריגה שאינה ניתנת
לצמצום להגדרה אחת או ליסוד אחד״ 8.בעוד
שיהושע סבר שעם סופה של הגלות הכפויה בא
גם סופה של היהדות שעוצבה בגלות ,ואת מקומה
תפסה ישראליות – גודמן הציע להשלים עם מצב של
אפשרויות יהודיות מגוונות .״האם היהדות היא דת,
לאום או תרבות? תשובה לשאלה הזאת לא תעזור
לענות על השאלה ׳מיהו יהודי׳ ,ועם זאת ,היא מאוד
תסייע לנו לענות על השאלה ׳מיהו יהודי טוב׳ .זאת
משום שיהודי טוב ,כלומר יהודי השואף למצוינות
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יהודית ,מממש את תופעת היהדות בצורה הטובה
ביותר .לכן ,אם היהדות היא דת ,יהודי טוב הוא יהודי
שמאמין בא־לוהי ישראל ומבקש לציית לו ולהתקרב
אליו; אם היהדות היא לאום ,יהודי טוב הוא פטריוט
שמתמסר לעם ישראל וחווה סולידריות עם כל יהודי;
אם היהדות היא תרבות ,ואם אכן התרבות שנוצרת
היום בישראל היא קומה חדשה של יהדות ,יהודי
טוב הוא ישראלי יצירתי שנוטל חלק בבניית תרבות
יהודית־ישראלית עשירה ותוססת״.
בניית תרבות כזאת ,היא ״פרוייקט רעיוני אידיאולוגי״
שכבר נמצא בעיצומו,
9
האם ביהודיות
כפי שכתב מיכאל מנקין.
המדינה ישנו
הוא מצא בו פנים רבות
פגם מהותי בגלל
לחיוב ,אך מצא בו גם פגם
היחס למיעוט,
מהותי (לטעמו) .״לפנייתה
או שזה אתגר
של היהדות הישראלית
שניתן להתגבר
הליברלית לקידום יהדות
עליו
לאומית-מדינתית יש מחיר
כבד מבחינה דמוקרטית:
זוהי יהדות שעסוקה בעיצוב הסיפור של המדינה ,ולא
רק של קהילות בתוכה .כלומר ,היא איננה מקדמת
פרויקט פנים-יהודי אלא כלל-מדינתי ,כלל-אזרחי,
אך בתוך כך מתנהלת עדיין כאילו הייתה פרויקט
פנים-יהודי .החברה הערבית-פלסטינית בישראל
מודרת אפוא לגמרי מדיון מהותי זה על צביונה של
המדינה״ .זו עמדה הדומה במידת מה לעמדתו של
יהושע ,ולעמדות דומות שביטאו כבר לפני כמה
עשרות שנים אנשי רוח ישראלים אחרים ,שביקשו
לעשות הפרדה בין הדת היהודית לבין לאום ישראלי,
כדוגמת יוסף אגסי (אגסי הסביר ,בין השאר ,כי רק
מהלך כזה ״יאפשר יחסי אמת עם יהודים שאינם
10
ישראלים ועם ישראלים שאינם יהודים״).
כמובן ,אין תשובה אחת על השאלה האם אתגר
היחסים שיהודיות המדינה מייצרת מול המיעוט
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הלא יהודי ומול יהודים שאינם ישראלים הוא אתגר
המייצר פגם מהותי או כזה שניתן להתגבר עליו.
אך נתונים על עמדות הציבור הישראלי היהודי
והלא יהודי ,בין השאר כאלה שלוקטו על ידי המכון
למדיניות העם היהודי ,מלמדים כי בציבור היהודי
בישראל אכן ישנו קושי לקיים אבחנה ברורה בין
שאלת השותפות הזהותית של היהודים לבין שאלת
השותפות האזרחית של כלל הישראלים .כך ,לדוגמה,
רבים מהיהודים בישראל משיבים בחיוב על השאלה
11
האם כדי להיות ״ישראלי אמיתי צריך להיות יהודי״.
הרושם העולה מנתוני כלל המחקרים בנושאים אלה
בשנים האחרונות הוא שישנו רוב יהודי-ישראלי
שאינו חפץ להמיר זהות יהודית בזהות ישראלית,
לא בנוסח של אגסי ולא בנוסח של יהושע ,שלא כאן
המקום להיכנס להבדלים ביניהם (וישנם הבדלים).
עם זאת ,יש לנקוט מידה של זהירות ביחס לנתונים
אלה ,המושפעים במידה ניכרת מנוסח השאלה
ואפשרויות הבחירה בתשובה .במחקר שערך המכון
למדיניות העם היהודי השנה נמצא כי ישראלים נוטים
לעיתים לתשובות המהדהדות את עמדתו של יהושע.
לדוגמה ,כארבעה מכל עשרה יהודים בישראל
מסכימים לטענה ,ששירות בצה״ל יש בו בכדי לבטא
הצטרפות לעם היהודי .בקרב החילונים ,רוב של שני
שלישים סבורים כך ( ,)64%ובקרב הקבוצות היותר
מסורתיות ההסכמה יורדת (מסורתי לא כל כך דתי,
 ,36%מסורתי דתי 18% ,וכן הלאה) .זו עמדה שיש
בה כדי להעיד על אפשרות של ישראליזציה של
היהודיות.
עם זאת ,אין להקיש מעמדה כזאת על נכונות
משמעותית של יהודים בישראל לטשטש או לבטל
את יהודיות המדינה .נתוני סקר הפלורליזם של
המכון למדיניות העם היהודי בשנת  2021העידו כי
רוב היהודים בישראל סבורים שישראל ראויה לתואר
״מדינה יהודית״ 12.כאשר נבחנת שאלת ההמשך ,עד

מ צ ב

כמה יהודית הם רוצים שהמדינה תהיה ,כארבעים
אחוזים מהם סבורים שישראל צריכה להישאר
״יהודית בערך כמו שהיא היום״  -בעוד שהרוב
מבקשים שישראל תהיה ״יותר יהודית״ ( )37%או
״פחות יהודית״ ( .)23%כך או כך ,רק מיעוט זעיר ()1%
מעדיף שישראל תחדל מלהיות מדינה יהודית .ולנתון
זה יש כמובן חשיבות גדולה ,משום שהוא מאפשר
לזהות רצון כללי משותף (מדינה יהודית) גם בהינתן
מחלוקת חריפה על מידת היהודיות הרצויה למדינה
ועל אופייה של יהודיות זו.
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