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5"מיהם יהודים?"

הקדמה
מיהו יהודי? מהי מהות ההשתייכות לקולקטיב היהודי? אלו שאלות שהן עולם ומלואו. 
ניתן לענות עליהן, בין היתר, מנקודת ראות סוציולוגית, מתוך עמדה תרבותית, דרך 
בעבר  שנתפס  מה  האם  דתית.  השקפה  באמצעות  וכמובן  פילוסופית,  התבוננות 
כמהות אינטגרטיבית אחת – “יהדות” – הוא לאום, דת או תרבות? ומהקולקטיב אל 
הפרט: האם הקביעה כי אדם הוא יהודי היא בהכרח תולדה של יישום של קנה מידה 
דווקא  מכרעת  חשיבות  לתת  יש  שמא  או  מבחוץ,  אדם  על  שמחילים  אובייקטיבי, 

לבחירה האישית של אדם להזדהות כיהודי?

סיווגו של אדם כ”יהודי” משפיע על מעגלי חייו – המעגל האישי, המעגל המשפחתי 
יש  ל”יהודי”  כי  קובעת  ההלכתית  המשפטית  המערכת  כידוע,  הציבורי.  והמעגל 
המשפט  מערכת  גם  המצוות.  כל  בשמירת  חייב  יהודי  רק  ייחודיות:  וזכויות  חובות 
לעלייה  הזכות  למשל,  כך,  נקודתיים:  בהקשרים  היהודים  את  מייחדת  הישראלית 
ולקבלת אזרחות ישראלית – זכות השבות – שמורה באופן בלעדי ליהודים )ולאחרים 
הקשורים עמם בקשרי משפחה מוגדרים בחוק(. ישראל מוגדרת כמדינת הלאום של 
העם היהודי – אך מהי ההגדרה שקובעת מי הינו חלק מעם זה שאליו מתייחס, למשל, 
חוק יסוד “ישראל מדינת הלאום של העם היהודי”? אכן, ככל ששאלת ההשתייכות 
לקולקטיב מכריעה ביחס לשאלות חשובות שבמציאות, כך גם יש לדון בה באמצעות 

כללים משפטיים שתכליתם קביעת סטטוס. 

הוא  העניין  עיקר  היהודית,  הזהות  הגדרת  של  הנורמטיבית  לחשיבות  מעבר  אבל 
לנו קרבה אישית  יש  – אח/ות, שכלפיו/ה  שייך למעגל הזהות “שלנו”  מי  תודעתי: 
לו?  ומי נמצא מחוצה   - ואף מידה של אחריות  ייחודית, סולידאריות אינטואיטיבית 
ומסתבכת  הולכת  ההכרעה  אנליטיים.  כלים  באמצעות  זו  שאלה  על  לענות  קשה 
משום שאנו חיים בעולם שבו כל אחד ואחת יכולים לאמץ זיקות זהות מגוונות מבלי 
להתחייב לאחת מהן באופן שמאפיל על האחרות. הבחירה להשתייך לקבוצה כלשהי 
או להתבדל ממנה זמינה לנו כיום בקלות יחסית, בדרך כלל ללא גבייה של מחירים 
רוב  שבו  בעידן  אדם,  של  ליהדותו  הדת  שמציעה  החדה  ההגדרה  משמעותיים. 
היהודים אינם מכפיפים עצמם לדין הדתי, שוב איננה אופציה יחידה ורבים מבקשים 
דומיננטי  מקום  לעצמה  כובשת  הגלובאלית  התרבות  שבה  במציאות  חלופות.  לה 
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על חשבונן של תרבויות פרטיקולאריות נעור הספק באשר למוצקות של הזהות 
הפרטיקולארית הנדרשת כדי לכנות אדם כ”יהודי”.

חשוב גם להתבונן בהבדל שבין מקומות שונים: במדינת ישראל המרחב הציבורי 
הוא בעל אופי יהודי, ולכן שמירה על זיקת הזהות היהודית של ישראלים איננה 
דורשת מאמץ ניכר. זוהי יהדות “ממילא”. מנגד, מי שחי מחוץ לישראל, במרחב 
ציבורי שאיננו יהודי, נדרש להיות אקטיבי כדי לשמור על זהותו היהודית הן כלפי 

חוץ והן כלפי עצמו. עליו לבחור להיות יהודי בהחלטה וגם, לעיתים, במעשה. 

המחקר שלפנינו איננו מבקש להכריע בשאלה “מיהו יהודי”. מטרתו צנועה אך 
לשאלה  בנוגע  בישראל  יהודים  של  העדכניות  העמדות  את  מציג  הוא  חשובה: 
“מיהו יהודי?”. שרטוט תמונה זו נדרש משום שזהות של קבוצה, במובנה התודעתי, 
תהליכים  של  תוצר  היא  אלא  חוק(  ידי  על  )למשל,  “מלמעלה”  מוכתבת  איננה 
מתנהלת  שבו  בעידן  חיים  אנחנו  “מלמטה”.  שצומחים  מורכבים  חברתיים 
בעוצמה “פוליטיקה של זהויות” שמאופיינת בלחצים מכיוונים שונים על ההגדרה 
המסורתית של “יהודי”. המחקר בוחן את העמדות של יהודים בישראל הן באשר 
לשאלת הגמישות של הזהות היהודית )האם הגדרת היהדות מתגבשת בכל דור 
לשאלת  באשר  הן  להשפעות?(,  חשוף  שאיננו  קבוע  נתון  שהיא  או  שונה  באופן 
הסמכות )אם ההגדרה משתנה מעת לעת, מי מוסמך לקבוע אותה ובאיזו דרך?( 

והן באשר לשאלת התוכן )מהי ההגדרה הראויה או המקובלת כיום(.

המכון למדיניות העם היהודי נטל על עצמו את המשימה האמורה, משום ההבנה 
בדבר ערכו הגדול של מידע זה עבור כל מי שמעוניין לגבש עמדה או מדיניות 
איננו  המחקר  היהודי.  הקולקטיב  הגדרת  לשאלת  חשיבות  יש  שבהם  בנושאים 
שיפוטי אלא רק תיאורי. הוא איננו מתאר את המציאות אלא את תפיסת המציאות 

של יהודים בישראל באשר לשאלת הגדרת יהדותו של אדם.

תודה גדולה מסורה לחוקרים שעמלו על הכנת המחקר – שמואל רוזנר, קמיל 
פוקס ונח סלפקוב. עלה בידם להציג נושא מורכב בדרך נגישה לקוראים כולם. 

אין ספק שהממצאים יהוו נקודת מוצא לכל דיון עתידי בנושאים אלו. 

פרופ' ידידיה שטרן
נשיא המכון
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עיקרי הדוח
בזירה הציבורית בישראל ניטש בימים אלה ממש ויכוח נוקב על 
כמה סוגיות עקרוניות המתקשרות להיבטים שונים של השאלה 
״מיהם יהודים״. בין השאר, הממשלה והכנסת היוצאות חתרו 
האורתודוקסי  הגיור  הליך  של  המוסדית  המתכונת  לשינוי 
רחוק  שעוד  ציבורי,  לדיון  הועלתה  כן,  וכמו  בישראל,  המוכר 
ומשמעותה  השבות  בחוק  הנכד״  ״סעיף  שאלת  ממיצוי, 
לקליטת עולים לישראל. במקביל, ישראל קולטת עולים זכאי 
חוק השבות הנמלטים מהמלחמה מאוקראינה ורוסיה. בדוח 
נתונים  מוצגים  היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  זה  מיוחד 
חדשים, המאפשרים להתבונן מחדש במרחבים של מחלוקות 
הנתונים,  בעקבות  כן,  כמו  יהודי״.  ״מיהו  בשאלת  והסכמות 
מוצגות בו המלצות מדיניות שלטעמם של המחברים נובעות 

מהנתונים המוצגים. 
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מרחבים של הסכמה ומשמעותם 
זה צריך  נתון  יהודייה.  יהודים הם מי שנולדו לאם  כי  רוב היהודים בישראל סבורים 
להילקח בחשבון בכל הסדר של סוגיות הנוגעות לגיור, נישואים, זכאות לשבות ועוד. עם 
זאת, הוא איננו מוסכם באופן מלא, וכן מעמיד את יהודי ישראל במצב של אי-הסכמה עם 

רבות מהקהילות היהודיות בתפוצות. 

רוב יהודי ישראל רואים את היהודיות כזהות שאינה יכולה להיות ״חלקית״. התביעה 
לבלעדיות עשויה להערים קשיים הן על משפחות מעורבות בישראל והן על קשרי ישראל 
ההגדרה  בשלב  גם  ״חלקית״  שיהודיותם  מי  של  מספרם  עולה  שבה  התפוצות,  ויהדות 

העצמית. 

על אף המחלוקת הניכרת על הפרטים, רוב היהודים סבורים שהכללים שמסדירים 
מייצרת  זו  הסכמה  ובתפוצות(.  )בישראל  מקום  בכל  זהים  להיות  צריכים  יהודיות 
של  רחבה  מוסכמת  הגדרה  קביעת  שתכליתו  מאמץ  לקיים  שרוצה  מי  עבור  הזדמנות 
יהודיות. עם זאת, על פי המחקר, מציאת הגדרה כזאת שתהיה מקובלת בישראל ובעולם 
הצפוי  הנזק  לעומת  בו,  הגלומה  התועלת  אם  לשקול  יש  כן  )ועל  מסובך  אתגר  תהיה 

בהצפת מחלוקות, מצדיקה את הניסיון(.

לפעול  שהסמכות  סבורים  בישראל  מהיהודים  מיעוט  רק  הקודמת:  לנקודה  בהמשך 
ליישום כללי הסדרת היהודיות צריכה להינתן בידי גוף מרכזי אחד. משמע: גם אם 
מה  מבוזר,  יישאר  שיישומו  בחשבון  לקחת  יש  רחבה,  מוסכמת  להגדרה  ניסיון  ייעשה 

שכמובן יותיר מרחב ניכר של ״שטחים אפורים״ ביישום. 

קונסרבטיבי/רפורמי  גיור  שעברו  מי  את  כיהודים  מקבלים  בישראל  היהודים  רוב 
)בעיקר אם מדובר בגיור בישראל(. למציאות זאת יש השלכות על יכולתה של המדינה, 
המתגיירים  שיעור  את  משמעותי  באופן  להעלות  הגיור,  בהליכי  רפורמה  בהינתן  גם 

הבוחרים בגיור אורתודוקסי, שמטבעו מחמיר יותר בדרישות מהמתגיירים. 
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מרחבים של מחלוקת ומשמעותם
מובהק  קשר  היהודיות,  ומהות  היהודית,  הזהות  לשאלת  המתקשרות  לתפיסות 
הגעה  על  מקשה  זה  נתון  האידיאולוגית-פוליטית.  ולעמדה  המסורת  שמירת  לרמת 
להסכמות רחבות, משום שמחלוקת בהקשרים של יהודיות אינן נקודתיות, אלא נכרכות 

ברשת סבוכה של הקשרים של עמדות בנושאים אחרים.  

בהקשר של שמירת מסורת: יהודים ״שומרי שבת״ ויהודים ״לא שומרי שבת״ חלוקים 
ומוצא,  דת  של  עניין  כלל  בדרך  בה  רואים  הראשונים  היהודית:  הזהות  מהות  על 
האחרונים עניין של תרבות, לאום וערכים. הגדרות שונות אלה של המרכיב העיקרי של 
יהודיות מולידות גם ציפיות שונות ברמה הפרקטית והאידיאולוגית הנגזרות מהשתייכות 

לקבוצה היהודית.  

ובהקשר הפוליטי: להגדרות מרכיבי היהודיות העיקריים מופעים פוליטיים מובהקים: 
ככל שזזים מימין לשמאל, כך נחלשת ה״דת״ כמרכיב עיקרי של יהודיות ומתחזקת 

ה״תרבות״.

מ״אב  מורשת  להעברת  ביחס  ובתפוצות  בישראל  בתפיסות  משמעותי  פער  ישנו 
יהודיות  הנחלת  מקשר  עודו  הרוב  כי  מלמדות  מישראל  האינדיקציות  כאמור,  יהודי״. 

לאם, תפיסה שאיננה מתיישבת עם המציאות השוררת בקהילות רבות בתפוצות. 

ישנו פער משמעותי בתפיסות בישראל ובתפוצות בקבלת ״הגדרה עצמית״ כמרכיב 
מרכיבי  בשאלת  קבוצתית  להכרעה  היא  הנטייה  בישראל,  יהודיות.  בהגדרת  מכריע 

השייכות לקבוצה היהודית. בתפוצות הדגש הוא על הכרעת הפרט. 



 המלצות מדיניו ּ ת
)פירוט ונימוקי ההמלצות בסוף הדוח(

את הדיון על עתידו של חוק יסודי כחוק השבות, שמסתמן לחץ פוליטי לשינויו, 	 
יש לנהל בשיח מקיף ומכבד עם קהילות יהודי התפוצות. יש לגלות ערנות לכך 
ששינוי החוק עלול לפגוע בקבוצות נרחבות של מי שמזדהים עם ישראל ורואים 

את עצמם כיהודים.

בשיעור 	  העלייה  להמשך  להיערך  יש  העלייה,  בכללי  שינוי  נעשה  לא  עוד  כל 
הישראלים שיהודיותם אינה מקובלת על כלל מגזרי הציבור ולנסות לצמצם את 

החיכוך על רקע זה.

יש לפעול ליישום פתרון של נישואים למי שיהודיותם איננה מקובלת על הרבנות 	 
ומשמעותית  הדרגתית  ירידה  שתהיה  בחשבון  להביא  יש  )לחלופין,  הראשית 

בשיעור הנישואים הרשמיים בישראל(.

יש לפעול להנחלת ידע כדי להפחית עמדות שליליות על יהודי התפוצות בגלל 	 
פערים מהותיים בהבנת הזהות היהודית )במקביל, יש לפעול להנחלת ידע מקביל 

בקרב יהודי התפוצות מאותה סיבה(.

יש לפעול לחיזוק וגיוון מרחב החגים והמועדים בזירה הציבורית בישראל ולחזק 	 
מרכיבי  של  מתנגשות  לתפיסות  חלקי  כמענה  דתית,  שאיננה  יהודית  זהות 

השייכות היהודית. 
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רקע ותודות
שאלת  על  אונליין  אינטראקטיבי  דיגיטלי  ״משחק״  נערך   2021 שנת  של  הקיץ  בחודשי 
״מיהו יהודי״, שבו השתתפו אלפי יהודים ישראלים.1 המשחק פותח על ידי אתר האינטרנט 
״המדד״,2 ושווק על ידי מערכת ״כאן חדשות״.3 נתונים ממנו הופיעו באתר כאן חדשות, 
הוצע  חדשות״  ״כאן  של  השונות  המדיות  וקוראי  מאזיני  לצופי,  ובטלוויזיה.  ברדיו  וכן 
יהודית  להשתתף במשחק, שבמרכזו שאלון רב-שלבי העוסק בהיבטים שונים של זהות 
ומאפייני העם היהודי. הנתונים המוצגים בדוח זה נשענים על המידע שנאסף במסגרת 
את  לייצג  כדי  פוקס,  קמיל  הפרופ׳  ידי  על  שוקללו  הם  הזה.  המחקרי-תקשורתי  המיזם 

עמדות הציבור היהודי בישראל.

לציין  יש  המקורי.  לשאלון  המשיבים  הרכב  על  נתונים  למצוא  תוכלו  זה  לדוח  בנספחים 
לחלק  רק  הופנו  מהשאלות  אחר  שחלק  בעוד  מהשאלות,  לחלק  ענו  המשיבים  כלל  כי 
מהמשיבים, בהתאם לתשובות קודמות שלהם. בהתאם, בדוח שלפניכם יופיעו לא מעט 
נתונים הנוגעים רק לפלח מהאוכלוסייה היהודית, שהשיב כך או אחרת על שאלות שהוצגו. 

הדוח  השאלות.  הוצגו  כיצד  בעצמם  ולהיווכח  למיזם  להירשם  יכולים  בכך  המעוניינים 
המוצג כאן מתבסס על שקלול מלא של תשובות כ-2,500 משיבים, ומעת לעת, במקרה 
עמד  המשיבים  מספר  הכתיבה,  )בשעת  מכן  לאחר  שנאספו  נתונים  על  גם  הצורך, 
זהה,  גם שאלון דומה, אך לא  הוכן  כי במקביל לשאלון בעברית  לציין  יש  כ-5,000(.  על 
באנגלית, שגם הוא הועלה לרשת. בעזרת שאלון זה אנו מקווים לאסוף בהמשך נתונים 
ולפרסם  כאן  המוצגות  השאלות  על  ישראלים  שאינם  יהודים  של  עמדותיהם  על   גם 
בעתיד דוח משווה שיש בו כדי להצביע על דמיון ושוני בעמדות יהודים ישראלים ויהודים 
לא-ישראלים, וכן על התפלגויות אחרות של עמדות בעולם היהודי בנוגע לסוגיות המועלות 

במחקר.

מיוחדת  תודה  ביוזמה.  השותפים  לכלל  להודות  מבקש  היהודי  העם  למדיניות  המכון 
עובדי  ולכל שאר  ״כאן חדשות״ בעת עריכת הסקר,  עורך הדיגיטל של  לתומר ברנד, 

המחלקה שלו, שסייעו רבות בהקמת ובקידום המיזם. 
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קבוצת המחקר
בחרנו  תקפות,  שעודן  אלה,  במילים  היהודית״.  בהיסטוריה  דופן  יוצא  בעידן  חיים  ״אנו 
לפתוח דוח מקיף קודם של המכון למדיניות העם היהודי, שעסק בשאלות הנוגעות לזהות 
הקולקטיבית של הקבוצה המכונה ״העם היהודי״.4 הדוח התבסס על שורה של מפגשי 
ונעשה בו מאמץ לתאר כמה מהאתגרים הניצבים על  יהודים ברחבי העולם,  שיחה עם 

דרכם של היהודים המבקשים לעצב לעצמם זהות משותפת. 

בבסיסו של הדוח ההוא עמדה ההכרה כי לפני מאה שנה, או מעט יותר מזה, היה קל למדי 
להגדיר ולזהות את מי שהם חברי הקבוצה. השייכות האתנית הייתה הגורם הקובע העיקרי 
לחברותם. יהודים נתפסו כמעט תמיד כמי שנולדו לאם יהודייה, ובמקרים נפוצים הרבה 
פחות מי שהתגיירו על פי ההלכה. לעומת זאת כיום, כפי שתואר בדוח הקודם, המוצא 
אמנם נותר גורם מכריע בעבור מי שמזדהים כיהודים, אך ישנה שחיקה הדרגתית שלו 
כגורם העיקרי, מאחר שלהרבה יותר בני אדם שזהותם העצמית ״יהודי/ה״ יש הורה לא-

יהודי, ומאחר שבני משפחה של יהודים אינם רואים עוד צורך להתגייר. במקביל, בעידן 
המקדש את חשיבותה של הכרעת הזהות של הפרט, בני אדם מבקשים לעיתים לבחור 
ב״הגדרה עצמית״ של זהותם על פי ראות עיניהם, ולא תמיד על פי כללים הנקבעים על 

ידי קולקטיב אמורפי, שאין לו מוסדות הכרעה מוסדרים. 

הדוח הקודם עסק, כאמור, בכלל היהודים בעולם ונשען על איסוף מידע באמצעות שיחות 
חשובות  מסקנות  ממנו  עלו  הללו.  לקבוצות  שאלונים  חלוקת  וכן  נבחרות,  קבוצות  עם 
ומרתקות, אך המידע שנותח בו – כפי שצוין גם במחקר עצמו – לא התיימר ולא יכול היה 
לייצג את עמדות כלל היהודים. המחקר המוצג כאן שונה מקודמו בכמה היבטים, שאלה 
שניים מהבולטים שבהם: הראשון – הוא עוסק ביהודים בישראל בלבד ובגישתם לשאלות 
יהודים  של  עמדותיהם  על  למחקרים  השוואות  לעת  מעת  בו  נציג  אם  )גם  בו  העולות 
במקומות אחרים(. השני – הוא נשען על איסוף וניתוח כמותי של מידע, ועל כן יש בו כדי 
לתת תשובה לשאלה ״מה חושבים היהודים הישראלים עצמם״ על הנושאים המדוברים 
שמחקר  מכך  הנובע  המתודולוגי  מהקושי  להתעלם  אלא  ברירה  לנו  ואין  נתעלם,  )אם 
המנסה לברר ״מיהם יהודים״ נשען על עמדות של ״יהודים״ – כאילו ניתנה תשובה מראש 

על השאלה שאותה מנסה המחקר להציג(.
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הבדלים נוספים בין המחקר הקודם לבין המחקר הנוכחי נוגעים לכמה היבטים:

העובדה שהוא נערך בישראל ובקרב ישראלים מאפשרת התמקדות שלו בשאלות שיש 	 
להן רלוונטיות לזירה הישראלית, שהיא זירה שהיהודיות משחקת בה תפקיד אחר מזה 

של מקבילתה התפוצתית, שיש לה גם היבטים מוסדיים וחוקיים.

כלי 	  של  והגיבוי  ״משחק״,  מעין  של  בפורמט  הוצג  האינטרנטי  שהשאלון  העובדה 
תקשורת מרכזי, אפשרו איסוף מקבוצה נרחבת מאוד של משיבים, שענו על מספר 
גדול יחסית של שאלות, כולל שאלות רקע המאפשרות לשקלל ולאפיין את המשיבים.

קבוצת ההתייחסות של מחקר זה היא היהודים בישראל, ובחינת השתייכותם לקולקטיב 
עצמם.  המשיבים  של  הודעתם  פי  על  אלה,  בשאלות  המחקרים  ברוב  כמקובל  נקבעה, 
אנו מציגים מדי שנה אומדנים על  היהודי  בהערכה השנתית של המכון למדיניות העם 
מספר היהודים בעולם, ה״משלבים הגדרות אובייקטיביות וסובייקטיביות של השתייכות 
לקבוצה״. ביחס לישראל, האומדנים בהערכת המכון נשענים על קריטריונים הלכתיים. 
וברורים. המדינה רושמת את מספר היהודים. במקרה של  אלה הם מספרים מוחלטים 
״הגדרה  על  מבוססים  הנתונים  העולם,  מדינות  שאר  ברוב  היהודים  מספר  על  דיווח 

עצמית״ הנמדדת באמצעות סקרים ומחקרים. 

בישראל  היהודים  אוכלוסיית  של  גודלה  את  שקובעת  זו  היא  ההלכה  לפי  יהודי  הגדרת 
מנקודת המבט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: הלמ"ס(. בערב ראש השנה 
תשפ״ג )2022( היו בישראל 7,069 מיליון יהודים, על פי ההגדרות הנקוטות על ידי הלשכה 
היהודית  באוכלוסייה  הגידול  עיקר  בישראל(.  האוכלוסייה  מכלל   74% היו  אלה  )יהודים 
נובע מריבוי טבעי )כחמישית מהאוכלוסייה המוגדרת ״יהודית ואחרת״ בא ממאזן הגירה(. 
 ,)2020 בשנת   73.8%( יהודיות  לאימהות  הנולדים  שיעור  את  במפורש  מונה  הלשכה 
ישראל המוגדרים  כ-5% מתושבי  ישנם  שהם כמעט כל היהודים בישראל. בנוסף להם, 
יהודים  של  צאצאיהם  רובם  אך  האוכלוסין,  במרשם  דת  לפי  מסווגים  שאינם  ״אחרים״, 
)אך כאלה שאינם בני אם יהודייה(, בעיקר מיוצאי ברית המועצות לשעבר. מספרם בערב 
)498 אלף(. חלקם של אלה באוכלוסייה  ראש השנה תשפ״ב היה כחצי מיליון בני אדם 
עולה בהדרגה, עם הגעתם של זכאי חוק השבות לישראל, שבשנים האחרונות רובם אינם 
יהודים על פי הגדרת החוק. מעולי העשור שמ-2010 עד 2019 רק כ-14% מהעולים הוכרו 
כיהודים על ידי הרבנות הראשית.5 צריך לומר עם זאת שחלק ממי שבאו כנצר למשפחה 
יהודית טוענים או חשים שהם יהודים, וזאת תהיה הגדרתם העצמית. הלמ"ס לא תכליל 
את אלה בקבוצת אוכלוסיית היהודים אלא בקבוצה המכונה "אחרים״, אך במחקר שלנו, 

הן מסיבות טכניות והן מטעם מהותי, הם נכללים כיהודים.6 
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ביניהם  בישראל,  ליהודים  היהודית  הזהות  של  חשיבותה  על  הצביעו  קודמים  מחקרים 
המחקר ״יהדות ישראלית״ של המכון למדיניות העם היהודי, שעל פיו ״רוב גדול מאוד של 
היהודים בישראל מרגישים יהודים. או לפחות אומרים שהם מרגישים יהודים״. על פי אחד 
הסולמות ששורטטו במחקר זה, יותר ממחצית מהיהודים בישראל קבעו שהם מרגישים 
יהודים בעוצמה של 10 מתוך 10 וגם האחרים דירגו את התחושה היהודית שלהם ברמה 
ואשכנזים, רוב  ניכר של מזרחים  וחילונים, רוב  ניכר של דתיים  גבוהה.7 ״כך עושים רוב 
ניכר של עירוניים וכפריים, של אנשי שמאל וימין, של אורתודוכסים ושל מי שלא שייכים 
לאף זרם דתי, של פוקדי בתי כנסת ושל מי שעורכים קניות בשבת, של מי שיש להם יותר 
העצמית  ההגדרה  מגוונות,  בישראל  היהודים  של  ההתנהגויות  ילדים״.8  ופחות  ילדים 
9( גם חשוב שהם יהודים. כמעט 

דומה: כמעט כולם מרגישים יהודים. כמעט לכולם )87% 
לכולם גם חשוב שילדיהם יהיו יהודים )86%(. 

מהי יהדות
דיון על שאלת היהודיות ומהותה אפשר לנהל בכמה מישורים. ניתן לעסוק בו במסגרת עיון 
אינטלקטואלי בטקסטים יהודיים, בהיסטוריה ובאתוס היהודי, בחוק ובמשפט היהודי; ניתן 
לעסוק בו במסגרת דיון מעשי המתייחס להכלה והדרה, דפוסים של קבלה והשתתפות 
במסגרות יהודיות )ש״במדינת העם היהודי״ יש לו משמעויות נוספות(; ניתן לעסוק בו גם 
במסגרת של מחקר דעת קהל, שהוא עיקרו של הדיון שלפנינו. דיון כזה כשלעצמו מגלם 
הנחת מוצא, שעל פיה ישנה חשיבות לעמדותיהם של היהודים ביחס לשאלות הנוגעות 
לזהות הקולקטיבית שלהם. קרי, שלקולקטיב עצמו, ברגע המסוים ובמצב הרוח המסוים 
שבו הוא שרוי כעת, יש מה לומר על זהותו, ושלאמירה זו יש חשיבות, ועל כן רצוי לנסות 
זו הנחת מוצא שאפשר להגן עליה בדרכים שונות, שמייד נצביע  להבין אותה לפרטיה. 

עליהן, אך היא לא בהכרח מוסכמת ומשותפת לכלל היהודים.

בהגדרת  משמעותי  כמרכיב  עמדותיהם,  את  היהודים  כלל  עם  לברר  שרצוי  הטענה 
חיה,  תרבות  היא  היהדות   )1( האלה:  המוצא  הנחות  את  בתוכה  מקפלת  הקולקטיב, 
שדפוסיה נקבעים מחדש בכל דור על ידי מי שמזהים את עצמם עם הקולקטיב היהודי; 
)2( תרבות חיה איננה יכולה להתקיים במנותק מרצונותיהם ואמונותיהם של מי שאמורים 
לקיים אותה; )3( שינויים משמעותיים בעולם מחייבים את היהודים בדור זה לארגן מחדש 
את מחשבותיהם על המסגרת המחזיקה את תרבותם; )4( החשיבה של קבוצה על זהותה 
איננה תהליך מסודר המכוון מלמעלה, אלא תהליך מתגלגל וכאוטי, שצריך להתאמץ כדי 

לזהות בו דפוסים מתפתחים של חשיבה ומסקנות מסתמנות.  



15"מיהם יהודים?"

כדי לסדר את המחשבה על מה שנדרש לברר במסגרת התהליך הזה, בחרנו להתייחס 
לשלושה מרכיבים חשובים, שכל אחד מהם מהווה בסיס לדיון שיש לו קיום עצמאי בתוך 

המסגרת הכללית:

מרכיב הגמישות – קרי, השאלה האם ועד כמה היהדות היא תרבות בעלת יסוד קבוע, . 	
שהיהדות  והיא  הנגדית,  האפשרות  לעומת  בעולם״,  ״נתון  לשנותו,  אפשרות  שאין 
אמנם נבנית נדבך על גב נדבך, פילוסופית, סיפורית והיסטורית, אך מידת הגמישות 
המתאפשרת לבני ובנות כל דור לעצב אותה גבוהה מאוד, ואולי כמעט בלתי מוגבלת. 

– קרי, השאלה מי מוסמך לקבוע את מרחב התמרון של התרבות . 	 מרכיב הסמכות 
בעלי  ידי  על  לשימוש  ״מותרים״  פרשנות  כלי  ואילו  גמישות(,  מול  )קביעות  היהודית 

הסמכות בבואם לעצב זהות לדורם. 

זהותם . 	 את  הסמכות  בעלי  מבררים  שבו  התהליך  תוצאת  מהי  קרי,   – התוכן  מרכיב 
בתקופה נתונה לאור מרחב התמרון שקבעו. 

במחקר המוצג כאן נעסוק בפרקים נפרדים בכל אחת משלוש השאלות האלה, במסגרת 
בנוגע  בישראל  היהודים  עמדות   - קהל  דעת  על  לעיל,  כמוזכר  דגש,  של  המצומצמת 
לשאלות הגמישות )האם היהדות משתנה(, הסמכות )מי קובע אם יש שינוי, וכיצד( והתוכן 
)מה משתנה(. גם בירור רעיוני ואידיאולוגי של שאלות אלה הכרחי כמובן, ומחקרים רבים 
אכן עסקו בבירור כזה  בהרחבה. אנו נזכיר מעת לעת תוצאותיהם של בירורים כאלה, כרקע 
לדיון העיקרי שלנו, הנוגע לעמדות היהודים עצמם, אך עיקר עניינו בבירור העמדות, ולא 

בעימות שלהן עם בירורים בעלי אופי תיאולוגי, פילוסופי או היסטורי. 

כלל  בדרך  מסכימים  אמנם  בישראל  שהיהודים  בקביעה  לפתוח  אפשר  שלנו  הדיון  את 
שישנה חשיבות ומשמעות להיותם יהודים, אך הם אינם מסכימים על השאלה מהי הגדרת 
ה״יהודיות״ המשותפת להם. להיעדרה של הסכמה כזאת ניתן להתוודע כבר בשלב מקדמי 
כזאת  שאלה  החדש.  המחקר  משתתפי  לכלל  שהוצגה  סטנדרטית,  שאלה  של  בניתוח 
לקבוצות  ומאפשרת  ובעולם,  בישראל  אחרים,  במחקרים  גם  שונות  בגרסאות  מופיעה 
המחקר להצביע על המרכיב ״העיקרי״ של היהדות, קרי לקבוע האם יהדות היא ״בעיקר״ 
תרבות, או דת, או לאום – או מרכיבים אחרים. ישנם מחקרים המאפשרים למשיבים לבחור 
בשילוב של כמה מהמרכיבים, מה שמקל על המשיבים, אך מסתכם בהצגת תמונה מעט 
פחות חדה של תפיסת היהודיות. ישנם מחקרים שמבקשים לבחור מרכיב אחד בלבד. אך 
גם כאשר מדובר במרכיב אחד בלבד, עדיין ישנו מגוון של תשובות אפשריות, הן במספר 
)מרכיב אחד מתוך כמה?(, הן בתוכן )מרכיב אחד מתוך מה?(. כמובן, לאופן שבו נשאלת 

השאלה, ולאפשרויות התשובה עליה, ישנה השפעה משמעותית על התפלגות התשובות. 
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יהודי  על  פיו  מכון  של  במחקר  דומות.  שאלות  שהציגו  למחקרים  דוגמאות  כמה  הנה 
ארצות הברית )2020(,10 כמחצית מהיהודים, 46%, בחרו בשילובים שונים של המרכיבים 
״דת״, ״תרבות״ ו״מוצא״. מהמחצית השנייה של המשיבים לסקר, כחמישית )22%( בחרו 
ב״תרבות״ בלבד, עוד כחמישית )21%( ב״מוצא״ בלבד, וכעשירית )11%( ב״דת״ בלבד. 
זה בעיקר עניין של...״, שכפי שנראה בהמשך,  יהודי  נוסח שאלת המחקר היה: ״להיות 
איננו זהה לשאלת המחקר שלנו. במחקר מקביל של מכון פיו על יהודי ישראל )2015(, 
 .)35%( ״מוצא״  הייתה  ביותר  הגבוה  לשיעור  שזכתה  וזו  אפשרויות,  שלוש  כן  גם  הוצגו 
ב״דת״ בחרו 22% וב״תרבות״ 10%. השאר בחרו בשילובים של שניים מתוך השלושה או 

בכל השלושה.11  

הוצגו   12)2018( היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  ישראלית״  ״יהדות  המחקר  בשאלון 
למשיבים ארבע אפשרויות לבחירה בשני סבבים, ללא אפשרות לשילוב בכל סבב, כך 
את  ואז  בעיניהם,  בחשיבותו  העיקרי  המרכיב  את  לדרג  למעשה  התאפשר  שלמדרגים 
״יהדות״, אך לא לערבב מרכיבים שונים. בסבב  המרכיב השני בחשיבותו בעיניהם של 
הראשון דורג המרכיב ״דת״ ראשון על ידי כמעט מחצית מהמשיבים )במקרה זה, יהודים 
הכול,  ובסך   ,)40%( דומה  בשיעור  ״לאום״  המרכיב  דורג  השני  בסבב   ,)43% בישראל, 
שיעור כמעט זהה של יהודים בחר בדת )1( ולאום )2( או בלאום )1( ודת )2( כמרכיבים 
היו  בישראל  פיו  מכון  של  שבסקר  לראות  מעניין  השוואה,  לשם  יהדות.  של  העיקריים 
הרבה פחות בוחרים ב"דת" מאשר בסקר של ״יהדות ישראלית", כנראה משום שהרבה 

מהמשיבים של פיו העדיפו קטגוריה משולבת, שלא התאפשרה בסקר יהדות ישראלית.13

כפי שניתן לראות בהשוואת סקרים שנערכו בנושא זה בישראל בתוך מספר שנים קטן, 
לנוסח השאלה, מספר המרכיבים האפשריים לבחירה, האפשרות )או היעדרה( לבחור גם 
בשילוב של כמה מרכיבים – לכל אלה ישנה השפעה משמעותית על התשובות והיחסים 
ביניהן. העובדה שסקר מכון פיו איננו כולל מרכיב של ״לאום״ משמעותית, גם משום שהיא 
משקפת את עמדת המוצא של מכון הסקרים )האמריקאי(, המתייחס ליהודיות קודם כול 
כאל דת, אבל גם משום שהיא משמיטה קטגוריה אפשרית של בחירה. האפשרות לקבוע 
היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  הפלורליזם  בסקר  משמעותי״  ״מרכיב  הוא  שלאום 
)142016( גם היא משמעותית, משום שכפי שניתן לראות, בהינתן האפשרות הזאת יותר 
ממחצית היהודים בישראל משתמשים בה. עם זאת, הם עושים זאת רק כאשר ביכולתם 
לבחור בכמה מרכיבים, ולא כאשר עליהם לבחור מרכיב אחד בלבד )בסקר הפלורליזם 
צריך היה לציין לכל אחד מארבעה מרכיבים עד כמה הוא ״משמעותי״. לכן, הסך הכול 

שהתקבל הוא הרבה יותר מ-100%(.  
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מה נמצא במחקר העדכני ביותר שאנו מציגים כאן? מיזם מיהו יהודי, שעל נתוניו אנחנו 
נשענים במחקר זה, הציג שאלה מעט שונה מהסקרים הקודמים לו בכמה היבטים. 

לא  ושלוש,  ארבע  )לעומת  אפשרויות  מחמש  אחת  לבחור  אפשר  הוא   | ראשון  הבדל 
כולל צירופים, במחקרים קודמים(. המרכיב שנוסף במחקר החדש ולא הופיע במחקרים 
קודמים הוא ״ערכים״, שבו בחר מיעוט מהציבור, אך לא מיעוט מבוטל. למיעוט זה ישנה 
חשיבות, בין השאר, משום שהוא מיעוט מאופיין וספציפי, שניכר בו כי מרכיב כמו ״ערכים״ 

נותן לו מענה זהות מתאים יותר לצרכיו. 

הבדל שני | נוגע לנוסח השאלה שהוצגה במחקר הנוכחי: ״מבין ההגדרות הבאות, האם 
זהה  אינו  זה  נוסח  לפי...״.  אדם  בני  של  הגדרה  בעיקר  היא  ׳יהודים׳  ההגדרה  בעיניך 

לנוסחים קודמים. 

הבדל שלישי | שאלת הבחירה במחקר הנוכחי הוצגה לאחר מספר לא מבוטל של שאלות 
מקדימות, הנוגעות לזהות יהודית, שייתכן שהיה בהן להשפיע על הנשאלים )גם במחקרים 
אחרים היו שאלות קודמות, אבל לא אותן שאלות, כך שההשפעה, אם הייתה, אולי הייתה 
בקטגוריות  ישראלים  של  בחירתם  בין  התאמה  של  מקרים  כמה  נציג  בהמשך  אחרת(. 

השונות לבין תשובותיהם על שאלות מחקר אחרות. 

השוואת סקרים קודמים בישראל: מרכיבים של יהודיות

הנתונים בתרשים זה מתוך סקר הפלורליזם 2016 וסקר יהדות ישראלית של המכון למדיניות העם היהודי 
וסקר יהדות ישראל 2015 של מכון פיו. 

דת מוצא         תרבות         לאום        

 פיו ישראל 2015: 
10%35%22%לא כולל בחירה בסעיפים מעורבים

26%20%11%46%יהדות ישראלית 2018: בחירה ראשונה

 פלורליזם 2016: 
56%42%19%45%דירוג נפרד: מרכיב "משמעותי מאוד
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בתרשים המופיע כאן תוכלו לראות את חמש קטגוריות הבחירה, כפי שנבחרו על ידי מדגם 
וכן בחלוקה לחמישה מגזרים על פי מפתח של  מייצג של כלל הציבור היהודי בישראל, 
רמת מסורתיות. לכל אחד מהמגזרים ציינו את השיעור המדויק של מי שבחרו בקטגוריה 

המובילה באותו מגזר.15 

כפי שניתן לראות, במגזרים הדתיים המובהקים )דתי וחרדי( ״מוצא״ הוא המרכיב העיקרי 
שנבחר, ולאחריו ״דת״. דעה זו, ששותפים לה קצת יותר מרבע מהיהודים בישראל )״מוצא״ 
היא הקטגוריה המובילה בסך הכול, עם 28%( משקפת במידה רבה עמדה דתית-הלכתית, 
שעל פיה יהודיות היא תוצר של לידה )בקרב משיבים אלה מדובר כמעט תמיד על ״אם 
יהודייה״, כפי שנראה בהמשך(. בקרב ״מסורתיים דתיים״ התשובה דומה, גם אם המשקל 
הפוך )דת קודמת למוצא במעט(. עם זאת ניתן לראות כי משקלם של ה״מוצא״ וה״דת״ 
כמרכיבים העיקריים המגדירים יהודיות יורד משמעותית בקבוצות הפחות מסורתיות, שהן 
הקבוצות הגדולות יותר בישראל )יחד כשני שלישים מכלל היהודים(. בקרב קבוצות אלה 
עולה משקלם של הלאום )בחירתם המובילה של המסורתיים הלא-דתיים( ושל התרבות 

)בחירתם המובילה של החילונים(. 

ואפשרויות  זהירות ביחס לנתונים אלה, המושפעים מנוסח  יש לנקוט מידה של  כאמור, 
לשאלות  לתשובות  אותם  נקשר  כאשר  בהמשך,  מהם  נפיק  מהמסקנות  כמה  בחירה. 
אחרות שיצביעו על משמעותם )שהרי לא ברור שכלל הבוחרים במרכיב כמו ״מוצא״ או 
״ערכים״ מתכוונים בהכרח לאותו דבר(. עם זאת, בחלוקה גסה, ברור כי ניכרת בנתונים 

מתוך מיזם מיהו יהודי של אתר המדד וכאן חדשות. משוקלל על ידי הפרופ׳ קמיל פוקס 
כדי לייצג את האוכלוסייה היהודית בישראל מתוך מדגם של כ-2,500 משיבים. 

מהם יהודים 

               מבין ההגדרות הבאות, האם בעיניך ההגדרה "יהודים" היא בעיקר הגדרה של בני אדם לפי
המוצא שלהם        הלאום שלהם        הדת שלהם        התרבות שלהם        הערכים שלהם

כלל הציבור

חילונים

מסורתיים לא-דתיים

מסורתיים דתיים

דתיים

חרדים

10% 18% 21% 23%

28%

27%

35%

44%

65%

28%
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העדפה ברורה של כמחצית מהיהודים בישראל להגדרות היותר ״מסורתיות״ של יהודיות 
)מוצא, דת(, ולעומת זאת כמחצית בוחרים בהגדרות שיש להן הקשר ״מודרני״ )לאום, 
בכך  גם  להבחין  ניתן  הדתיות,  סולם  מול  ההגדרות  את  בוחנים  כאשר  ערכים(.  תרבות, 
שככל שהקבוצה ״מסורתית״ יותר )קרי, חברי הקבוצה בחרו למקם את עצמם בקבוצות 
כמו ״מסורתי דתי״, ״דתי״ או ״חרדי״(, כך הבחירה של חבריה ממוקדת והומוגנית יותר. 
ובמילים אחרות: בקרב הקבוצות השמרניות יש הבנה של מהות היהודיות שאופייה יחסית 
אחיד, ולעומת זאת בקרב הקבוצות הפחות דתיות ישנו ביזור )ויש שיאמרו בלבול( ביחס 

להבנת מהות היהודיות.

דתיותההגדרה "יהודים" היא:

הדת שלהם

הלאום שלהם

המוצא שלהם

הערכים שלהם

התרבות שלהם

חרדי

דתי

מסורתי דתי

מסורתי לא כל כך דתי

חילוני

תרשים זה מאפשר לראות כיצד יהודים מקבוצות ברמות מסורתיות ודתיות שונות מתפצלים להגדרות 
השונות של ״המרכיב העיקרי״ של יהודיות.
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מרכיב הגמישות
"יהדות", קבע חוקר הקבלה גרשום שלום, היא מה שכל דור של יהודים "בוחר מן העבר, 
גורע ממנו ומוסיף עליו, ומגדיר מחדש כמהותה של היהדות בעיני בני הדור".16 זו קביעה 
עליה  שאין  שאלה,  עליה  להוסיף  אפשר  אבל  עליה.  להתווכח  קשה  העובדתי  שבמישור 
לגרוע;  או  להוסיף  תמרון  מרחב  דור  בכל  ליהודים  נתון  כמה  עד  חד-משמעית:  תשובה 
ועד כמה ניתן להם להגדיר מחדש את ״מהותה של היהדות״ כך שעוד תיתפס, בעיני בני 
הדור ובעיני הדורות הבאים, כמה שעודו אכן ״יהדות״.17 שאלה זו שזורה בדרכים שונות 
הבחירה  למשתתפים  שהצגנו  מהדילמות  ברבות  כאשר  המחקר,  של  ולרוחבו  לאורכו 
ושינוי של מסורת העבר. כבר  בין היצמדות למסורת העבר לבין גמישות  היא, למעשה, 
בפתיחת הדיון במרכיב הגמישות ניתן לומר כי )1( לא בכל הנושאים מתגלה אותה רמה 
של גמישות, )2( לא כל היהודים מגלים אותה רמה של גמישות, )3( רבים מהיהודים מגלים 
חוסר עקביות, כאשר בסוגיות מסוימות הם בוחרים לסירוגין בחירות של גמישות ושל חוסר 

גמישות )ולא תמיד ברור מדוע(. 

בעמודים הבאים נעסוק בקצרה בכמה היבטים ודוגמאות של מרכיב הגמישות. יש לחדד 
כי העיסוק במרכיב זה במחקר שלנו מתייחס אך ורק לגמישות בהקשר של קביעת והבנת 
יהודיות,  של  אחרות  שאלות  של  בהקשר  כי  ברור  היהודי.  לקולקטיב  השייכות  מרחב 
הנוגעות לאמונות, לדעות, ובעיקר לקיום של פרקטיקות יהודיות, רוב יהודי העולם רואים 
את עצמם חופשיים להתנייד במרחב היהודי בגמישות גדולה. מרחב זה, שהוצג בפירוט 
במחקר קודם של המכון )#יהדותישראלית(, כולל יהודים שרובם אינם ״הלכתיים״, ועל כן 
לא רואים את עצמם כפופים לצווים התנהגותיים מסוימים לביטוי יהדותם. רובם הגדול 
לא מקפידים על אורח חיים יהודי במובנו המסורתי. הם אינם ״שומרי שבת״ )מחקר עדכני 
של המדד מצא כי רוב ניכר מהם לא רק נוסעים בשבת אלא גם עורכים קניות בשבת(, לא 
פוקדים בתי כנסת לתפילה, לא מקפידים על הלכות צניעות, או על כשרות הלכתית, או 

על הנחת תפילין ועוד. 

האם היהודייה

סוגיה חשובה המאפשרת לבחון מרחבים של גמישות נוגעת להעברה האוטומטית של 
יהודיות מדור לדור. על פי המסורת המקובלת בעם היהודי זה דורות רבים, ועל כך אין 
על  ויכוח,  וישנו  ודאות,  )אין  ולבנותיה  לבניה  מאם  אוטומטית  מועברת  היהדות  ויכוח, 

השאלה מתי ומדוע החלה מסורת זו(. 
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 עם זאת, ישנם הן ענפים מרכזיים בעם היהודי והן הוגים חשובים בעם היהודי הסבורים 
בשנת  ולשנותה.  זו  קשיחה  למסורת  ביחס  גמישות  לגלות  הכרחי  המודרני  בעידן  כי 
עצומה״18  חשיבות  ״בעלת  החלטה  הברית  בארצות  הרפורמית  התנועה  קיבלה   1983
כיהודים. שני  או אם,  יהודי, אב  ביהודיותם של צאצאי הורה  להכיר בתנאים מסוימים 
והכללים  ההנמקות  את  מפרטים  בשעתו  הרפורמית  היהדות  שהוציאה  המסמכים 
הסוציולוגיים  במשברים  התמקד  בנושא  שעסקה  ועדה  של  דוח  להחלטה.  הנוגעים 
גילוי  מסמך  הברית.  בארצות  היהודית  הקהילה  מתמודדת(  )ועודה  התמודדה  שעמם 
דעת מקביל של רבנים רפורמים דן בשינויים הלכתיים שחלו בהגדרת היהודיות במהלך 
הדורות. תוצאת הבירור שערכה התנועה הרפורמית הייתה מרחב גמישות חדש. ילדים 
היהודי,  והעם  האמונה  עם  פורמלית  הזדהות  והנוקטים  יהודי,  אחד  הורה  להם  שיש 
ייחשבו על פי תפיסת התנועה ליהודים מלידה. כיום, רוב המוסדות היהודיים הקהילתיים 
)לא הדתיים( מקבלים צאצאים לאב יהודי כיהודים לכל דבר, ובין השאר כוללים אותם 
)2020( בחן  במניין היהודים, כל קהילה במקומה. לדוגמה, המחקר הקהילתי בשיקגו 
או  אם  הוא  המדובר  ההורה  האם  כלל  לשאול  בלי  יהודי״,  ״הורה  ישנו  לנשאלים  האם 
אב. בכל מקרה של הורה יהודי, והזדהות כיהודי, הנשאל נספר במניין יהודי הקהילה.19 

עיקר הגורמים להחלטה זו של התנועה הרפורמית, ובעקבות זאת למדיניות המכלילה 
של ארגונים וקהילות ברחבי העולם, נעוצים באורח החיים ובאתגרים הרלוונטיים ליהודי 
ליהודים  מידה  באותה  נוגעים  אינם  אך  האחרות,  מהתפוצות  ובחלק  הברית,  ארצות 
בישראל. הגמשת הכללים של ההעברה האוטומטית של יהודיות נעשתה בעיקרה כדי 
להתמודד עם התופעה הנרחבת של נישואים מעורבים בתפוצות, שעוד עלתה הרבה 
מאז שהתקבלה ההחלטה )שיעור הנישואים המעורבים בארצות הברית על פי המחקר 
20(. בישראל, שהיהודים בה הם קבוצת 

העדכני ביותר הוא 61% למי שנישאו אחרי 2010 
הרוב, יש רק שיעור נמוך של נישואים מעורבים של יהודים ולא יהודים, ובהתאם )כפי 
ב״המשכיות  היהודים  של  הביטחון  רמת  ישראלית״(  ״יהדות  במחקר  במובהק  שעלה 
והצורך שלהם בגמישות לעומת העבר בהגדרת  גבוהה מאוד,  יהודית״ של צאצאיהם 
בישראל  יהודים  של  משמעותי  שרוב  לציין  ראוי  זאת,  עם  גדול.  אינו  כנראה  היהודיות 
כיום. אפשרות כזאת עשויה  נישואים אזרחיים, שאיננה קיימת  תומכים באפשרות של 
מעורבים  לנישואים  ממלכתית,  לגיטימציה  של  ממד  בהינתן  יותר,  רחב  צוהר  לפתוח 
של יהודים ולא-יהודים גם בישראל. אם כי, ואפשר לראות זאת בכמה מהנתונים שנציג 
או  שניים,  דור,  )בתוך  שסופם  לישראל,  מחוץ  מעורבים  נישואים  דומים  אין  בהמשך, 
שלושה, לפחות על פי הנתונים עד היום21( אפשרות ממשית של גלישה לכיוון היציאה 
שגרה  חיי  של  המשך  שמשמעותם  ישראל,  בתוך  מעורבים  לנישואים   – היהודי  מהעם 

במסגרת הרוב היהודי-ישראלי. 
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בכללי  לבחור  נוטה  בישראל  היהודים  של  גדול  רוב  כי  לזהות  ניתן  הנוכחי  במחקר 
כיצד תועבר היהודיות  ולהישען על ההנחלה מאם לצאצאים, בבואו לקבוע  המסורת, 
הנהוגה  הנורמה  בין  זה  בהקשר  משמעותי  פער  ישנו  כלומר,  לדור.  מדור  אוטומטית 
לבין  התודעתי,  בהיבט  והן  המעשי  בהיבט  הן  התפוצות,  יהודי  מקהילות  ניכר  בחלק 
לצאצאים  מאב  העברה  גם  האם  לשאלה  ביחס  נכון  זה  בישראל.  הנהוגה  הנורמה 
אפשרית כאמצעי הנחלה של יהודיות )שרוב היהודים בישראל משיבים עליה בשלילה(; 
זה נכון גם ביחס לשאלה מה משקלה של ההגדרה העצמית בקביעת יהודיות של אדם 

)ביהדות התפוצות ניתן לה משקל רב, בישראל משקל מועט אם בכלל(. 

״הגדרה  של  שאלה  היא  היהודיות  האם  השאלה  על  הישראלים:  עמדות  את  נפרט 
עצמית״ בלבד, או שמא יש צורך בקריטריונים נוספים כדי להיחשב ליהודי/ה, רוב גדול 
של המשיבים אומרים שישנם עוד קריטריונים נדרשים מעבר להגדרה עצמית. כאשר 
נבחנים אותם קריטריונים, ניכר על פי אינדיקציות שונות כי ישנה עדיפות מובהקת ל״אם 
יהודייה״ כמגדירה את זהות הצאצאים, לעומת כל האפשרויות האחרות. כך, לדוגמה, 
יהודיות  של  המרכזי  כמרכיב  ב״מוצא״  שבחרו  בישראל,  מהיהודים  מרבע  יותר  מקרב 
כי  גורסים   74%  – היהודיות  של  ההקשר המשפחתי  על  מלכתחילה  ובכך שמו דגש   –
הישראלי  המכון  של  סקר  אגב,  יהודייה״.  ״אם  היא  מבחינתם  ״מוצא״  של  המשמעות 
70% מהציבור היהודי בישראל אינם  2022 העלה ממצא דומה:22  לדמוקרטיה משנת 
26% הרואים בהם  רואים כיהודים את מי שנולד לאב יהודי ולאם לא-יהודייה, לעומת 
יהודים ו-4% שאינם יודעים. מפילוח הנתונים לפי הגדרה דתית עולה כי ככל שהציבור 
קטן  רוב  ישנו  זאת  ועם  כיהודים,  יהודי  לאב  הילדים  את  רואה  שהוא  הרי  יותר,  חילוני 

)50% לעומת 44%( בקרב הקבוצה החילונית שאינם רואים אנשים אלו כיהודים.

בקרב הבוחרים ב״מוצא״ במחקר שלנו, 13% הסכימו לעמדה הדומה לזו של התנועה 
הרפורמית בארצות הברית והצביעו על האפשרות של ״הורה יהודי״ כעמדה המקובלת 
יהודי כלשהו״, קרי גם בדור הסבים והסבתות,  14% גרסו כי די ב״מוצא  ועוד  עליהם, 
)מי  לשאלון  אחרים  משיבים  בקרב  גם  לזהות  ניתן  דומה  העדפה  יהודיות.  להגדרת 

שבחרו ב״לאום״, ״תרבות״ ומרכיבים עיקריים אחרים של יהודיות(. 

כמובן, צריך לקחת בחשבון את האפשרות שתשובתם זו של היהודים בישראל נובעת 
במידה רבה מהרגל. מבחן האם היהודייה מקובל על היהודים מדורי דורות, ובישראל 
לא נוצר מעולם צורך דחוף להרהר אחר קביעה זו. בנתונים אפשר לראות כי הרגל זה 
נשמר באדיקות רבה בקרב מגזרים שמרנים, שאינם מעוניינים לייצר מרחב גמישות גדול 
שאינם  ממגזרים  יהודים  בקרב  זאת  ולעומת  היהודי,  לקולקטיב  ההשתייכות  בהגדרת 
רואים את עצמם מחויבים באותה מידה למסורת קשיחה )קרי, בעיקר מי שמגדירים את 
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עצמם ״חילונים״(, ישנה נטייה חזקה הרבה יותר לאפשר אפיון של יהודיות לא רק לפי 
האם אלא גם בהסתמך על אפשרויות אחרות )הורה, מוצא, או הגדרה עצמית(. 

בהתאם, כשני שלישים מהחילונים הסבורים שיהודיות היא עניין של מוצא מקבלים גם 
מוצא מ״הורה יהודי״, או ״כל מוצא יהודי״ )ולא רק אם(, כמבחן סף מספק. ועוד: כשליש 
מוכנים  אלה  )כלומר,  עצמית  הגדרה  של  עניין  היא  שיהודיות  מסכימים  מהחילונים 
לגמישות מקסימלית, שעל פיה יהודיות היא עניין של הפרט, ואין לה עוד תנאים מעבר 
יותר, שיעור המקבלים הגדרה עצמית  להחלטת הפרט(. במגזרים אחרים, מסורתיים 
מ״הורה  אוטומטית  לעבור  יכולה  שיהודיות  המסכימים  או  ליהודיות,  מספיק  כתנאי 

יהודי״ או ״מוצא יהודי כלשהו״, נמוך בהרבה. 

את נטיית היהודים בישראל להישען על קריטריון האמא היהודייה כזה שקובע את יהודיותו 
של אדם קל מאוד לזהות כאשר מתבוננים בתשובות לשאלות הראשונות של המחקר. כפי 
שכבר הוזכר, המחקר התבצע בחלקו כסוג של ״משחק״. אחד מהיבטיו היה בהצגה של 12 
דמויות פיקטיביות, שלכל אחת מהן מצורף תיאור קצר של מעין ״קורות חיים״. המשיבים 
התבקשו להכריע ביחס לכל דמות שהוצגה האם היא בעיניהם דמות של ״יהודי״ או של 

״לא-יהודי״ )או לומר שאינם יכולים להכריע. ראו את כלל הדמויות בנספח 3(. 

מתוך מיזם מיהו יהודי של אתר המדד וכאן חדשות. מחושב מתוך המשיבים שהמרכיב 
העיקרי של יהדות הוא ״מוצא״, שהם 28% מכלל המשיבים.

מוצא יהודי כלשהו )גם סבא או סבתא מספיק(       בן/בת להורה יהודי )אב או אם(      בן/בת לאם יהודייה

סך הכול

חילוני

מסורתי לא כל כך דתי

מסורתי דתי

דתי

חרדי

74%

35%

69%

80%

96%

99%

 איזה מהתנאים הבאים הכרחי כדי שאדם ייחשב ליהודי

  )מכלל המשיבים שיהודיות היא בעיקר עניין של מוצא(
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כאשר מחלקים את כל הדמויות שהוצגו למשתתפי המחקר לשתי קבוצות – אלה שיש 
בקורות החיים שלהן אמא יהודייה, ואלה שאין בקורות החיים שלהן אמא יהודייה – אפשר 
לזהות, גם בלי להיכנס לסיפורים המפורטים של הדמויות, כיצד היהודים מכריעים באופן 
השתייכות  של  מכריע,  כלל  ובדרך  משמעותי,  קריטריון  היא  יהודייה  שאם  גורף  כמעט 
יהודית. לכל דמות פיקטיבית במחקר יש כמובן מאפיינים נוספים מעבר לשאלת האמא – 
יש שהתגיירו ויש שלא, יש שרואים את עצמם כיהודים ויש שלא, יש שמתגוררים בישראל 
ויש שלא. אולם, רוב המאפיינים הללו )כאשר גיור הוא החריג( מתבטלים במידה רבה מול 
ה״סיפור״  פי  )שעל  ״זמיר״  שכינינו  הדמות  של  המקרה  למעט  למעשה,  האמא.  שאלת 
האחרים,  המקרים  בכל  בהמשך(,  במפורט  בו  ונדון  בישראל,  התגייר  הוא  לו  שהצמדנו 
מי שאין לו אמא יהודייה לא תואר על ידי רוב המשתתפים שהייתה להם עמדה כ״יהודי״. 
להם  שהייתה  המשתתפים  רוב  ידי  על  תואר  יהודייה  אמא  לו  שיש  מי  כל  זאת,  לעומת 
נכתב  מהדמויות  חלק  )על  כעת  מזדהה  הדמות  שבו  לאופן  קשר  בלי  כ״יהודי״,  עמדה 

במפורש שאינן מזדהות כיהודים(. 

יש אמא יהודייה יהודים לא יהודים אין אמא יהודייה

אליה 64%

58% בטי

גבע א 75%

69% גבע ב

דנה 87%

49% הלנה

ולדי 53%

חמי 86%

65% יעל

דניאל 82%

65% מרים

יוצאי הדופן: אין אמא יהודייה, יש גיור

התגייר רפורמי בישראל 61% 33% זמיר

התגייר רפורמי בחו״ל 45% 45% טבי
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אפשר לחדד את התובנה הנובעת מטבלת כלל הדמויות כאשר בוחנים ביתר פירוט דמות 
״גבע״  של  דמותו  האמא.  מרכיב  את  לבדוק  מפורש  ניסיון  עשינו  שלה  שבמקרה  אחת, 
הפיקטיבי תוארה במהלך כמחצית מתהליך המחקר כמי שיש לו ״הורים יהודים״ )כלומר, 
אם ואב( - ולאחר מכן שונה תיאור הדמות במקצת וקבע שיש לגבע רק ״אב יהודי״. מלבד 
שינוי זה, לא נערך שום שינוי אחר ביחס לדמות. כאשר בחנו את הפער בין שתי גרסאות 
אלה של ״גבע״, שאנחנו מכנים כאן ״גבע א )הורים יהודים(״ ו״גבע ב״ )אבא יהודי(, נראה 
רוב  בעיני  שולל,  יהודי  אב  של  למצב  יהודים  ואם  אב  של  ממצב  המעבר  כיצד  בבירור 
ללא-יהודי  ב  75% מהיהודים, גבע  יהודי בעיני  )גבע א  יהודיותו של גבע  היהודים, את 

בעיני 69% מהיהודים(. 

גמישות ומסורתיות

כמו בכמעט כל שאלה הנוגעת ליהודיות, אם שאלה רעיונית אם שאלה מעשית, מרכיב 
הגמישות נקשר במידה רבה לסולם המסורתיות של יהודים בישראל, ולא משנה אם מדובר 
בחלוקה לארבע, לחמש או לשבע דרגות של מסורתיות. )בניתוח המחקר הנוכחי נעשה 
שימוש עיקרי בסולם המקביל לזה של הלמ"ס: חילוני, מסורתי לא כל כך דתי, מסורתי 
דתי, דתי, חרדי. בסקרי המכון אנחנו משתמשים לעיתים בסולם של שבע קבוצות: חילוני 
זאת,  עם  חרדי.(  תורני,  דתי  דתי,  ליברלי,  דתי  מסורתי,  מסורתי,  קצת  חילוני  לחלוטין, 
את  בסקר  המשתתפים  בעיני  הקובעת  המסורתיות,  שרמת  לעובדה  לב  לשים  חשוב 
יהודייה(,  הכללים הנוגעים לרמת ההשתייכות הבסיסית לקבוצת היהודים )הצורך באם 

אינה משליכה בהכרח על התנהגויות מתחייבות מעבר לכך. 
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20%
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 גבע א: 
נולד בירושלים 

להורים 
יהודים, היגר 
לאוסטרליה, 

מחשיב 
את עצמו 

 לאוסטרלי 
לא יהודי

 גבע ב: 
 נולד בירושלים 
לאב יהודי, 
היגר 
לאוסטרליה, 
מחשיב 
את עצמו 
 לאוסטרלי 
לא יהודי
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קביעת  של  בהקשר  מסורתי-הלכתי  בקריטריון  להשתמש  רצון  שישנו  העובדה   – כלומר 
היהודיות אינה מעידה על רצון ליישם קריטריון הלכתי בעניינים אחרים כלשהם. למעשה, 
בהתחשב בעמדה הביקורתית של רבים מהיהודים בישראל על הממסד הרבני, ובהתחשב 
בכך שרוב ניכר של היהודים בישראל אינם שומרי הלכה, אפשר להניח שלפחות במקרה 
הקריטריון  שהוא  משום  נבחר  לא  יהודייה  אמא  של  הקריטריון  מהישראלים  חלק  של 
ההלכתי  הקריטריון  שהוא  למרות  אלא  רבנים(  על  )או  הרבנות  על  המקובל  ההלכתי 

המקובל על הרבנות. 

הדתי  מהקוטב  ובין  החילוני  מהקוטב  בין  יהודים,  של  מאוד  קטן  מספר  רק  ובהתאמה, 
והחרדי, מסכימים עם הקביעה ״יהודים הם רק מי שמקיימים מצוות״: כ-1% מכלל היהודים 
וכ-5% מהציבור החרדי, שהוא הנוטה ביותר להסכים עם קביעה זו. גם הקביעה שעל פיה 
יהודיות מותנית באמונה באל זוכה להסכמה נמוכה מאוד בכלל המגזרים. כ-7% מכלל 
זו, כאשר המגזר שמסכים אתה ברמה הגבוהה  היהודים בישראל מסכימים עם קביעה 

ביותר הוא ה״מסורתי דתי״, שבו היא זוכה להסכמה של 12% בסך הכול.  

כלומר, את הפערים הנוגעים לגמישות ולהיעדרה ניתן לזהות בעיקר בהקשר של הבסיס 
דעות  או  אמונות  להתנהגויות,  בציפייה  ולא  היהודית,  לקבוצה  השתייכות  של  הפורמלי 
ספציפיות של יהודים. אפילו ביחס למנהג כמו ברית מילה, שרוב כמעט מוחלט של היהודים 
ששיעור  לזהות  ניתן  ישראלית״(,  ״יהדות  המחקר  פי  )על  אותו  לקיים  נוהגים  בישראל 
גדול של יהודים )מעל למחצית מכלל היהודים( אינם רואים אותו כתנאי ליהודיות ואינם 
יהודים״ מאחרים )בתשובה  מסכימים עם האמירה שמי שאינם נוהגים אותו הם ״פחות 
התנהגותי  קריטריון  מקביעת  יהודים  של  להסתייגות  עדות  מעין  רואים  אנו  זו  לשאלה 

כלשהו כדי לקבוע ״מיהו יהודי״, או אפילו ״מיהו יותר יהודי״(.
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עקרונות ומציאות

יהודים  מאוד  שלהרבה  היא  המשיבים  בנתוני  מעיון  העולות  הברורות  מהמסקנות  אחת 
אנושיים  מצבים  לנוכח  בעיקר  בתשובותיהם,  מלאה  אחידות  על  לשמור  מאוד  קשה 
שאלות  רק  לא  למשתתפים  הציג  יהודי  מיהו  מיזם  של  המשחקי  המבנה  מורכבים. 
תיאורטיות מופשטות. כפי שהזכרנו, הוא גם עימת אותם עם דמויות פיקטיביות, שלכל 
אחת מעין ״סיפור״ משלה. המשתתפים התבקשו לומר ביחס לכל דמות אם היא בעיניהם 

דמות של ״יהודי״ או ״יהודייה״, או שאולי לא. 

שבו  האופן  לבין  המשתתפים  של  מופשטות  עמדות  בין  התאמה  ניכרת  המקרים  ברוב 
במשחק  לדוגמה,  להן.  שהוצגו  דמויות  של  ״פרטיים״  מקרים  גם  ומבינים  שופטים  הם 
אך  לא-יהודים,  להורים  אנג׳לס  בלוס  שגדלה  הוא  וסיפורה  ״יעל״,  ושמה  דמות  הופיעה 
אם  לומר  התבקשו  המשתתפים  כאשר  יהודיים״.  ״ערכים  לפי  כבוגרת  לחיות  החליטה 
יעל, בעיניהם, היא יהודייה או לא, רוב מי שאמרו שהיהודיות היא בעיקר עניין של ״מוצא״ 
)כלומר, שנדרשים אם יהודייה, או אב יהודי, או מוצא יהודי כלשהו(, קבעו שבעיניהם יעל 
איננה יהודייה )שהרי אין לה הורים או סבים יהודים. יהודיותה – אם היא קיימת – נוצרה 
מכוח החלטה לחיות על פי ערכים יהודיים(. מצד שני, רוב מי שאמרו שעיקר היהודיות היא 
״ערכים״, הכירו ביהודיותה של יעל )63%(. באופן כללי ניתן להבחין שמי שבחרו בהגדרות 
תרבות,  יהודיות, שנשענות על בחירת הפרט בערכים או על קיום של  יותר של  ״רכות״ 
נטו לראות ביעל יהודייה. לעומתם, מי שבחרו בהגדרות קשוחות יותר של קבוצה מובחנת 

)לאום, דת, מוצא(, נטו שלא לראות ביעל יהודייה. 

הנתונים בתרשים זה מתוך סקר יהדות ישראלית 2018 של המכון למדיניות העם היהודי ומיזם מיהו יהודי 2021 של 
אתר המדד. ההשוואה היא בין סולם של 7 קבוצות )בסקר יהדות ישראלית( לסולם של 5 קבוצות )במיזם מיהו יהודי(.   
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עם זאת, אפילו ביחס ליעל ניתן לזהות שיש לא מעט יהודים שאמרו דבר אחד בהקשר 
יהודייה(.  יעל  )האם  המעשי  בהקשר  אחר  ודבר  יהודיות(  של  הדרישות  )מהן  התיאורטי 
לדוגמה, בין 10% ל-20% ממי שקבעו שהיהדות היא קודם כול ״דת״, אמרו שיעל, מעצם 
לקבוצת  ששייכת  כמי  בעיניהם  להיחשב  ראויה  כיהודייה,  עצמה  את  להגדיר  החלטתה 
במקרים  גם  ניכרים  כאלה  פערים  דתית(.  קבוצה  כול  קודם  היא  )שבעיניהם  היהודים 
אחרים. הנה דוגמה נוספת: במשחק הוצגה דמות ושמה בטי, שנולדה להורים לא-יהודים, 
באה לארץ בעקבות אהבה ומשרתת בצה״ל. רוב בציבור היהודי בישראל סבורים שהיא 
להיחשב  צריכה  שבטי  סבורים   )34%( מבוטל  לא  מיעוט  אולם   ,)58%( יהודייה  אינה 
שניתן  כפי  לכך,  ההסבר  הם  בצה״ל  והשירות  בישראל  שהחיים  כנראה  מדוע?  יהודייה. 
אחרת,  לשאלה  התשובות  עם  בטי  של  ליהודיותה  הנוגעות  התשובות  מהצלבת  לראות 
שבה התבקשו המשתתפים לומר האם הם מסכימים או לא מסכימים עם הטענה ש״מי 

ששירתו בצה״ל ומגדירים את עצמם יהודים, הם יהודים״.

כדי  בו  יש  בצה״ל  ששירות  הטענה  עם  מסכימים  בישראל  יהודים  עשרה  מכל  כארבעה 
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(. כדי לבחון עקביות בתשובות הצלבנו את התשובות שניתנו במקרה 
הספציפי של ״בטי״, המשרתת בצה״ל, עם התשובות שניתנו לשאלה העקרונית על שירות 
רוב גדול מהסבורים  בצה״ל כמסמן סף ליהודיות. רמת ההתאמה הייתה גבוהה מאוד. 
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ששירות בצה״ל מספיק כדי שמישהם ייחשבו ליהודים )79%( אמרו גם שבטי יהודייה. רוב 
גדול ממי שלא הסכימו ששירות בצה״ל הוא מפתח ליהודיות )87%( אמרו שבטי איננה 
יהודייה. אולם, יש גם כ-10% של מי שאמרו ששירות בצה״ל מספיק ובכל זאת אמרו שבטי 
איננה יהודייה. בנוסף, כ-5% ממי שאמרו ששירות בצה״ל אינו מספיק, בכל זאת אמרו 

שבטי יהודייה )עוד קרוב ל-10% לא ידעו להשיב האם בעיניהם בטי יהודייה(. 

שאלת הבלעדיות

בשאלה אחת התבקשו המשיבים להשיב באופן ישיר עד כמה היהודיות מחייבת בעיניהם 
בלעדיות. השאלה נוסחה לכיוון ממוקד, כך שאין לראות בתשובה עליה אמירה מקיפה על 
העדפה אפשרית של גמישות מול קשיחות, אולם ייתכן שיש בה כדי לשמש אינדיקציה גם 
בהקשר זה. כך שאלנו: ״בעיניך, האם יהודים זה מצב של ׳כן או לא׳, או שאפשר להיות 
גם ׳יהודים חלקית׳ או ׳יהודים במידה מסוימת׳״. בתשובה לשאלה זו ניכרת הנטייה של 
יהודים בישראל לתשובה ״בלעדית״ כאשר 70% מהם אמרו שהיהודיות היא מצב בינארי. 
או שאדם יהודי, או שאיננו יהודי. אפילו בקרב החילונים, רוב המשיבים קבעו שאין מצב 

של יהודיות חלקית, אף כי שיעור גדול מהם )45%( כן סבורים שמצב כזה אפשרי. 

את השאלה על בלעדיות היהודיות מעניין במיוחד לנתח בהשוואה לשאלה אחרת, ״אם 
אתאיסט(  בודהיסט,  )כמו  נוספת  זהות  גם  לו  יש  אבל  ׳יהודי׳,  עצמו  את  מגדיר  מישהו 
יהודי?״. על השאלה הזאת, לא כל משתתפי הסקר התבקשו להשיב.  האם בעיניך הוא 
השיבו עליה בעיקר חילונים, ומהם רוב גדול סברו שישנה אפשרות להחזיק בזהות יהודית 
במקביל לזהות נוספת. כאשר למשיבים אלה הוצגה שאלת המשך ובה רשימה של זהויות 

בטי יהודייה

בטי לא יהודייה

 שירות בצה"ל "מייהד" 

 שירות בצה"ל לא "מייהד" 

הדמות של בטי: נולדה בשיקגו להורים לא-יהודים, באה לארץ בעקבות 
אהבה, משרתת בצה"ל, לא התגיירה אבל מרגישה יהודייה. אלה שהסכימו עם 
האמירה "מי ששירתו בצה"ל ומגדירים את עצמם יהודים, הם יהודים" - נוטים 

לומר שבטי יהודייה
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אותן  להחזיק  ״אי-אפשר״  או  ״אפשר״  האם  לציין  התבקשו  שמהן  נוספות,  אפשריות 
בעיניהם  ייחשב  וגם...  יהודי  גם  שהוא  שאומר  מי  האם  )כלומר,  יהודית  לזהות  במקביל 
כל  על  כמעט  מקובלות  וצרפתי״(  ״יהודי  )כמו  מקבילות  זהויות  שכמה  התברר  ליהודי(, 
המשיבים הללו, ולעומתן שילובים אחרים )כמו ״יהודי ונוצרי״( שנויים במחלוקת. עם זאת, 
כפי שאפשר לראות, ישנם בישראל לא מעט יהודים הסבורים שאפשר בעיקרון להיות גם 
וגם מוסלמי. שיעור גבוה  יהודי  וגם נוצרי. שיעור דומה סבורים שאפשר להיות גם  יהודי 
יותר סבורים שאפשר להיות גם יהודי וגם בודהיסטי. שיעור גבוה עוד הרבה יותר סבורים 

שאפשר להיות גם יהודי וגם אתאיסט.

זהות  של  אפשרות  ישנה  זהויות.  של  שונים  סוגים  כוללת  האפשרויות  רשימת  בכוונה, 
לאומית נוספת )יהודי וצרפתי(, ישנה אפשרות של עמדה אידיאולוגית ביחס לקיום האל 
)יהודי ואתאיסט או אגנוסטי(, ישנן זהויות דתיות נוספות, כאשר חלקן מתייחסות לדתות 
״אחיות״ )נצרות ואסלאם(, וחלקן לדתות רחוקות תיאולוגית והיסטורית מהדת היהודית 

)בודהיזם(.

יהודי  או  ונוצרי,  יהודי  להיות  שאפשר  הסבורים  השאלון,  על  )החילונים(  המשיבים  רוב 
ומוסלמי, מן הסתם לא קבעו בכך עמדה הלכתית. תשובתם נסמכת על היסקים מסוג 
זה  אם  היהודי.  ללאום  השתייכות  הוא  היהדות  שעיקר  שסבורים  מי  יש  לדוגמה:  אחר. 
תיאורטית,  לפחות  אדם,  יכול   – חשוב  הפחות  הוא  ביהדות  הדתי  המרכיב  ואם  העיקר, 
את  שמקבלים  יש  ועוד:  מוסלמי.  למשל  אחרת,  דתו  אם  גם  היהודי  ללאום  להשתייך 
האפשרות של יהודיות וזהות נוספת מתוך הכרה בכך שבעולם הפוסט-מודרני בני אדם 

מחזיקים לעיתים בכמה זהויות מקבילות, ולעיתים אף מתחרות. 

ישראל  יהוֵדי  בין  ליחסים  משמעויות  ישנן  כזאת  לשאלה  שגם  בחשבון  להביא  כדאי 
מחקרים  יחידה.  זהות  שאיננה  יהודיות  של  בקטגוריה  שמורגלים  התפוצות,  יהודי  לבין 
בארצות הברית הצביעו על כך שישנם לא מעט אנשים הרואים בעצמם גם יהודים וגם 
שאינם  אמרו  מהמשיבים   34% מ-2013,  פיו  הסקרים  מכון  של  במחקר  משהו״.  ״עוד 
רואים סתירה בין יהודיות לבין אמונה שישו הוא המשיח. לפי מחקר של מכון ברנה כמה 
כחמישית  מקצועית(,  מחלוקת  הייתה  המחקר  על  ומכובד,  מוכר  )המכון  כך  אחר  שנים 
מהיהודים הצעירים מאמינים שישו הוא בן האלוהים. אם לחזור למחקר על יהודי שיקגו 
מהשנה שעברה, כ-7% מכלל מי שהוגדרו על ידי החוקרים כ״יהודים״ סווגו כ״יהודים של 

כמה דתות", קרי מי שאינם יהודים בלבד )לפחות לא בדתם(.23 

זו עמדה מעניינת מהרבה סיבות, שאחת מהן היא עמדתה המשפטית של מדינת ישראל 
לדת  דתם  את  שהמירו  יהודים  ולפיה  בו(,  נעסוק  שמיד  רופאייזן,  דין  בפסק  )שנקבעה 
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לשער  בהחלט  אפשר  בישראל  המחקר  של  בהקשר  אבל  יהודים.  נחשבים  אינם   אחרת 
מצב הדומה למה שקיים גם בקהילות אחרות, שאין בו פעולה אקטיבית של ״המרה״ )שבית 
המשפט פירש כבחירה ביציאה מכלל העם היהודי(, אלא חינוך מלכתחילה לזהות כפולה, 
יהודית ועוד משהו, כפי שקורה בשיעור מסוים מהמשפחות המעורבות בקהילות ברחבי 
העולם.24 כאמור, 30% מהיהודים בישראל סבורים שתיתכן יהודיות שאיננה ״בלעדית״, 

אלא מתלווה אליה זהות נוספת שמותירה את היהודיות כזהות חלקית. 

המקרה של רופאייזן

לבג"ץ  דניאל(  האח  )שכונה  רופאייזן  אוסוולד  שמואל  ושמו  כומר  פנה   1962 בשנת 
וביקש כי יורה למדינה להכיר בו כיהודי לפי חוק השבות. רופאייזן נולד כיהודי, הצטרף 
למנזר קתולי בתקופת השואה והמיר את דתו. בסוף שנות החמישים בא לישראל כחבר 
במסדר הכרמליטים. הוא ביקש להכיר בו כיהודי, אף שדתו אחרת. בית המשפט דחה 
את בקשתו בפסק דין בטענה שהיהודים עצמם אינם רואים ביהודי שהמיר את דתו יהודי. 
אמנם, קבעו השופטים, לפי ההלכה רופאייזן ייחשב ליהודי )זו איננה עמדה שמוסכמת 
על כלל פוסקי ההלכה, אבל כן על חלק ניכר מהם25(. עם זאת, התואר "יהודי" בחוק 
השבות אינו כפוף לדין הדתי אלא משקף תפיסה לאומית ותרבותית, שלפיה יהודי מומר 

אינו נחשב כיהודי. 

להשתייכות  ש״המבחן  הכריע  המשפט  בית  גביזון,  רות  הפרופ׳  שקבעה  כפי  למעשה, 
)תלוי רק בתחושת השייכות של  סובייקטיבי  איננו  חוק השבות  פי  על  היהודי  אדם לעם 
מסוימים(,  לצרכים  יהודי  נותר  מומר  יהודי  ההלכה  לפי  )שכן  הלכתי  איננו  וגם  העותר(, 
אלא אובייקטיבי ׳עממי׳״. למעשה, בית המשפט כיוון לכך שמכיוון שהתפיסה המקובלת 
בציבור היא שאדם שהתנצר אינו יהודי עוד, גם חוק השבות יכריע באותו אופן )השופט 
יש לרשום כיהודי כל מי שמצהיר בתום לב שהוא  כי  וקבע  חיים כהן היה בדעת מיעוט, 
יהודי, גם אם הוא בן דת אחרת(. כך ניסח זאת, לדוגמה, השופט ברנזון: ״העם ]...[ פסק 
יהודי שעבר לדת אחרת הפקיע את עצמו לא  ונהג אחרת בכל הדורות. בשבילו  אחרת 
רק מהדת היהודית אלא מן האומה היהודית ואין לו מקום בקהל ישראל. לא בכדי נקרא 
יהודי שהמיר את דתו ׳משומד׳, כי מבחינה לאומית ראו בו אדם שנכחד ונכרת מהעם, 
הוא וזרעו אחריו, ובני המשפחה היו קורעים קריעה כמו על המת ומנתקים כל קשר עמו. 
בהכרת העם יהודי ונוצרי אינם יכולים לדוד בכפיפתו של אדם אחד, יהודי וכומר קתולי — 

לא כל שכן, הרי הם תרתי דסתרי״.
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שהשופט  מה  על  המשפט  בית  קביעת  את  למבחן  להעמיד  ביקשנו  המחקר  במסגרת 
ברנזון כינה ״פסיקת העם״, קרי התפיסה העממית ביחס למי שהמיר את דתו. עשינו זאת, 
הלכה למעשה, בהצגת דמות פיקטיבית שסיפורה דומה מאוד לזה של האח דניאל. את 
כי דניאל ״התנצר כדי  וסיפור החיים הקצר שהצמדנו לה קובע  כינינו ״דניאל״,  הדמות 
לשרוד בשואה. נשאר נוצרי ובא לגור בישראל, מחשיב את עצמו לנוצרי וגם ליהודי״. מה 
הכרעת היהודים ביחס אליו? התשובה היא שכיום, לפחות כאשר מדובר ביהוֵדי ישראל, 
רוב גדול סבורים שהוא יהודי. יותר מזה: רוב ניכר בכל המגזרים בישראל רואים בדניאל 
לציבור,  שהצגנו  הדמויות  משלל  למעשה,   .)90%( חרדים  ועד   )87%( מחילונים  יהודי, 
זו של דניאל הייתה אחת מהפחות  שנויות במחלוקת. כך שנדמה שמה ששופטי העליון 
התחבטו בו נראה מובן וברור – והפוך מכפי שהכריעו השופטים! – חמישים שנה מאוחר 

יותר.

זו תוצאה מרתקת שעל סיבותיה אפשר להעלות כמה השערות. אך ראשית צריך לומר 
לדניאל  האם  הייתה  לא  השופטים,  מול  שעמדה  השאלה  כמו  שלא  במחקר,  שהשאלה 
יהודי.  דניאל  בעיניהם  האם  אלא  השבות,  חוק  פי  על  כעולה  בישראל  להיקלט  זכאות 
השאלה שנדונה בבית המשפט נגעה, למעשה, לתחולת חוק השבות. ״מי יהודי בהקשר 
יהודי בעיניך״. מותר לשער שאילו  ״מי  היא  של חוק השבות״. השאלה שנדונה במחקר 
היינו שואלים על תחולת חוק השבות על ״דניאל״ התשובות היו דומות, אך אין בזה ודאות. 

דניאל - התנצר כדי לשרוד בשואה, נשאר נוצרי ובא לגור בישראל, מחשיב את 
עצמו לנוצרי וגם ליהודי

יהודי

לא יהודי

לא יודעים

82%

9%

9%
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אם כך, אילו סיבות אפשר להעלות כאפשרות שהובילה להכרעה החד-משמעית כל כך של 
היהודים בישראל? אפשרות אחת היא שההכרעה העממית נוטה למעשה אחר ההכרעה 
ההלכתית, ומכיוון שזו נוטה לכיוון של קבלת המומר כמי שעודו יהודי, גם היהודים בישראל 
חרדים  משיבים  של  גדול  שרוב  מהעובדה  מסתברת  בהחלט  זו  אפשרות  כך.  סבורים 
ודתיים קבעו שדניאל ״יהודי״ בעיניהם. עם זאת, יש קושי באימוץ מלא שלה, בהתחשב 
בכך שספק אם רוב היהודים שאינם דתיים או חרדים בקיאים בהכרעה ההלכתית בנושא 
פחות  מושפעת  זה  במקרה  העממית  שההכרעה  שייתכן  היא  שנייה  אפשרות  ולכן,  זה. 
מעמדתו של ״דניאל״ )האומר שהוא יהודי, או מרגיש כיהודי(, ויותר מנסיבות חייו )ניצול 
שאת  מרגישים  בישראל  מהיהודים  ניכר  שחלק  להנחה  רגליים  יש  להערכתנו,  שואה(. 
מי שנסיבות קיצוניות כל כך הביאו אותו להמרת דת אין אפשרות לבחון באמת המידה 
הרגילה, ויש לתת עדיפות לרצונו על פני המנהג הרווח. בהקשר זה בהחלט כדאי לשים 
לב לכך שכאשר ביקשנו בשאלה אחרת לומר האם אדם יכול להיות ״יהודי ונוצרי״, רוב 
גדול מהמשיבים בכל המגזרים, למעט חילונים, לא השיבו על כך בחיוב. עוד כדאי לשים 
לב שכאשר בחנו את עמדת המשיבים בשאלת דניאל, מול עמדתם בשאלת הבלעדיות 
של יהודיות )האם אפשר להיות ״יהודי חלקית״ או ש״יהודי זה יהודי״(, התברר שגם רוב 
גדול ממי שסבורים שהיהודיות היא מצב בינארי אמרו ברוב גדול שדניאל )היהודי ונוצרי( 

נחשב בעיניהם ליהודי. 

 אין יהודי חלקית, 
יהודי זה יהודי

אפשר להיות יהודי חלקית

גם רוב מי שאומרים שאי-אפשר להיות יהודי חלקית )ועוד יותר מהם מי 
שאומרים שאפשר להיות יהודי חלקית(, סבורים שדניאל, למרות שהוא נוצרי, 

בכל זאת יהודי

81%

89%
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מרכיב הסמכות
פסק הדין בפרשת רופאייזן, וזה של פרשת שליט, שבא זמן לא רב לאחריו, הוא אבן דרך 
חשובה בהתפתחות הפסיקה הישראלית בהקשר של סוגיית מיהו יהודי. אולם כפי שכבר 
להסדיר  שבאות  ממשלתית,  מדיניות  או  משפטית,  פסיקה  בין  מהותי  פער  ישנו  ציינו, 
סוגיה ספציפית מכוח סמכותן, לבין שאלות הנוגעות לתחושת כלל היהודים בהקשר של 
השתייכות, זהות והזדהות. ברור שבהקשר של נושאים שיש להם נגיעה ישירה על מדיניות 
של המדינה, מוסדות המדינה הם המוסמכים לקבוע עקרונות פעולה. אולם ביחס לשאלת 
הסמכות הרחבה יותר, הנוגעת להשתייכות לקולקטיב היהודי, אין בהירות דומה. על כן, 

אפשר להציע לה כמה תשובות עקרוניות. 

צריך  עדיין  כזה,  במקרה  זו.  בשאלה  המכריעים  שהם  קבועים  כללים  ישנם   – האחת 
לקבוע מיהם הממונים על הבדיקה אם אדם זה או אחר עומד בכללים. אבל זו כבר שאלה 
שנקבע  נניח  לדוגמה:  נתון.  מצב  מול  קבועים  כללים  של  בדיקה  של  טכנית,  שמהותה 
שמי שיש לה אמא יהודייה גם היא יהודייה, נותר רק לבדוק האם האמא היא אכן יהודייה, 

והשאלה היא רק מי הבודק והמאשר פרט זה. 

השנייה – ישנם כללים שמשתנים מעת לעת, והשאלה היא מי מוסמך לשנות אותם ועל 
פי איזה קריטריונים. לדוגמה: בעקבות שינוי עמדה של חלק ניכר מהעם היהודי, ולאור 
הנורמות המשתנות של העולם המודרני, מוסכם על רבים שכעת גם מי שאביו יהודי ייחשב 
הברית  בארצות  הרפורמית  בתנועה  שהתקבלה  החלטה  זו  בזה.  רוצה  הוא  אם  ליהודי 
בשנות השמונים של המאה הקודמת, אך לא התקבלה על דעת כלל הזרמים היהודיים. 

השאלה אם היה בסמכותה של התנועה לקבוע כך נתונה במחלוקת.

השלישית – אין כללים מוסכמים, וספק אם אפשר לקבוע כללים מוסכמים, בשאלת מיהו 
מהו מנעד האפשרויות שעודו בטווח ההסכמה הכללית של ״העם  יהודי, והשאלה היא 
ומי קובע את גבולותיו של טווח זה. לדוגמה: האם האדם מהדוגמה הקודמת,  היהודי״, 
שהוכר כיהודי על ידי התנועה הרפורמית, מקובל כיהודי גם על ה״קולקטיב היהודי״ באופן 

כזה או אחר, או שמא לא ניתן להגיע להסכמה גם על כך. 

בשאלת הסמכות ישנם לפחות ארבעה רבדים של הכרעה. 

ישנה הרמה האישית של הכרעה, כל אחד עבור עצמו, הן ביחס לשאלה מי הוא, והן ביחס 
פי  על  קהילה  כל  הבסיסית,  הקהילתית  הרמה  ישנה  אחרים.  מזהה  הוא  כיצד  לשאלה 
גודלה והגדרתה )בית כנסת, יהודים בעיר מסוימת, יהודים שמשתייכים לתנועה מסוימת 
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וכדומה(, את מי היא מקבלת כיהודים וכיצד היא מגדירה את ההשתייכות שלהם. מעל 
רחבה,  השפעה  מוטת  בעלי  יהודיים  מוסדות  של  יותר  מעורפלת  קומה  ישנה  זו  קומה 
לעיתים גלובלית, שאפשר למנות עמם גופים כמו הסוכנות היהודית, או ארגוני פדרציות 
יהודיות וכדומה, המתיימרים לעצב מדיניות שאינה של ״קהילה״ אלא של ״העם היהודי״. 
ישנה כמובן גם מדינה ישראל, שההכרעות שלה שונות מהותית משני טעמים. הראשון – 
זהו המוסד היחיד מהארבעה שאיננו וולונטרי. אזרחי מדינת ישראל כפופים להכרעותיה 
בו  ההחלטה  שדרכי  היחיד  המוסד  זה   – השני  לאו.  ואם  בהן  ירצו  אם  למרותה  ונתונים 
)כנסת,  המוסמכים  הגופים  באמצעות  להחליט  עקרוני  קושי  אין  וברורות.  מוסדרות 
מגדירה  שהמדינה  לקבוצה  השתייכות  הקובעים  הכללים  מהם  המשפט(  בית  ממשלה, 
כקבוצת היהודים )כמובן, הגדרת המדינה לא בהכרח תהיה מקובלת על כלל היהודים, 

אבל תהיה מחייבת בכל מה שנוגע לעניינים הנתונים לסמכות המדינה(. 

הדיון הציבורי בישראל בשאלת מיהו יהודי התמקד בדרך כלל ברמה הרביעית של ההכרעה. 
זו הרמה הפורמלית הנוגעת להחלטות של מדינת ישראל. כך, הן משום שהשאלה הובאה 
לשולחן במסגרת ״פרשות״ והצעות חקיקה שונות, שמטרתן הסדרה מוסדית של נושאים 
הנובעים מהדיון הציבורי, והן משום שזו הרמה הפשוטה יותר לבירור בהיותה נוטה לקוטב 
המשפטי-בירוקרטי ולא לקוטב של בירור הזהות. הנה, לדוגמה, האופן שבו יצר משפטן 
ישראלי זיקה מובהקת בין עמדת המדינה בשאלה מוסדית לבין שאלת העומק היסודית 
של הזהות היהודית המודרנית, כאשר כתב כך: ״יהדות היא דת. ואולם מאז שחוק השבות 
משנת 1950 קבע כי ׳כל יהודי זכאי לעלות ארצה׳, ולאחר שתוקן בשנת 1970 ונקבע בו כי 
יהודי הוא ׳מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת ויכול לקבל אזרחות 

בישראל׳, המדינה למעשה היא הקובעת מי הוא יהודי.26 

כל ביטוי בפסקה קצרה זו אינו פשוט. האם יהדות היא ״דת״? כבר נוכחנו שרוב היהודים 
או  המשפט,  שבית  נניח  אם  וגם  יהודיות,  של  העיקרי  המרכיב  את  ב״דת״  רואים  אינם 
המדינה, סבורים שהיהדות היא דת )וזה איננו המצב(, אין הכרח לקבוע כי כוחם עולה על 
זה של שאר היהודים לקבוע מסמרות בשאלה זו. ועוד: האם המדינה קובעת ״למעשה״ מי 
הוא יהודי? גם התשובה על שאלה זו שלילית. המדינה קובעת למעשה את מי תחשיב היא 
כיהודי לצורך הגדרה בעניין כזה או אחר. מיהו יהודי לצורך שבות, או נישואים, או רישום, 
או כל עניין אחר שיש לה בו עניין וצורך בהגדרות. אך זו אינה הכרעה בשאלה מיהו יהודי, 
יותר, הנוגעת לסוגיה ממוקדת שהמדינה בחרה  זו היא הכרעה בשאלה מוגבלת הרבה 

להגדיר אותה ככזו הקשורה ליהודיות.27 

כמובן, אפשר היה להחליט שקביעה זו היא גם המגדירה באופן כללי מי הוא יהודי, אולם 
שרוב  העובדה  משום  ולו  אותה,  להחליט  אפשרות  עצמה  למדינה  אין  ש-)1(  החלטה  זו 
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היהודים אינם אזרחיה, ו-)2( ספק אם למדינה יש עניין להחליט אותה, משום שזוהי קביעה 
זילברג,  השופט  אחרים.  מוסדות  בידי  להשאיר  שמוטב  שייתכן  קשה  במחלוקת  שנויה 
בשבתו בהרכב בית המשפט העליון שדן ב״פרשת שליט״ )המחלוקת על הכרה ביהודיותם 
של ילדי משפחת סרן בנימין שליט, שאמם לא יהודייה28( נתן ביטוי ציורי לעמדה זו כאשר 
כל  של  הקולקטיבית  מרגלם  ואפילו  כולנו,  של  הרגל  מן  הגדולה  ״נעל  הסוגיה  את  כינה 
תושבי המדינה״. בסופו של דבר, הוא קיבל הכרעה כמובן, אולם הוא עשה זאת רק משום 
ש״הקוביה הוטלה – הבקשה הוגשה – ושוב אין אנו בני חורין להיפטר הימנה״. קרי, אין 
לבית המשפט מנוס מלתת סעד לעותרים גם בסוגיה שמקומה הטבעי אינו בבית המשפט. 

כך או כך, בבואנו לבחון את התשובות לשאלון שלנו, עלינו להביא בחשבון את האפשרות 
שהן ניתנות בהתייחס לרבדים אפשריים שונים של השאלה. כלומר, ייתכן שכאשר אחת 
בעיניה  נכון  שכך  מתכוונת  היא  יהודייה,  שאמה  מי  היא  שיהודייה  לנו  אומרת  המשיבות 
בהקשר  גם  שיהיה  נכון  שכך  לכך  מתכוונת  שהיא  ייתכן  אבל  הזהותי,  בהקשר  שיהיה 
שהוא  היחיד  הגיור  כי  קובע  משיב  כאשר  אחרת,  בדוגמה  להשתמש  אם  או,  הפורמלי. 
ייתכן שהוא מכוון לכך שלטעמו המדינה לא  גיור אורתודוקסי,  מחשיב כבעל תוקף הוא 
צריכה להכיר בגיור אחר, וייתכן שהוא מכוון לכך שהוא עצמו לא רואה במי שמתגייר בגיור 

שאיננו אורתודוקסי יהודי. 

כיהודים הם מי שהמדינה  רואים  כך: האם מי שאתם  גם  אפשר להציג את האפשרויות 
צריכה לראות בהם יהודים? מי שחבריהם צריכים לראות בהם יהודים? מי שתסכימו לצרף 
הבנת  של  אחר  קצת  לנתיב  מובילה  הללו  מהפרשנויות  אחת  כל  הכנסת?  בבית  למניין 
היא  המחקר  שכוונת  להבהיר  מאמץ  נעשה  השאלות  בניסוח  אם  וגם  לסקר,  התשובות 
בירור של ענייני זהות ולא של שאלות פורמליות-משפטיות, יש להודות כי בחלק מהמקרים 

אין לנו אפשרות לדעת בבירור למה התכוונו המשיבים. 

סמכות הפרט

בעצם קיום המחקר ישנה הנחה סמויה כי להכרעתם של היהודים כפרטים ישנה חשיבות 
בקביעת הקריטריונים של יהודיות. מי שאינם סבורים שזה המצב )והתקבלו כמה תגובות 
הרושם  ייווצר  שמא  הסקר,  על  להשיב  שלא  להחליט  עלולים  רבות(,  לא  כי  אם  כאלה, 
יש בה ערעור על הנחתם שהסמכות מצויה בידי  זו, שאולי  שהם מקבלים הנחה סמויה 
סמויה  להנחה  מעבר  יהיה(.  לא  שזה  מי  היהודית,  הסוכנות  הרבנים,  )המדינה,  אחרים 
זו, כללנו במחקר כמה שאלות שיש בהן כדי להעיד על החשיבות שהנשאלים מייחסים 
לעמדת היהודים עצמם, לעומת עמדות של גורמי סמכות שמעל לרמת הפרט. בין השאר, 
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במגוון הדמויות שהצגנו כללנו כמה דמויות שקיבלו הכרעה אישית, ובחנו האם הכרעתן 
מתקבלת על ידי שאר היהודים. כמו כן, שאלנו במפורש על האפשרות שהכרעה אישית 

תהיה זו שקובעת את יהודיותו של אדם.

רוב של יותר משני שלישים מכלל המשתתפים אינם מקבלים את האפשרות שבני אדם 
יקבעו בעצמם, וללא קריטריון חיצוני, האם הם יהודים. המגזר היחיד שבו יש קבלה נרחבת 
של אפשרות כזאת, על ידי כמחצית מהמשיבים, הוא המגזר החילוני. אפשר להבחין בזה 
הן במענה לשאלה הקונקרטית על תקפותה של ״הגדרה עצמית״ כמבחן ליהודיות, והן 
במענה לשאלות על מספר דמויות. דוגמה אחת היא זו של ״מרים״, אתלטית שמתגוררת 
ללא  גם  כיהודייה  בה  שיכירו  ומבקשת  באולימפיאדה  במדליה  עבורה  זכתה  בישראל, 
גיור. רוב משמעותי מכלל היהודים )65%( אינם רואים במרים יהודייה. עם זאת, מקרב 
המשיבים החילונים, כמחצית )48%( רואים בה יהודייה, לעומת קבוצה קטנה יותר )41%( 

שאינם מקבלים את יהודיותה )לשאר אין עמדה(. 

פער זה שבין יהודים חילונים לבין יהודים שאינם חילונים לא נובע באופן ישיר מהבנתם 
את "השאלה היהודית״, אלא מהדגש החזק של החברה החילונית על הזכות של כל אדם 
להגדרה עצמית. במידה רבה, פער זה ניכר בהקשר של יהודיות, בדיוק כפי שהוא ניכר 

בהקשר של הגדרת הזהות המינית. 

תנאים של שינוי

לשאלות  הן  מתנגשות,  ולעיתים  שונות,  בגישות  להבחין  אפשר  יהודי  מיהו  בפרויקט 
הנוגעות לכללי היהודיות עצמם )קבועים או משתנים ועל ידי מי(, והן לשאלות הנוגעות 
זה, כלל היהודים  ועד המדינה(. בהקשר  לגופים המתיימרים לקבל הכרעות )מהפרט 
אינם שונים מקבוצות מומחים כאלה ואחרות שניסו להציג מתווים של הכרעות ומעולם 
לא הגיעו להסכמות שיהיו מקובלות הן על כלל המשתתפים והן על הציבור הרחב. זה 
נכון גם לפורומים וולונטריים שעסקו בשאלת מיהו יהודי, גם לוועדות מקצועיות שונות 
וגם לבית המשפט. פסק דין שליט, שהיה בו עיסוק משפטי ממוקד בשאלת מיהו יהודי, 
הוביל בסופו של דבר להסטת שאלת הסמכות מהסוגיה ״מיהו יהודי״ )שהוכרעה על ידי 
בית  של  ונקודתית  מתגלגלת  להכרעה  פתוחה  )שנותרה  גר״  ״מיהו  לסוגיה  המחוקק( 

המשפט(. 

בעמדה  דוגלים  לסקר  שהשיבו  היהודים  מכלל  מעטים  שרק  מזהה  המחקר  כך,  או  כך 
הקובעת כללים קבועים, שאינם נתונים לכל שינוי, ורק למעטים נדמה ששאלת הסמכות 
היא שאלה שכבר הוכרעה באופן לא שנוי במחלוקת. הנה דוגמה מהשוליים למצב דברים 
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זה, שלטעמנו מעידה על הכלל: רוב גדול מהמשיבים החרדים סבורים שהמרכיב העיקרי 
יהודייה.  אם  כולם סבורים שמוצא משמעו  )65%(. מקרב אלה,  הוא מוצא  יהודיות  של 
שניתן  סבורים  החרדים  כל  כמעט  ועוד:  החרדים.  בקרב  נרחבת  הסכמה  יש  זו  בנקודה 
נרחבת  הסכמה  יש  זו  בנקודה  גם   .)97%( אורתודוקסי״  ״גיור  משמעו  ושגיור  להתגייר, 
כפשוטה  נדמית  חרדים  יהודים  של  בהקשר  הסמכות  שאלת  ממילא,  החרדים.  בקרב 
יחסית: החרדים סבורים שההכרעה מיהו יהודי נתונה בידי רבנים מהזרם האורתודוקסי. 
אלא שגם סברה זו מחייבת הבהרת המשך: מיהו רב אורתודוקסי שהחלטתו תקפה? על 
שאלה זו, שהיא שאלת סמכות, אין הסכמה. למעשה, רבע מהחרדים מקבלים ״כל גיור 
אורתודוקסי״ בעוד שהאחרים מקבלים רק גיור של הרבנות הראשית, או אומרים שיקבלו 
״רק חלק מהגיורים״.29 כלומר, אפילו בקרב קבוצה יחסית הומוגנית בעמדותיה בשאלת 
הזהות העיקרית, נותרת שאלת הסמכות לא לגמרי פתורה. מצב זה יהיה נכון שבעתיים 
אם וכאשר יועבר ״חוק הגיור״ ביוזמתו של שר הדתות מתן כהנא. חוק זה נוגע לכאורה 
רק לגיורים המקובלים על כלל החברה הדתית-אורתודוקסית, אולם בפועל הוא מעמיד 
למבחן את שאלת הסמכות. הקבוצה הגדולה של דתיים וחרדים בישראל המתנגדת לחוק 
איננה מקבלת את סמכות הממשלה לבזר את מוסד הגיור, המרוכז כיום, בטרם העברת 

החוק, בידי הרבנות הראשית. 

זהים  היהודים  לקבוצת  השתייכות  הקובעים  שהכללים  סבורים  החרדים  מן  ניכר  רוב 
בישראל ומחוץ לישראל. זו נקודה ששווה להתעכב עליה כי באופן כללי, שאלת אחידות 
הכללים בישראל מול שאר העולם נותנת אינדיקציה מעניינת לאפשרות של גמישות הן 
לא  קשיחים,  שהכללים  שסבור  שמי  ברור  הסמכות.  בשאלת  והן  ההשתייכות  בהגדרת 
יחולו כללי השתייכות שונים מאלה שחלים על  יהודייה בישראל  יראה סיבה שעל אישה 
אישה יהודייה בשיקגו. ואכן, עמדתם של רוב היהודים בישראל בשאלה זו נוקשה למדי. 
רק שיעור קטן מהם )כ-10%( סבורים שאפשר להחיל כללים שונים של יהודיות בישראל 
ובתפוצות, בעוד שרוב גדול סבורים שיש להחיל את אותם כללי השתייכות, וקבוצה לא 
מבוטלת סבורה שיש גם להחיל את אותם כללים וגם למנות את אותם ״גופים מחליטים״ 

כדי לקבוע מיהו יהודי.30

אינן  בעולם  יהודיות  )קהילות  בפועל  המצב  בין  משמעותי  פער  ניכר  זו  בשאלה  כלומר, 
של  בשאלות  ישראל  של  להחלטות  כלל  בדרך  כפופות  עצמן  את  רואות  ואינן  כפופות 
 – זהים  יהיו  )שהכללים  בישראל  היהודים  רוב  בעיני  הרצוי  המצב  לבין  יהודית(  זהות 
קרי, שיהודים בשאר העולם ינהגו בנושא זה על פי עמדת ישראל, או שהישראלים ישנו 
ייתכן שהסיבה לפער הניכר בין  ויתאימו אותה לגישות של קהילות אחרות(.  את גישתם 
המצוי לבין הרצוי היא היעדר מודעות - יהודי ישראל לא מבינים שהמצב בתפוצות מוביל 
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ייתכן שהסיבה לפער היא היעדר שביעות  ומחייב בעלי סמכות אחרים;  לכללים אחרים 
רצון מהמצב - יהודים בישראל דווקא מודעים למצב המצוי, איך אינם סבורים שזה המצב 
הראוי. מחקרי דעת קהל בישראל זיהו בדרך כלל עמדות ביקורתיות של יהודים בישראל 
מהתבוללות.  וחשש  מעורבים  נישואים  של  בהקשר  בעיקר  התפוצות,  יהדות  מצב  על 
יהודי  בקרב  מאוד  המקובלים  מעורבים,  בנישואים  רואים  בישראל  מהיהודים  כמחצית 

התפוצות, ״איום משמעותי על העם היהודי״.31 

בתשובה לשאלה על החלת כללים דומים בישראל ובתפוצות יש להבחין בין מי שמוכנים 
לגמישות מרבית )כללים שונים ומקבלי החלטה שונים(, שהם מיעוט יחסית קטן; לבין 
מי שמאפשרים גמישות בהקשר של סמכות אך לא בהקשר של כללים )רק מחליטים 
שונים(, שהם הרוב; לבין מי שסבורים שנדרשת אחידות מלאה של כללים וסמכויות בכלל 
הקהילות היהודית )כשליש מכלל המשיבים על השאלה(. כמובן, אין ודאות שהמשיבים 
לגזור  שאפשר  גבוהה  מודעות  ברמת  איתה  התמודדו  הזאת  הספציפית  השאלה  על 
אינסטנקטיבית  נטייה  אפילו  זאת,  עם  המדויקת.  כוונתם  על  נחרצות  מסקנות  ממנה 
ולעיתים קרובות ברמת קבלת ההחלטה, מעידה על שאיפה  לתבוע אחידות בכללים, 
להגדרת יהודיות שיש בה מידה יחסית גבוהה של אחידות. נטייה זו ניכרת גם בשאלה 
אחרת, הנוגעת לאפשרות של ״דרגות של יהודיות״, שמשמעותן האפשרית היא גמישות 
עם  )יהודיות  גמישות  היעדר  שמשמעה  ״בינארית״,  יהודית  הגדרה  לעומת  בהגדרה, 
גבול ברור(. בשאלה זו ישנו רוב ברור )70%( לשוללים אפשרות של יהודיות ״חלקית״ או 
יהודיות ״במידה מסוימת״ ומכריעים למעשה שהחברות בקבוצה צריכה להיות מלאה 
כדי להיחשב לחברות כלשהי. משמעותה של חברות מלאה בקבוצה היא שהפרט עונה 
על מפרט מסוים של כללים, ומאותו רגע הוא שייך לקבוצה. מהם הכללים זו כבר שאלה 
אחרת, והאם תיתכן עמידה רק בחלק מהכללים שמשמעותה חברות מלאה בקבוצה, 

גם זו שאלה אחרת, שמייד נעסוק בה. 
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זמיר, טבי והגיור הרפורמי

שתי דמויות שהצגנו בסקר מאפשרות להתבונן בשאלת הסמכות בכמה חיתוכים מרתקים. 

זמיר | שתיאורו ״נולד בנתניה, אמא לא-יהודייה, התגייר אצל רב רפורמי בישראל״. 61% 
33% הכריעו שאיננו יהודי. אפשר להבין כי המסתייגים  מהמשיבים הכריעו שהוא יהודי. 
מיהודיותו הם היהודים שאינם מקבלים את הסמכות של גיור רפורמי )רוב מוחלט מקרב 

החרדים ורוב גדול מקרב הדתיים(. 

טבי | שתיאורו ״נולד בפריז, הורים לא-יהודים, התגייר אצל רב רפורמי בצרפת, התחתן 
עם לא-יהודייה״. במקרה שלו, ההכרעה היא של 45% שהוא יהודי ושל 45% שאיננו יהודי. 
המסורתיים  בקרב  אבל  לטבי,  ביחס  בשיפוט  ניכר  הבדל  אין  והדתיים  החרדים  בקרב 
והחילונים ניכר הבדל: לדוגמה, בעוד שתשעה מכל עשרה חילונים רואים בזמיר יהודי, 

רק כשבעה מכל עשרה חילונים רואים בטבי יהודי. 

הפער הזה מחייב הסבר, וצריך לחפש אותו בשני מאפיינים עיקריים: האחד, זמיר עבר 
את גיורו בישראל. השני, טבי נישא, לאחר גיורו, לאישה לא-יהודייה. עם זאת ראוי לשים 
לב לכך שהגיור עצמו נערך בשני המקרים על ידי רב רפורמי. כלומר, אם מניחים שלרב 
יהודי, אזי, לכאורה, לא צריך להיות פער  ולעשותו  רפורמי ישנה סמכות לגייר לא-יהודי 
משמעותי בין שני המתגיירים. אלא שעד כאן לא הובאה בחשבון אפשרות נוספת, שעולה 
למי  ובתפוצות.  בישראל  זהים  היהודיות  כללי  האם  והיא:  עוסקים,  אנו  שבה  בשאלה 

כלשהו       אורתודוקסי או קונסרבטיבי       אורתודוקסי 

מקרב כל מי שהשיבו שנדרש גיור
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שמניחים שהכללים זהים, יהיה קושי גדול יותר לנמק את ההחלטה להכיר ביהודיותו של 
נקבע שהנישואים ללא-יהודייה הם  עדיין אפשרי, אם  )זה  בזו של טבי  ולא להכיר  זמיר 
שהכריעו(. למי שמניחים שהכללים שונים, אין בזה קושי. אלה יוכלו לטעון שהם מכירים 
בסמכותו של רב רפורמי בישראל, אך לא בזו של רב רפורמי בצרפת )אפשר לנמק ללא 

קושי גדול מדוע ראוי להבחין בין שני המקרים(.

בחנו באמצעות המספרים הצלבה בין שאלה זו לשאלה אחרת, והתוצאה קצת מסבכת 
12% ממי  את האפשרות להציע הסבר מניח את הדעת להבדל בין זמיר לבין טבי. רק 
יהודי אומרים שאין צורך לקיים את אותם כללים של  וטבי איננו  יהודי  שאומרים שזמיר 
יהודיות בישראל ומחוץ לישראל. כלומר, רוב גדול ממי שעושים הבחנה בין שני המתגיירים 
הללו עושים אותה למרות שמבחינה עקרונית הם סבורים שהכללים צריכים להיות זהים. 
כלומר, תיאורטית הם היו אמורים לומר שאם זה יהודי גם זה יהודי, ואם זה איננו יהודי גם 

זה איננו יהודי.  

כל זה מחזיר אותנו לשלוש אפשרויות:
על  מהן  להסיק  ואין  עקביות,  אינן  התשובות  שבו  מהמקרים  אחד  זה  אחת:  אפשרות 

עמדותיהם ה״אמיתיות״ של המשיבים. 
בגיור  מדובר  כאשר  רק  תקף  הרפורמי  שהגיור  סבורים  המשיבים  רוב  שנייה:  אפשרות 
גיור רפורמי בישראל(.  )כלומר, בשאלת הסמכות הם מכירים רק בסמכות של  בישראל 
אפשרות שלישית: אותם משיבים סבורים שהגיור הרפורמי תקף כל עוד המתגייר לא נישא 
לבן/בת זוג שאינם יהודים )כלומר, בשאלת הסמכות הם מכירים בסמכות של גיור רפורמי, 

אבל רק במקרה שאין בעקבותיו הקמת בית עם בן/בת זוג לא-יהודים(. 

כך או כך או כך, נדמה שאפשר להסיק מדוגמאות אלה שני דברים: הראשון – רוב היהודים 
זמיר(.32  של  ביהודיותו  שהכירו  היא  )העובדה  בישראל  רפורמי  בגיור  מכירים  בישראל 
השני – לרוב היהודים בישראל כנראה קל יותר לקבל גיור רפורמי בהקשר ישראלי מאשר 

בהקשר לא-ישראלי. 
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מרכיב התוכן
השאלה ״מיהו יהודי״ כרוכה ללא יכולת להפריד בשאלה ״מהי יהדות״. יש שקושרים גם 
בינה לבין השאלה האם היהדות מחייבת לפרקטיקה, אמונה או התנהלות מסוימת. כלומר, 
יש הסבורים כי קשר ליהדות איננו כולל מרכיב של תוכן, ויש מי שקושרים אותה גם למרכיב 
של תוכן. בפרק זה נעסוק במרכיב התוכן, המתאים לתפיסת הקבוצה השנייה. בהתאמה, 
או  בטקסים,  אותה  לממש  מאמיניה  כלל  שעל  דת,  היא  יהדות  האם  כמו  שאלות  נשאל 
מכל  משותפים.  אתגרים  עם  יחדיו  להתמודד  חבריו  כלל  שעל  לאום,  היא  יהדות  האם 
שאלה כזאת נגזרות שאלות משנה נוספות: כמה מתוך המחויבויות יש למלא כדי להיחשב 
ליהודי, ומה עם מי שאיננו ממלא את ה״מכסה״ היהודית שלו, ומה עם מי שפועל בניגוד 
בכלל  היא  )אם  הפעילויות  במכסת  פחות  או  יותר  חשובים  דברים  ואיזה  שצריך,  למה 
קיימת(. על חלק גדול מהשאלות האלה קשה לתת תשובה ברורה, שלא לדבר על תשובה 
מוסכמת. אבל באמצעות בירור הדרגתי שלהן ניתן לזהות כמה קווי מתאר הנוגעים לאופן 

שבו היהודים )בישראל( מבינים את הדבר הזה שהם מכנים ״יהדות״. 

חילונים: חגים ותורה

לא מצאנו מכנה משותף אחד שכל היהודים, או אפילו רוב גדול, מסכימים שבלעדיו ״אי-
אפשר״. כלומר, שכדי להיות יהודי או יהודייה יש הכרח להאמין בדבר מסוים, או לבצע 
פעולה מסוימת, ומי שאיננה מבצעת אותה תיחשב ל״פחות יהודייה״. מכלל האפשרויות 
שהצענו התברר שאפילו דברים שרוב היהודים בישראל סבורים שיש לעשות, כמו ״לזכור 
את השואה״, אינם תנאי סף לקבלה או לחברות בקהילת היהודים. לדוגמה, במקרה של 
זיכרון השואה, רק כמחצית מיהודי ישראל סבורים שמי שאינו זוכר את השואה הוא ״פחות 
וזו הקטגוריה שזכתה לשיעור הגבוה ביותר של הסכמה, כאשר  יהודי״ מאחרים )50%(. 
הבאות אחריה הן ״לציין את החגים״, ״לעשות ברית מילה״ ו״לחיות חיים מוסריים״ )כל 

אלה, עם 47% הסכמה(. 

כמובן, השיעור הכללי של המסכימים בכל קטגוריה איננו נותן תמונה ממצה של עמדות 
הציבור. נכון שישנו שיעור זהה של מי שסבורים שברית מילה חשובה כמו חיים מוסריים, 
אך שיעור זה של מסכימים בא מקבוצות אחרות באוכלוסייה. למעשה, ישנה קבוצה אחת 
החריגה ביחס לשאר הקבוצות – קבוצת החילונים. בכל הקבוצות האחרות, ברית מילה 
היא מחויבות יהודית שזוכה לשיעור ההסכמה הגבוה ביותר, ורק בקרב החילונים היא זוכה 
לשיעור הסכמה נמוך יחסית )25%(. שתי הקטגוריות האחרות )חיים מוסריים וחגים( זוכות 

אצלם להסכמה גבוהה יותר. 
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זאת ועוד: החילונים נוטים, באופן כללי, לבחור בפחות קטגוריות של מחויבות. כלומר, 
להוריד  או  להוסיף  כדי  בה  שיש  כלשהי  פעילות  או  אמונה  לזהות  יותר  להם  קשה 
מה״יהודיות״ של אדם. בעיני רבים מהם, אדם הוא יהודי באשר הוא יהודי, ללא תוספת 
כמחייבת  רואים  החילונים  שרוב  היחידה  הקטגוריה  נמשכת.  מחויבות  של  קריטריונים 
)57%(, ולעומת זאת ישנן כמה קטגוריות שההסתייגות שלהם מהן  היא זיכרון השואה 
לקטגוריות  ביחס  טבעי,  באופן  תקף,  זה  ממצא  הקבוצות.  שאר  לעומת  ובולטת  חדה 

המתקשרות לפרקטיקה דתית, כמו צום ביום כיפור. 

ביתר  שמזהות  קבוצות  שישנן  בהם  ניכר  כוללת,  מסקנה  מהנתונים  להוציא  לנסות  אם 
לו.  שותפות  שהן  הדבר  מהו  לדייק  יותר  להן  שקשה  וישנן  בעיניהן,  יהודיות  מהי  קלות 
או  כ״תרבות״  היהדות  את  רואים  החילונים  רוב  לחילונים.  ביחס  בעיקר  שבולט  מה  זה 
״לאום״ )יחד, כ-60%(. כאשר בוחנים למה כוונתם בבחירת הגדרות אלה, ניתן לזהות את 

הדומיננטיות של ציון חגים ומועדים כסמן של יהודיות )במקרה של מי שבחרו בתרבות(. 

גם הבחירה המציבה את הפער  )שהיא  הבחירה של חילונים רבים ביהודיות כ״תרבות״ 
החד ביותר על פי סולם עמדות פוליטי – ראו תרשים( מאפשרת לעמוד על מאפיין מסקרן 
נוסף, הנוגע להגדרות ולאופן שבו הן מתפרשות על ידי משיבים. שימו לב לפער: כאשר 
שאלנו האם ״לימוד תורה״ הוא משהו שכל היהודים צריכים לעשות, רק 3% מהחילונים 
של  גבוה  מאוד  לשיעור  זוכה  לא  תורה  לימוד  כללי,  )באופן  חיובית  תשובה  כך  על  נתנו 

לחיות חיים מוסריים         לציין את החגים        ברית מילה לבנים
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מי  זאת, כאשר שאלנו את  הסכמה, בקרב חרדים מדובר על כרבע עד שליש(. לעומת 
שבחרו ביהדות כ״תרבות״, האם כוונתם בכך היא ל״לימוד טקסטים והיסטוריה יהודית״, 

כמעט 60% מהחילונים שבחרו בקטגוריה הזאת השיבו בחיוב. 

כלומר, יש הרבה יותר חילונים שרואים ב״לימוד טקסטים״ מרכיב משמעותי של יהודיות, 
לא  כמובן,  יהודיות.  של  הכרחי  מרכיב  תורה״  ב״לימוד  שרואים  חילונים  פחות  והרבה 
לקבוצות  והופנה  שונה  השאלה  נוסח  כי  זהות,  קטגוריות  של  מדויקת  בהשוואה  מדובר 
בעלות מאפיינים שונים. ועדיין, הפער הכל כך גדול בין התשובות מאפשר לחשוד שהמילה 
מהותי  שבאופן  חילונים  אותם  את  שמרחיקה  זו  היא  דתית,  קונוטציה  לה  שיש  ״תורה״, 

סבורים ש״טקסט״ יהודי הוא דווקא כן מרכיב זהותי חשוב.  

זו  בחירתם  וגם  יהודיות,  של  העיקרי  כמרכיב  ב״לאום״  בחרו  מהחילונים  מרבע  יותר 
מאפשרת לעמוד על פערים מעניינים מול שאלות דומות אך לא זהות. כאשר שאלנו האם 
לכל היהודים יש מחויבות ״לאהוב יהודים )במיוחד(״, 13% מהחילונים השיבו בחיוב. כאשר 
שאלנו את מי שהשיבו ״לאום״ אם הם מתכוונים ל״חיבור לכל יהודי באשר הוא״, רוב גדול 
מהם )63%( אמרו שכן. שוב – יש הבדל בין השאלות ואפשר ללמוד ממנו משהו על האופן 
שבו חילונים מעדיפים להתייחס ליהודיותם. בשאלה הראשונה מדובר במחויבות של כל 
היהודים. חילונים, באופן כללי, מרגישים פחות נוח עם מחויבות )לא במקרה הם מכונים 
גם ״חופשיים״(. בשאלה השנייה לא מדובר על מחויבות אלא על מאפיין של ״לאום״, שיש 
יהודים ״במיוחד״, שזו אמירה  ועוד: בשאלה הראשונה מדובר על לאהוב  להם בו עניין. 
שיש בה גם רמז להדרה של קבוצות אחרות )לאהוד יהודים יותר מאשר אחרים(. בשאלה 
פני  על  ליהודים  עדיפות  על  רמז  ללא  יהודי,  לכל  פוזיטיבי  ״חיבור״  על  מדובר  השנייה 
אחרים. נדמה שהבדלים אלה הם שמאפשרים לשיעור גבוה הרבה יותר של חילונים לקבל 
את ההצעה השנייה )חיבור ליהודים( אך לא את הראשונה )אהבה מיוחדת ליהודים(, גם 

אם בפועל מדובר על פעולה או נטייה דומה למדי. 
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יהדות כדת

ובקרב  יהודיות,  של  העיקרי  המרכיב  ב״דת״  רואה  בישראל  יהודים  חמישה  מכל  אחד 
אלה בולטת נוכחותם של יהודים ״דתיים״ ו״מסורתיים דתיים״, שכשליש מהם בחרו בדת 
כוונתם בהגדרה דת, שוב  יהודים אלה למה  ו-35%, בהתאמה(. כאשר בחנו עם   32%(

אפשר היה להבחין בפערים בין קבוצות שונות.

רוב החילונים שבחרו ב״דת״ )12% מסך כל החילונים(, אמרו שכוונתם ל״ציון של חגים 
וצומות״. קרי, הם אמנם בחרו במסלול של ״דת״, ולא במסלול של ״תרבות״, אך היעד 
הסופי היה דומה: אלה וגם אלה התכוונו קודם כול לציון של חגים כמרכיב ראשון במעלה 
של חיים יהודיים. לעומתם, רוב המסורתיים והדתיים שבחרו בדת )ממסורתי לא-דתי ועד 
חרדי(, בחרו ב״אמונה באלוהים״ כמרכיב בולט )למסורתי דתי, דתי וחרדי - הבולט ביותר( 

של יהודיות. המרכיב הבולט לצידו היה ״שמירה על כל / חלק המצוות״.33 

שאלת האמונה באלוהים עלתה בשאלון בשני מקומות נפרדים, פעם כתביעה מחייבת 
)״רק מי שמאמינים באלוהים הם יהודים״( ופעם כמרכיב משמעותי בסל מרכיבי היהודיות. 
מהשוואת שתי השאלות ברור לגמרי שתביעה קטגורית לאמונה כתנאי ליהודיות נדחית 
ידי רוב גדול מאוד של יהודים, כולל מי שמשתייכים לקבוצות שחבריהן מעידים על  על 
מרכיב  עדיין  היא  באל  שאמונה  ברור  שני,  מצד  מאוד.  גבוה  בשיעור  כמאמינים  עצמם 

מרכזי של יהודיות בעיני קבוצות גדולות של יהודים. 

תרשים זה מאפשר לראות כיצד הגדרות שונות של יהודיות מתאימות ליהודים על פי עמדה פוליטית. ההגדרה 
״תרבות״ ניכרת כזו שביחס אליה הפער הגדול ביותר בין מי שממוקמים בימין לבין מי שנמצאים בשמאל.

ימין אתני-דתי, שמאל תרבותי
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ה״מאמינים  בישראל  היהודים  ששיעור  העלו  המכון,  מחקרי  כולל  קודמים,  מחקרים 
באלוהים״ הוא כ-80%, כאשר רובם מעידים על עצמם שהם ״מאמינים באמונה שלמה״ 
)58% 34(. על פי מחקר המכון, הקבוצה היחידה שיש בה רוב של לא-מאמינים )מי שהשיבו 
״מאמין שאין אלוהים״ או ״לא מאמין באלוהים, אבל לפעמים אני חושב שאולי בכל זאת 
יש״( היא קבוצת ה״חילונים לחלוטין״. בכל הקבוצות האחרות ישנו רוב ניכר של מאמינים 
)אפילו בקרב החילונים הקצת מסורתיים מדובר ביותר משני שלישים(. לכן, לא מפתיע 
במיוחד להיווכח שהאמונה עודה מרכיב זהות משמעותי בעיני רבים מהיהודים בישראל, 

גם אם אינם סבורים שהוא מרכיב הכרחי.  

יהדות כערכים

למימוש  החתירה  את  שלהם  היהודיים  הזהות  במרכיבי  לכלול  בוחרים  יהודים  מעט  לא 
סבורים  מהיהודים  כמחצית  לחלשים.  ודאגה  שוויון  צדק,  כמו  בעיניהם,  חשובים  ערכים 
שמי שאיננו חי חיים מוסריים הוא ״פחות יהודי״ לעומת מי שחי חיים מוסריים )החרדים 
כקטגוריה  מוסריים  חיים  שרואים  מי  של  יותר  קטן  שיעור  עם  זה,  בעניין  חריגים  מעט 
מחייבת(. כשליש מהיהודים סבורים שגם ״לדאוג לחלשים בחברה״ זו קטגוריה מחייבת 
)ומי שאינו מקיים אותה הוא ״פחות יהודי״. גם בשאלה זו החרדים חריגים ביחס לשאר 
הקבוצות(. עם זאת, כאשר הוצגה לנשאלים האפשרות לבחור ב״ערכים״ כמרכיב העיקרי 
של יהודיות, רק מיעוט מהם )10%( עשו זאת, וכמעט כולם ״חילונים״. אך יש לשים לב: 
גם מקרב החילונים, הבוחרים ב״ערכים״ הם מיעוט קטן )16%(, רק לא קטן כמו בקבוצות 

אחרות )3% מהדתיים(. 

ליהודים  לתת  כדי  במכוון,  נעשתה  הקטגוריות  בסל  "ערכים"  הקטגוריה  של  הבחירה 
בקהילה- היהודית  הזהות  של  מאוד  משמעותי  היבט  עם  המתכתבת  אפשרות  בישראל 

אחות הגדולה בעולם - יהודי ארצות הברית. מחקרים העוסקים בקהילה זו מעלים פעם 
אחר פעם ממצאים המעידים על כך שבעיני חלקים ניכרים מיהודי ארצות הברית, ערכים 
אנושיים כלליים, של דאגה לזולת, חתירה לצדק ועוד, הם מרכיבים עיקריים של הזהות 
אפשרויות  של  סט  השנייה  בפעם   2020 בשנת  הציע  פיו  הסקרים  מכון  כאשר  היהודית. 
ליהודי ארצות הברית, 72% מהם בחרו ב״חיים מוסריים״ כמרכיב מרכזי בזהות היהודית 
משיעור  גבוהים  שיעורים  אלה  ושוויון״.  צדק  למען  ״עבודה  על  הצביעו  ו-59%  שלהם, 

היהודים שבחרו ב״מסורות משפחתיות״ או ״דאגה לישראל״ כמרכיבי זהות מרכזיים.  

למה מתכוונים ה)בעיקר(חילונים הישראלים הקובעים שערכים הם המרכיב העיקרי של 
הרצון  ניכר  אצלם  גם  אבל  בישראל,  היהודים  לכלל  ביחס  מעטים  כמובן  הם  יהודיות? 
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לאימוץ של כללי התנהגות ומוסר אנושיים, לא מגזריים, כביטוי של הזהות היהודית. כך, 
הם דירגו מרכיב כמו ״דאגה לחלשים בחברה״ ו״דאגה לכל בני האדם״ הרבה יותר גבוה 

מאשר ״דאגה לכל היהודים״. 

חתירה לצדק

דאגה לכל בני האדם

דאגה לחלשים בחברה

דאגה לכל היהודים

למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים ערכים?

30%

35%

33%

12%

יהדות כתרבות

הבחירה בהגדרת זהות יהודית שעיקרה ״תרבות״ היא הבחירה הראשונה בקרב הציבור 
החילוני והבחירה השנייה בקרב הציבור המסורתי-לא-דתי. זו בחירה שיש לה גם מאפיין 
פוליטי מובהק, והיא נקשרת באופן מובחן בשיעור גבוה למי שמשתייכים לקוטב השמאלי 
מתייחסים  בודדים  אחוזים  רק  והדתיים,  החרדים  מקרב  הפוליטי.  הספקטרום  על  יותר 
ליהדות בעיקר כאל תרבות )0% ו-3%, בהתאמה(, בעוד שבקרב הקבוצות של ישראלים 

שאינם שומרים מצוות, מדובר על בין חמישית לבין רבע. 

למעשה, אם בוחנים את החברה הישראלית בחלוקה לשתי קבוצות, למשל על פי השאלה 
״שומרי  של  מובהקות  קטגוריות  כלומר,  בשבת,  נוסעים  לא  או  בשבת  נוסעים  הם  האם 
מצוות״ מול ״לא-שומרי מצוות״, אפשר להבחין שלכל אחת משתי הקבוצות הללו יש את 
)חרדים,  בשבת״  נוסעים  ״לא  כלל  שבדרך  מגזרים  שלה.  המובהקים  היהודיות  מרכיבי 
דתיים, ומסורתיים דתיים, שרובם עדיין לא נוסעים(35 מעדיפים ככלל את הגדרות הזהות 
״דת״ ו״מוצא״. מגזרים שבדרך כלל ״נוסעים בשבת״ בוחרים ב״תרבות״ וב״לאום״ )ומעט 

גם ב״ערכים״(. 

החלוקה כמובן איננה חדה. ישנם פה ושם חרדים שבחרו ב״ערכים״, ובוודאי שישנם לא 
על  מעידה  בתרשים  המוצגת  החלוקה  מובהקות  אבל  ב״מוצא״.  שבחרו  חילונים  מעט 
האפשרות שבישראל יש למעשה שתי ״שפות״ של זהות יהודית: אחת שמרנית, שמושתתת 
על אדנים של דת ומוצא )הבחירה במוצא גם היא למעשה בחירה דתית במהותה, שהרי 
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על פי עקרונות הדת, המוצא הוא המגדיר העיקרי של השתייכות לעם היהודי(, והשנייה 
ומהמשקל  הדתית  מהמסורת  משוחררת  יהודיות  של  לאפשרות  ומותאמת  מודרנית, 
הגדרה  באמצעות  המערבי-ליברלי(  לעולם  מותאמת  שאינה  קונוטציה  לו  )שיש  האתני 

שבסיסה לאומי או תרבותי. 
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מיתרונותיו  אחד  העיקרי?  היהודיות  כמרכיב  בתרבות  שבחרו  מי  של  התרבות  סל  מהו 
של המרכיב ״תרבות״ הוא שקל יחסית להכניס לתוכו מגוון גדול של קטגוריות מתחומים 
שונים. כך, יש בו מרכיב של ״חגים״ שאפשר לכלול )וכללנו, בנוסח קצת אחר, גם עבור 
מי שבחרו ״דת״(. יש בו מרכיב של שימוש בעברית, שהוא בלי ספק סמן של ״תרבות״, 
אבל גם מרכיב חשוב בתחושת ה״לאום״ של יהודים ישראלים. ועוד: בסל התרבות כללנו 
״חיים מוסריים ברוח נביאי ישראל״, שכשליש מהבוחרים ב״תרבות״ סימנו כרכיב המבטא 
את עמדתם. זהו פריט שלקוח, למעשה, ממגילת העצמאות של מדינת ישראל, ובהחלט 

אפשר לטעון שהוא נוגע יותר ל״ערכים״ מאשר ל״תרבות״. 

היהדות של נוסעים ולא נוסעים בשבת
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רוב הבוחרים בתרבות הם, כאמור, בנות ובני הקבוצה של ״נוסעים בשבת״, שמורכבת 
מ״חילונים״ ו״מסורתיים לא-דתיים״. בקרב החילונים, התרבות היא הבחירה הראשונה, 
אך אין זה אומר שמי שבחרו בה נלהבים ממנה או יודעים מה לעשות בה יותר מאחרים. 
הלא- ה״מסורתיים  דווקא  כי  ניכר  תרבות  של  הפנימיות  מהקטגוריות  בחלק   למעשה, 
דתיים״ הם אלה שמגלים עניין רב יותר. לדוגמה: כמעט 60% מהחילונים שבחרו תרבות 
מקרב  אך  יהודית,  והיסטוריה  טקסטים  של  לימוד  היא  תרבות  שמבחינתם  גורסים 
גם ביחס  זה המצב   .)72%( יותר  גבוה הרבה  )הלא-דתיים( מדובר בשיעור  המסורתיים 
ל״סביבה וחברים שרובם יהודים״, עוד מרכיב המבטא פער משמעותי בין שתי הקבוצות 
)41% מהמסורתיים לעומת 26% מהחילונים(. המרכיבים שאותם מעדיפים החילונים על 
פני המסורתיים, אם כי בפער קטן יותר, הם המרכיבים היותר ״אוניברסליים״ ו״ניטרליים״ 
מבחינת המטען שהם נושאים, דתית וחברתית. החילונים בוחרים מעט יותר מהמסורתיים 

באפשרויות של ״חיים מוסריים״ ו״אכילת מאכלים יהודיים״. 
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חילונים מול מסורתיים

מכיוון שעצרנו לבחון את הפער בין שתי הקבוצות של ה״לא-שומרי-שבת״ מקרב היהודים 
המכון  של  בכללם  קודמים,  במחקרים  כבר  ביניהן.  ההבדלים  על  עוד  נתעכב  בישראל, 
בין  מאוד,  גדולים  לעיתים  גדולים,  בפערים  להבחין  היה  אפשר  היהודי,  העם  למדיניות 
ישראלים שמגדירים את עצמם ״חילונים״ )ועוד יותר מזה, כשמדובר בהגדרה מובהקת 
הקטגוריה  או  מסורתיים״,  קצת  ״חילונים  שהם  ישראלים  לבין  לחלוטין״(,  ״חילונים  כמו 
הקרובה אליה ״מסורתיים לא כל כך דתיים״.36 פערים אלה התבטאו בשאלות של אמונה 
מחייבת  גישה  איזו  )כמו,  עמדות  של  באלוהים(,  והלא-מאמינים  המאמינים  שיעור  )כמו 
ההגדרה יהודי( ושל פרקטיקה יהודית )כמו, שיעור המדליקים נרות בחנוכה או צמים ביום 
כיפור(. גם בשאלון של מיהו יהודי ניתן להבחין בפערים מעניינים בין שתי הקבוצות, ואלה 
מאפשרים לקבוע, ולא בפעם הראשונה, שהחלוקה ל״חילונים״ מול ״דתיים״ היא חלוקה 
בין  וגם  דתיים  של  שונות  קבוצות  בין  גם  משמעותיים  הבדלים  שישנם  משום  מדי,  גסה 

קבוצות שונות של חילונים. 

נדגים מתוך כמה שאלות את הפער הניכר בין שתי קבוצות של יהודים ה״נוסעים בשבת״. 
כרבע מכלל ה״מסורתיים״ )שאינם דתיים( סבורים שיש חובה על יהודים לצום ביום כיפור, 
לעומת 4% בלבד מקרב החילונים. שני שלישים מקרב המסורתיים )64%( סבורים שחובה 
על יהודים לערוך ברית מילה, לעומת פחות ממחצית משיעור זה בקרב חילונים )25%(. 
כשליש מהמסורתיים סבורים שחובה על יהודים לאהוד יהודים אחרים, שיעור דומה לזה 
שתועד גם בקרב דתיים וחרדים. שיעור החילונים הסבורים כך הוא פחות ממחצית )13%(. 
לעומת זאת, כשני שלישים מקרב החילונים סבורים ש״מי ששירתו בצה״ל ומגדירים את 
דומה  הבדל   .)36%( מהמסורתיים  בלבד  שליש  לעומת  יהודים״,  הם   – כיהודים  עצמם 
כשני  יהודי.  הוא  יהודי.ה  עצמו  את  ומגדיר  יהודי.ה  עם  שהתחתן  שמי  בהצעה  גם  ניכר 

שלישים מהחילונים מסכימים לזה, אבל רק קצת יותר משליש מהמסורתיים. 

הפערים הללו נצפים גם בשאלות התוכן, שבהן מתפצלות דרכי המשיבים לנתיבים שונים. 
כפי שכבר הוזכר, מקרב המסורתיים הלא-דתיים, הקבוצה הגדולה ביותר רואה את היהודיות 
קודם כול כ״לאום״, לעומת החילונים, שיותר מהם בחרו בתרבות. אלא שמקרב המסורתיים 
שבחרו בלאום, הדגש העיקרי הוא על ״חיבור לכל היהודים״, ובקרב החילונים פחות. מקרב 
במקרה  שמדובר,  סבורים   )53%( כמחצית  עיקרי,  כמרכיב  ב״דת״  שבחרו  המסורתיים 
גם בקשירת  גדול מאוד  ישנו פער  וכפי שהזכרנו,  שלהם, ב״שמירה של חלק מהמצוות״. 
גדול של חילונים שבחרו ב״דת״ כמרכיב  רוב  ״אמונה באלוהים״ לסל המרכיבים היהודי. 
עיקרי לא אותתו בכך על כוונה להכניס מרכיב של אמונה ליהודיות. לעומתם, רוב מקרב 

המסורתיים )55%( אומרים כי כאשר בחרו בדת התכוונו, בין השאר, לאמונה. 
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יותר על הסולם  למעשה, בתחומים רבים ניכר שהמסורתיים הלא-דתיים נמצאים קרוב 
לקבוצות ה״דתיות״ )ממסורתי דתי והלאה( מאשר לקבוצה החילונית. דוגמה לכך אפשר 
לראות בניתוח השאלות על מסלולי הגיור הדרושים כדי להיעשות יהודי. קודם כול, מקרב 
החילונים, וכמעט רק מהם, יש רבים הסבורים שיהודיות היא עניין ל״הגדרה עצמית״ ולכן 
אין צורך במעורבות של גיור כלשהו כדי להפוך בני אדם ליהודים, אלא די בהחלטת האדם 
עצמו. אבל גם כאשר בוחנים את מי שהשיבו על שאלת הגיור – קרי, מי שסבורים שנדרש 
״שמרנים״  היותר  החילונים  )שאלה  יהודים  להיות  כדי  עצמית  בהגדרה  די  ושאין  גיור 
)כ-73% מקרב המשיבים החילונים  - אפשר לראות שרוב גדול מהחילונים  בהקשר זה( 
לשאלת מסלולי הגיור( סבורים שדי בגיור ״כלשהו״ כדי להיעשות יהודים. לעומתם, רוב 
או  אורתודוקסי  גיור  על  מצביעים  אלא  כלשהו,  גיור  מקבלים  אינם   )57%( המסורתיים 

קונסרבטיבי בלבד ככאלה שמקובלים עליהם. 
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דאגה לכל היהודים
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השלכות מדיניּות
מיזם מיהו יהודי נערך כמהלך של בירור רעיוני, שמטרתו העיקרית הבנה טובה ומחודדת 
יותר של היבטים של זהות יהודית בישראל. לחלק ניכר מהתובנות והעובדות שעולות ממנו 
אין בהכרח השלכות שצריכות להוביל לשינוי במדיניות בתחום כלשהו. באופן כללי יותר 
ראוי גם להתריע כי במקרים רבים בעבר התברר שכאשר נעשים ניסיונות לנתב תהליכים 
של זהות לכיוון מסוים באמצעים של מדיניות - אם בחקיקה, אם במסגרות חינוכיות ואם 
הן  קרובות  לעיתים  טובות.  אינן  התוצאות   - ממשלתית  או  מוסדית  מדיניות  בהתוויית 

מובילות להחרפה של מתחים מיותרים ללא צורך.

שאפשר  הפרק  על  העומדות  סוגיות  לכמה  שנוגעות  תובנות  עולות  מהמחקר  זאת,  עם 
לנסות ולחלץ מהן גם המלצות מדיניות. 

המלצה ראשונה: סעיף הנכד בחוק השבות

כבר  מחברותיה  שאחדות  חדשה,  קואליציה  מורכבת  שבישראל  בשעה  מושלם  זה  דוח 
הודיעו שבכוונתן לפעול לשינוי חוק השבות כך שלא יאפשר עוד כניסה ואזרוח של  נכדי 
יהודים. מדובר בכמה מיליונים של זכאים לשבּות לפי החוק הנוכחי )בתלות בסוג השינוי 
– הוא עשוי להשפיע על מספר משוער של בין 3 מיליון זכאים ל-10 מיליון(. אין מחלוקת 
על כך שכבר כיום יש בישראל כחצי מיליון א.נשים שעלו מכוח חוק השבות ואינם מוכרים 
כיהודים על פי ההלכה ועל פי הדין הישראלי הנוהג. אין מחלוקת על כך שבשנים האחרונות 
שיעורם של העולים מכוח חוק השבות שאינם יהודים על פי ההלכה והחוק הישראלי גבוה 
משיעור העולים המוכרים כיהודים בישראל. על פי נתוני דוח מרכז המחקר והמידע של 
ב-30 השנים שחלפו מאז פתיחת שערי העלייה מברית המועצות, שהיא עיקר  הכנסת, 
 1990 בשנת  מ-93%  העולים  מקרב  כיהודים  המוכרים  שיעור  צנח  לישראל,  העלייה 

ל-28% בלבד ב-2020.  

השאלה כיצד לנהוג במצב זה אינה עובדתית, אלא עקרונית-אידיאולוגית. גישה אחת היא 
העלאת   – תכליתו  את  מממש  אינו  במתכונתו  ושהחוק  תקין  אינו  הנוכחי  הדברים  שמצב 
מי שמוכרים כיהודים בישראל. יותר מזה, החוק מביא לגידול מואץ של קבוצת אוכלוסייה 
שיש מחלוקת על מידת השייכות שלה לכלל היהודי. על כן, על פי גישה זו, יש לשנותו. גישה 
אחרת היא שהעולים לישראל, שלחלקם זיקה אישית-משפחתית-תרבותית ליהדות וכולם 
״מזרע ישראל״, מתערים ברוב היהודי, תורמים לשגשוג החברה ועוברים תהליך הדרגתי 
של ״גיור סוציולוגי״, שעם הזמן שוחק את הפערים התרבותיים בין עולים זכאי חוק השבות 
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שאינם יהודים הלכתית )על פי הפרשנות האורתודוקסית( לבין יהודים לפי ההלכה. דוח זה 
עוסק בתיאור העמדות של יהודים בישראל, ולכן אין לדעתנו להסיק ממנו מסקנה נחרצת 
הנוגעת לשאלה אם ראוי או לא-ראוי לשנות את חוק השבות. עם זאת, נבקש להצביע על 

כמה שיקולים שיש להתחשב בהם בטרם החלטה בדבר שימור או שינוי של חוק השבות.

שיקול ראשון: חקיקה תביא להחרפת המתח הקיים כבר היום בנוגע לחצי מיליון אזרחים 
ישראלים, עולים שאינם מוכרים כיהודים ומוגדרים ״חסרי דת״. אלה עלולים להיות מוצגים 
– גם אם בדיעבד – כמי שִאזרוחם ועלייתם עומדים בסתירה לאתוס של מדינת ישראל, 
ובכך יוצב קושי על התערותם בחברה הישראלית ותיפגע תחושת השייכות המלאה שלהם 
לחברה היהודית בישראל. הכרחי להביא בחשבון את גורלם ומעמדם של ישראלים אלה, 

שלרבים מהם זהות ישראלית-יהודית מובהקת. 

יהודי  עם  התייעצות  ותוך  באחריות  ייעשה  שלא  השבות  בחוק  שינוי  כל  שני:  שיקול 
התפוצות ייצור קושי, ואולי גם עימות, עם קהילות יהודיות בחו"ל. מול הנימוקים התומכים 
בשינוי,  תומכים  שאינם  חשובים  נימוקים  ישנם  הנוכחית  במתכונתו  השבות  חוק  בשינוי 
כיצד לעצב חוקים הנוגעים להגירה לישראל  כי ההחלטה  וגם אם בסופו של דבר ברור 
היא זכות מיוחדת ישראלית, נכון יהיה שהדיון בעתידו של חוק יסודי כחוק השבות יתנהל 

באמצעות שיח מקיף ומכבד עם קהילות יהודי התפוצות. 

שיקול שלישי: יש להביא בחשבון את העובדה ששינוי בחוק השבות, גם אם יתרחש לאחר 
דיון מכבד עם  יהודי התפוצות, עלול לפגוע בקבוצות נרחבות של מי שמזדהים עם מדינת 
ישראל ורואים את עצמם כיהודים. חלק גדול מהתמיכה בישראל ומפוטנציאל העלייה אליה 
מקורו במשפחות יהודיות עם זיקה לישראל, שבהן פרטים עם ובלי הורים יהודים וכולם חלק 
בלתי נפרד, רצוי ומוערך מהמשפחה. המכון למדיניות העם היהודי מפציר בכל המעורבים 
בדיון על חוק השבות לנהל אותו באחריות ובמתינות ומתוך כבוד לעמדות של כלל היהודים, 

שיש ביניהם, כפי שדוח זה מוכיח, הבדלים גדולים בהבנה של משמעות היהודיות בימינו. 

שיקול רביעי: מקצת מהתמיכה בשינוי חוק השבות מקורה באי-אמון בטיבה של הזיקה 
יהודים״ רבים שיש להם  ואולם בפועל, בעולם יש ״נכדי  של חלק מזכאי השבות ליהדות. 
ושעבורם העלייה, או הזכות לעלייה, איננה תמרון לשיפור רמת החיים  זיקה לעם היהודי 
אלא ביטוי של זהות זו. לפיכך יש לבחון אם ניתן לעצב את מדיניות העלייה לישראל בדרך 
שתבחין בין שתי הקבוצות, לאו דווקא באמצעות שינוי חוק השבות אלא באמצעות הטיה 
ימנע את  ומיקוד של משאבי עלייה. שינוי במדיניות שישיג את התוצאה הרצויה למחוקק 
המשבר הכרוך בשינוי חוק סמלי וחשוב כחוק השבות ויאפשר המשך עלייה של מי שיש להם 

זיקה ורצון אמיתי להשתייך לעם היהודי, גם אם הם אינם מוכרים ככאלה )טרם גיורם(. 
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עם  אותה  ולכרוך  כוללת  ראייה  מתוך  השבות  חוק  בסוגיית  לעסוק  ראוי  חמישי:  שיקול 
״עסקת חבילה״ שתכלול גם צעדים אחרים, כאלה שיביאו לידי ביטוי והדגשה את המחויבות 
של מדינת ישראל לעם היהודי ואת המשך הדבקות של המדינה בקשר חי ואמיתי עם כלל 

היהודים בעולם. 

המלצה שנייה: ״דרגות״ של יהודיות בתוך ישראל

שלא במפתיע, מיזם מיהו יהודי חושף פערי זהות משמעותיים בתוך החברה היהודית 
בישראל, ולאלו יש השלכות ממשיות על יחסים חברתיים, הכרה וקבלת האחר. הדבר 
נכון בעיקר בהתחשב במספר הגדול של זכאי חוק השבות שאינם יהודים על פי עמדת 
זו מתערה בחברת הרוב  גיור. קהילה גדלה  ואינם פונים לאפיק של  הרבנות הראשית 
היהודית ומביאה לידי ביטוי בפועל את המחלוקת הזהותית. בנות ובני הקהילה, ובוודאי 
היהודית  בקהילה  מקום  למצוא  יכולים  כיהודים,  עצמם  את  רואים  שכבר  מהם  אלה 
היא  זה  מהלך  תוצאת  יהודיות.  של  הלכתיות  בהגדרות  מדקדקת  שאיננה  החילונית, 
ריבוי של מה שיהודים הלכתיים יגדירו כ״נישואים מעורבים״, ולמעשה הקמת משפחות 
אחר  גדול  שחלק  בעוד  יהודיותם,  את  מקבל  החילוני(  )בעיקר  מהציבור  גדול  שחלק 
של  שלילית  תווית  זו  לקביעה  מצמיד  אף  ולעיתים  לא-יהודים,  בהם  רואה  מהציבור 

״התבוללות״ או ״סכנה״.37 

מצב זה מזמין אתגרים בכמה מישורים:
האחד: החרפת היחסים החברתיים עם קבוצת עולי חוק השבות, שעלולים להחמיר בגלל 

מאבקים על הכרה ולגיטימיות של קבוצות שונות;
בזיהוי המרכיבים  ניכרים  ו״דתיים״ בגלל פערים  ״חילונים״  בין  השני: החרפת המתחים 

העיקריים של זהות יהודית והשלכותיהם;
החברתית  ברמה  להתחבר  שונות  קבוצות  של  היכולת  של  בפועל  שחיקה  השלישי: 

והמשפחתית, ולמעשה פיצול החברה היהודית על פי קטגוריות שונות של יהודיות. 

הפתרונות שאפשר להציע למצב זה דומים למדי לאלה שהוצעו בסעיף הקודם, אך כמו 
בשאלת היחסים עם יהודי העולם, גם האתגר הזה אינו פשוט להתרה, משום שכרוכות 
בעצמם  רואים  שכבר  מי  כבדות.  עקרוניות  סוגיות  גם  המעשיות,  השאלות  מלבד  בו, 
יהודים, או שאינם סבורים שיש חשיבות מיוחדת להכרה בהם כיהודים, לא ירצו לקבל 
לעומת  אחרות.  קבוצות  של  בלגיטימציה  לזכות  כדי  ״התייהדות״  של  עול  עצמם  על 
זאת, מי שרואים את עצמם כפופים לכללים נוקשים של השתייכות, לא מרגישים שיש 
ביכולתם להתגמש מעבר לסף מסוים לשם קבלת הלגיטימיות של מי שאין להם עניין 
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מיוחד בכפיפות לכללים הללו. התוצאה היא תהליך מתגלגל, ולכאורה בלתי נמנע, של 
פיצול )אלא אם מניחים שבשלב כלשהו המציאות הדמוגרפית תכתיב שינוי תודעתי או 

תבטל את הבעיה(.  

כמובן, אחד הפתרונות המוצעים לאתגר זה הוא פתרון הגיור, שהוא נושא הסעיף הבא. 

המלצה שלישית: גיור בישראל

כרבע מהיהודים בישראל סבורים שהגדרה עצמית מספיקה לאדם כדי להיחשב יהודי. 
ובכל  ליהודי.  להיות  כדי  בגיור  צורך  שיש  וקובעים  בהמשך  עצמם  את  סותרים  חלקם 
זאת, אין לטעות בסנטימנט: יהודים רבים – גם אם לא הרוב – אינם רואים בהליך של 
גיור מהלך הכרחי, ודאי שלא בגיור מסוג מסוים )אורתודוקסי(, שלא לדבר על מחמיר. 
למעשה, רק מיעוט מהיהודים מתעקשים על גיור אורתודוקסי, שהוא הגיור הנוהג היום 

בישראל למי שמעוניינים להינשא על פי חוק )כלומר, להינשא ברבנות(. 

הפער שנוצר, ומתרחב, בין העמידה של קבוצות אורתודוקסיות על גיור על פי גרסתן 
)ולעניין זה לא חשוב אם מדובר בגיור אורתודוקסי על פי שיטה או זרם זה או אחר( לבין 
תחושת רוב היהודים שגיור הוא או לא הכרחי כלל )כי מספיקה הגדרה עצמית(, או הכרחי 
אבל לאו דווקא באמצעות רב אורתודוקסי הוא פער שיש לו השלכות בכמה מישורים. 
קודם כול, השלכה על היחסים של הציבור עם הממסד המגייר, שנתפס כממסד הכופה 
את שיטתו, שיטת המיעוט, על הרוב. ועוד, השלכה על הנכונות של ישראלים להתגייר, 
או התביעה שלהם שהגיור יהיה מקובל על הממסד המגייר העיקרי. כפי שניתן לראות 
 )90%( מוחץ  רוב  ועל  היהודים,  רוב  על  מקובל  רפורמי  בגיור  שהתגייר  מי  בנתונים, 
לא  ואם  כזה,  יהודי  ״לגייר״  צורך  יראו  לא  אלה  יהודים  ממילא,  כ״יהודי״.  מהחילונים, 
יוכלו להינשא לו משום שהרבנות, או מישהו אחר, אינם מכירים בגיור שלו, רבים מהם 

יעקפו את המכשול בנישואים מחוץ לרבנות או בחיים ללא נישואים מוסדרים. 

כיום, רוב הפתרונות המוצעים ממסדית לפתרון אתגרי הגיור, שנוגעים בעיקר לעולים לפי 
חוק השבות המוגדרים ״חסרי דת״, עודם מתמקדים בהליך על פי השיטה האורתודוקסית. 
הנתונים המופיעים במחקר אינם מצדיקים את ההנחה שהרחבת הליך זה )כפי שהוצע 
על ידי שר הדתות מתן כהנא גם לרבני ערים(, או הקלה עליו )בתקווה שרבנים מסוימים 
מי  רוב  המתגיירים.  בשיעור  משמעותי  לשינוי  יביאו  תובעני(,  פחות  הליך  לקיים  יסכימו 
שמשתייכים לקבוצת ה״חסרי דת״ מקימים משפחות בינם לבין עצמם או עם ישראלים 
חילונים שאינם רואים צורך בהליך גיור, וגם אם כן - יסתפקו בהליך ״כלשהו״ )כשלושה 

מכל ארבעה חילונים הגורסים שיש צורך בגיור(.
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ההשלכות המדיניות של מסקנה זו הן כדלקמן:

למהלכים לשינוי מתכונת הגיור בכנסת ובממשלה יש אולי חשיבות מתוקף עצמם . 	
על  ויכוח  ישנו  אך  זה(,  בהקשר  הרבנות  מונופול  את  להחליש  שמבקשים  )למי 
השאלה אם יביאו לקפיצה משמעותית במספר הגיורים או לעידוד משמעותי של 

״חסרי דת״ להתגייר )בגיור אורתודוקסי או אחר(.

עלייה . 	  – הראשון  סבירים.  תרחישים  משני  אחד  בחשבון  לקחת  יש  אלה  בנסיבות 
גדולה ונמשכת בשיעור היהודים שאינם נישאים באופן רשמי )משום שאינם יכולים 
להינשא ברבנות, שהיא המסלול המותר היחיד(. השני – לחץ גובר, עד להכרעה, 
למיסוד נישואים אזרחיים או חלופות אחרות, שיאפשרו חיים משותפים של זוגות 

שהרבנות אינה מכירה בהם כיהודים. 

מגזרים  אך  ״יהודיות״  משפחות  בעצמן  שיראו  המשפחות  של  מספרן  כך,  או  כך 
מסוימים יראו בהן משפחות ״מעורבות״ צפוי לעלות, מה שיחדד מתחים הקיימים גם 
כיום על רקע תביעות להכלה ולהדרה של ישראלים ולא-ישראלים על רקע מחלוקת 

בדבר יהודיותם. 

המלצה רביעית: המרחב היהודי

הכלל,  על  ביותר  המקובל  המקום  לו  שנמצא  מה  היהודיים,  הזהות  מרכיבי  מכלל 
והפחות מעורר מחלוקת, הם החגים והמועדים. יהודים ישראלים שיש ביניהם מחלוקת 
עזה על מרכיבי זהות עקרוניים שקשה מאוד לגשר עליהם, עודם סבורים שציונם של 
זה, הגם שאיננו מפתיע לאור מחקרים  ליהודיותם. ממצא  ביטוי  נותן  ומועדים  חגים 
קודמים )ובעיקר המחקר ״יהדות ישראלית״ של המכון למדיניות העם היהודי(, צריך 
להניע מוסדות וארגונים לפעולה משותפת שמטרתה לקדם את נוכחותם הנעימה של 
מועדים יהודיים במרחב הישראלי הפרטי והציבורי. יש לקוות שהשתתפות פעילה של 

הציבור בציון המועדים תביא לאחת משתי תוצאות חיוביות אפשריות: 

האחת, עבור מי שימשיכו לראות בהגדרה ההלכתית את הבסיס העיקרי להשתייכות, 
היא תקהה, לפחות במרחב הציבורי, את תחושת הזרות כלפי מי שהם רואים כ״ספק 
חלק  הנוטלות  אלה,  קבוצות  עם  גם  הפחות  לכל  חלקית  הזדהות  ותאפשר  יהודים״ 

פעיל במרחב היהודי. 
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היטמעות  תאפשר  היא  הלכתית,  בהגדרה  דוגלים  שאינם  מי  של  במקרה  השנייה, 
״התבוללות״  כדי  עד  יהודי,  במרחב  הלכתית״  ״יהודיות  שאינן  הקבוצות  של  מהירה 
יחליטו  )שאולי  הלכתיים  יהודים  עבור  קשיים  יעורר  כזה  מצב  כמובן,  בתוכו.  מלאה 
לקיים ספרי יוחסין כדי לקיים יהודיות על פי תפיסתם(, אבל לחלקים ניכרים בחברה 

היהודית-ישראלית יינתן מענה תרבותי-חברתי סביר למצב מורכב. 

בהנעת תהליכים כאלה יש לשים לב במיוחד לסוג התחושות המתעוררות בישראלים 
המכון  בהמלצות  יהודית.  לפעילות  המתקשרים  ובמונחים  בשפה  שימוש  לנוכח 
בהערכה השנתית האחרונה )2021( נכללה הטענה כי ״על הממשלה החדשה לעודד 
מהלכים המאפשרים גיבוש של זהות יהודית שאינה דתית״. טענה זו מתחזקת לנוכח 
ללמוד  יהודים  של  יותר  הרבה  גבוהה  נכונות  ישנה  כי  הדגים  הוא  הנוכחי.  המחקר 
מהמקרים  בחלק  שלפחות  שברור  אף  תורה״,  ״ללמוד  מאשר  יהודיים״  ״טקסטים 
המשמעות המעשית של פעולות אלה יכולה להיות זהה. כלקח מדוגמה זו, ודוגמאות 
אחרות, על מתכנני פעילויות החגים לנקוט שפה של תרבות יהודית יותר מאשר שפה 
של דת יהודית, בעיקר כאשר מדובר בפעילויות המכוונות לקהל החילוני והמסורתי-
לא-דתי, שיש לו הסתייגות, לעיתים משמעותית, מכל מה שמצלצל בשפה דתית )כך, 

משום שבישראל הדתיות היהודית נקשרת, שלא בטובתה, לזירה הפוליטית(. 

מסלולים של זהות
בשרטוט הבא, ובטקסט הנלווה אליו, תוכלו לעקוב אחר מסלול התשובות של חמישה 
מהמשיבים לסקר. השמות אינם השמות המקוריים, אבל תוואי התשובות זהה למסלול 
של חמישה משיבים ישראלים שהשתתפו במחקר. במכוון נבחרו כנקודות מוצא חמש 
מחמשת  ואחת  אחד  כל  יהודיות.  של  העיקרי״  ״המרכיב  לשאלת  שונות  תשובות 
המשיבים ענה אחרת לשאלה זו, ומשם המשיכו הדרכים להתפצל ולהתאחד בנקודות 
כמו  המשיבים  שיעור  את  מבטאים  החיצים  שליד  האחוזים  הבאות.  בשאלות  שונות 
אחריהם  עוקבים  שאנחנו  המשיבים  מהמקרים  בחלק  שאלה.  לכל  שלנו  המשיב/ה 
מענה  נותנים  חלקם  מיעוט.  לתשובת  פונים  הם  מהמקרים  בחלק  הרוב,  עם  נמנים 
דומה מאוד לאורך הדרך, חלקם שונים, אם משום שנשאלו שאלות אחרות, אם משום 
שהשיבו תשובות אחרות. לשם הבהרה: המסלול המוצג כאן הוא רק חלק מהמסלול 
המלא של הסקר. זה החלק שבו המשיבים התפצלו לעיתים מתשובות שונות לשאלות 

עוקבות שונות. 
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יהודי אחד: המסלול של שמי

שמי נולד בישראל בשנת 2000. הוא חילוני, אשכנזי ומצביע למפלגות מרכז-שמאל. 
בבחירות האחרונות הצביע ליש עתיד. בעיניו, יהודיות היא קודם כול תרבות. בזה הוא 
דומה ל-33% מהחילונים מצביעי מרכז-שמאל ושמאל. השקפתו על מה שמגדיר את 
התרבות הזאת אינה אופיינית לשאר המשיבים שבחרו בתרבות כמרכיב העיקרי של 
יהודיים  חגים  לחגוג  משמעה  יהודית  שתרבות  הרוב  דעת  עם  מסכים  הוא  היהדות. 
וכמו   ,)72%( משמעותי  כמרכיב  הנביאים״  ברוח  מוסריים  ב״חיים  בחר  וגם   ,)76%(
הרוב לא בחר באוכל יהודי כמרכיב משמעותי )79%(. אבל הוא נמנה עם המיעוט של 
מי שאומרים שתרבות יהודית משמעה דיבור בעברית )46%( וחיים לצד יהודים אחרים 
)30%(. הוא לא בחר )ו-59% כן בחרו( באפיון התרבות כ״לימוד טקסטים והיסטוריה 

יהודית״.

שמי הוא מהמעטים, יחסית, הסבורים שהגדרה עצמית היא הקובעת האם אדם יהודי 
או לא )28%(, בלי צורך בקריטריון נוסף. אבל מקרב מי שבחרו ביהדות כתרבות, זה 
יהודי  יכול להיות  )52%(. מצד שני, הוא סבור שאדם איננו  לא מיעוט – זה רוב קטן 
ועוד משהו, כמו בודהיסט או קתולי. בזה הוא נמנה עם מיעוט של 7% ממי שנשאלו 
את השאלה הזאת. שמי סבור שכל מי שמגדיר את עצמו יהודי הוא יהודי, אבל כמו 
הרוב המכריע של הנשאלים )75%(, הוא רוצה שגם לאלה תהיה תחושת שייכות לדת, 
גיור איננו הכרחי כדי שאדם  ללאום או לתרבות היהודית. השקפתו של שמי שלפיה 
יהפוך ליהודי משותפת לרוב המשיבים המגדירים יהודיות כערכים, תרבות או לאום. 
יהודיות כדת או מוצא אתני, מאמינים שגיור  רוב הנשאלים המגדירים  לעומת זאת, 
הכרחי כדי להפוך אדם ליהודי. קשר זה מודגם בתרשים. שמי נמנה גם עם מיעוט קטן 
)13%( הסבורים שאין כלל צורך בסטנדרט אחיד ליהודיות. לטעמו, אין בעיה שמישהו 

ייחשב ליהודי בקהילה אחת וללא-יהודי בקהילה אחרת. 
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יהודייה אחת: המסלול של אורית

הכירו את אורית. נולדה בישראל ב-1993, מזרחית, ימנית, חילונית-מסורתית ובוחרת 
הנפוצה  העמדה  זו  מוצא.  של  עניין  בעיקר  זה  יהודי  שלהיות  מאמינה  אורית  ליכוד. 
ביותר בקרב המשתתפים, אם כי רק 26% מהנשאלים מסכימים איתה. בקרב תומכי 
כמוצא  יהודיות  של  העיקרי  המרכיב  את  המזהים  הנשאלים  שיעור  אורית,  כמו  ימין, 
עולה ל-40%. למעשה, כאשר אנו מחפשים מתאם בין הגדרות של זהות יהודית לבין 
מהימין  שזזים  ככל  ומוצא.  ימניות  של  הוא  ביותר  הגבוה  המתאם  פוליטיות,  עמדות 
לכיווון המרכז והשמאל, כך הבחירה במוצא יורדת, בערך ב-10% בכל תזוזה )מימין, 

לימין-מרכז, למרכז, לשמאל-מרכז, לשמאל(. 

אומרים שיהודים זה בעיקר עניין של מוצא אתני
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כמו רוב גדול ממי שאומרים שיהודיות היא בעיקר עניין של מוצא )65%(, אורית סבורה 
היא  בסקר  הפיקטיביות  מהדמויות  מי  נשאלה  כאשר  יהודייה.  אמא  משמעו  שמוצא 
דמות של יהודי ומי אינה דמות של יהודי, אורית הייתה עקבית וזיהתה כיהודים רק את 

מי שיש להם אם יהודייה.

אורית לא מאמינה שמישהו או מישהי יכולים להיות יהודים ולהחזיק בזהות נוספת. בעניין 
 30% רק  יהודיות,  של  המרכזי  כמרכיב  ב״מוצא״  הבוחרים  מקרב  במיעוט.  היא  הזה 
מהנשאלים מסכימים עם אורית בנקודה הזאת. מצד שני, אם נתמקד רק במשיבים, כמו 
אורית, הסבורים שיהודיות נקבעת על ידי האם בלבד, אורית עוברת מהמיעוט לקבוצה 

הגדולה יותר של משיבים )44%(, המסכימים שאי-אפשר להיות יהודי ״ועוד משהו״.

אורית מקבלת רק גיור אורתודוקסי כבר תוקף. זו דעה המשותפת לרוב הנשאלים 
מסוגה )61%(, קרי מי שסבורים שיהודיות היא עניין של מוצא. ובעיניה, גיור אורתודוקסי 
של  הגדולה  לקבוצה  משתייכת  היא  בזה  הראשית.  הרבנות  על  שמקובל  גיור  הוא 

משיבים )כ-45%( על שאלת הגיור.

בעולם  וליהודים  בישראל  שליהודים  סבורים  כשליש,  בישראל,  מהיהודים  מיעוט 
צריכים להיות אותם כללים ואותם גופים שיחליטו מי יהודי ומי לא. אבל זה לא המצב 
גיור של הרבנות כתנאי להכרה ביהודיות.  של אורית, ולא המצב של רוב מי שרוצים 
70% ממי שבוחרים ברבנות כבעלת הסמכות לגייר, סבורים שלכלל היהודים בעולם 

צריכים להיות כללים ומוסדות הכרעה משותפים בשאלת היהודיות. 

עלילת הסחף שלהלן מציגה את זרימת המשיבים דרך השאלות של איזה סוג המרׂות 
הם מכירים, אילו המרות אורתודוקסיות הם מכירים, והאם צריכה להיות סטנדרטיזציה 
של כללים. אנו רואים, למשל, ש-59% מאלה שמכירים רק בגיור אורתודוקסי רוצים גם 
גוף שלטוני מאוחד וגם אותה מערכת כללים, בעוד שהדבר נכון רק לגבי 32% מאלה 
שמכירים גם בגיור שמרני. באופן קצת סותר, אנו מוצאים ש-20% מאלה שמזהים כל 

סוג של המרה עדיין מציינים שהם רוצים לראות סטנדרטיזציה של הכללים.

יהודיות,  של  העיקרי״  ב״מרכיב  בבחירה  נפתח  לאורית  שצירפנו  הזרימה  תרשים 
והוא ממשיך לעבור איתה ועם מי שהשיב כמוה )הקו התכלת( דרך התחנות הבאות 
בשרשרת השאלות. במקביל, הוא מאפשר לראות כיצד התפצלו קבוצות אחרות של 

משיבים דרך האפשרויות השונות. 
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יהודי אחד: המסלול של בני 

לחלוטין״  ״חילוני  עצמו  את  מגדיר  ב-1952,  לישראל  מחוץ  נולד  הוא  בני.  את  הכירו 
ובבחירות  השמאל,  למפלגות  מצביע  הוא  כלל  בדרך  הפוליטי.  המרכז  עם  ומזוהה 
האחרונות הצביע לכחול לבן. בני סבור שהמרכיב העיקרי של יהודיות הוא הלאום. זו 
)מקרב  23% מהמשיבים  ובחרו בה  הייתה התגובה השנייה בשכיחותה בסקר שלנו, 
נשאלים  ״תרבות״(.  לאחר  בשכיחותה  השנייה  הבחירה   ,27% בה  בחרו  החילונים 
 ,)27%( היהודיות  של  העיקרי  כמרכיב  ״לאום״  על  להצביע  נוטים  הפוליטי  מהמרכז 
של  כמו  בני,  של  התשובה  בלאום,  מתכוונים  הם  למה  לומר  מתבקשים  הם  וכאשר 
שני שלישים מהנשאלים, הייתה ״חיבור ליהודים באשר הם״. בני, כמו רוב הנשאלים 
בישראל  תמיכה  בהכרח  משמעה  היהודי  ללאום  שהשתייכות  מאמין  אינו  האחרים, 

)38% מהמשיבים ״לאום״ בחרו בתמיכה בישראל כמרכיב של ההגדרה של לאום(.

את  הרואים  אלו  מקרב  יותר  עוד  גדול  רוב  וכמו   ,)63%( המחקר  משתתפי  רוב  כמו 
ללא  כיהודי  מזדהה  שפשוט  מי  את  כיהודי  מקבל  לא  בני   ,)70%( כלאום  היהדות 
תנאים או דרישות. הוא מאמין שיהודי הוא מי שיש לו אם יהודייה, הדעה הנפוצה בקרב 

המשיבים, ובמיוחד בקרב מי שרואים ביהדות בעיקר לאום )46%(.

היא  שיהדות  שסבורים  מי  רוב  עם  מסכים  ובכך  ליהדות,  גיור  של  סוג  כל  מקבל  בני 
בעיקר לאום )55%(, אבל לא עם רוב מי שאומרים שיהדות היא בעיקר מוצא. רק 27% 
ממי שאומרים שהיהדות היא בעיקר מוצא מקבלים כל סוג של גיור. על השאלה האם 
צריכה להיות האחדה של כללי יהודיות לכל היהודים בעולם, בני משיב כמו רוב חברי 
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 הרבנות
 הראשית 
לישראל

חלק מהגיורים
 כל גיור 

אורתודוקסי 

אורתודוקסי או 
קונסרבטיבי

 כל גיור 
לאאורתודוקסי 

אין
צורך

תלוי

גם
וגם

מה מגדיר 
״יהודים״

האם אפשר 
להיות יהודי 
ועוד משהו

האם צריך גיור 
כדי להפוך 

ליהודי

רק גיור 
אורתודוקסי 

האם יהודיות 
מחייבת כללים 

אחידים בכל העולם

האם יהודיות 
מחייבת 
בלעדיות
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קבוצת ה״לאום״. הוא בעד האחדה של כללי השתייכות ללאום היהודי, אבל לא בעד 
רשות מרכזית אחת שתהיה לה סמכות לקבוע מי עמד בכללים עבור כל היהודים. 

יהודייה אחת: המסלול של אביבה

אביבה היא ישראלית שמגדירה את עצמה ״חילונית לחלוטין״. ילידת 1972 ומזהה את 
עצמה כ״מרכז-שמאל״, ממוצא עדתי מעורב. היא הצביעה למפלגת העבודה, והיא 
משתייכת למיעוט )13%( שאמרו שיהודיות היא בעיקר עניין של ערכים )להלן: ״יהודים 
ערכיים״(. למרות שמשיבים חילונים המזוהים עם השמאל נוטים יותר מאחרים לבחור 
ב״ערכים״, זו עדיין דעה לא שכיחה גם בקבוצה הזאת. רק 17% ממי שהם )1( חילונים 

ו-)2( שמאל מסכימים עם הבחירה הזו.

מהם:  אחד  הנשאלים.  שאר  כל  לבין  ״ערכיים״  יהודים  בין  בולטים  הבדלים  כמה  יש 
שנדרש  היחיד  הקריטריון  היא  עצמית  שהגדרה  סבורים  אביבה,  כולל  מהם,   64%
לאדם כדי לקבוע שהוא/היא יהודים. רוב גדול של היהודים )כ-70%( לא מסכימים עם 

העמדה הזאת.

בלבד,  עצמית  הגדרה  של  עניין  היא  שיהודיות  שגרסו  אחרים  ומשיבים  אביבה,  את 
אם  לשאלה  קשר  ללא  יהודי,  לעצמו  קורא  שפשוט  אדם  לכל  יחסם  זה  אם  שאלנו 
המשיבים  שאר  כל  וכמעט  אביבה  גיור.  של  תהליך  עבר  אם  או  יהודים  הורים  לו  היו 
)96%( אמרו שכן – זו כוונתם. כאשר ביקשנו לברר למה הכוונה ב״הגדרה עצמית״, 
18% אמרו שמדובר בהצהרה בלבד, 76% אמרו שיש צורך בתחושת שייכות לתרבות 
היהודית, לדת או ללאום, 6% אמרו שצריך גם ״אורח חיים״ יהודי. אביבה השיבה כמו 

הרוב )תחושת שייכות(. 

אביבה סבורה כמו רוב הנשאלים )71%, 75% מהיהודים ה״ערכיים״( שאפשר להיות 
יהודי ועוד משהו. במקרה שלה, יהודי ונוצרי, מוסלמי, צרפתי, בודהיסט או אתאיסט. 
אביבה לא מאמינה שאפשר להיות יהודייה וסיינטולוגית. מעניין לציין שמספר המשיבים 
שאמרו שאפשר לשלב יהודיות וסיינטולוגיה היה הנמוך ביותר )58%( לעומת שילובים 

אחרים.

שסותרת  תשובה  זו  יהודי.  יהיה  שמישהו  כדי  בגיור  צורך  יש  שלדעתה  אמרה  אביבה 
את הקביעה שאפשר להסתפק בהגדרה עצמית, ושונה מזו של רוב היהודים הערכיים 
בגיור  צורך  שיש  שסבורים  הערכיים  היהודים  עם  הסכימה  אביבה  זאת,  עם   .)77%(
בקביעה שאם כבר גיור – אז כל גיור מקובל עליה )80%(. יהודים ערכיים פתוחים לכל 
גיור פי שניים משאר המשיבים לשאלת הגיור, שרק 40% מהם מקבלים כל צורה של גיור.
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נספחים
נספח 1: נתונים על המחקר

שנתוניהם  המחקר  קבוצת  משתתפי  של  החלוקה  את  לראות  אפשר  הבא  בלוח 
שוקללו בדוח זה )2,500 ישראלים, יהודים על פי הגדרה עצמית(, בחלוקה למגזרים 
על פי דתיות בהתאם לנתוני הלמ"ס. מכיוון שהסקר כלל שאלות רבות, בשני חלקים 
מרכזיים, כללנו נתונים על מי שהשלימו את כלל שאלות הסקר ועל מי שהשלימו את 

חלקו הראשון בלבד. 

השתתפו אך לא 
השלימו את הסקר

השלימו את כל 
הסקר

שיעור בכלל 
האוכלוסייה

 

58% 56% 44% חילונים

16% 13% 21% מסורתיים לא כל כך דתיים

5% 6% 13% מסורתיים דתיים

16% 18% 12% דתיים

5% 8% 10% חרדים

הנרשמים לאתר המדד, שכל משיבי שאלון מיהו יהודי נמנים עמם, כוללים כ-20,000 
הראשונים,  הנרשמים  כ-10,000  של  הבאה  בהשוואה  לראות  שניתן  כפי  ישראלים. 
היהודי,  העם  למדיניות  המכון  של  ישראלית״  ״יהדות  המחקר  נתוני  מול  שנעשתה 
פאנל רחב זה של נרשמים איננו מייצג במדויק את החלוקה המגזרית בחברה היהודית 
בישראל )במקרה זה, החלוקה היא לשבעה מגזרים( ונוטה במובהק לקוטב החילוני. 
עם  פוקס(.  קמיל  הפרופ׳  ידי  על  )שנעשה  ושקלול  עיבוד  מחייבות  התוצאות  כן  על 
אחד  מכל  משיבים  של  מספקת  דגימה  מאפשר  והמשתתפים  הנרשמים  ריבוי  זאת, 

מהמגזרים. 



המכון למדיניות העם היהודי 66

החלוקה בפועל לפי מחקר 
יהדות ישראלית

נרשמי אתר המדד שבעה מגזרים

28% 41.84% חילוני לחלוטין

21% 26.88% חילוני קצת מסורתי

19% 7.51% מסורתי

5% 7.22% דתי ליברלי

10% 6.44% דתי

7% 5.27% דתי תורני

9% 4.84% חרדי
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נספח 2: מקבץ נתונים

כלל 
המדגם

חילונים מסורתיים 
לא כל כך 

דתיים

מסורתיים 
דתיים

דתיים חרדים מי שאמרו ״מסכימ.ה״

39% 64% 36% 18% 4% 0%

בעיניי, מי ששירתו בצה״ל 
ומגדירים את עצמם 

יהודים, הם יהודים )גם אם 
אין להם הורה יהודי ולא 

עברו גיור(

7% 4% 8% 12% 7% 6%

בעיניי, רק מי שמאמינים 
באלוהים )היהודי( הם 

יהודים

42% 67% 41% 20% 5% 1%

בעיניי, מי שהתחתנו עם 
יהודים ומגדירים את עצמם 
יהודים, הם יהודים )גם אם 

אין להם הורה יהודי ולא 
עברו גיור(

1% 1% 1% 3% 2% 5%
בעיניי, יהודים הם רק מי 

שמקיימים מצוות

13% 14% 21% 15% 6% 3%

בעיניי, יהודים הם רק מי 
שמגדלים את ילדיהם 

כיהודים

16% 19% 22% 15% 8% 3%

בעיניי, יהודים הם רק מי 
שאכפת להם מיהודים 

אחרים
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 סמנו מה בעיניכם כל היהודים צריכים לעשות 
)ומי שלא עושים, הם בעיניכם ״פחות יהודים״(

 כלל 
המדגם

חילונים מסורתיים לא 
כל כך דתיים

מסורתיים 
דתיים

דתיים חרדים  

22% 4% 24% 43% 43% 46%
לצום ביום 

כיפור 

43% 41% 55% 53% 39% 15%

לתמוך 
במדינת 

ישראל 

47% 25% 64% 73% 66% 56%
לעשות ברית 
מילה לבנים 

47% 43% 60% 55% 39% 37%
לציין את 

החגים 

47% 46% 54% 52% 44% 32%
לחיות חיים 

מוסריים 

50% 57% 59% 47% 38% 21%
לזכור את 

השואה  

38% 40% 43% 39% 33% 25%

לדאוג 
לחלשים 

בחברה

15% 3% 16% 28% 27% 32% ללמוד תורה 

24% 13% 30% 35% 36% 35%
לאהוב יהודים 

במיוחד

25% 25% 14% 15% 31% 57%
אף אחד 

מאלה 

בעיניך, האם יהודים זה מצב של ״כן או לא״, או שאפשר להיות גם ״יהודים חלקית״ 
או ״יהודים במידה מסוימת״

כלל 
המדגם

חילונים מסורתיים לא 
כל כך דתיים

מסורתיים 
דתיים

דתיים חרדים

70% 55% 73% 83% 87% 94% כן או לא

30% 45% 27% 17% 13% 6% אפשר חלקית
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נספח 3: השאלון המלא

השאלה ״מיהו יהודי״ מלווה את ישראל ואת שאר העם היהודי כבר עשרות שנים. 
היא הביאה למשברים פוליטיים, חברתיים ומשפטיים. מטרת השאלון המוצג כאן 

היא לבדוק כיצד אתם הייתם מכריעים בשאלה ״מיהו יהודי״. איך נעשה זאת? קודם 
נשחק עם כמה דמויות, וננסה להבין מי מהן יהודי/ה בעיניכם. אחר כך נציג רשימה 

של שאלות. כאשר נסכם את הנתונים, נדע ״מיהו יהודי בעיני היהודים בישראל״.
כשאלה ראשונה, נציג לכם שתיים עשרה דמויות, וכמה עובדות על כל אחת מהן. האם 

בעיניכם אלה יהודים או לא יהודים? אנא סמנו מה דעתכם על כל דמות:

איליה נולד ברוסיה, אמא יהודייה, אבא לא יהודי, אין לו קשר לשום ארגון או מוסד של 
הקהילה היהודית, לא מחשיב את עצמו ליהודי אלא לרוסי אתאיסט.

בעיניי הוא יהודי
בעיניי הוא לא יהודי

קשה לי מאוד להחליט

בטי נולדה בשיקגו להורים לא יהודים, באה לארץ בעקבות אהבה, משרתת בצה״ל, 
לא התגיירה אבל מרגישה יהודייה.

בעיניי היא יהודייה
בעיניי היא לא יהודייה

קשה לי מאוד להחליט

גבע א נולד בירושלים להורים יהודים, היגר לאוסטרליה, מחשיב את עצמו לאוסטרלי 
לא יהודי.

בעיניי הוא יהודי
בעיניי הוא לא יהודי

קשה לי מאוד להחליט

גבע ב נולד בירושלים לאב יהודי, היגר לאוסטרליה, מחשיב את עצמו לאוסטרלי לא 
יהודי.

בעיניי הוא יהודי
בעיניי הוא לא יהודי

קשה לי מאוד להחליט

דנה נולדה בברלין להורים יהודים, נישאה לערבי-ישראלי, גרה בנצרת.
בעיניי היא יהודייה

בעיניי היא לא יהודייה
קשה לי מאוד להחליט
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הלנה נולדה באמסטרדם, נישאה ליהודי, התגיירה באמצעות רב של חב״ד, התגרשה 
מבעלה היהודי, וכבר לא מחשיבה את עצמה ליהודייה.

בעיניי היא יהודייה
בעיניי היא לא יהודייה

קשה לי מאוד להחליט

ולדי נולד בליטא, אמא יהודייה, אבא לא ידוע, מחשיב את עצמו לנוצרי.
בעיניי הוא יהודי

בעיניי הוא לא יהודי
קשה לי מאוד להחליט

זמיר נולד בנתניה, אמא לא יהודייה, התגייר אצל רב רפורמי בישראל.
בעיניי הוא יהודי

בעיניי הוא לא יהודי
קשה לי מאוד להחליט

חמי נולד בתל אביב, הורים יהודים, התחתן עם יהודייה, הם גרים בישראל, מחשיב את 
עצמו לישראלי לא יהודי.

בעיניי הוא יהודי
בעיניי הוא לא יהודי

קשה לי מאוד להחליט

טבי נולד בפריז, הורים לא יהודים, התגייר אצל רב רפורמי בצרפת, התחתן עם לא 
יהודייה.

בעיניי הוא יהודי
בעיניי הוא לא יהודי

קשה לי מאוד להחליט

יעל נולדה בלוס אנג׳לס להורים לא יהודים. החליטה לחיות לפי ערכי מוסר יהודיים.
בעיניי היא יהודייה

בעיניי היא לא יהודייה
קשה לי מאוד להחליט

דניאל התנצר כדי לשרוד בשואה. נשאר נוצרי ובא לגור בישראל, מחשיב את עצמו 
לנוצרי וגם ליהודי.

בעיניי הוא יהודי
בעיניי הוא לא יהודי

קשה לי מאוד להחליט
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באולימפיאדה,  זהב  מדליית  השיגה  בישראל,  גדלה  בוסני,  ממוצא  אתלטית  מרים 
רוצה שיכירו בה כיהודייה )בלי גיור(.

בעיניי היא יהודייה
בעיניי היא לא יהודייה

קשה לי מאוד להחליט

סמנו אם אתם מסכימים או לא מסכימים עם הטענות הבאות:
בעיניי, מי ששירתו בצה״ל ומגדירים את עצמם יהודים, הם יהודים

בעיניי, רק מי שמאמינים באלוהים )היהודי( הם יהודים
בעיניי, מי שהתחתנו עם יהודים ומגדירים את עצמם יהודים, הם יהודים )גם אם אין 

להם הורה יהודי ולא עברו גיור(
בעיניי, יהודים הם רק מי שמקיימים מצוות

בעיניי יהודים הם רק מי שמגדלים את ילדיהם כיהודים
בעיניי, יהודים הם רק מי שאכפת להם מיהודים אחרים

סמנו מה בעיניכם כל היהודים צריכים לעשות )ומי שלא עושים, הם בעיניכם 
״פחות יהודים״(
לצום ביום כיפור

לתמוך במדינת ישראל
לעשות ברית מילה לבנים

לציין את החגים
לחיות חיים מוסריים

לזכור את השואה
לדאוג לחלשים בחברה

ללמוד תורה
לאהוב יהודים )במיוחד(

אף אחד מאלה

מבין ההגדרות הבאות, האם בעיניך ההגדרה ״יהודים״ היא בעיקר הגדרה של 
בני אדם לפי: )בחרו הגדרה אחת, שבעיניכם היא החשובה ביותר(

הדת שלהם
הלאום שלהם
המוצא שלהם

הערכים שלהם
התרבות שלהם
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מכאן – השאלון מתפצל. בכל שאלה מצוין למי היא מיועדת.

למי שהשיבו התרבות שלהם
כשאמרת שיהדות היא בעיקר תרבות לאיזה מרכיבים הכוונה?

ציון חגים ומועדים
לימוד טקסטים והיסטוריה יהודית

אכילת מאכלים יהודיים
שימוש בשפה העברית

חיים מוסריים ברוח נביאי ישראל
סביבה וחברים שרובם יהודים

למי שהשיבו הדת שלהם
כשאמרת שיהדות היא בעיקר דת לאיזה מרכיבים הכוונה?

שמירה מלאה של כל המצוות
שמירה של חלק מהמצוות

ציון של חגים וצומות יהודיים
אמונה באלוהים

לימוד תורה

למי שהשיבו הלאום שלהם
כשאתה אומר שהיהדות היא בעיקר ״לאום״ לאיזה מרכיבים של לאום הכוונה?

חיים במדינת ישראל
תמיכה במדינת ישראל

חיבור לכל יהודי באשר הוא

למי שהשיבו הערכים שלהם
דאגה לחלשים בחברה

דאגה לכל היהודים
דאגה לכל בני האדם

חתירה לצדק
שמירה על הדמוקרטיה

דבקות באמת בכל התחומים
הליכה נגד הזרם

לא אחד מאלה, חשבתי על משהו אחר
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למי שהשיבו המוצא שלהם
אמרת שיהודיות היא עניין של מוצא. איזה מהתנאים הבאים הכרחי כדי שאדם 

ייחשב ליהודי בעיניך לפי המוצא?
בן / בת להורה יהודי )אב או אם(

בן/בת לאם יהודייה
מוצא יהודי כלשהו )גם סבא או סבתא מספיק(

לכולם חוץ ממי שהשיבו המוצא שלהם
האם את/ה מסכימ/ה שכל מי שמגדיר את עצמו יהודי הוא יהודי )ואין שום תנאי 

אחר שקובע ליהודיות – רק הגדרה עצמית קובעת(?
כן

לא

למי שהשיבו כן על השאלה הקודמת
נניח שמישהו מגדיר את עצמו ״יהודי״, אבל אומר שיש לו גם זהות נוספת )כמו 

בודהיסט, אתאיסט, קתולי, או כל דבר אחר שהוא/היא מחשיבים כמקביל 
ליהודי(, האם בעיניך הוא יהודי?

כן, אפשר להיות יהודי ולהחזיק בזהות נוספת
תלוי באיזו זהות נוספת מדובר

לא, יהודי הוא רק יהודי

למי שהשיבו יהודי הוא רק יהודי
אמרת ש״מי שמגדיר את עצמו יהודי הוא יהודי״. רק כדי לחדד, אנחנו מבקשים 
לוודא: זה אומר שמבחינתך יהודי יכול להיות גם מישהו שהוריו לא יהודים, שלא 

עבר גיור, ושפשוט החליט )מסיבותיו ובדרך שלו( להזדהות כיהודי?
כן, לזה התכוונתי

לא לזה התכוונתי, אני רוצה לתקן

למי שהשיבו כן לזה התכוונתי
נבקש לחדד מה משמעות של ״להגדיר את עצמך כיהודי/ה״:

מספיקה אמירה בלבד שהוא/היא יהודי/ה
צריך תחושת שייכות לדת, לאום או תרבות יהודית

מדובר על קיום אורח חיים יהודי )טקסים, חגים וכדומה(
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לכל האחרים
בעיניך, באיזה זהויות נוספות אפשר להחזיק במקביל לזהות היהודית? )סמנו 

את כל מה שבעיניכם אפשרי(
נוצרי ויהודי

מוסלמי ויהודי
צרפתי ויהודי

בודהיסט ויהודי
אתאיסט ויהודי
אגנוסטי ויהודי

סיינטולוגי ויהודי

למי שהשיבו על השאלה הקודמת
האם כאשר אדם לא יהודי רוצה להפוך ליהודי נדרש בעיניך הליך של גיור?

לא, בעיניי מספיקה החלטה אישית והתנהלות אישית
כן, צריך גיור

בעיניי, בכלל אי-אפשר להפוך מלא-יהודי ליהודי

למי שהשיבו שאי-אפשר להפוך ליהודי
למרות שבעם היהודי מקובל גיור מזה דורות רבים, וכמה מגדולי ישראל היו 

גרים, אמרת שבעיניך אין אפשרות ללא-יהודי להפוך ליהודי. אנחנו מבקשים 
לברר את עמדתך:

טעיתי, רוצה לתקן
בעיניי יהדות היא רק עניין של מוצא )למי נולדת( ואת זה אי-אפשר לשנות בשום דרך

למי שהשיבו לא על שאלת ההגדרה העצמית
איזה מהתנאים הבאים חייב להתקיים כדי שאדם ייחשב ליהודי בעיניך? )בחר/י 

את התשובה הכי קרובה למה שאת חושב/ת(
 בן/בת לאם יהודייה או גיור

בן / בת להורה יהודי ) אב או אם( או גיור
 מוצא יהודי )גם סבא או סבתא מספיק( או גיור

 תחושת שייכות ללאום או לתרבות היהודית
 קיום אורח חיים יהודי )טקסים, חגים וכדומה(
 צריך גם אם יהודייה וגם שייכות / אורח חיים
 צריך גם הורה יהודי וגם שייכות / אורח חיים
צריך גם מוצא יהודי וגם שייכות / אורח חיים
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לכל מי שהשיב בתשובה שכוללת ״או גיור״ )האחרים הפנו לשאלת ״האם נדרש גיור״(
נתמקד בגיור. האם גיור ליהדות חייב להיות גיור אורתודוקסי, או שלטעמך גם 

גיור של זרמים אחרים )כמו רפורמי או קונסרבטיבי, או טקס חילוני( תופס?
 יהודי הוא רק מי שעבר גיור אורתודוקסי 

 יהודי הוא מי שעבר גיור אורתודוקסי או קונסרבטיבי
יהודי הוא מי שעבר גיור כלשהו

למי שהשיב כפי שמנוסח בשאלה
קצת בלבלת אותנו. מצד אחד אמרת שמישהו ממוצא יהודי )גם סבא או 

סבתא( הם יהודים. זו עמדה לא אורתודוקסית. מצד שני אמרת שבגיור את/ה 
דורש/ת דווקא גיור אורתודוקסי. למה את/ה בעצם מתכוונ/ת?

גם אני התבלבלתי. אני רוצה לעדכן את התשובה שלי לגבי מיהו יהודי ממישהו 
 ממוצא יהודי למישהו עם אם יהודייה

 גם אני התבלבלתי. אני רוצה לעדכן את התשובה שלי לגבי גיור
אין סיבה להתבלבל. זה בדיוק מה שהתכוונתי. במקרה של מוצא אני מקבל גם 

סבים, אבל במקרה של גיור אני דורש דווקא גיור אורתודוקסי 

למי שהשיבו גיור אורתודוקסי
אמרת שבעיניך יהודי מכוח גיור הוא רק מי שעבר גיור אורתודוקסי . נבקש 

לחדד: האם בעיניך כל גיור אורתודוקסי מספיק, או שיש כאלה שאת/ה 
מקבל/ת ויש שלא?

 מקבל/ת כל גיור אורתודוקסי  
מקבל/ת חלק מהגיורים האורתודוקסיים )תלוי מי הרב ( 

מקבל/ת רק גיורים שמוסכמים על הרבנות הראשית לישראל

למי שהשיבו גיור אורתודוקסי או קונסרבטיבי
אמרת שבעיניך יהודי מכוח גיור הוא רק מי שעבר גיור אורתודוקסי או 

קונסרבטיבי. נבקש לחדד: האם בעיניך כל גיור אורתודוקסי או קונסרבטיבי 
מספיק, או שאת/ה מקבל/ת רק גיור אורתודוקסי או קונסרבטיבי של רבנים 

מסוימים? )לדוגמה, כאלה שמוכרים על ידי המוסדות של הזרמים הללו(
 מקבל/ת כל גיור מאלה

מקבל/ת חלק מהגיורים האלה )תלוי מי הרב(
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לכולם
 מתקרבים לסיום. האם בעיניך היהודיות של יהודים ישראלים ושל יהודים 

לא-ישראלים צריכה להיקבע באותה צורה ולפי אותם כללים?
 גם הכללים זהים, וגם הגופים המחליטים זהים

 אותם כללים, אבל לכל קהילה הגופים המחליטים שלה
אין צורך באחידות. כל מקום הכללים שלו והמחליטים שלו

למי שהשיבו אין צורך באחידות
רק כדי לוודא שאנחנו מבינים: לפי התשובה שלך יכול להיות שמישהו/מישהי 

ייחשבו ליהודים במקום אחד אבל לא ייחשבו ליהודים במקום אחר. זה מה 
שהתכוונת?

 כן, לזה התכוונתי
לא, אני רוצה לחזור לשאלה הקודמת כדי לתקן את התשובה שלי

לכולם
בעיניך, האם יהודים זה מצב של ״כן או לא״, או שאפשר להיות גם ״יהודים 

חלקית״ או ״יהודים במידה מסוימת״? 
 או שאתם יהודים או שאתם לא-יהודים. אין דרגות שונות

אפשר להיות יהודים במידה מסוימת, ״יותר יהודים״ או ״פחות יהודים״
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האחרים המזדהים כיהודים. שיעור עולי ברית המועצות לשעבר במחקר שאותם אנו יכולים לזהות אינו גבוה 

במיוחד במחקר, כך שאין לנו סיבה להניח ששיעור המשיבים שאינם יהודים על פי ההלכה במחקר גבוה 
משיעורו באוכלוסייה. על כך יש להוסיף כי ברוב מכריע מהמחקרים על יהודים בעולם, ההגדרה המקובלת 

היא הגדרה עצמית, ולא מבחן הלכתי. 

88% מדרגים את יהודיותם 7, 8, 9, ו-10.   7

הציטוט מתוך הספר שסיכם את המחקר: #יהדותישראלית, דיוקן של מהפכה תרבותית, שמואל רוזנר וקמיל   8
פוקס, דביר והמכון למדיניות העם היהודי, 2018. 

שיעור המשיבים חשוב וחשוב מאוד. שיעור המשיבים קצת חשוב הוא 8%, שיעור המשיבים לא חשוב בכלל   9
5%. כנ״ל בנתון הבא.

/https://www.pewforum.org/2021/05/11/jewish-americans-in-2020 :למחקר המלא  10

/https://www.pewforum.org/2016/03/08/israels-religiously-divided-society :למחקר המלא  11

https://ij.jppi.org.il/he/about :לכל פרסומי המחקר #יהדותישראלית  12

אם מחברים את "דת", "דת ומוצא" ו"הכול ביחד" בסקר של פיו, מקבלים שיעור דומה לזה שהתקבל   13
לקטגוריה ״דת״ בסקר "יהדות ישראלית" )קצת יותר מ-40%(, מה שמאפשר להניח שבהינתן בחירה אחת 

בלבד, הבוחרים בשילוב היו פונים ל״דת״ ולא למרכיב הנוסף שצירפו אליה.

http://jppi.org.il/he/article/aa2016/part2/bonds/jewish-pluralism-in- :2016 נתונים מסקר  14
israel/#.YhSCKC8RqU0

לפי דוח למ״ס )2021(, באוכלוסייה היהודית של בני 20 ומעלה 44.8% הגדירו עצמם חילונים   15 
לא-דתיים, 33% הגדירו עצמם מסורתיים, 11.7% הגדירו עצמם דתיים ו-10% הגדירו עצמם חרדים.

הציטוט של שלום מתוך: איזו דת היא היהדות, חלק א, רחל אליאור, אודיסיאה, 2015.  16

להרחבה בנושא זה, ראו: היהודים, 7 שאלות נפוצות, שמואל רוזנר, דביר ובית התפוצות, 2016. הפרק: מהי   17
יהדות. 

על החלטה זו ראו בהרחבה: שלושה עשורים להחלטת התנועה הרפורמית…״ הערכה שנתית של המכון   18
למדיניות העם היהודי, 2013. 

https://scholarworks.brandeis.edu/esploro/outputs/report/2020-Metropolitan-Chicago-  19
Jewish-Population-Study/9924025011701921#file-2

Pew 2020, עמ' 93  20
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נושא זה נתון בוויכוח עמוק בקרב חוקרים של יהדות ארצות הברית, אולם על פי הנתונים עד כה )בלי שיש   21
למישהו יכולת לקבוע האם וכיצד ישתנו בעתיד(, כאשר לוקחים בחשבון מבחן רב-דורי, ניכרת שחיקה ברמת 
http://jppi.org.il/wp-content/uploads/2017/06/ :ההשתייכות של צאצאים למסגרת העם היהודי. ראו

Raising-Jewish-Children-Research-and-Indicators-for-Intervention.pdf

סקר מיוחד, כנס דת ומדינה, אריאל פינקלשטיין , אילה גולדברג ושלומית רביצקי טור-פז, ספטמבר 2022.   22

יש לציין כי לא בכל המחקרים נהוג לכלול אנשים בעלי הגדרה זאת כיהודים. במחקר של מכון הסקרים פיו   23
)2020(, הגדרה כזאת לא נכללה במסגרת הקבוצה היהודית. 

בין שני סקרי מכון פיו של הקהילה היהודית באמריקה )2013, 2020( נעשה שינוי מעניין, כאשר בסקר   24
הראשון ליהודים הייתה אפשרות להזדהות כ״יהודים חלקית״ ובסקר השני לא. 

רב שבלט בהסתייגותו מהקביעה שרופאייזן ייחשב יהודי לפי ההלכה הוא הרב אהרן ליכטנשטיין. ראו: מוסר   25
אביב: על מוסר, אמונה וחברה. מגיד וישיבת הר–עציון, תשע"ו.

ראו: מיהו גר? תולדות המאבק המשפטי ותוצאותיו, שוקי פרידמן, המכון הישראלי לדמוקרטיה.  26

בדוח המכון על המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה כללנו מעין ״תרשים״ של יהודיות בעל שני צירים,   27
האחד של תפקיד ומצב, השני של קריטריונים. על תרשים זה הראינו כי כל סיטואציה קוראת למעשה 

 לקריטריונים אחרים, ועל כן גם להגדרה אחרת של ה״יהודיות״ הנדרשת. 
ראו עמ' 88.

https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/hebrewlaw/files/bnymyn_ :ראו פסק דין שליט  28
shlyt_bshmv_vbshm_yldyv_vrn_vglyh_shlyt_ngd_shr_hpnym_vpqyd_hryshvm_mkhvz_

khyph_bgts_ms_58-68.pdf

ראוי להעיר שגם מי שאומרים ״כל גיור אורתודוקסי״ עשויים להתכוון רק לחלק מהגיורים שמגדירים את   29
עצמם ״אורתודוקסי״. כלומר, ייתכן ש״כל גיור אורתודוקסי״ משמעו ״כל גיור שבעיניי הוא אורתודוקסי״ 

שמשמעו ״רק חלק מהגיורים״.

אפשרויות התשובה היו: גם הכללים זהים, וגם הגופים המחליטים זהים; אותם כללים, אבל לכל קהילה   30
הגופים המחליטים שלה; אין צורך באחידות: כל מקום הכללים שלו והמחליטים שלו.

לעניין זה ראו את סקר משרד התפוצות, 2016, עמ' 54.  31

נתוני סקר המכון הישראלי לדמוקרטיה אינם עולים בקנה אחד עם ממצא זה. על פי ממצאיהם, ״היחס של   32
הציבור היהודי לגיור הלא אורתודוקסי הוא אמביוולנטי: 44% מהיהודים אינם רואים את מי שהתגייר כך 

כיהודי, 40% רואים אותו כיהודי, כאשר 16% אינם יודעים״. 

הבדל מעניין נמצא בין חרדים, שרובם בחרו באפשרות של ״כל המצוות״, לבין דתיים שרבים יותר מהם בחרו   33
באפשרות של ״חלק מהמצוות״. השאלה היא האם מדובר על הבדל ברמת הציפיה לקיום מצוות, או על 

הבדל ברמת הנכונות לומר במפורש שישנה חתירה לקיום מלא של כל המצוות. 

נתון זה מהמחקר #יהדותישראלית, 2018.  34

על פי סקר המדד לעמותת ״ישראל חופשית״ מסתיו 2021, 76% מהמסורתיים-דתיים לא נוסעים בשבת,   35
88% מהמסורתיים לא כל כך דתיים כן נוסעים בשבת. 

על רמת ואופני החפיפה בין הקבוצות השונות, ראו את דוח המדד לעמותת ״ישראל חופשית״ על יהודים   36
מסורתיים בישראל. 

לעניין זה ראו, לדוגמה, את ביקורת הטלוויזיה בעיתון הארץ על דיון שנערך באולפן ערוץ כאן: בשידור   37
https://www.haaretz.co.il/gallery/ .חי, קלמן ליבסקינד ערך סלקציה בזוגות המעורבים בישראל

television/tv-review/1.10390067


