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רקע לכתיבת המסמך

במסגרת  רודרמן,  משפחת  קרן  ביוזמת  נכתב  זה  מסמך 
העולם.  ליהדות  ישראל  בין  היחסים  לחיזוק  הקרן  פעילות 
כחלק מתפיסתה הכוללת רואה קרן משפחת רודרמן ביהדות 
רב־ וגורם  ישראל  למדינת  אסטרטגי  נכס  הברית  ארצות 
פועלת  הקרן  בכללותו.  היהודי  העם  של  בשגשוגו  משמעות 
לחזק ולהעמיק את היכרות החברה הישראלית עם ההיסטוריה 
ועם האתגרים העכשוויים של יהודי ארצות הברית, באמצעות 
בפרט  המדיניות  ומעצבי  ככלל  הישראלי  הציבור  חשיפת 
הציוני  החלום  להגשמת  הברית  ארצות  יהודי  של  לתרומתם 

מקום המדינה ועד היום.

מדיניות  ולמעצבי  למנהיגים  תכניות  מגוון  מפעילה  הקרן 
הגדולות  היהודיות  בין שתי הקהילות  חיזוק הקשר  שמטרתן 
שותפה  היתר  בין  הברית.  ארצות  ויהדות  ישראל   – בעולם 
הקרן בתכניות באקדמיה, מארגנת משלחות של מובילי דעה 
מחקר.  מכוני  עם  פעולה  שיתופי  ומפתחת  הברית  לארצות 
נוסף על כך פועלת הקרן להפצת ידע איכותי ומהימן בקרב 
הציבור הישראלי על אודות הקהילה היהודית בארצות הברית, 
כדי להעמיק את ההיכרות ואת ההבנה של הצרכים, ההצלחות 

והאתגרים העומדים בפני יהודים אמריקאים.

כחלק ממאמצים אלה ערכה קרן משפחת רודרמן ב־27 ביולי 
תחת  העמיות  קואליציית  עם  בשיתוף  וירטואלי  אירוע   2021
הכותרת "מיפוי אתגרי יהדות ארצות הברית והתפוצות והקשר 
עם ישראל". בכנס השתתפו למעלה ממאה מנהיגים ופעילים 
מרכזיים מארגונים בישראל, בארצות הברית ובמדינות נוספות 
אשר עוסקים בחיזוק הקשר בין יהדות העולם לישראל. חשוב 
לציין, הארגונים והמשתתפים בכנס שיקפו את העובדה ש־85 

אחוזים מהיהודים מחוץ לישראל חיים בארצות הברית. 
המשתתפים,  של  ובניסיון  בידע  להיעזר  הייתה  הכנס  מטרת 
הפערים  על  לגשר  כדי  בשטח,  ממושכת  בעבודה  שצברו 
מחקרים  קיימים  בשטח.  לפעילות  התיאוריה  בין  הקיימים 
הכנס  ואולם  העולם,  ליהדות  ישראל  בין  הקשר  על  רבים 
על  שמתבססות  תובנות  גם  הידע  למפת  להוסיף  שאף 
שונים.  יעד  קהלי  עם  בתחום  מוכחת  פעילות  ועל  עשייה 

בכנס חולקו המשתתפים לקבוצות עבודה מקצועיות אשר 
סביב  המשתתפים  של  השונות  המבט  נקודות  בין  חיברו 
מגוון סוגיות בעבודתם. כל משתתף נדרש להציג אתגר או 
ויחד  סוגיה אשר מעסיקים אותו במסגרת עבודתו בתחום 
האתגרים  בין  המשותפים  הקשרים  את  המשתתפים  בחנו 
העבודה  בקבוצות  האתגרים  על  הסכמה  לאחר  השונים. 
האתגר,  כל  עם  להתמודדות  פוטנציאלי  אימפקט  וסימון 
הציגה כל קבוצה את מסקנותיה בדיון מרכזי שסוכם על ידי 

הצוות המוביל של הכנס.

מסמך זה מסכם את הרעיונות המרכזיים שעלו מן התובנות 
בשדה  התמקדות  תוך  הכינוס,  משתתפי  של  וההמלצות 
הישראלי ובמקבלי ההחלטות בישראל, כמדינת העם היהודי. 
המסמך מציע סימוכין מתוך סקירות ספרות ותקשורת כדי 

לתת תוקף לרעיונות שהועלו ולהעשירם. 
ואולם  יותר,  ואף  יש שני צדדים  למערכת היחסים הנדונה 
ביצועיות  בהמלצות  המסמך  מתמקד  הראשון  בשלב 
מקבלי  ולדרג  לממשלה  המקצועי,  לשדה  ומוכוון  לישראל 
מהלך  לקיים  האפשרות  את  נבחן  בהמשך  ההחלטות. 
משלים לגיבוש כיווני פעולה והמלצות עבור יהדות ארצות 

הברית ויהדות התפוצות.

מפתח,  תפקיד  ישראל  למדינת  כי  בראייה  נכתב  המסמך 
אסטרטגי  באופן  לפעול  עליה  וכי  היהודי,  העם  כמדינת 
למיצוב ולחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות בכלל התחומים 
הרלוונטיים. הדינמיקה שנוצרה עם קום המדינה השתנתה 
ב־75 השנים האחרונות, כאשר מדינת ישראל נעשתה מדינה 
לקהילות  המדינה  בין  היחסים  מערכת  ומשגשגת.  חזקה 
עצמאיות, מפוזרות, הפועלות ללא תיאום מרכזי, היא אתגר 
האתגרים  לאור  רבה.  ברצינות  בו  לדון  שיש  רב־משמעות 
הבין־ ברמה  והן  באזור  הן  כיום,  הקיימות  וההזדמנויות 

ולספק את ההמלצות  לעומק  זו  סוגיה  לבחון  יש  לאומית, 
בביטחון  היהודי  העם  עתיד  את  יבטיחו  אשר  והפתרונות 

ובשגשוג.

המסקנות  הנתונים,  הצגת  על  נוסף  זה,  מסמך  של  ייעודו 
וההמלצות, הוא לשרת את השדה המקצועי בישראל ואת מקבלי 
ארצות  ליהדות  ישראל  בין  הקשר  בחיזוק  העוסקים  ההחלטות 
הברית והתפוצות, . ההמלצות החד־משמעיות שעולות במסמך 
זה, עשויות לשמש כלים מעשיים רבי־חשיבות לשינוי ולהטמעת 
מדיניות ישראלית הרואה ביהדות התפוצות נכס אסטרטגי הכרחי 
בחיבורים  שהעוסקים  תקווה  אנו  ישראל.  של  הלאומי  לביטחון 

הללו ימצאו במסמך זה עניין וערך. 
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 עיקרי הממצאיםפתיחה

 מדינת ישראל – האתגרים בחיזוק
 ובשמירת הקשר עם יהדות העולם

פרק 1

ראות.  ומכון  רודרמן  משפחת  קרן  ידי  על  נכתב  זה  מסמך 
במסגרת פעילות הקרן לחיזוק היחסים בין ישראל ליהדות 
העולם ערכה הקרן ב־27 ביולי 2021 אירוע וירטואלי בשיתוף 
עם קואליציית העמיות שהקים מכון ראות, תחת הכותרת 
"מיפוי אתגרי יהדות ארה"ב והתפוצות והקשר עם ישראל". 
התובנות  המרכזיים,  הרעיונות  את  מסכם  זה  מסמך 
ותקשורת,  ספרות  סקירת  ומשלב  בכנס  שעלו  וההמלצות 

כדי לבסס במקורות את הרעיונות שהועלו ולהעשירם. 

מערכת היחסים בין ישראל ליהדות העולם בעת הנוכחית 
שהמגמות  בעוד  וסותרות.  שונות  ממגמות  מושפעת 
הנדונים,  הצדדים  בין  התרחקות  מעודדות  הדומיננטיות 
תהליך  התקרבות.  שמעודדות  מגמות  מתחזקות 
ההתרחקות בין ישראל ליהדות העולם ובעיקר ההתרחקות 
מיהדות ארצות הברית, הוא תוצאה של תהליכים שונים 

שמתרחשים בו־זמנית בישראל ובתפוצות:
- בהכללה, בצד הישראלי חל פיחות בהרגשת השייכות של 
ותפיסת  לישראל,  מחוץ  שחיים  ליהודים  רבים  ישראלים 
העמדות  יותר.  ללאומית  בהדרגה  הופכת  היהודית  הזהות 
היהודיים  לחיים  בנוגע  הידע  חוסר  בשל  מועצמות  הללו 

מחוץ לישראל. 
הליברליים  במעגלים  במיוחד  האמריקאי,  בצד  במקביל,   -
והפרוגרסיביים הצעירים, הופכת ישראל לגורם מקטב לנוכח 
ישראל  של  הבטחונית־מדינית  למדיניות  הנוגעות  סוגיות 
מושפע  ישראל  כלפי  היחס  ומדינה.  דת  בנושאי  ולסוגיות 
במידה רבה מאתגרי הזהות של היהודים האמריקאים, אשר 
בשל  ומואצים  במדינה  היהודי  הממסד  את  גם  מערערים 
גורמים שונים כגון פער בין־דורי וסוגיות כלכליות וחברתיות.

וכיום  מערכת היחסים הנוכחית מלאת סתירות ומתחים, 
ניתן לזהות התנגשות ממשית של פרדיגמות תפיסתיות. 
אנחנו מזהים כיום שתי תפיסות מתנגשות: האחת נובעת 
והאחרת  והכלכליים;  הפוליטיים  הכוחות  במאזן  משינויים 
ובתפוצות.  בישראל  וחברתיים  ערכיים  משינויים  נובעת 
בין  ערעור על מספר הנחות העבודה של מערכת היחסים 
ישראל ליהדות העולם, אשר נסקרות במסמך, מרחיב את 
הפער התודעתי והרגשי, יוצר תחושת ניכור ההדדית וקורא 

תיגר על המרכזיות של ישראל בעולם היהודי. 

על אף האמור לעיל, בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה 
מסוימת בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל בנושא חיזוק 
ארגונים  עשרות  העולם.  יהדות  עם  ישראל  בין  הקשר 
החלו  המחויבת  והפילנתרופיה  האזרחית  החברה  מקרב 
לו בתוך מספר  להיות  להניע שינוי חברתי עמוק שעשויות 
שנים השלכות רבות־משמעות על תפיסת השייכות בחברה 
העולם  על  לימוד  תכניות  השאר,  בין  בישראל.  היהודית 
הפורמלי  בחינוך  ספר  בתי  במאות  היום  מיושמות  היהודי 

מסמך זה נכתב על ידי קרן משפחת רודרמן ומכון ראות, במסגרת פעילות 
אלה,  ממאמצים  כחלק  העולם.  ליהדות  ישראל  בין  היחסים  לחיזוק  הקרן 
עם  בשיתוף  וירטואלי  אירוע   2021 ביולי  ב־27  רודרמן  משפחת  קרן  ערכה 
יהדות  אתגרי  "מיפוי  הכותרת  ראות תחת  מכון  העמיות שהקים  קואליציית 
ארצות הברית והתפוצות והקשר עם ישראל". מסמך זה מסכם את הרעיונות 
המרכזיים, התובנות וההמלצות שעלו בכנס ומשלב סקירת ספרות ותקשורת 

כדי לבסס במקורות את הרעיונות שהועלו ולהעשירם. 
מרבית הניסיונות לאפיין את האתגרים ואת הקשר בין ישראל לתפוצות בחנו 
באופן ביקורתי תהליכים שהתרחשו מחוץ למדינת ישראל ועמדו על השינויים 
בקרב הקהילות היהודיות בתפוצות. בשנים האחרונות מתגבשת ההבנה שיש 
כך להתבונן על התהליכים בתוך  ומתוך  יחסים הדדית  צורך לעצב מערכת 
זה מתמקד בעיקר בהצעות שיועברו לממשלת  החברה הישראלית. מסמך 

ישראל כדי לממש את מעמדה כמדינת הלאום של העם היהודי.

שוליות הנושא - הציבור הישראלי תופס את הקשר עם יהדות התפוצות 
כנושא שולי. אין הכרה והבנה בדבר תפקידה המכריע של מדינת ישראל 
יהדות  של  רבת־המשמעות  התרומה  ובדבר  התפוצות  יהדות  עם  בקשר 
ארצות הברית והעולם לשגשוג ולביטחון הלאומי של מדינת ישראל. השיח 
סביב הקשר עם התפוצות מתנהל במסגרת חוג מצומצם ומקצועי ברובו. 
קיים חוסר בידע בסיסי בקרב החברה הישראלית ביחס לתפוצות, עובדה 
העולם  לשאר  ישראלים  יהודים  בין  התודעתי  הפער  את  מגדילה  אשר 

היהודי.

המישור הדתי־הפוליטי - הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה אשר מדגיש את 
התפקיד רב־המשמעות של הזרם האורתודוקסי היהודי בישראל מאתגר 
את תהליך ההתקרבות ליהדות ארצות הברית ולתפוצות, אשר מרביתם 
היהודי  בעולם  ישראל  של  מרכזיותה  הליברלית.  היהדות  עם  מזדהים 
שלמים  יהודיים  חיים  של  חוויה  שמאפשרות  קהילות  ידי  על  מעורערת 

ואחרים מחוץ לישראל. 

המישור המדיני - המבוי המדיני הסתום והמדיניות הביטחונית של ישראל 
בשטחים הכבושים נתפסים בקרב רבים מיהודי ארצות הברית והתפוצות 
כמנוגדים לתדמיתה של מדינת ישראל כמדינה שוחרת שלום. הביקורת על 
ישראל האיצה את השחיקה במחויבות הגורפת של המפלגה הדמוקרטית 
בישראל, שהועצמה אף יותר בימי ממשל הנשיא טראמפ. כתוצאה מכך, 
המפלגה  מצביעי  שמרביתם   – הברית  ארצות  יהודי  בין  הפער  העמיק 

הדמוקרטית – לישראל. 

שחיקת מעמד המנהיגות הישראלית ביחס לקשר עם התפוצות - התפקיד 
שממלאים המוסדות הלאומיים בציבוריות הישראלית נשחק מאוד בשנים 
האחרונות. יתרה מזו, המנהיגות שפועלת לקידום יחסי ישראל והתפוצות 

אינה מגוונת דיה ואינה מייצגת אוכלוסיות רבות בחברה הישראלית.

פיתחה  האחרונות  בשנים   – בישראל  היהודית  לתמיכה  אלטרנטיבות 
נוצרים אוונגליסטים בארצות הברית וברחבי  ישראל קשרים עמוקים עם 
העולם אשר נתפסים פעמים רבות כחלופה אסטרטגית למערכת היחסים 

עם יהדות ארצות הברית הליברלית.

ובאקדמיה; רוב תנועות הנוער הציוניות בישראל כוללות היום 
גם פעילות של עמיות; לימודי עמיות משולבים גם בקורסים 

ובהכשרות לבכירים בשירות המדינה. 

בישראל  אידאולוגיים  קולות  גברו  האחרונות  בשנים 
המאתגרים את הניסיון לחבר את החברה הישראלית ליהודי 
ארצות הברית, לרוב על רקע הטענה שמדובר בניסיון לדחוק 
בפני  אתגר  להציב  ואף  בישראל  האורתודוקסיה  מעמד  את 
במידה  הן  אלה  תגובות  זה  מסמך  כותבי  להערכת  הציונות. 
לקשר  בנוגע  ה'זוחלת'  התודעתית  למהפכה  ריאקציה  רבה 
בין  היחסים  שמערכת  נדמה  כך,  או  כך  העולם.  יהדות  עם 
ישראל ליהדות העולם עולה סוף סוף, גם אם טיפין טיפין, על 

סדר היום של הציבוריות הישראלית.

מלאה  התפוצות  ליהדות  ישראל  בין  היחסים  מערכת 
יש  ערך.  יקרות  בהזדמנויות  גם  אך  מורכבים  באתגרים 
לנקוט עמדה פעילה מתוך הבנה עמוקה של המגמות, לצד 
אינטרס  זהו  ולשנות.  ניתן להשפיע  בזירות שבהן  התמקדות 
יהודי־ישראלי עליון לחזק את המגמות המעודדות התקרבות, 
לביטחון  גורל  הרה  הברית  ארצות  יהדות  עם  הקשר  שכן 

הלאומי של ישראל ולעתידו של העם היהודי. 

בין  הנוכחי  הפער  עלול  אלה,  יחסים  בחשיבות  הכרה  ללא 
ישראל  למדינת  הברית  ארצות  יהדות  מקרב  רחבים  קהלים 
העם  של  הלאום  כמדינת  ישראל  של  ההצדקה  את  לשחוק 
שלה.  הבין־לאומית  ללגיטימציה  הבסיס  שהיא  כולו,  היהודי 
וביחסים  ישראל  של  הרכה  בעוצמה  לפגוע  עשוי  המשבר 
המיוחדים שלה עם ארצות הברית. תפוצה יהודית משגשגת 
יתרון  היא  ישראל  עם  הדוקה  יחסים  מערכת  שמקיימת 

אסטרטגי, דיפלומטי, מדיני וכלכלי ברור ומוכח.

בבהירות  שמופיע  כפי  ישראל,  מדינת  של  המכונן  האתוס 
העם  של  הלאום  מדינת  להיות  הוא  העצמאות,  במגילת 
בטווח  צעדים;  במספר  לנקוט  יש  אותו  לממש  כדי  היהודי. 
של  כנושא  לתפוצות  ישראל  בין  בקשר  להכיר  חשוב  הקצר 
יש להקצות משאבים משמעותיים שיתמקדו  ביטחון לאומי, 
בתחומי החינוך, בניית המנהיגות ועיצוב מחדש של היחסים 
שישנו  בנתיבים  לפעול  חשוב  הארוך  בטווח  התפוצות.  עם 
יש  את התפיסה הישראלית ליהדות התפוצות באופן עמוק. 
לפעול ליצירת מדיניות סדורה במשרדי הממשלה ובמוסדות 
יש  התפוצות.  עם  בקשר  פעילה  עמדה  שינקטו  כך  ציבור 
לעורר מודעות ציבורית רחבה דרך יצירת 'מרחב ציבורי שוחר 
עמיות' ולפעול כדי שמנגנוני הסללת הזהות בחינוך הפורמלי 
והלא־ פורמלי ישקפו רצף פדגוגי של תכנים שמעודדים חיבור 
ציונות  של  התפיסה  על  ויתבססו  העולם  ליהדות  ישראלי 

מבוססת עמיות. 
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 יהדות ארצות הברית והתפוצות – האתגרים בחיזוק
 ובשמירת הקשר עם ישראל

התנגשות הפרדיגמות

הקשר עם ישראל: פרק 2

פרק 3

משפחת  קרן  ביוזמת  הברית  בארצות  היהודית  בקהילה  שנערכו  סקרים 
השיח  כי  מגלים   ,2021-2019 בשנים  מלמן,  קבוצת  ידי  על  רודרמן, 
הנראה  ככל  הוא  לישראל  הברית  ארצות  יהדות  בין  במשבר  שמתמקד 
את  לאהוד  ממשיך  הברית  ארצות  יהודי  מקרב  מכריע  כשרוב  "מנופח", 
ישראל. חשוב לציין, אפוא, כי רבים מיהודי ארצות הברית רואים בעצמם 
קודם כל כאזרחים אמריקאים יהודיים, כאשר הקשר לישראל הוא חשוב 
אך משני לזהות האמריקאית. על אף הנתונים המעודדים האלו, קיימים 
מספר גורמים מבניים שעלולים להאיץ את חוסר ההזדהות והתמיכה עם 

ישראל בקרב יהודי ארצות הברית.

זהות יהודית: 
שאינם  היהודים  במספר  גידול  חל   - יהודי  לזרם  אי־השתייכות  מגמת 
הרפורמיים  הכנסת  בבתי  בחברות  ירידה  יש  יהודי.  זרם  לאף  משתייכים 
האורתודוקסי.  לזרם  בשייכות  גידול  ואף  יציבות  לצד  והקונסרבטיביים, 
שינוי זה מבטא את הנטייה של צעירים רבים להתרחק מהממסד היהודי 

אשר היה עוגן רב־משמעות בחיזוק ובשמירה על הקשר עם ישראל.

יהודיות  ביוקר המחייה מתקשות משפחות  - עקב העלייה  יוקר המחייה 
בעיקר  יהודיים,  חיים  לקיום  הדרושים  משאבים  לילדיהם  להקנות  רבות 

בתחום החינוך.

דור צעיר שקשה יותר להשגה - הדור היהודי הצעיר נוטה לאמץ ערכים 
אוניברסליים ואף פרוגרסיביים, על חשבון ערכים יהודיים ייחודיים. מגמה 
ממוסדים  מארגונים  שמתרחקים  צעירים  של  כלליות  מגמות  לצד  זו, 
לטובת ארגונים קהילתיים חלופיים וחדשים, מרחיקה עוד יותר את הדור 

הצעיר מן הממסד היהודי ומישראל. 

פוליטיקת הזהויות והמחיקה היהודית בשיח הפרוגרסיבי - צמיחת כוחן 
וגודלן של קבוצות מיעוטים שונות הפכו את פוליטיקת הזהויות לדומיננטית 
הפריווילגי  הוותיק  הממסד  את  המאתגרת  מקובלת  שיח  כמסגרת  יותר 
הפרוגרסיבי  מהשיח  מושפעים  אשר  הברית,  ארצות  מיהודי  רבים  הלבן. 
ותופסים את עצמם כלבנים וכפריווילגים, מפתחים עוינות כלפי הממסד 
היהודי וכלפי מדינת ישראל שאותה הם תופסים כמדינה קולוניאלית לבנה. 
הטבע הבינארי של השיח הפרוגרסיבי שמקטלג קבוצות כפריווילגיות אל 
רכיבי  ו"מוחק"  היהודית  החוויה  את  מפספס  המוחלשות,  הקבוצות  מול 

זהות יהודיים מרכזיים.

אנטישמיות – לצד האתגרים האלה מתמודדים היהודים עם גלי אנטישמיות 
"מסורתית" מימין )שמקורה בימין הלבן או אירועי אלימות על ידי שחורים 

ומוסלמים( ואנטישמיות שמקורה בשמאל הפוליטי.

התפוצות  ויהדות  ישראל  שביחסי  באתגרים  להתבונן  יש 
פרדיגמות  כהתנגשות  הברית(  ארצות  יהדות  על  )בדגש 
ושינויי מציאות שמעצבים מחדש את מערכת היחסים הזו. 
הקהילות  התבססות  לצד  ישראל  מדינת  של  ה"התבגרות" 
הלכה  יש  שבה  מציאות  מייצרת  העולם  ברחבי  היהודיות 
שאינם  מנוגדים,  ולעיתים  מתנגשים,  אינטרסים  למעשה 

ניתנים לפתרון. 

הכוחות  במאזן  משינויים  נובעת  הראשונה  ההתנגשות 
הפוליטיים והכלכליים בין ישראל ליהדות ארצות הברית. 
מערכת  על  מערערת  ישראל  של  הכלכלית  ההתחזקות 
מן  ופוליטית  כלכלית  תמיכה  שכללה  המקובלת  היחסים 
הצד האמריקאי בתמורה לקבלת רגשות של "גאווה יהודית" 
 OECD ומשמעות מן הצד הישראלי. עם כניסתה לרשימת 
התלויה  מתפתחת  כמדינה  נתפסת  אינה  כבר  ישראל 
שהיה  כפי  הברית  ארצות  יהדות  של  כלכלית  בתמיכה 
הפילנתרופיה  בבד,  ובד  לאחר הקמתה,  בשנים הראשונות 
ויותר  בישראל  פחות  מתמקדת  האמריקאית־היהודית 

במטרות פנימיות ועולמיות.

ערעור על החשיבות האסטרטגית של ישראל - המגמה ההולכת וגוברת בקרב הדמוקרטים והרפובליקנים לצמצם 
את הנוכחות הצבאית של ארצות הברית באזורי קונפליקט ברחבי העולם מציבה אתגר לחשיבות הגאו־אסטרטגית 
שמייחסים אמריקאים לקשר עם ישראל. תופעה זו משפיעה ישירות על יהדות ארצות הברית ומשליכה על האופן 

שבו הם תופסים את ישראל ועל  הביקורת הגוברת שלהם.

שינוי היחס כלפי ישראל בשמאל האמריקאי - חילופי הממשל האמריקאי בשנים האחרונות המחישו את היעדר 
הקונצנזוס והתמיכה הדו־מפלגתית בישראל. השמאל העולמי, ובמיוחד הזרם הפרוגרסיבי, שינה את יחסו כלפי 
ישראל, מאהדה גדולה שמתבססת על הערכה כלפי מודל החברה הסוציאליסטית־קיבוצית, לביקורת גלויה לנוכח 
מדיניותה הבטחונית של ישראל בשטחים הכבושים. כאמור, למגמה זו יש השפעה ישירה על יהדות ארצות הברית 

ועל האופן שבו היא תופסת את ישראל.

חינוך יהודי בתפוצות וחינוך על תפוצות בישראל - החינוך היהודי אודות ישראל בתפוצות אינו מציג נרטיב עדכני 
בנוגע למקומה של ישראל בחיים היהודיים בעולם, או בנוגע למורכבות היחסים בינה  לתפוצות. יתרה מזו, הרוב 
המוחלט של התלמידים במערכת החינוך הישראלית כלל לא נחשף לסוגיות הקשורות ליהדות התפוצות לאחר 

הקמת המדינה. 

יש  וחברתיים.  ערכיים  משינויים  נובעת  השנייה,  ההתנגשות 
מהיותם  הנובעת  ערכית  אף  ולעיתים  תפיסתית  התנגשות 
של היהודים רוב בישראל )וככאלה הם מתמודדים עם אתגרי 
הברית  בארצות  ומיעוט  מיעוטים(  על  והשליטה  הריבונות 
הברית  ארצות  יהדות  והשתלבותו(.  ייצוגו  בהבטחת  )הטרוד 
בחברה  השתלבות  של  תהליכים  האחרונים  בעשורים  עוברת 
רבים  של  האוניברסלית  בגישתם  הנתמכת  הכלל־אמריקאית, 
מקרב הקהילה היהודית. לעומת זאת, הרגשתם של הישראלים 
כי הם נמצאים תחת איום ביטחוני תמידי תורמת להתהוותה 
מתח  מייצרת  זו  מציאות  יותר.  שמרנית  ישראלית  חברה  של 
האמריקאים  מהיהודים  רבים  מקרב  לישראל  ביחס  מובנה 

הליברלים. 

אמריקאים  יהודים  ושל  ישראלים  של  חיוניים  אינטרסים 
אינם  האמריקאים  רוב  למשל,  ויותר.  יותר  חזיתית  מתנגשים 
וחלק  הברית,  ארצות  של  הצבאי  התקציב  בהרחבת  תומכים 
גדול מיהודי ארצות הברית תומכים בהחלת מגבלות על הסיוע 
הצבאי לישראל, כאשר נושאי ביטחון צבאי נמצאים בתחתית 
של  ההעדפה  הפוליטית.  מהבחינה  שלהם  העדיפויות  סדר 
עם  מתנגשת  שלום  פני  על  ביטחון  של  הישראלים  מרבית 

האידאולוגיה הרווחת בקרב יהודי ארצות הברית.
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 ההזדמנויות שעולות מתוך המשבר הנוכחי
בין ישראל ליהדות ארצות הברית והעולם

 המלצות לחיזוק מערכת היחסים בין
ישראל לבין יהדות ארצות הברית והעולם

פרק 4

פרק 5

כבכל משבר גם במציאות הנוכחית טמונות 
הזדמנויות שיש לנצל:

היום החברתי־ציבורי - בשנים האחרונות  העלאה לסדר 
והתקשורתי  הציבורי  בשיח  מסוימת  לעלייה  עדים  אנו 
ארצות  ליהדות  ישראל  בין  הקשר  חיזוק  נושא  של  בישראל 
עשרות  מאוד.  ארוכה  עוד  הדרך  אך  והתפוצות,  הברית 
החלו  המחויבת  והפילנתרופיה  האזרחית  מהחברה  ארגונים 
מספר  בתוך  לו  להיות  שעשויות  עמוק  חברתי  שינוי  להניע 
בחברה  השייכות  תפיסת  על  רבות־משמעות  השלכות  שנים 

היהודית בישראל.

בעקבות  הואץ  שפיתוחן  חדשות  טכנולוגיות   - טכנולוגיה 
מגפת הקורונה עשויות לשדרג אפשרויות של חוויות חינוכיות 
לייצר  ועשויות  מרחוק  למידה  באמצעות  מעצבות  אישיות 

מפגש רחב יותר בין קהילות שונות. 

הזהויות  פוליטיקת   - יהודית  זהות  של  חדשות  תפיסות 
תפיסות  ולפיתוח  חדשים  לחיבורים  הזדמנות  גם  מזמנת 
וחיבורים  מגוונת  יהודית  זהות  כלפי  דרך  ופורצות  חדשות 
עם אוכלוסיות שונות, כגון: ישראלים אמריקאים, יהודים לא 

הגדרת הקשר עם התפוצות כמרכיב בביטחון הלאומי 
של ישראל - יש להכיר רשמית בקשר עם יהדות התפוצות 
כמרכיב בביטחון הלאומי של ישראל על ידי החלטת ממשלה. 
נפרד  בלתי  כחלק  היהודי"  העולם  "שיקול  את  להכניס  יש 

ממערך השיקולים הלאומיים. 

הקצאת משאבים ותכניות עבודה - על המוסדות  הציבוריים, 
דוגמת משרדי הממשלה, הכנסת, והשלטון המקומי, להקצות 
משאבים, ליזום תכניות עבודה והכשרות בסוגיית היחסים עם 
התפוצות. הפיקוח על ביצוע התכניות האסטרטגיות יתקיים 

בתיאום מלא מול משרד התפוצות.

יצירת רצף פדגוגי במערכת החינוך הפורמלי והלא־פורמלי - 
חינוכי לקשר עם התפוצות במערכות לחינוך  ליצור רצף  יש 
הפורמלי והלא־פורמלי. עושר רב ומגוון של תכנים, הפעלות, 
תכניות חינוכיות והזדמנויות לחיבור עם יהודי ארצות הברית 
והתפוצות אינו מנוצל ואינו נגיש לאוכלוסיות רבות בישראל, 

בעיקר בפריפריה. 

תכנית אסטרטגית רב־משרדית ארוכת טווח - 
על משרדי הממשלה, בהובלת משרד התפוצות ומשרד החוץ, 
ישראל  בין  ולחיזוק הקשר  לגבש תכנית אסטרטגית לטיפוח 

ליהודי התפוצות בכלל התחומים הרלוונטיים. 

הגדרת תפקידה של מדינת ישראל כמדינת העם 
היהודי לטווח הארוך - 

ווידוא על ידי חקיקה כי ההתפתחויות המדגישות את 
מחויבותה של מדינת ישראל, כמדינת העם היהודי, ייושמו 

על ידי ממשלת ישראל בשנים הבאות. יש ליצוק פעולות 
ותחומי מחויבות ואחריות להגדרה המופשטת – מדינת 

ישראל כמדינת העם היהודי.

מודעות: יצירת מרחב ציבורי שוחר עמיות - 
הרחבת מעגל העיתונאים ומעצבי דעת קהל העוסקים בנושא 
של  המתמשך  הסיפור  את  הישראלית  לחברה  ומביאים 
יהדות ארצות הברית והעולם בעברית. בנוסף, רתימת גופים, 
ארגונים, משפיענים וגורמים רלוונטיים נוספים בכדי שיפעלו 

להנגשת הסיפור היהודי בתפוצות כלפי אזרחי ישראל.

לבנים )Jews of color(, יהודים יוצאי חבר העמים ועוד רבים. 
היהודיים  לזרמים  להשתייך  שלא  רבים  צעירים  של  בחירתם 
חדשות  הזדהות  בדרכי  הצורך  על  ללמד  עשוי  הממוסדים 

חלופיות.

- הפער הבין־דורי ביהדות  חדשים  שחקנים  של  גל  יצירת 
המסורתיים  הארגונים  של  מעמדם  וערעור  הברית  ארצות 
עשוי לאפשר יצירת גל של שחקנים חדשים ולעורר תהליך של 

בחינה עצמית מצד המוסדות הוותיקים.

- תחושת המשבר ביחסים בין ישראל ליהדות  חדש"  "חוזה 
מדיניות  להובלת  הזדמנות  היא  והתפוצות  הברית  ארצות 
על  ולחתימה  ישראל,  ממשלת  של  יותר  ומבוססת  עמוקה 

"חוזה חדש" בין הצדדים.

העם היהודי במצב מיטבי - העם היהודי נמצא כיום במצב 
גיסא, המציאות החדשה והמשתנה  המיטבי בתולדותיו. מחד 
הזו תורמת לערעור הקשרים בין הקהילות השונות, להעמקת 
הפערים הבין־דוריים ולהרחבת השסע בין יהדות ארצות הברית 
להוביל  עשוי  זה  פוטנציאל  מיצוי  גיסא,  מאידך  אך  לישראל, 

לתהליכים פורצי דרך וליצירת אחדות בין חלקי העם.

הרחבת שבוע התפוצות - הרחבת פעילויות "שבוע התפוצות", 
המובל על ידי משרד התפוצות, כך שיצוין בכל מסגרת חינוכית 

פורמלית ולא־פורמלית בישראל ובתפוצות. 

מינוף בוגרי שליחויות ישראלים – בקרב החברה הישראלית 
יש אלפי בוגרי שליחויות ופעילים לשעבר עם יהודי התפוצות 
אשר אינם מעורבים כלל בקידום ובחיזוק הקשר. יש להתייחס 
תכנית  ולבנות  חיוני  משאב  כאל  זה  ממומש  לא  לפוטנציאל 
אסטרטגית לרתימת בוגרים ופעילים אלה, למשל על ידי משרד 
ראש הממשלה כגורם המתאם בין משרדי הממשלה השונים. 

והכשרות של  ביקורים  תכניות  לייצר  יש   - מנהיגות  תכניות 
יש  העולם.  יהדות  בנושא  בישראל  הציבורי  השירות  מנהיגות 
לשים דגש על בניית מנהיגות מגוונת שמייצגת את כלל החברה 
הישראלית. נוסף על כך, קיים צורך בהרחבת הזירה המקצועית 
השירות  את  שיובילו  צעירים  מנהיגים  של  הצטרפות  ועידוד 

הציבורי והחברתי בישראל בהקשר של יהדות התפוצות. 

בנייה מחדש של המרכז הפוליטי והחברתי של יהדות 
ארצות הברית - 

מסמך זה הוא צעד ראשון לקראת הסתכלות מחדש על 
מושג העמיות, ועל התפיסה כי ישראלים ויהודי התפוצות הם 

עם אחד. מרכז פוליטי וחברתי זה יאפשר יצירת קואליציות 
ופלטפורמות לדיונים מועילים על סוגיות שנויות במחלוקת, 
להבדיל מהמציאות הנוכחית שבה קיים כמעט נתק מוחלט 

בין הימין היהודי לשמאל היהודי, ובין צעירים יהודים רבים 
לממסד היהודי. פלטפורמות מעין אלה הכרחיות להמשכיות 

הפוליטית והחברתית היהודית.

חיזוק תכניות בפריפריה החברתית והכלכלית של 
ישראל בתחום העמיות - 

קיימים מחסומים תרבותיים ומעמדיים שמונעים מחלקים 
נרחבים של החברה הישראלית גישה לנושא של קשר 

עם יהדות התפוצות. יש לפתח תכניות ממוקדות ליצירת 
חיבורים רבי־משמעות בין קהילות ופעילים מרכזיים 

בפריפריה לתוכן של עמיות יהודית ולקשר ממשי עם יהדות 
התפוצות )כולל כניסה לתפקידי מפתח(.  

צעדים בטווח הארוך:

צעדים מיידים:
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פרק 1

 מדינת ישראל - האתגרים של חיזוק
ושמירת הקשר עם יהדות העולם

שוליות הנושא
היחסים  מערכת  את  לבחון  מקובל  היה  רבות  שנים  במשך 
בין ישראל ליהדות העולם בעיקר דרך התהליכים והאתגרים 
על  התבססה  זו  תפיסה  לישראל.  מחוץ  הקהילות  של 
היהודיות  הקהילות  משרתות  פיהם  שעל  חד־צדדיים  יחסים 
בשנים  ישראל.  מדינת  את  מסוים,  במובן  לישראל,  מחוץ 
האחרונות השתנתה המגמה וכעת נבחנים יחסים אלה לאור 
תפיסה של הדדיות, שבמסגרתה ישראל ערבה לשגשוגן של 
הקהילות היהודיות בעולם, כשהם אלה שהבטיחו את קיומה. 
פנימית  התבוננות  מחייב  הדדית  יחסים  למערכת  המעבר 
ועל תפקוד  על התהליכים שעוברים על החברה הישראלית 
מדינת ישראל, וכיצד אלה משפיעים על מערכת היחסים עם 

יהדות העולם. 

חלק גדול מן הנושאים שהעלו משתתפי הכנס, אשר בעקבותיו 
נכתב מסמך זה, נוגעים לקושי של מדינת ישראל לממש את 
ייעודה כמדינת הלאום ומתוך כך לקושי לבטא את מחויבותה 

לעם היהודי ברחבי העולם.

מדינת ישראל נוסדה כמדינת הלאום של העם היהודי, כביטוי 
אחראית  לפיכך  עצמית.  להגדרה  הלאומית  לזכותו  ממשי 
מדינת ישראל לתמוך בעם היהודי בכל מקום ולדאוג לשגשוג 
המפורשת  הפנייה  בתפוצות.  היהודיות  הקהילות  ולביטחון 
הארץ  בניין  סביב  להתלכדות  הקוראת  התפוצות  יהדות  אל 
היטב  מבטאת  העצמאות,  במגילת  שמופיעה  כפי  החדשה, 

את התפיסה החד־צדדית. ואולם, 70 שנים לאחר החתימה על 
מגילת העצמאות דן חוק הלאום בהדדיות בין המדינה ליהדות 
בין  היחסים  ומבטא את השינוי התפיסתי במערכת  התפוצות 

ישראל ליהדות העולם. 1
תחושת  נשחקה  פנים־ישראליים  ותהליכים  סוגיות  בעקבות 
לישראל.2   שמחוץ  היהודי  לעם  רבים  ישראלים  של  השייכות 
האחריות  בין  בפער  ביטוי  לידי  באה  הזו  השחיקה  היתר  בין 
מימושה  ובין  היהודי  הלאום  כמדינת  ישראל  של  המוצהרת 

בפועל.

קהילות  בקרב  מקטב  לנושא  ישראל  ונעשית  הולכת  במקביל 
יהודיות מזרמים ליברליים-פרוגרסיביים בעיקר בארצות הברית 
הרואות שחיקה בתדמיתה כמדינה שוחרת שלום, פלורליסטית 
מתרחקים  רבים  יהודים  צעירים  כי  לראות  ניתן  ודמוקרטית. 
מהארגונים היהודים הממוסדים )גם לאור תמיכתם של ארגונים 
אלה בישראל(3,  ונמשכים לארגונים לא־ממוסדים שמתמקדים 
כך,  על  נוסף  גלובליים4.   או  פנים־אמריקאיים  בנושאים  יותר 
בקרב  לישראל  הרגשי  בקשר  ירידה  נרשמת  הסקרים  ברוב 

צעירים יהודים 5.    

מכיוון שיהדות ארצות הברית היא הרוב המכריע של הקהילה 
בכנס  שזוהו  גורמים  מספר  נציג  לישראל  מחוץ  היהודית 
האתגרים ובעבודת המחקר על מסמך זה, כגורמים שמשפיעים 
במיוחד על התרחבות הפער בין ישראל ליהדות ארצות הברית 

כמאפיינים את כלל יהדות התפוצות. 

בעשורים רבים שלטה התפיסה לפיה מרכזיותה וחשיבותה 
היהודיות  הקהילות  של  מעמדן  על  עולה  ישראל  של 
ברחבי העולם, וזו הנציחה את חוסר הידע וחוסר ההבנה 
משתתפי  פי  על  למשל,  העולם.  יהדות  על  ישראלים  של 
כנס האתגרים, אשר נחשפים לשדות חברתיים רבים בישראל, 
ואינה  הממלכתי  בחינוך  דיה  נלמדת  אינה  התפוצות  סוגיית 
ההנהגה  מרבית  הציבורי.  במרחב  ההכשרה  מתכניות  חלק 
הישראלית אינה מכירה את יהדות ארצות הברית והעולם ואינה 
מעריכה כראוי את תרומתה לבינוי ולביצור המדינה6.  ההנהגה 
התפתחות  את  דיה  מעריכה  ואינה  מכירה  אינה  הישראלית 
המחשבה, התרבות וההגות היהודית בעת הנוכחית7.  מצב זה 
יצר פער תודעתי ורגשי של ישראלים רבים כלפי יהודים מחוץ 
מדינת  של  התנהלותה  על  השפיע  דבר  של  ובסופו  לישראל, 

ישראל.

הם  שהיהודים  לרעיון  מתחברים"  "אינם  רבים  ישראלים 
ישראלים  של  היהודית  שהזהות  משום  השאר  בין  עם8,  
רבים הצטמצמה לכדי הלאומיות הישראלית. זהות לאומית 
ישראלית באה לידי ביטוי, הלכה למעשה, באמצעות אוסף של 
פרקטיקות רשמיות ודפוסי התנהגות אזרחיים במרחב הציבורי, 
בשבת  ציבורית  תחבורה  היעדר  במרכולים,  כשרות  חוקי  כגון 

התודעה  תלויה  רבים  עבור  האוכלוסין.  במרשם  וההגדרות 
אינה  היא  כך  ומתוך  הישראלית,  בהוויה  לחלוטין  היהודית 

מצליחה להכיל את הקשר עם יהדות התפוצות9. 
 

נתפס  אינו  הברית  ארצות  יהדות  עם  היחסים  טיב 
בציבוריות הישראלית כנושא של ביטחון לאומי, למרות 
הברית  לארצות  ישראל  בין  המדינית  היחסים  שמערכת 
הברית  ארצות  יהודי  בין  הקשר  על  רבה  במידה  נשענת 
לישראל. ההשפעה הפוליטית, העוצמה והשגשוג של יהודי 
של  המיוחדים  ליחסיה  המרכזי  המניע  הם  הברית  ארצות 

ארצות הברית עם ישראל10. 

מנושאים  ברובו  מורכב  ישראל  אזרחי  של  היום  סדר 
ולשגשוגה  לביטחונה  יותר  כחשובים  שנתפסים 
האיראני,  )הגרעין  ביטחוניים  נושאים  כגון  המדינה,  של 
וחיזבאללה(, סוגיות אזרחיות, נושאי  העימותים עם חמאס 
דת ומדינה, נושאים כלכליים )עלות המחייה, משבר הדיור( 
ונושאים חברתיים שונים11.  הקשר עם יהדות ארצות הברית 
ויהדות העולם נדחק לקרן זווית ואינו נעשה סוגיה בוערת על 
סדר היום הישראלי, זאת בניגוד לרבות מהקהילות היהודיות 

בתפוצות המציבות את ישראל במוקד עניינן12. 
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המישור המדיניהמישור הדתי-הפוליטי

הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה בישראל מוכתב ומנוהל 
לרוב על ידי מוסדות הזרם האורתודוקסי. מצב זה מוביל 
ודתיים בין הזרמים  ולפערים אמוניים  לא אחת להשגות 
הליברליים  היהודיים  לזרמים  האורתודוקסיים,  היהודים 
הברית  ארצות  ליהדות  לקירוב  תורמים  שאינם  יותר13, 

והתפוצות14.

שנראה  ומה  האחרונות,  השנים  של  הסתום  המדיני  המבוי 
כקריסת הפרדיגמה של "פתרון שתי המדינות", מערער בקרב 
מעגלים ליברליים ופרוגרסיביים בארצות הברית ובעולם את 

תדמיתה של מדינת ישראל כמדינה שוחרת שלום.

וניהול  והרבנים, סוגיות הגיור   סוגיות כגון מעמד הרבנות 
המקומות הקדושים משפיעים עמוקות על קהילות יהודיות 

בתפוצות ועל טיפוח זהות יהודית מחוץ לישראל15. 

דת  ענייני  על  בישראל  והמפלגתי  הפוליטי  המאבק 
הברית  ארצות  יהדות  מקרב  רבים  מרחיק  ומדינה 
בנושאי  ישראל  מדינת  של  הפנימי  העיסוק  והתפוצות. 
רבים  מותיר  והן במדיניות(  )הן בשיח  דתי  ופלורליזם  גיור 
מקרב יהדות התפוצות "מחוץ לאוהל". כתוצאה מכך נוצר 
מצב שבו רבים המזדהים כיהודים בתפוצות אינם מוכרים 
להתאכזב  נוטים  ולכן  בישראל,  הרבנות  ידי  על  כיהודים 
מהתנהלותה של מדינת ישראל אשר אינה מאפשרת חופש 
ביהדות16.   ואינה מכבדת את הזרמים השונים  דת בפועל 
חשוב לציין שקיימת ביקורת על הממסד האורתודוקסי גם 
הזרמים  עם  הזדהות  מאפשרת  זו  ועובדה  ישראל,  בתוך 
הפלורליסטיים.  ואולם, עד כה לא ייצרה הזדהות זו שיתופי 
לגורמים  גורמים פלורליסטיים17  בין  רבי־משמעות  פעולה 
על  שלהם  המשותפת  הביקורת  סביב  בישראל  שונים 

הממסד האורתודוקסי ועל מעמד הרבנות בישראל.

בתהליך שהגיע לשיאו בקיץ 2014 במבצע "צוק איתן" נעשתה 
על  לביקורת  ישראל  מדיניות  על  מהביקורת  חלק  בהדרגה 
המעגלים  בקרב  יהודית.  כמדינה  ישראל  מדינת  של  אופייה 
עומדת  שאינה  כמדינה  ונתפסת  הולכת  ישראל  הליברליים 

באמות המידה של דמוקרטיה ליברלית18.  

לתנועת החרם על ישראל, BDS, ניכרת השפעה רבה בחיזוק 
התדמית של ישראל כמדינה כובשת, בעיקר בקרב מעגלים 
ממדינת  רבים  יהודים  מרחיקה  זו  ותדמית  פרוגרסיביים, 
ישראל, בדגש על הדור הצעיר. רוב יהודי ארצות הברית מזוהים 
עם השמאל, ובמיוחד אלו המזוהים עם המעגלים הקיצוניים 
מתקשים לקבל את המדיניות הביטחונית של ישראל ולהסכים 
"שומר  מבצע  לאחר  ובמיוחד  האחרונות,  בשנים  עימה19.  
החומות" במאי 2021, אנו עדים להתייחסות גוברת אל מדינת 

ישראל בקרב יהודים אמריקאים כאל מדינת אפרטהייד20.  

הביקורת של יהודים אמריקאים רבים על מדיניותה הביטחונית 
של ישראל בנוגע לאזורי יהודה ושומרון ורצועת עזה, ובמיוחד 
וחלקים  ישראל  ממשלת  את  מציבה  ההתנחלויות,  סוגיית  על 
גדולים מקרב יהודי ארצות הברית משני צדי המתרס המדיני.21 
יהודים אמריקאים הם לפני הכול אמריקאים ודפוסי ההצבעה 
שונים  הדמוקרטית(  המפלגה  מצביעי  )מרביתם  שלהם 
תמיכה  הביעו  רבים  )שבה  הישראלית  הפוליטית  מהנטייה 

בטראמפ(22. 

נוסף על כך, המתיחות, היעדר היציבות השלטונית והשיח 
הפוליטי המפלג אינם נתפסים באור חיובי מחוץ לישראל, 

במיוחד בקרב מבקריה החריפים. 
בעשורים האחרונים אנו עדים לשינוי במגמת הפילנתרופיה 
בהתמקדות  כולל  ישראל,  כלפי  היהודית־האמריקאית 
מיעוט  וקבוצות  בישראל  מוחלשות  אוכלוסיות  בחיזוק 
ניכר  חלק  בהפניית  לראות  ניתן  לכך  עדות  נוספות. 
האחרונות  בשנים  הברית  בארצות  היהודית  מהפילנתרופיה 
ושל אוכלוסיות  ישראל  והשוויון של ערביי  להבטחת השילוב 

חרדיות בכלכלה ובחברה הישראלית23. 

המאבק הבין־גזעי )racial issues( בארצות הברית משפיע 
עמוקות על עמדותיהם של יהודים אמריקאים רבים הרואים 
בקרב  התפיסה  ממסדית.  בגזענות  הנגועה  חברה  בישראל 
מדינת  בישראל  רואה  אשר  הרדיקלי,  היהודי  השמאל 
 ,BDS ישראל,  על  החרם  תנועת  מתרחבת24.   אפרטהייד, 
וכלכלי  יחסי בכל הקשור לחרם אקדמי  כישלון  נוחלת  אומנם 
על ישראל, אך זוכה להישגים תודעתיים בעיקר ביחס לתפיסה 
של ישראל כמדינת אפרטהייד. מגמה זו באה לידי ביטוי בשנים 
"אמנסטי"(  )"בצלם",  אדם  זכויות  ארגוני  בדוחות  האחרונות 
לארגונים  פרוגרסיביים  שמאל  ארגוני  בין  ברית  ידי  על  וקודמה 

המזוהים עם האחים המוסלמים25. 

הציבור  בקרב  התפוצות  יהדות  על  הרווחות  התפיסות  לאור 
הישראלי סובל הקשר בין ישראל לתפוצות מחוסר תשומת לב 
מספיק  גבוה  במקום  נמצא  ואינו  הישראלית,  המנהיגות  בקרב 
יהדות  כלפי  העמדות  והלאומי.  הציבורי  העדיפויות  בסדר 
התפוצות אינן תמימות דעים ונוסף על כך, נושא זה אינו נמצא 
ושל  היום הציבורי של החברה, של מקבלי ההחלטות  על סדר 

התקשורת. חסר זה בא לידי ביטוי בסעיפים הבאים: 

Credit: Getty Images
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 שחיקת מעמד המנהיגות הישראלית
בקשר עם התפוצות

קיימת שחיקה רבת־שנים במעמד הארגונים שמנהלים את הקשר עם 
יהדות ארצות הברית - הקשר בין יהדות התפוצות לישראל מנוהל ברובו על 
ידי מתווכים ופעילים דרך המוסדות הלאומיים השונים. בעשורים האחרונים 
אנו מזהים שחיקה במעמדם של המתווכים הקלאסיים )ממוסד השליחות של 
הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית( וביכולתם להוביל תהליכים 

רבי־משמעות בחברה הישראלית26.  

היעדר מסלול הכשרה למנהיגים בתחום יחסי ישראל והתפוצות - אנו 
מזהים מחסור במסלולי הכשרה ממוסדים רחבים ומגוונים המכוונים ליצירת 
התפקידים  בעלי  רוב  לתפוצות.  ישראל  בין  תחבר  אשר  ישראלית  מנהיגות 
שדה  מיפוי  בפרויקט  דיווחו  והתפוצות  ישראל  יחסי  בתחום  המקצועיים 
שלהם  שהחיבור   ,)2021 בספטמבר  ושותפים,  ראות  מכון  )בהובלת  העמיות 
והלא־ הפורמליות  החינוך  במסגרות  מובנה  באופן  נוצר  לא  היהודי  לעולם 
ייחודית  מקצועית  או  משפחתית  אישית,  מחוויה  כתוצאה  אלא  פורמליות, 

)שליחות( וכן מחשיפה וממפגש בלתי אמצעי עם יהודים בעולם27.  
צמיחה  של  תהליך  בישראל  היהודית  העמיות  שדה  עובר  האחרונות  בשנים 
חדשים,  ארגונים  הקמת  ממשלתיים,  תקציבים  הרחבת  בדמות  והתחדשות 
בניית קואליציות חדשות ויצירת סדר יום ציבורי. ואולם, עדיין מדובר בשדה 

פעולה מצומצם למדיי, בעל פעילות מוגבלת, הזקוק לפיתוח רב.

פרק 2
 יהדות ארצות הברית והתפוצות - האתגרים

של חיזוק ושמירת הקשר עם ישראל

מלמן  קבוצת  ידי  על  הברית  בארצות  היהודית  בקהילה  שנערכו  בסקרים 
 ,2021 ובאוקטובר-נובמבר   2019 בדצמבר  רודרמן,  משפחת  קרן  וביוזמת 
ככל  לישראל  הברית  ארצות  יהדות  בין  במשבר  שמתמקד  השיח  כי  עולה 
הנראה "מנופח"; מסתבר שרובם המכריע של יהודי ארצות הברית אוהדים 
את ישראל, 84 אחוזים בעלי עמדות פרו־ישראליות וכ־64 אחוזים מחוברים 

רגשית לישראל28. 

שזיהו  מבניים  גורמים  מספר  קיימים  האלו,  המעודדים  הנתונים  אף  על 
עם  בתמיכה  השחיקה  את  להאיץ  עלולים  אשר  האתגרים,  כנס  משתתפי 
רקע  ועל  זמן  לאורך  עימה  ובהזדהות  הברית  ארצות  יהודי  בקרב  ישראל 

השינויים הדמוגרפיים והחברתיים הרבים.

האדם  בני  מספר  גדל   - יהודי  לזרם  אי־השתייכות  מגמת 
על  לרוב  יהודי,  זרם  לאף  משויכים  שאינם  כמי  שמזדהים 
חשבון זרמים פלורליסטיים29,  או זרמים שמגדירים עצמם לפי 
נרשמים  הפלורליסטיים  בזרמים  חדשות30.   זהות  קטגוריות 
מגמה  לצד  אשר  עובדה  במיוחד,  נמוכים  ילודה  שיעורי  גם 
לירידה  מובילה  הדתיים  המוסדות  מן  התרחקות  של  כללית 
הרפורמיים  הכנסת  בבתי  החברים  במספר  רבת־משמעות 
בקרב  גידול  ואף  יציבות  נרשמת  במקביל  והקונסרבטיביים. 

מספר היהודים המזוהים עם הזרם האורתודוקסי31. 

בין־דוריים  בפערים  מתאפיינות  היהודיות  הקהילות 
ואידאולוגיים עמוקים - אחד הביטויים של פערים אלו הוא 
גידול ניכר במספר הארגונים שפועלים מחוץ לממסד היהודי 
ואשר מבטאים את הגיוון והשונות היהודית ההולכת וגדלה32.  
הממסדיים  לארגונים  שייכים  מרגישים  אינם  רבים  צעירים 
כך  מתוך  הרשמיים.  היהודים  בחיים  פחות  להשתתף  ונוטים 
וההון  הארגוני  הקולקטיביזם  הקהילתית,  הלכידות  נשחקת 

הפוליטי של היהודים האמריקאים.

המעצבות  החוויות   - להשגה  יותר  שקשה  צעיר  דור 
את  מאפשרות  היהודי  המילניום  דור  בני  של  זהותם  את 
בטבעיות  והאינדיבידואליים  האוניברסליים  הערכים  אימוץ 
יהודים  ערכים  של  אימוץ  חשבון  על  לעיתים  יותר33,   רבה 
פרטיקולריים וקהילתיים. כמו מקביליהם הלא־יהודים, גם בני 
מסורתיים  במוסדות  אי־אמון  מביעים  היהודים  המילניום  דור 

ובמבני הקהילה34. 

הקהילה היהודית נמצאת בקו האש של הקיטוב שמאפיין 
והיא  הברית,  בארצות  והחברתי  הפוליטי  השיח  את 
נושאים המוסכמים על הכול - הפערים  מתקשה להגדיר 
לשאר  ברובה(  )הרפובליקנית  האורתודוקסית  היהדות  בין 
להעצמת  תורמים  ברובה(  )הדמוקרטית  היהודית  הקהילה 
עבודת  על  מקשה  זו  מציאות  הקבוצות35.   בין  המתחים 
הארגונים הקהילתיים היהודיים שמצליחים לפעול כמעט אך 

ורק בנושאים בעלי הסכמה רחבה. 

קיום  על  שמקשים  חסמים  קיימים  הנוכחית  במציאות 
זמן  של  השקעה  מצריך  יהודיים  חיים  קיום   - יהודיים  חיים 
בכל  במיוחד  לעצמם,  להרשות  יכולים  כולם  שלא  ומשאבים 

זהות יהודית

הנוגע לעלות החינוך היהודי36.  

רבים  שינוי  בתהליכי  כיום  נמצאת  האמריקאית  החברה 
בחלקם  גידול  שכוללים  רבי־משמעות  דמוגרפיים  שינויים   -
היחסי של אוכלוסיות מיעוט, קיטוב פוליטי מקצין, אי־אמון גובר 
במוסדות הדמוקרטיים, אתגרים כלכליים בין־לאומיים, שינויים 
מלחמה  של  עשורים  שני  לאחר  האמריקאית  החוץ  במדיניות 
בטרור, התגברות המתחים הבין־גזעיים הפנימיים ועוד. כל אלה 
מייצרים אתגרים רבים למערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית 

ושינוי זה משפיע גם על היחסים בין יהודים אמריקאים לישראל.

הזהויות בארצות  פוליטיקת  נעשתה  בשנים האחרונות 
שיח  כמסגרת  משמשת  וזו  יותר  לדומיננטית  הברית 
מקובלת של מיעוטים וקבוצות מוחלשות המבקשות לקדם את 
האינטרסים שלהן בסדר החברתי הקיים אשר לטענתן מנציח 
דמוגרפיים  שינויים  ידי  על  מואצת  זו  מגמה  אפלייתן37.   את 
עמוקים באמריקה והצטמצמות הרוב הלבן הנוצרי38.  מגמות 
לוואי שמציבות אתגרים בפני הקהילות  אלה מלוות בתופעות 
היהודיות וישראל, כגון המחיקה היהודית־הישראלית )ראו מטה(. 
במקביל יש תמימות דעים פוליטית נדירה בקרב שתי המפלגות 
של  הצבאית  הנוכחות  את  דרמטית  לצמצם  לצורך  בנוגע 
ארצות הברית באזורי קונפליקט שונים בעולם, ובפרט במזרח 
התיכון39.  נוסף על כך, לנוכח העצמאות האנרגטית שפיתחה 
התיכון  המזרח  של  האסטרטגית  החשיבות  הברית  ארצות 
נמצאת בירידה תלולה40.  כתוצאה מכך, נראה שגם החשיבות 
נמצאת  הברית  בארצות  לישראל  שמיוחסת  האסטרטגית 
יהדות ארצות  על  ישירה  יש השפעה  זו  ולתופעה  בירידה, 
האמריקאים  היהודים  שבו  האופן  על  שמשליכה  הברית 
תופסים את ישראל, ואף מייצרת סדקים במערכת היחסים 

וביקורת גוברת41. 

היהודיות  הקהילות  נאלצו  האחרונות  בשנים   - אנטישמיות 
"מסורתית"  אנטישמיות  גל  עם  להתמודד  והפרו־ישראליות 
אלימות  אירועי  או  הברית  בארצות  הלבן  הימין  חוגי  מקרב 
ופשעי שנאה שביצעו שחורים או מוסלמים. הקהילה היהודית 
חווה גם עלייה באנטישמיות שמקורה בשמאל הפוליטי, ובפרט 
לישראל.  בתופעת הדה־לגיטימציה  בגוונים האנטישמיים השזורים 
בעוד שאנטישמיות מסורתית מוקעת לרוב בשיח הפוליטי והחברתי 
מן  שמגיעה  לאנטישמיות  בנוגע  הדבר  כך  לא  המרכזי,  הזרם  מן 

השמאל.42 
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הרוב  לפיו  לעיל,  שהוזכר  הנרחב  הסקר  ממצאי  אף  על 
לאהוד  ממשיך  הברית  ארצות  יהודי  מקרב  המכריע 
של  האתגרים  בכנס  המשתתפים  זיהו  ישראל43,   את 
עם  ובהזדהות  בתמיכה  שחיקה  רודרמן  משפחת  קרן 
ליברליים  מעגלים  בעיקר  שונים,  מעגלים  בקרב  ישראל 
מקטב  לנושא  ישראל  של  הפיכתה  את  וכן  ופרוגרסיביים, 
בקרב קהילות יהודיות מן הזרם המרכזי של יהדות ארצות 

הברית.

והראנו  לעיל  התהליך  על  עמדנו  הראשון  בפרק 
הצעיר  הדור  מקרב  רבים  מתרחקים  ממנו  שכתוצאה 
וכי  ישראל  עם  המזוהה  היהודי  הממסד  מן  היהודי 
נוסף על כך נרשמת ירידה בקשר הרגשי לישראל. אלו 

המגמות המשפיעות על תהליך זה:

הקצנה וקיטוב פוליטי ביחס לישראל שהתעצמה תחת 
ממשלי אובמה44,  כתוצאה משינוי המדיניות של ארצות 
הממשלים  בין  היחסים  ממערכת  התיכון,  במזרח  הברית 
הדמוקרטית  המפלגה  בתוך  הכוחות  ממאבקי  השונים, 
מקטב  פוליטי  לנושא  ישראל  נעשתה  זה  באופן  ועוד. 
המפלגה  עם  כמזוהה  ונתפסת  האמריקאית  בפוליטיקה 

הרפובליקנית45. 

מקיבוץ  לישראל:  יחסו  את  משנה  העולמי  השמאל 
לישראל,  יחסו  את  שינה  העולמי  השמאל   - לכיבוש46 
מאהדה גדולה שמתבססת על הערכה כלפי מודל החברה 

הרווחה  במדיניות  ביטוי  לידי  שבא  כפי  הסוציאליסטית 
גלויה  לביקורת  הקיבוצי,  ההתיישבותי  ובמודל  בישראל 
ישראל בשטחים הכבושים.  לנוכח המדיניות הביטחונית של 
העולמי  בשמאל  שינויים  רקע  על  התרחש  הזה  היחס  שינוי 
לאורך המאה ה־20 והמאה ה־21, שעיקרם מעבר של מוקדי 
איגודי  לדוגמה:  יותר,  )סוציאליסטי  הכוח ממעמד הפועלים 
יותר,  וליברלי  )סוציאל־דמוקרטי  המשכיל  למעמד  עובדים( 
יהודי  שרוב  מאחר  ליברליות(47.   אוניברסיטאות  לדוגמה: 
ארצות הברית הם ליברלים ומזוהים עם השמאל העולמי יש 

לתהליך זה השפעה רבה על האופן שבו נתפסת ישראל.
של  הכותרת  גולת  שהיא   – ישראל  למען  הלובי  פעילות  כך, 
היא   – הברית  ארצות  ליהדות  ישראל  בין  היחסים  מערכת 
נכס מדיני, דיפלומטי וביטחוני אדיר למדינת ישראל, אך היא 
אי־נוחות  מרגישים  שלעיתים  יהודים  בפני  אתגרים  מציבה 
לראות  ניתן  כן,  כמו  הנוכחית.  במציאות  ישראל  את  לייצג 
מלחמה של ממש על התודעה בהתייחס למאורעות השונים 
המתפתחים ברשתות החברתיות48.  יש לציין כי מתח זה 

מורגש פחות בקרב המיעוט של הימין היהודי49.  

כלבנים  היהודים  מתויגים  פרוגרסיביים  חוגים  בקרב 
ביקורתית  תיאוריה  של  הגוברת  הנוכחות   - פריווילגים50 
ההצטלבויות  ותורת   )Critical Race Theory(51 גזע  של 
למסגרת  והפיכתה  ממנה  שנגזרת   )Intersectionality(
הפרוגרסיבים,  בקרב  האמריקאית  החברה  לניתוח  מקובלת 
וישראל52.   היהודית  הקהילה  בפני  חדשים  אתגרים  מציבה 
ההקצנה בשיח החברתי בארצות הברית מעודדת יחס בינארי 

הבינארי  והן בשיח הפרוגרסיבי53.  השיח  הן בשיח השמרני 
זכויות  כעתירות  חברתיות  קבוצות  מתייג  הפרוגרסיבי 
דירוג   .)oppressed( כמדוכאות  לחילופין  או   )privileged(
זה מתמקד בעיקר בהבחנות  מעמדן של הקבוצות בהקשר 
על בסיס מעמד וצבע עור54.  התיוג של יהודים כלבנים וכבעלי 
זכויות יתר ושל מדינת ישראל כמדינה קולוניאלית לבנה, אינו 
נובע בהכרח משנאה, אך בפועל הוא מפלה יהודים בכך שאין 
הוא מכיר ביהודים כמיעוט ומציב אתגרים פנימיים וחיצוניים 

מורכבים בפני יהודי ארצות הברית.
 

אתגרים  מגדירים  ראות  ומכון  רודרמן  משפחת  קרן 
בשיח  הישראלית־היהודית  הזהות  של  כמחיקה  אלה 
הפרוגרסיבי  השיח  חותר  שבפועל  משום  הפרוגרסיבי, 
בעצמם  להגדיר  היהודים  של  זכותם  תחת  העכשווי 
עם  שלהם  הקשר  את  כולל  בזהותם,  יסודיים  מרכיבים 
ישראל55.  השיח הפרוגרסיבי אינו מכיר בהיסטוריה או בהווה 
את  תופסים  רבים  שיהודים  ובכך  יהודים  נגד  אפליה  של 

עצמם כעם )ולא רק כדת(.  

תורמת  הפרוגרסיבי  בשיח  היהודית  המחיקה  לכן, 
להגדלת הפער הרגשי בין יהודים רבים בארצות הברית 
לישראל. המחיקה היהודית מן השיח הפרוגרסיבי אינה זוכה 
נתקלת  אינה  ואף  הברית,  בארצות  המרכזי  בשיח  להוקעה 
בחזית יהודית מלוכדת ומאוחדת נגדה. למעשה ההיפך הוא 

הנכון, משום שצעירים יהודים רבים מפנימים את מאפייני השיח 
ורואים בעצמם לבנים בעלי זכויות יתר, ולכן נוטים להתרחק מן 

הממסד היהודי בשל תמיכתו בישראל.

של  וקולקטיבית  רחבה  פעולה  ננקטת  לא  מכך  כתוצאה 
של  הדה־לגיטימציה  קמפיין  מול  אל  היהודית  הקהילה 
ביטויי  והתרחבות  תודעה  מלחמת  של  בשעה  ישראל 
היקף  את  רבים מבקרים  החברתיות.  ברשתות  האנטישמיות 
בקמפיין  היהודית  הקהילה  של  העיסוק  עצם  את  או  העיסוק 
החרמות על ישראל )BDS(, מפני שלדידם הוא אינו "אתגר ליבה" 

של הקהילה היהודית56. 
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פרק 3
 התנגשות הפרדיגמות

ישראל  בין  היחסים  מערכת  משתנה  האחרונות  בשנים 
ונכתבים מחדש כללי המשחק של מערכת  לעולם היהודי 
היחסים הזו. במקביל המגמות שתיארנו בפרקים הקודמים 
אשר  מתנגשות  פרדיגמות  של  להתפתחותן  תורמות 
את  חילקנו  מישראל.  הברית  ארצות  יהדות  את  מרחיקות 
מתארת  הראשונה  הקבוצה  קבוצות.  לשתי  הפרדיגמות 
ישראל  בין  הכוחות  במאזן  משינויים  שנובעת  התנגשות 
הכלכליים  מההיבטים  בעיקר  הברית,  ארצות  ליהדות 
הנובעת  התנגשות  מתארת  השנייה  הקבוצה  והפוליטיים. 

משינויים ערכיים ורעיוניים בחברות השונות.

יהודי  בקרב  או  בישראל  המתרחשים  התהליכים  לצד 
אף  ולעיתים  תפיסתית  התנגשות  קיימת  הברית  ארצות 
כך,  בישראל.  הרוב  הם  שהיהודים  מכך  הנובעת  ערכית 
בשעה שבישראל מתמודדים היהודים עם אתגרי הריבונות, 
יהדות ארצות הברית היא מיעוט העסוק בנושאים של ייצוג 

והשתלבות. כך למשל:

שינוי במאזן הכוחות ובכללי המשחק 

התנגשות של ערכים והשקפות

מערכת היחסים בין ישראל ליהדות ארצות הברית התקיימה 
לאורך שנים על הנחות יסוד, נורמות והסכמות57   אשר איבדו 

מהרלוונטיות שלהם עם השנים: 

המרכזיות של ישראל מאותגרת - במקביל לרעיון של ישראל 
יהודיות  קהילות  בעולם  התגבשו  היהודי,  העולם  כמרכז 
בטוחות בעצמן אשר מעצבות את המורשת והזיכרון היהודי.

בעשורים   -  blood for money politics הדפוס  שחיקת 
הראשונים לקיומה של מדינת ישראל )ובמיוחד לאחר 1967(, 
מסויגת  בלתי  ופוליטית  כלכלית  תמיכה  של  נורמה  נוצרה 
בישראל ובישראלים המחרפים את נפשם כדי להגן על מדינת 
היהודית  הפילנתרופיה  ואולם,  היהודי.  העם  של  הלאום 

האמריקאית משתנה וישראל כבר אינה ניצבת במרכזה58.  

ישראל  מדינת  של  רבת־המשמעות  הכלכלית  ההתעצמות 
וכניסתה לרשימת OECD משנה את יחסי הכוחות. ישראל 
בתמיכה  רבים  במובנים  התלויה  סעד  מדינת  אינה  כבר 
ישראל  למשל  כך  הברית.59  ארצות  יהדות  של  הכלכלית 

נתפסת כמי שצלחה טוב יותר את המשבר הכלכלי בשנים 
בקהילה  קשות  פגע  זה  משבר  הברית60.   לארצות  יחסית   ,2008
היהודית האמריקאית61  ומן הסתם השפיע על התפיסות על תודעת 

התלות של ישראל בסיוע הכלכלי של יהודי ארצות הברית62. 

רואים בצורה  נעוץ בכך שיהודים רבים  לסיכום, לב המשבר 
ועל  זהותם  על  איום  ישראל  של  בהתנהלותה  אחרת  או  כזו 
מעמדם בארצות הברית. במציאות זו מצמצמים ארגונים רבים 
הנוגעות  פעולותיהם  ואת  לישראל  המשאבים  הקצאת  את 
לישראל, ויש ביניהם מי שאף מצדדים בהתנתקות מוחלטת 
מהעיסוק בישראל. מצד אחר, מדינת ישראל הייתה למעצמה 
להצלת העם  רק אמצעי  ולא  במדינה מטרה  הרואה  אזורית 
הישראלית  החברה  של  הגדולים  האתגרים  כולו.  היהודי 
תרמו  היהודי  העולם  במרכז  ישראל  את  להציב  והבחירה 
ומאחיותיהם  מאחיהם  רבים  ישראלים  של  ולניכור  לריחוק 

ברחבי העולם היהודי.

Credit: Getty Images

תהליכים  האחרונים  בעשורים  עוברת  הברית  ארצות  יהדות 
חסרי תקדים של השתלבות בחברה הכלל־אמריקאית, הנתמכת 
היהודית  הקהילה  מקרב  רבים  של  הפלורליסטית  בגישתם 
זאת,  לעומת  ואוניברסלית.  ליברלית  עולם  בתפיסת  שמעוגנת 
הישראלים מרגישים כי הם נמצאים תחת איום ביטחוני תמידי, 
חוויות  יותר.  שמרנית  ישראלית  חברה  לגיבוש  התורמת  עובדה 
שתי  של  הידע  וחוסר  ההבנה  חוסר  את  מחדדות  אלה  שונות 

האוכלוסיות זו כלפי זו.

ישראלים  בקרב   - הדדית  רלוונטיות  חוסר  של  רווחת  תפיסה 
ויהודים אמריקאים רבים קיים דפוס חשיבה שהם אינם רלוונטיים 
זה לזה. החינוך היהודי בארצות הברית מתקשה לגבש נרטיב 
בתפוצות,  היהודיים  לחיים  ישראל  של  הרלוונטיות  על  עדכני 
ואילו בישראל הרוב המוחלט של התלמידים במערכת החינוך 

כלל אינם נחשפים לסיפור העדכני של התפוצות. 

שחיקה של הנרטיב המשותף - אם בעבר היו הנרטיבים היהודיים 
והישראליים שזורים זה בזה, הרי שלאורך השנים נוצר נתק בין 
אירופיים  שורשים  בעלת  משפחה  לדוגמה,  הללו.  הנרטיבים 
כתוצאה  הברית.  לארצות  ישראל  בין  השנים  ברבות  התפזרה 
מכך נוצר נתק משפחתי, בין־דורי וגיאוגרפי. העמקת הפערים 
הדוריים והמשפחתיים מקשים על היכולת לשמר עקרונות או 
מטרות משותפות אשר מגדירות את טיב מערכת היחסים בין 

מדינת ישראל ליהדות התפוצות.

פער מתרחב בזהות היהודית: ישראל כבר אינה מיקרוקוסמוס 
הזרם המרכזי  הוא  האורתודוקסי  הזרם   - היהודי  העולם  של 
והנוכח ביותר בישראל, כאשר הרבנות אימצה גישה שמרנית 
הפלורליסטיים,  הזרמים  את  מקבלת  שאינה  יהדות  של  יותר 
יהודי  מרבית  נמנים  עימם  והרפורמים,  הקונסרבטיבים  ובהם 
רגשי  חיבור  יש  ישראלים  ולדתיים  לחרדים  הברית.  ארצות 
יותר  גבוהה  נכונות  מביעים  והם  התפוצות  ליהודי  יותר  חזק 
להשקעה תקציבית בתפוצות, אך חילונים מביעים נכונות רבה 

יותר להתחשב ביהדות התפוצות בסוגיות של דת ומדינה63. 

יהודים  ושל  ישראלים  של  חיוניים  אינטרסים  ויותר  יותר 
אמריקאים מתנגשים חזיתית. למשל, רוב האמריקאים אינם 
תומכים בהרחבת התקציב הצבאי של ארצות הברית64,  ורוב 
הסיוע  על  מגבלות  בהחלת  תומכים  האמריקאים  היהודים 
נמצאים  צבאי  ביטחון  של  נושאים  כאשר  לישראל,  הצבאי 
בתחתית סדר העדיפויות שלהם מבחינה פוליטית65.  העדפת 
מרבית הישראלים את הביטחון על פני השלום מתנגשת עם 
נאומו  הברית66.   ארצות  יהדות  בקרב  הרווחת  האידאולוגיה 
הנבחרים  בבית  נתניהו,  בנימין  לשעבר  הממשלה  ראש  של 
רגע  היה  אובמה,  ממשל  של  הגרעין  למדיניות  והתייחסותו 
עם  ישראל  של  הביטחוניים  האינטרסים  התנגשו  שבו  מכונן 
כך,  יהדות ארצות הברית.  האינטרסים הפנים־אמריקאים של 
המכהן  לנשיא  כהתנגדות  להסכם  ההתנגדות  בזמנו  נתפסה 
דאז ברק אובמה, אשר זכה לתמיכה גורפת מצד יהדות ארצות 
הברית במדיניות הפנים שהוביל. הניגוד הזה החריף עם בחירותו 
של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, כשהרוב המוחלט של יהודי 
ארצות הברית התנגדו למדיניות שלו, בעוד שרוב הישראלים 

הביעו תמיכה בטראמפ ובמדיניות שלו כלפי ישראל67. 

נוצרים  עם  האחרונות  בשנים  ישראל  שקידמה  הקשר 
למערכת  כחלופה  לעיתים  נתפס  אמריקאים  אוונגליסטים 

היחסים הנשחקת עם יהדות ארצות הברית68. 

Credit: Getty Images
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תהליכים רבים, חלקם מקורם בישראל וחלקם מקורם ביהדות 
ארצות הברית, מציבים אתגרים בפני הקשר בין שני המרכזים 
היהודיים הגדולים בעולם. אלו תהליכי מקרו שלא ניתן לשנות 
ולזהות את ההזדמנויות הטמונות  להבינם  יש  לכן  היסוד,  מן 

בהתפתחות המגמות החדשות שהם מציבים בפנינו.

הציבורי  בשיח  מסוימת  לעלייה  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
והתקשורתי בישראל בנושא חיזוק הקשר בין ישראל ליהדות 
עשייה  תנופת  קיימת  התפוצות69.   וליהדות  הברית  ארצות 
ישראל  בין  הקשר  ואת  העמיות  רעיון  את  לקדם  שפועלת 
שעשויה  שקטה  מהפכה  ומחוללת  הברית  ארצות  ליהדות 
לצמצם את חוסר הידיעה וחוסר ההכרה של ישראלים כלפי 
יהדות התפוצות, אם כי הדרך עוד ארוכה. יותר ויותר בתי ספר 
בחינוך הממלכתי מציעים תכניות לימוד על העולם היהודי70,  
במרחב  בכירים  של  בהכשרות  נכללים  עמיות  על  תכנים 
הציבורי )למשל בקורס צוערים לשירות המדינה(, ויש פעילות 
ובמיוחד  הלא־פורמלי,  החינוך  במסגרות  עמיות  של  רבה 
אך  איטי  שינוי  מזהים  אנו  כך,  על  נוסף  הנוער71.   בתנועות 
עקבי במדיניות ממשלת ישראל בהכרה בחשיבות של יהדות 
בחיזוק  הצורך  את  מבינים  החלטות  מקבלי  ויותר  התפוצות, 

הקשר.

מגפת  בעקבות  שהתפתחו  חדשות  טכנולוגיות  קיימות 
מעצבות  אישיות  חינוכיות  חוויות  לשדרג  העשויות  הקורונה, 
קהילות  בין  יותר  רחב  לייצר מפגש  ועשויות  בלמידה מרחוק 
כך,  על  נוסף  להיפגש72.   באפשרותן  היה  לא  שונות שבעבר 
משבר מגפת הקורונה עודד יצירה של מאגרי מידע מקוונים 
ושל תכנים חינוכיים חדשים וחלופיים שעשויים להיות רלוונטיים 
לציבור שטרם נחשף לחינוך יהודי73.  בהקשר הזה אנו למדים 
כפלטפורמות  לשמש  אומנם  יכולות  חברתיות  שרשתות 
מפלגות ומקטבות, אך גם כפלטפורמות שמחברות בין קהלים 

מרחבי העולם.

ארצות  ליהדות  ישראל  בין  הקשר  את  רשמית  להגדיר  יש 
של  הפנמה  נדרשת   - לאומי  ביטחון  של  כנושא  הברית 
את  להכניס  יש  המדינה75.   קברניטי  בקרב  הנושא  חשיבות 
השיקולים  ממערך  נפרד  בלתי  כחלק  היהודי  העולם  שיקולי 
הלאומי ובכל הנושאים שלהם יש השלכות ישירות או עקיפות 
פנים־ כעניינים  הנתפסים  בעניינים  כולל  היהודי,  העולם  על 
ישראליים. הגדרה של הסוגיה כנושא של ביטחון לאומי עשויה 
הממשלה  ראש  במשרד  כולל  באופן  יטופל  שהנושא  להבטיח 

ויתוקצב בהתאם. 

יש להגביר את נוכחות יהדות העולם במגזר הציבורי בישראל 
בעולם  העיסוק  הלאומיים  ולגופים  התפוצות  למשרד  פרט   -
היהודי אינו מובנה, אסטרטגי או מגובה במשאבים. יש לשאוף 
לכך שגופי הממשל בישראל יתנהלו לאור היגיון מארגן ביחס 
ליהודי העולם ולאור תפיסה לאומית סדורה וברורה של סוגיית 
הקשר בין יהדות העולם לישראל. יש להעלות את הקשר עם 
משרדי  של  המוחלט  הרוב  של  היום  סדר  על  היהודי  העולם 
רבת־ השפעה  יש  לפעולותיהם  אשר  אלו  בעיקר  הממשלה, 
משמעות על קשר זה. יש לאמץ את מושג העמיות במוסדות 
עוגן, במוסדות מוניציפליים, במשאבים ובהכשרות שמאפשרות 

ליזמים ולמנהיגים את התנאים הבסיסיים להצלחה. 
יש להרחיב את שבוע התפוצות המובל על ידי משרד התפוצות, 
כך שיצוין בכל מסגרת חינוכית פורמלית ולא־פורמלית בישראל 

ובתפוצות.

מוסדות  של  יסודי  פעולה  לעיקרון  להפוך  צריכה  עמיות 
ציבור בישראל - אחוז קטן מאוד של ארגונים ומנהיגים בשדה 
העמיות עובדים עם מוסדות ממשלה, הרשויות המקומיות או 
חלק  להיות  צריך  העולם  יהדות  עם  הקשר  הביטחון.  מערכת 
במערך השיקולים בהחלטות הממשלה, במאמצי החקיקה של 
הכנסת76,  וכחלק בלתי נפרד מסדר היום של מוסדות הציבור.

יש להכשיר אנשי ונשות מקצוע שנמצאים בעמדות השפעה 
במגזר הציבורי ולערוך להם היכרות עם יהדות ארצות הברית. 
השירות  מנהיגות  של  והכשרות  ביקורים  תכניות  לייצר  יש 
הציבורי בישראל בנושא יהדות העולם, כולל ביקורים בקהילות 
בשירות  והקידום  ההכשרה  בתכניות  זאת  ולשלב  יהודיות 
וההכשרות  הצוערים  קורסי  על  בדגש  זאת  בישראל.  הציבורי 
ובבית  בכנסת  כולל  המדינה,  שירות  זרועות  בכל  המתנהלים 
ישירות  שנוגעים  הממשלה  ובאגפי  במשרדי  ובעיקר  הנשיא, 

בעם היהודי.

פרק זה נשען על שני מקורות מרכזיים: האירוע הווירטואלי 
 2021 ביולי  ב־27  רודרמן  משפחת  קרן  שיזמה  הנדון 
שדה  מיפוי  ופרויקט  העמיות,  קואליציית  עם  בשיתוף 
מכון  שהובילו  העמיות,  קואליציית  של  בישראל  העמיות 
ראות, עמ"י, ENTER, הייעוד המשותף וההסתדרות הציונית 
ואת  הכיוון  את  איששו  הללו  המקורות  שני  העולמית. 
הפעילות של קרן משפחת רודרמן בשדה, ובצד ההמלצות 

נזכיר גם מספר פעילויות רלוונטיות של הקרן. 

פרק 5פרק 4
 ההזדמנויות שעולות מתוך המשבר הנוכחי

בין ישראל ליהדות ארצות הברית והעולם
 המלצות לחיזוק מערכת היחסים בין ישראל

ליהדות ארצות הברית והעולם

יש לראות "בפוליטיקת הזהויות" הזדמנות לחיבורים חדשים 
יהודית  זהות  כלפי  דרך  ופורצות  חדשות  תפיסות  ולפיתוח 
לראות  ניתן  שונות.  אוכלוסיות  עם  החיבור  וכלפי  מגוונת 
ישראלים־ כגון:  חדשות  יהודיות  קהילות  של  התעוררות 
יהודים   ,)Jews of Color  ( לבנים  לא  אמריקאים,יהודים 

יוצאי חבר העמים ורבות אחרות. 
הפער הבין־דורי בקרב יהדות ארצות הברית וערעור הארגונים 
חדשים  שחקנים  של  גל  יצירת  לאפשר  עשוי  המסורתיים 
)גם ארגוני נישה וגם אקו-סיסטם( ולעורר תהליך של בחינה 
עצמית של המוסדות הוותיקים שהם, בסופו של דבר, עמוד 

השדרה של הקהילה היהודית האמריקאית.

הוא  הברית  ארצות  ליהדות  ישראל  בין  ביחסים  המשבר 
הזדמנות להובלת מדיניות חדשה ומבוססת יותר של ממשלת 
ישראל כלפי יהדות ארצות הברית. המדיניות צריכה להישען 
ארצות  יהדות  בין  יותר  הדדי  יחס  המבטא  חדש"  "חוזה  על 

הברית לישראל.

הפתרון  גם  להיות  עשויים  למשבר  המקורות  מן  גדול  חלק 
שנות  לאורך  המיטבי  במצב  כיום  נמצא  היהודי  העם  שלו. 
בעולם  שהיו  היהודים  מספר  אותו  כמעט  כיום  יש  קיומו. 
לפני מלחמת העולם השנייה74.  יש ליהודים מדינה ריבונית 
כלכלית,  ולעוצמה  למשאבים  גישה  משגשגת,  ותפוצה 
בעלת  אזורית  מעצמה  כיום  היא  ישראל  וצבאית.  פוליטית 
קולנוע,  אקדמיה,  כגון:  רבים  בתחומים  מסחררות  הצלחות 
טלוויזיה, היי־טק ועוד. כל אלה יכולים לשמש מנופי חיבור בין 

ישראל לתפוצות. 

מחד גיסא, תורמת המציאות החדשה והמשתנה הזו לערעור 
הבין־ הפערים  להעמקת  השונות,  הקהילות  בין  הקשרים 
לישראל.  הברית  ארצות  יהדות  בין  השסע  ולהרחבת  דוריים 
עשוי  הזו  העוצמה  פוטנציאל  מיצוי  גיסא,  מאידך  ואולם 
להוביל לתהליכים פורצי דרך וליצירת אחדות בין חלקי העם.

 יחסי ישראל והתפוצות
כעוגן במרחב הציבורי

Credit: Getty Images
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 יצירת תודעה של שייכות וקשר     
ליהודי ארצות הברית ולעולם היהודי

 בנייה מחדש של המרכז החברתי
של יהדות ארצות הברית

 תכניות מנהיגות והתמקצעות
של השדה

ההיכרות  את  ולהעמיק  הניכר  הידע  חוסר  את  למגר  כדי 
כלפי יהדות התפוצות בקרב החברה הישראלית יש להשקיע 
בכללותו  היהודי  לעם  שייכות  של  תודעה  ביצירת  מאמצים 
ולהגביר את הנוכחות של יהדות ארצות הברית והעולם בשיח 

הציבורי בישראל.

יש להגביר את הנוכחות של הקשר עם יהדות ארצות הברית 
ולבססו לאורך מסלול התבגרותו של כל ישראלי יהודי ולקדם 
את התפיסה של ציונות מבוססת עמיות. יש לעודד את המשך 
חקר העמיות במאה ה־21 הן בשדה עצמו אך במיוחד בשיח 

של כלל החברה הישראלית. 

יש ליצור רצף פדגוגי רב־גילי בנושא הקשר עם יהדות התפוצות 
בחינוך הפורמלי והלא־פורמלי - קיים עושר אדיר של תכנים, 
הפעלות, תכניות חינוכיות והזדמנויות לחיבור עם יהודי ארצות 
הברית והתפוצות. מגוון עצום זה אינו מנוצל ואינו נגיש עבור 
יש  לפיכך,  בפריפריה77.   בעיקר  בישראל,  רבות  אוכלוסיות 
להאיץ את השילוב של תכנים אלה במערכות החינוך ולהנגיש 
את התכניות הקיימות בשדה המקצועי. מהלכים אלו עשויים 
יותר להקשר הרחב  להביא לצמיחת דור ישראלי חדש מודע 
של זהותו. בהקשר זה, תומכת קרן משפחת רודרמן בתכנית 

לימודי יהדות ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. 

יש להרחיב את מעגל העיתונאים שעוסקים בנושא ושמציגים 
יהדות  של  המתמשך  הסיפור  את  הישראלית  החברה  בפני 
תקשורת  רשת  יצרה  רודרמן  משפחת  קרן  הברית.  ארצות 
מסד  שמשמשת   )The Ruderman Press Network(
עם  קשר  ליצירת  ציבור  יחסי  ולחברות  ישראלים  לעיתונאים 
מובילה  גם  הקרן  האמריקאית.  היהודית  בעיתונות  עמיתיהם 
יהודיות  בקהילות  לביקור  ישראלים  עיתונאים  של  משלחות 

ולמפגש עם אנשי תקשורת בארצות הברית. 

להגביר  יש   - והתקשורת  הזדמנויות בתחום התרבות  פיתוח 
ברשתות  הברית  ארצות  יהדות  עם  הקשר  של  הנוכחות  את 
מקורי  תוכן  יצירת  ולעודד  הפופולרית  והתרבות  התקשורת 
ובעל השפעה. כך למשל, סדרת "היהודי החדש" בכיכובו של 
הציגה  רודרמן  משפחת  קרן  ידי  על  נתמכה  אשר  אלפי  גורי 
את יהדות ארצות הברית בשעת צפיית השיא בטלוויזיה באופן 
גשר  בקרן  תומכת  גם  רודרמן  משפחת  קרן  תקדים.  חסר 
לקולנוע רב־תרבותי, ואף השיקה לאחרונה את סדרת הרשת 

.Ynet הפודי היהודי" בכיכובו של אורי לייזרוביץ, ובשיתוף"

למרות שמחקר מיפוי שדה העמיות הראה שקאדר המנהיגים 
גדל ב־22 אחוזים בשש השנים האחרונות78 השדה נמצא עדיין 
בשלבי התפתחות ראשוניים ויש לבנות את הקאדר הבא של 

המנהיגים. 

יש לייצר מודלים חדשים של מסגרות הסללה לשדה - קיים 
הקיימת,  הרשת  וחיזוק  המקצועית  הרשת  בהרחבת  צורך 
לחוויות  מסגרות  יצירת  המנהיגים,  של  הבא  הקאדר  בניית 
והמודעות  הנגישות  והגדלת  ומקצועיות  אישיות  מעצבות 
לסל הכלים והמשאבים העומד לרשותם בשדה. קרן משפחת 
רודרמן, בשיתוף עם הפדרציות של צפון אמריקה, יצרו תכניות 
ישראלים  למנהיגים  לתת  אמורות  אשר  זה,  מסוג  מנהיגות 

כלים להיכרות בלתי אמצעית עם יהדות התפוצות.

הנגשה של הזדמנויות להשתלב בתחום - מיפוי שדה העמיות 
מראה שבוגרי מפגשים עם העולם היהודי מרגישים מחויבות 
רבה יותר לנושא העמיות79.  תכניות בוגרים בישראל צריכות 
אותם  עבור  ההזדמנויות  לניצול  והכוונה  ידע  מנגנוני  לתכנן 

בוגרים כדי שיוכלו לממש את ההנעה שלהם לתרום.

יש לקבוע תקן בשדה, באמצעות הניסיון לקדם הסכמה על 
מדדי הצלחה של השדה, ההנגשה של ידע, השקיפות ושיתופי 
פורום  לאחרונה  הקימה  רודרמן  משפחת  קרן  הפעולה. 
ישראל  ביחסי  העוסקים  המרכזיים  הארגונים  של  מנכ"לים 

והעולם היהודי, כחלק מן השאיפה להתמקצעות כזו. 

אלפי  יש  הישראלית  בחברה   - ישראלים  שליחויות  בוגרי 
עם  רבי־משמעות  תפקידים  וממלאי  שליחויות  של  בוגרים 
יהודי התפוצות אשר כלל אינם מעורבים בקידום חיזוק הקשר. 
חיוני  משאב  כאל  זה  ממומש  לא  לפוטנציאל  להתייחס  יש 
ולבנות תכנית אסטרטגית לרתום בוגרים אלה לפעולה. משרד 
הממשלה  משרדי  את  לאגד  יוכל  למשל,  הממשלה,  ראש 
לגבש  כדי  האזרחית  החברה  ואת  הארגונים  את  הרלוונטיים, 

תכנית פעולה מתאימה בטווח המיידי ובטווח הארוך.

קצרה היריעה במסמך זה להמלצות נרחבות בנושא אתגרי הזהות היהודית 
בקרב היהודים באמריקה בעת הנוכחית. ואולם, חשוב להדגיש את המאמץ 
הסתכלות  מסגרת  בניית  חשוב:  כצורך  ובמחקר  בסדנה  שזוהה  המרכזי 
חדשה על יחסי ישראל־יהדות ארצות הברית, אשר תתמקד בבנייה מחדש 
של מרכז פוליטי וחברתי שיכול לתת מענה כולל לאתגרים שהועלו במסמך 
זה לספק קרקע יציבה בתקופה של שינוי מצב יסודי ביחסים בין ישראל 

ליהדות ארצות הברית והעולם.

הפער בין ישראל ליהדות ארצות הברית הוא גם הזדמנות לעודד התחדשות 
המחיקה  שמעמידה  הזהות  אתגרי  העמיות.  רעיון  בסיס  על  יהודית 
לבחינה  הזדמנות  גם  מציבים  הפרוגרסיבי  בשיח  היהודית־הישראלית 
מחדש של מהות הזהות היהודית הקולקטיבית וחיזוק התפיסה שהיהודים 
בישראל והיהודים בארצות הברית הם עם. אף כי "פרדיגמת העמיות" אינה 
אינטואיטיבית עבור יהודים ישראלים רבים כמו גם עבור יהודים אמריקאים, 
יש בה פוטנציאל ממשי לבנייה יעילה של המרכז ולחיזוק הזהות היהודית 
משום שהיא מתקשרת אל הרוב היהודי השקט בארצות הברית אשר עדיין 

מחובר לישראל. 

להגיע  אפשר  יהיה  שדרכו  כמסד  לשמש  עשוי  הפוליטי  המרכז  בניית 
ביצירת  תסייע  המרכז  בניית  מישראל.  שהתנתקו  רבים  יהודים  לצעירים 
על  מועילים  לדיונים  ופלטפורמות  אינטרסים  לקידום  בריתות  פורומים, 
סוגיות שנויות במחלוקת, להבדיל מהמציאות הנוכחית שבה קיים כמעט 
לממסד  רבים  יהודים  צעירים  ובין  היהודי  הימין לשמאל  בין  מוחלט  נתק 

היהודי. מסד מעין זה הכרחי לחיוניות הפוליטית והחברתית היהודית.

יש להבטיח שהמרכז החדש יכלול גם קהילות בהתהוות - קהילות שבעבר 
לא היו חלק מהממסד היהודי ושהיחס שלהן לישראל מבוסס על חוויות 
יהודים ממוצא  חרדים,  ישראלים אמריקאים,  כגון  מהן,  ומושפע  ייחודיות 
ספרדי, יהודים יוצאי חבר העמים ויהודים לא לבנים )Jews of Color(. רוב 
הקהילות הללו הגבירו בשנים האחרונות את יכולת ההתארגנות והמיסוד 
הקהילה  עבור  חדש  מרכז  לבניית  מהלך  בכל  אותן  לכלול  וחשוב  שלהן 

היהודית האמריקאית. 
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אל  קוראים  "אנו  התפוצות:  יהדות  אל  ישירה  פנייה  יש  העצמאות  במגילת   .1
ולעמוד  ובבנין  בעליה  היישוב  סביב  להתלכד  התפוצות  בכל  היהודי  העם 
נוסח  ישראל".  לגאולת  הדורות  שאיפת  הגשמת  על  הגדולה  במערכה  לימינו 
"להתלכד  התפוצות  מיהדות  הציפייה  תמיכה,  של  חד־כיווני  מסלול  מציג  זה 
לימינו  "לעמוד  ואם  לארץ,  בעלייה  כלומר  ובבנין",  "בעליה  אם  הישוב",  סביב 
הייתה  היישוב  לימין  במערכה הגדולה". בהקשר ההיסטורי משמעות העמידה 
הקהילות  בארצות  פוליטית  והשגת תמיכה  הציוניים  למוסדות  כספית  תרומה 
היהודיות לטובת השאיפות הציוניות. סעיף 6 לחוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום 
של העם היהודי )"חוק הלאום"( שהתקבל בכנסת 70 שנים אחרי חתימת מגילת 
העצמאות מעיד על כברת הדרך שנעשתה בתפיסת הקשר בין מדינת ישראל 
היהודיות בתפוצות. במקום קשר חד־כיווני, של תמיכה מהתפוצות  והקהילות 
א. המדינה תשקוד על הבטחת שלומם  ואחריות הדדית:  במדינה, קשר הדדי 
של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשביה בשל יהדותם או בשל 
אזרחותם; ב. המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה ובין בני העם 
היהודי; ג. המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של 

העם היהודי בקרב יהדות התפוצות.
אחוזים   62 מסכימים  התפוצות,  משרד  של   "2022 התפוצות  "מדד  פי  על   .2

מהישראלים כי למדינת ישראל יש מחויבות מוסרית 
לעומת  טבע.  מאסונות  או  כלכליות  מבעיות  הסובלים  בעולם,  ליהודים  לעזור 

זאת, רק 37 אחוזים מהישראלים מרגישים 
 62% לישראל.  לעלות  לא  שבחרו  התפוצות  יהודי  כלפי  אישית  אחריות 

מהישראלים: "לישראל מחויבות לעזור ליהודי העולם", ישראל היום, 3.4.22. 
3. פרופסור דוב וקסמן, ראש התכנית ללימודי ישראל באוניברסיטת קליפורניה 
בלוס אנג'לס )UCLA(, הזכיר במאמרו "ישראל חוגגת 70, אך אמריקאים יהודים 
צעירים רבים מתרחקים ממנה" את פרשיית נטלי פורטמן כביטוי מובהק למגמה 
זו. כזכור, פורטמן סירבה להשתתף בטקס בה אמור היה להיות מוענק לה פרס 
מטעם ארגון "בראשית", כיוון שלדבריה לא רצתה להיתפס כמי שתומכת בראש 
 The New :הממשלה דאז בנימין נתניהו, שאמור היה להעניק לה את הפרס )ראו
 Waxman, D. (2018). As Israel turns 70,:ראו .(York Times, April 20, 2018

.many young American Jews turn away. The Conversation, 3
4. מחקר נרחב שנערך ב־2010 בקרב מנהיגים של ארגונים יהודים מצא כי הארגונים 
החדשים והבלתי-ממוסדים הרבה יותר קשובים ומותאמים לדור הצעיר של היהודים 
האמריקאים. בקרב המנהיגים של אותם ארגונים בלתי-ממוסדים ישראל תופסת חלק 
הרבה פחות מרכזי מאשר מנהיגי הארגונים הממוסדים. בעוד 53 אחוזים מהמנהיגים 
מפני  ישראל  על  להגן  מאד  שחשוב  חושבים  הממוסדים  הארגונים  של  המבוגרים 
מבקרים, רק 18 אחוזים מהמנהיגים הצעירים הבלתי-ממוסדים חושבים כך. המנהיגים 
הצעירים והבלתי-ממוסדים הרבה יותר ביקורתיים כלפי המדיניות של ממשלת ישראל 
אך ישראל גם תופסת מקום פחות מרכזי בזהותם, כשרק 30 אחוזים טוענים שדאגה 
בקרב שאר  אחוזים  מ־60  למעלה  לעומת  היהודית,  מהזהות  חשוב  חלק  זה  לישראל 
המנהיגים. באופן כללי, המנהיגים הצעירים והבלתי-ממוסדים הרבה יותר ביקורתיים 
צדק  של  בנושאים  יותר  להתמקד  צורך  שיש  ומרגישים  הקהילה  מוסדות  עלפי 
רווחה.   גיוס כספים או פעולות  ופחות בחינוך,  ואיכותי הסביבה,  חברתי, שוויון מגדרי 
 Wertheimer, J., & Benor, S. )2010(. Generation of change: How leaders in
 their twenties and thirties are reshaping American Jewish life. Avi Chai

 .Foundation
5. על פי הנתונים העולים מסקרי הוועד היהודי־האמריקאי )AJC(, הרי שבשנת 2000 

כ־80 אחוזים מהיהודים בארצות הברית 
הסכימו עם המשפט "דאגה לישראל היא חלק חשוב מזהותי היהודית". בשנת 2020 
רק 59% מיהודי ארה"ב הסכימו עם המשפט הזה. עם זאת, סקר פיו 2020 העלה נתון 
"חשוב" של  או  "חיוני"  כחלק  לישראל  הדאגה  את  הגדירו  ארה"ב  מיהודי  אחר: 82% 
זהותם היהודית. סקר של קרן משפחת רודרמן משנת 2021 העלה נתון דומה )84%(. 
אולם התבוננות מעמיקה אל תוך נתוני סקר פיו 2020 מאפשרת לראות שבקרב הדור 
הצעיר ישנו תהליך של התרחקות רגשית מישראל ומהממסד היהודי בארה"ב גם יחד. 
כך, 37 אחוזים מהיהודים האמריקאים בני 29-18 חשבו שממשל טראמפ נוטה יותר מדי 
לטובת ישראל, זאת לעומת 16 אחוזים בלבד בקרב בני +65; רק 50 אחוזים מבני 29-18 
BDS, ומהם רק 34 אחוזים מתנגדים לה, בעוד 13 אחוזים תומכים  שמעו על תנועת 
אחוזים   BDS, 52 תנועת  על  שמעו   65+ בני  מהיהודים  אחוזים   63 זאת,  לעומת  בה. 
מתנגדים לה, ו־7 אחוזים תומכים בה. ולבסוף, בקרב בני 29-18, אמרו 26 אחוזים שאינם 
מרגישים כל קשר, או קשר קלוש בלבד, לעם היהודי בכלל. בקרב בני +65 עומד נתון 
זה על 10 אחוזים בלבד. ראו: רוזנר, שמואל ועמיתים )2021(. הערכה שנתית: ממשלת 
 Pew Research;47 'ישראל חדשה והעם היהודי, המכון למדיניות העם היהודי, עמ
 Center, (2020). Chapter 7: U.S. Jews’ connections with and attitudes
 toward Israel, inside: Jewish Americans in 2020. Pew Research
 Center; Pew Research Center, (2020). Chapter 5. Jewish community
 and connectedness, inside: Jewish Americans in 2020. Pew Research
Center; קרן משפחת רודרמן )2021(. מחקר בנוגע לעמדות ומעורבות יהדות ארצות 

הברית, קרן משפחת רודרמן.
אודות  בישראל  החלטות  מקבלי  ובקרב  הרחב  הציבור  בקרב  המודעות  רמת   .6
תרומתם של יהודי ארה"ב לביטחון הלאומי הייתה שאלת המחקר המרכזית שהניעה 
יהודי ארצות  רודרמן:  קרן משפחת  את הפרויקט המחקרי אשר מובא בספר שיזמה 
הברית והביטחון הלאומי של ישראל, )2018(, אוריון, אסף ועילם, שחר )עורכים(, המכון 
למחקרי ביטחון לאומי. להרחבה על תפיסות הציבור הרחב הנוגע לסוגיה והשפעתן 
על גיבוש מדיניות וקבלת החלטות ראו את הפרק המסכם באתו הספר: מדם־פרידמן, 

עפר, שם, עמ' 258-227.
7. עמדה זו בוטאה במקרים רבים על ידי חברי כנסת ושרים בממשלות ישראל. דוגמא 

בולטת היא התייחסותה של איילת 
שקד לתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית: "במדינת ישראל החילונים לא צריכים את 
לצד  להתפלל  צריכה  לא  חילונית  כאישה  ואני  הלכה  ויש  מסורת  יש  הזה.  הקשקוש 
הגברים בבית הכנסת וכל השטויות שממציאים שם. אין שום סיכוי שאנחנו או מישהו 
אחר יאפשרו לרפורמים לחדור לרבנות הראשית וגם לא לשירותי הדת הללו" )עיתון 
עולם קטן, נובמבר 2013(. ביטוי עדכני יותר לתחושה הזו אפשר למצוא במאמר הדעה 
היחסים  לשיפור  מספיק  עושה  לא  הממשלה  במילים:  מסתפקים  שמיר.  שלמה  של 
את  מעניינים  לא  לתפוצות  ישראל  בין  "היחסים    :5.4.22 מעריב,  ארה"ב,  יהדות  עם 
מי שנמנים עם צמרת הממשל בישראל. זהו נושא ותחום שבכלל לא נמצאים בסולם 

העדיפויות שלהם".
8. על פי מדד הדמוקרטיה הישראלית לשנת 2019, שמפרסם המכון הישראלי 
לדמוקרטיה, רק 51 אחוזים מהיהודים בישראל מסכימים )28 אחוזים( או מאוד 
גורל  בגולה  וליהודים  בישראל  ש"ליהודים  ההיגד  עם  אחוזים(   23( מסכימים 
משותף". חלוקת המשיבים על פי מיקומם ברצף החרדי־חילוני מראה כי בקרב 

חילוניים ומסורתיים לא־דתיים שיעור זה יורד ל־42 אחוזים ו־44 אחוזים בהתאמה. 
בקרב משיבים שהגדירו עצמם מבחינה פוליטית כשמאל 44 אחוזים מסכימים עם 
וימין 57 אחוזים. ראו: הרמן תמר, ענבי אור, קביסון  – 47 אחוזים,  היגד זה, מרכז 
הישראלי  המכון   ,2019 הישראלית  הדמוקרטיה  מדד   .)2019( אלה  הלר  וויליאם, 

לדמוקרטיה, עמ' 116-113.
9. ראו בהקשר זה את דבריה משנת 2017 של סגנית שר החוץ דאז, ציפי חוטובלי. 
לדבריה, רוב יהודי ארצות הברית אינם מבינים את ישראל כיוון ש"מעולם לא שלחו 
את ילדיהם להילחם בעבור ארצם. לרובם חיים נוחים למדי. הם לא מרגישים איך 
להיות  של  [מהתחושה  מזה  חושבת שחלק  ואני  טילים,  להיות תחת התקפת  זה 
ראו  יום־יומי",  באופן  איתם  מתמודדת  שישראל  הדברים  את  לחוות  זה  ישראלי[ 
בין  ביחסים  המשבר   .)2018( זכי  שלום,  אצל:  מצוטט   .2017 בנובמבר   23 הארץ, 
ישראל לבין הקהילה היהודית בארצות הברית: רקע והשלכות. בתוך: יהודי ארצות 

הברית והביטחון הלאומי של ישראל, עמ' 141-103.
10. קבוצת ראות, )2019(. יחסי ישראל והעולם היהודי: לקראת הפתעת יום כיפור, 

קבוצת ראות. 
אבירם־ניצן  להצבעה:  ישראלים  של  המניעים  על  סקר  ראו:  המחשה,  לשם   .11
הישראלי  המכון  ביטחון.  מצביעים  כלכלה,  חושבים   .)2019( אסף  שפירא,  דפנה, 

לדמוקרטיה. 
12. להמחשת הפער באופן שבו יהודים בישראל מתבוננים על קהילות בתפוצות 
נתונים:  60 אחוזים  ניתן לשקול שני  ישראל בקהילות בתפוצות  לעומת מרכזיות 
צריכה  אינה  הממשלה  חשובות  החלטות  שבקבלת  סבורים  בישראל  מהיהודים 
שהממשלה  חושבים  אחוזים   38 בתפוצות;  יהודים  של  בעמדותיהם  להתחשב 

צריכה להתחשב בעמדות יהודי התפוצות. 
כך על פי: הרמן תמר, ענבי אור, קביסון וויליאם, הלר אלה )2019(. מדד הדמוקרטיה 
פיו  סקר  זאת,  לעומת   .116 עמ'  לדמוקרטיה,  הישראלי  המכון   ,2019 הישראלית 
2020 מראה כי 57 אחוזים מהיהודים בארצות הברית עוקבים תדיר אחר החדשות 
 Pew Research Center, (2020). Chapter 7: U.S. Jews’ בישראל:  העוסקות 
 connections with and attitudes toward Israel, in: Jewish Americans in

2020. Pew Research Center
כי  ב־2018  כתב  וישראל,  הברית  ארצות  ליחסי  מומחה  שלום,  זכי  פרופסור   .13
"היחסים בין ישראל לבין הקהילה היהודית בארצות־הברית נמצאים זה כמה שנים 
לכתיבת  שקדמה  בתקופה  המחלוקת  ביטויי  בין  מחלוקת".  אין  כך  על  במשבר. 
יהודיות  וקהילות  ישראל  ממשלת  בין  פוליטיות  מחלוקות  שלום  מזכיר  המאמר 
רפורמיות סביב חוק הלאום, העברת השגרירות האמריקאית לירושלים ועוד, לצד 
מחלוקות בעלות אופי דתי על רקע הסדרי התפילה בכותל וחוקי הגיור. ראו: שלום, 
זכי )2018(. המשבר ביחסים בין ישראל לבין הקהילה היהודית בארצות הברית: רקע 

והשלכות. בתוך: יהודי ארצות הברית והביטחון הלאומי של ישראל, עמ' 141-103.
14. ביטוי להלך רוח זה בקרב יהודים אמריקאים ניתן לראות במאמר שהתפרסם 
הממסד  של  אי־ההכרה  של  בהקשר  פורוורד,  היהודי־הליברלי  בעיתון  ב־2016 
הרבני בתהליכי גיור לא־אורתודוקסי. במאמר כותבת בת'אני מנדל כי הגיעה העת 
הממסד  של  החלטות  לסכל  מנת  על  כוחן  יפעילו  בתפוצות  יהודיות  שקהילות 
אולטרה־ )או  אורתודוקסיות  שאינן  יהודיות  בקהילות  הפוגעות  בישראל  הרבני 

 Forward, July – חרדים(. ראו:  אורתודוקסיות, על פי ההגדרה האמריקאית, קרי 
.29, 2016

15. בהערכה השנתית של מצב העם היהודי לשנת 2015, שמפרסם בעקביות המכון 
למדיניות העם היהודי, נכתב כי: "קיים חוסר שביעות רצון בקרב היהודים, בעיקר 
בצפון אמריקה אבל לא רק בה, מיחסי דת ומדינה בישראל". סוגיית מתווה הכותל, 
לרבות תפילת נשים בכותל, המשיכה להיות מקור מרכזי למחלוקת בין הממשלה 
שלמה  פישר,  ראו:  האחרונות.  בשנים  הברית  בארצות  יהודיות  לקהילות  בישראל 
למדיניות  המכון   .2015-2014 שנתית  הערכה  היהודי:  העם  מצב   .)2014( ועמיתים 
העם היהודי, עמ' 121; רוזנר, שמואל ועמיתים )2021(. הערכה שנתית: ממשלת ישראל 

חדשה והעם היהודי, המכון למדיניות העם היהודי, עמ' 47. 
הברית  בארצות  יהודים  מנהיגים  החריפות של  התגובות  זה את  ראו בהקשר   .16
שצוטטו  כפי  ב־2017,  הכותל  מתווה  את  להקפיא  ישראל  ממשלת  להחלטת 
"אנחנו  אמר:  יורק  ניו  של  היהודית  הפדרציה  מנכ"ל  גולדשטיין  אריק  בעיתונות. 
זועמים על פעולה שתהרוס את העיקרון הבסיסי שעליו מושתתת ישראל, מולדתנו 
היהודית, מקום שבו כל היהודים יכולים וחייבים להרגיש בבית. החלטת הממשלה 
מיליוני  של  ומסורות  מנהגים  של  דחייה  היא  הכותל  פשרת  הסכם  את  להשעות 
יהודים ברחבי העולם. הסכם הכותל היה אמור לאפשר פולחן חופשי ומוגן עבור 
ימשיך לשלוט בתפילה  בודד  יהודי אחד  זרם  זאת,  הזרמים. במקום  יהודים מכל 
ותפוצות. ההחלטות שקיבלה  יהודים  מיליוני  זכויותיהם של  בכותל המגבילה את 
דווקא  וישראל,  התפוצות  יהודי  בין  וגדל  ההולך  הפער  את  יעמיקו  רק  הממשלה 
קוראים  אנו  יותר.  חשובה  הייתה  לא  מעולם  היהודית  האחדות  שבה  בתקופה 
נדירה  פשרה  שמהווה  הכותל,  הסכם  את  ולקדם  הטעות  את  לתקן  לממשלה 
ומאחדת בין כל הזרמים היהודים והישג משמעותי לכל היהודים". Ynet, 28 ביוני 
2017; במקום אחר אמר ריק ג'ייקובס, נשיא האיחוד ליהדות רפורמית באמריקה, 
כי האופן שבו מדינת ישראל מתמודדת עם סוגיית נשות הכותל גורם ליהודים רבים 

לשאול "מה השתבש עם החלום הציוני שלנו"? Nana10, 5 ביוני 2016. 
17. לפי סקר דיאלוג שנערך בהזמנת "הארץ" )4.12.18( נמצא כי 71 אחוזים מהחילונים 
ולקונסרבטיבים  לרפורמים  זכויות  שוויון  להעניק  ישראל  שעל  חושבים  בישראל 
למדיניות  המכון  של  דוח  כך,  על  נוסף  האוכלוסייה(.  מכלל  אחוזים   47 )לעומת 
העם היהודי )פפרמן דן, 2018, זרמים בעלייה: היהודים הרפורמית והקונסרבטיבית 
הזרמים  אחד  עם  מזדהה  הישראלית  מהאוכלוסייה   13% כי  מצא  בישראל( 
הפלורליסטיים, הרבה מעבר למספר הישראלים הרשומים בבתי כנסת רפורמיים או 
קונסרבטיבים )12,00 בלבד(. הדוח ציין עוד כי "היהודים בישראל המזהים עצמם עם 
אחת מהתנועות הליברליות, מעבר לאלפים הבודדים הרשומים כחברים בתנועות, 
רואים בדרך כלל בהצהרה זאת, מעין הצהרה פוליטית נגד הרבנות האורתודוקסית 

כמו הצהרה )פוזיטיבית( לגבי זהותם".
18. או בהקשר זה, כתבה אופיינית משנת 2014 המתארת את המתח שנוצר בקרב 
ממשל  של  והעמדות  אובמה,  לממשל   AIPAC עמדות  סביב  הברית  ארצות  יהודי 
ישראל שהארגון מגייס תמיכה עבורן. The New Yorker, August 25, 2014; וכן ראו 
ניתוח המצב המתוח בין קהילות יהודיות בתפוצה לישראל בזמן מבצע "צוק איתן": 

 Rosner Shmuel, Herzog Michael, (2015). Israel-Diaspora Tensions and
 Jewish Reactions to Operation Protective Edge. In: Jewish Values and
 Israel’s Use of Force in Armed Conflict: Perspectives from World Jewry.

JPPI
19. כחלק ממסקנותיו של מחקר מקיף שערך המכון למחקרי ביטחון לאומי על 
אודות הקשר בין יהדות ארצות הברית לישראל, קובעים אסף אוריון ושחר עילם 
כי: "הקהילות היהודיות בישראל ובארצות הברית התפתחו בעשורים האחרונים 
בכיוונים מנוגדים מבחינה פוליטית, ערכית ודתית: בישראל התגברו המגמות של 
הפוליטית,  בזירה  הימין  ומחנה  האורתודוקסי,  הזרם  על  בדגש  הדת,  התחזקות 
ואף לאומני. לעומת זאת, חלקים לא מבוטלים של הציבור  בדגש על קו לאומי 
היהודי בארצות הברית נוטים לאג'נדה שמאלית־ליברלית ולפלורליזם דתי, שבו 
הגורמים הדומיננטיים הם הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי. מגמות אלו משפיעות 
על מעמדה המורכב של ישראל בגיבוש זהותם של יהודי ארצות הברית ויוצרות 
סיכון גובר לעתיד היחסים ביניהם"; ראו: אוריון, אסף, ועילם, שחר )2018(. עיקרי 
תובנות והמלצות. בתוך: יהודי ארצות הברית והביטחון הלאומי של ישראל, עמ' 41-23.
הבוחרים  בקרב  הרוח  הלכי  אחרי  עוקב  אשר  אמריקאי  מכון  של  בסקר   .20
מדינת  היא  שישראל  הקביעה  עם  הסכימו  מהמשיבים  אחוזים   25 היהודים, 
 National Jewish Survey,:אפרטהייד, ורק 52 אחוזים התנגדו לאמירה זו; ראו

 June 28- July 1, 2021, Jewish Electorate Institute
הברית  בארצות  מהיהודים  אחוזים  מ־60  למעלה   ,2020 פיו  סקר  פי  על   .21
משוכנעים כי ניתן יהיה לפתור את הסכסוך הישראלי־הפלסטיני. בקרב צעירים 
בני 29-18 )63 אחוזים( ובני 34-30 )67 אחוזים( השיעור גבוה עוד יותר. על פי דוח 
הייתה  בישראל  2018 תמונת המצב  בשנת  לאומי,  ביטחון  למחקרי  המכון  של 
הישראלי־ לסכסוך  פתרון  יימצא  שלא  האמינו  מהציבור  אחוזים   63 הפוכה: 
 Pew Research Center, (2020). Chapter 7: U.S. Jews’ ראו:  הפלסטיני. 
 connections with and attitudes toward Israel, inside: Jewish Americans
in 2020. Pew Research Center; ישראלי, ציפי )2020(. מדד הביטחון הלאומי: 

מגמות בדעת הקהל בישראל. המכון למחקרי ביטחון לאומי, עמ' 95.
22. סקר: רוב הישראלים מעדיפים את טראמפ על ביידן )12.10.2020(.

23. על המגמות בפילנתרופיה האמריקאית ביחס לישראל ראו כתבה בגלובס, 
... ]ה[ וכן ראו במחקרה של ד"ר שאול בר־ניסים, המתאר "שינוי  5 ביוני 2021. 
מתחולל ביעדים ובמטרות, בתחומי הפעילות ובאוכלוסיות הנהנות מתרומתה 
 .)2018( בר־ניסים, חנה  יהדות ארצות הברית". בעשורים האחרונים: שאול  של 
בתוך:   ,2015-2000 בשנים  היהודית־אמריקאית  בפילנתרופיה  ותמורות  מגמות 

יהודי ארצות הברית והביטחון הלאומי של ישראל, עמ' 143.
בפרסומים  עלייה  נראתה   ,2021 במאי  החומות"  "שומר  מבצע  בעקבות   .24
ברשתות  בעיקר  ישראל,  כלפי  אמריקאים  יהודים  של  חריפות  ובהתבטאויות 
החברתיות. ברבים מהפרסומים ניתן לזהות השפעות של התנועות החברתיות 
רבים  שיהודים   ,)BLM (Black Lives Matter כגון  הברית,  בארצות  הבולטות 
 As – פעילים גם בהן. לקריאה נוספת, ראו: כתבתו של ארנו רוזנפלד מפורוורד
 ; conflict in Gaza rages again, a shift in the American Jewish response
או את כתבתו של ברק סלע באתר חדשות דבר: "הציונות האמריקאית כמעט 

נעלמה".
25. לניתוח מקיף וביקורתי של מגמה זו, ראו: מכון ראות )2021(. הברית האדומה-
ירוקה מגיעה לאמריקה: השפעת זרמים בתנועה הפרוגרסיבית וארגוני האחים 
המוסלמים על מדיניות ארה"ב במזרח התיכון, על יהדות ארה"ב ועל הביטחון 

הלאומי של ישראל. מכון ראות.  
יש ביטויים רבים בשיח הציבורי הקוראים לסגירת המוסדות הלאומיים או   .26

לעדכונם. 
היהודית  ההגירה  עידוד  האלה.  בגופים  צורך  כל  "אין  דוגמאות:  מספר  להלן 
ידי  על  במקביל  ממילא  נעשים  הסוכנות,  שבאחריות  התפוצות,  עם  והקשר 
משרדי הממשלה הרלוונטיים. אין היום צורך בגוף ייעודי לשם כך, כשלכל יהודי 
שמעוניין יש די ערוצים ליצור קשר עם ישראל." )"לסגור את הסוכנות היהודית", 
הארץ, 15.10.21(; "יחד עם קק"ל, ההסתדרות הציונית וקרן היסוד, הייתה אמורה 
מדינת  של  דרכה  מתחילת  נעימה  נוסטלגיה  להישאר  היהודית  הסוכנות  גם 
ושימשה  ב־1929,  לארגון שקם  לי מה  יסביר  פג מזמן. שמישהו  ישראל, שתוקפן 
כמוסד השלטון של היישוב היהודי וכמתווך בין היישוב למנדט הבריטי, למציאות של 

היום" )"מי צריך את הסוכנות היהודית, חוץ מהרצוג?", גלובס, 24.6.18(.
מכון  בהובלת  שנערך  בישראל,  היהודית  העמיות  למיפוי  פרויקט  במסגרת   .27
ראות ושותפים נוספים, השיבו 44 אחוזים מהמשתתפים כי נחשפו לנושא העמיות 
הקשורות  נוספות  חוויות  באמצעות  לנושא  נחשפו  אחוזים   42 ואילו  כשליחים, 
 Kopelowitz Ezra, :בעבודתם. רק 9 אחוזים נחשפו לנושא במסגרת לימודיהם. ראו
 Ravid Shlomi, (2021). Jewish Peoplehood: MAPPING THE FIELD IN

ISRAEL. Reut Group, Our Common Destiny, Enter, WZO, Ami, p. 9
28. יצוין כי בסקר המאוחר יותר נרשמה עלייה קלה בשיעור היהודים האמריקאים 
המגדירים את עצמם פרו־ישראלים: 84 אחוזים בשנת 2021 לעומת 80 אחוזים בשנת 
מהמשיבים  אחוזים   64 קלה,  ירידה  נרשמה  הרגשי  החיבור  במידת  ואולם,   .2019
ב־2021 אמרו שיש להם חיבור רגשי לישראל, לעומת 67 אחוזים ב־2019. 24 אחוזים 
מהמשיבים סברו שהסיבה לירידה בחיבור הרגשי של יהודי ארצות הברית לישראל 
נתניהו,  בנימין  ובין  הברית  ארצות  כנשיא  טראמפ  דונלד  בין  החם  מהקשר  נובעת 
ושיעור דומה סברו שהסיבה המרכזית היא בנייה בלתי חוקית של התנחלויות באזורי 
)2021(. מחקר בנוגע לעמדות  רודרמן  ושומרון. להרחבה ראו: קרן משפחת  יהודה 

ומעורבות יהדות ארצות הברית, קרן משפחת רודרמן.
או  הלאומיים  המוסדות  לסגירת  הקוראים  הציבורי  בשיח  רבים  ביטויים  יש   .26

לעדכונם. 
היהודית  ההגירה  עידוד  האלה.  בגופים  צורך  כל  "אין  דוגמאות:  מספר  להלן 
והקשר עם התפוצות, שבאחריות הסוכנות, נעשים ממילא במקביל על ידי משרדי 
הממשלה הרלוונטיים. אין היום צורך בגוף ייעודי לשם כך, כשלכל יהודי שמעוניין 
היהודית", הארץ,  הסוכנות  )"לסגור את  ישראל."  עם  ליצור קשר  ערוצים  די  יש 
גם  אמורה  הייתה  היסוד,  וקרן  הציונית  ההסתדרות  קק"ל,  עם  "יחד   ;)15.10.21
הסוכנות היהודית להישאר נוסטלגיה נעימה מתחילת דרכה של מדינת ישראל, 
שתוקפן פג מזמן. שמישהו יסביר לי מה לארגון שקם ב־1929, ושימשה כמוסד 

השלטון של היישוב היהודי וכמתווך בין היישוב למנדט הבריטי, למציאות של היום" 
)"מי צריך את הסוכנות היהודית, חוץ מהרצוג?", גלובס, 24.6.18(.

מכון  בהובלת  שנערך  בישראל,  היהודית  העמיות  למיפוי  פרויקט  במסגרת   .27
ראות ושותפים נוספים, השיבו 44 אחוזים מהמשתתפים כי נחשפו לנושא העמיות 
הקשורות  נוספות  חוויות  באמצעות  לנושא  נחשפו  אחוזים   42 ואילו  כשליחים, 
 Kopelowitz ראו:  לימודיהם.  במסגרת  לנושא  נחשפו  אחוזים   9 רק  בעבודתם. 
 Ezra, Ravid Shlomi, (2021). Jewish Peoplehood: MAPPING THE FIELD IN

ISRAEL. Reut Group, Our Common Destiny, Enter, WZO, Ami, p. 9
28. יצוין כי בסקר המאוחר יותר נרשמה עלייה קלה בשיעור היהודים האמריקאים 
המגדירים את עצמם פרו־ישראלים: 84 אחוזים בשנת 2021 לעומת 80 אחוזים בשנת 
מהמשיבים  אחוזים   64 קלה,  ירידה  נרשמה  הרגשי  החיבור  במידת  ואולם,   .2019
ב־2021 אמרו שיש להם חיבור רגשי לישראל, לעומת 67 אחוזים ב־2019. 24 אחוזים 
מהמשיבים סברו שהסיבה לירידה בחיבור הרגשי של יהודי ארצות הברית לישראל 
ובין בנימין נתניהו,  בין דונלד טראמפ כנשיא ארצות הברית  נובעת מהקשר החם 
ושיעור דומה סברו שהסיבה המרכזית היא בנייה בלתי חוקית של התנחלויות באזורי 
יהודה ושומרון. להרחבה ראו: קרן משפחת רודרמן )2021(. מחקר בנוגע לעמדות 

ומעורבות יהדות ארצות הברית, קרן משפחת רודרמן. 
29. בהתבסס על ממצאי סקר מכון פיו משנת 2013, כתבה ד"ר עפר מדם־פרידמן, 
מצוות המחקר של המכון למחקרי ביטחון לאומי החוקר את תרומתה של קהילת 
אחוזים מהאמריקאים   30" כך:  ישראל,  לביטחון הלאומי של  הברית  ארצות  יהודי 
שמגדירים את עצמם יהודים אינם חשים זיקה ואינם משתייכים לאף אחד מזרמי 
יהודי  בקרב  הצעיר  הדור  את  בעיקר  מאפיינת  זאת  נטייה  האמריקאית.  היהדות 
ארצות הברית: 41 אחוזים מהיהודים מתחת לגיל 30 ו־33 אחוזים מהיהודים בשנות 
ה־30 וה־40 לחייהם אינם בעלי זיקה לזרם דתי כלשהו. לעומת זאת, רק כ־25 אחוזים 
מהיהודים בני 50 ויותר אינם משתייכים לאחד מהזרמים הדתיים"; יצוין כי על פי 
אחד  לאף  היהודים שאינם משתייכים  שיעור   ,2020 פיו משנת  מכון  ממצאי סקר 
 .)2018( עפר  מדם־פרידמן,  ראו:  אחוזים.  ל־32  עלה  האמריקאית  היהדות  מזרמי 
והביטחון  הברית  ארצות  יהודי  בתוך:  היכרות,  הברית:  בארצות  היהודית  הקהילה 
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30. היבט נוסף של הגיוון בתוך הקהילה היהודית בארצות הברית ניתן לראות דרך 
המושג הצובר תהודה "Jews of Color", כלומר יהודים המזדהים גם כבעלי זהות 
הזהות  של  זה  היבט  כולל  אינו  פיו  מכון  הברית.  בארצות  נוסף  אתני  מיעוט  של 
מזדהים  האמריקאים  מהיהודים  אחוזים  כ־8  נתוניו  פי  על  אך  בסקריו,  היהודית 
אחרים  ומיעוטים  אחוז(   1( אסייתיים  אחוז(,   1( שחורים  אחוזים(,   4( כהיספאנים 
)כ־2 אחוזים(. עם זאת, הערכות אחרות נוקבות בשיעור של כ־12 אחוזים מהיהודים 
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31. כ־-9 אחוזים מקרב היהודים האמריקאים מגדירים את עצמם כאורתודוקסים. 
49- בני  בקרב  אחוזים  כ־11  יותר:  גבוה  שיעורם  הצעירים  היהודים  בקרב  ואולם, 
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ביותר ]בשינויים באופייה של הפילנתרופיה היהודית – המח'[ היא המעבר ממבנה 
ידידים, ארגונים  ריכוזי לעבר מערכת מבוזרת הכוללת ארגונים קהילתיים, ארגוני 
בתוך  במקביל  הפועלים  פרטיות  וקרנות  כספים  להעברת  כצינורות  המשמשים 
שמתחוללים  דומים  ביזור  תהליכי  מבטאת  הזאת  המגמה  לה.  ומחוצה  הקהילה 
בקהילה היהודית וכן תהליכים של גיוון דתי, תרבותי וחברתי. שינוי נוסף מתחולל 
יהדות  של  מתרומתה  הנהנות  ובאוכלוסיות  הפעילות  בתחומי  ובמטרות,  ביעדים 
בפילנתרופיה  ותמורות  מגמות   .)2018( חנה  בר־ניסים,  שאול  הברית".  ארצות 
והביטחון  הברית  ארצות  יהודי  בתוך:   ,2015-2000 בשנים  היהודית־אמריקאית 

הלאומי של ישראל, עמ' 143.
33. ד"ר מדם־פרידמן מדגישה כי ההתרחקות של צעירים יהודים ממוסדות דתיים 
מיוחדת  אינה  הזאת  שהמגמה  לציין  "יש  הברית:  בארצות  דורם  לבני  אופיינית 
ליהודים: בפילוח לפי גיל של האוכלוסייה הכללית בארצות הברית אפשר לראות 
פער של יותר מ־20 אחוזים בין צעירים בני 29-18 המגדירים עצמם 'בלתי משויכים' 
ויותר שמגדירים עצמם משויכים לדת כלשהי".  לדת כלשהי לבין מבוגרים בני 50 
PRRI משנת 2017, אשר מבצע הערכה של  זו מבוססת על סקר  כי הערכה  יצוין 
 .)2018( האמונות והערכים של הציבור האמריקאי הכללי. ראו: עפר מדם־פרידמן 
והביטחון  הברית  ארצות  יהודי  בתוך:  היכרות,  הברית:  בארצות  היהודית  הקהילה 

הלאומי של ישראל, עמ' 49. 
 Bowling 34. בספר משפיע שפורסם בארצות הברית בשנת 2010, תחת הכותרת
alone נטען כי יש ירידה בהיקף ההשתתפות של אמריקאים בהתארגנויות חברתיות 
עצמם  שמגדירים  האמריקאים  שמספר  נטען  נרחב  מחקרי  בסיס  על  ופוליטיות. 
כשייכים לארגון כלשהו נמצא בירידה, שמספר האמריקאים שמוכנים לחתום על 
עצומות נמצא בירידה, שההיכרות בין שכנים נחלשת, שאמריקאים מקיימים פחות 
ביחס  בדעיכה  נמצאת  משפחות  בתוך  המפגש  רמת  אף  וכי  חברתיים,  מפגשים 
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35. לפי סקר פיו משנת 2020, כ־71 אחוזים מהיהודים תומכים במפלגה הדמוקרטית 
אמריקאים  יהודים  בקרב  ואולם,  הרפובליקנית.  במפלגה  תומכים  אחוזים  ו־26 
מהם  אחוזים   75 הפוכה:  היא  המצב  תמונת  כאורתודוקסים  עצמם  המגדירים 
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או  הלאומיים  המוסדות  לסגירת  הקוראים  הציבורי  בשיח  רבים  ביטויים  יש   .26
לעדכונם. 

היהודית  ההגירה  עידוד  האלה.  בגופים  צורך  כל  "אין  דוגמאות:  מספר  להלן 
והקשר עם התפוצות, שבאחריות הסוכנות, נעשים ממילא במקביל על ידי משרדי 
הממשלה הרלוונטיים. אין היום צורך בגוף ייעודי לשם כך, כשלכל יהודי שמעוניין 
היהודית", הארץ,  הסוכנות  )"לסגור את  ישראל."  עם  ליצור קשר  ערוצים  די  יש 
גם  אמורה  הייתה  היסוד,  וקרן  הציונית  ההסתדרות  קק"ל,  עם  "יחד   ;)15.10.21
הסוכנות היהודית להישאר נוסטלגיה נעימה מתחילת דרכה של מדינת ישראל, 
שתוקפן פג מזמן. שמישהו יסביר לי מה לארגון שקם ב־1929, ושימשה כמוסד 
של  למציאות  הבריטי,  למנדט  היישוב  בין  וכמתווך  היהודי  היישוב  של  השלטון 

היום" )"מי צריך את הסוכנות היהודית, חוץ מהרצוג?", גלובס, 24.6.18(.
מכון  בהובלת  שנערך  בישראל,  היהודית  העמיות  למיפוי  פרויקט  במסגרת   .27
ראות ושותפים נוספים, השיבו 44 אחוזים מהמשתתפים כי נחשפו לנושא העמיות 
הקשורות  נוספות  חוויות  באמצעות  לנושא  נחשפו  אחוזים   42 ואילו  כשליחים, 
 Kopelowitz ראו:  לימודיהם.  במסגרת  לנושא  נחשפו  אחוזים   9 רק  בעבודתם. 
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ISRAEL. Reut Group, Our Common Destiny, Enter, WZO, Ami, p. 9
28. יצוין כי בסקר המאוחר יותר נרשמה עלייה קלה בשיעור היהודים האמריקאים 
אחוזים   80 לעומת   2021 אחוזים בשנת   84 פרו־ישראלים:  המגדירים את עצמם 
אחוזים   64 קלה,  ירידה  נרשמה  הרגשי  החיבור  במידת  ואולם,   .2019 בשנת 
אחוזים   67 לעומת  לישראל,  רגשי  חיבור  להם  שיש  אמרו  ב־2021  מהמשיבים 
יהודי  לירידה בחיבור הרגשי של  ב־2019. 24 אחוזים מהמשיבים סברו שהסיבה 
ארצות  כנשיא  טראמפ  דונלד  בין  החם  מהקשר  נובעת  לישראל  הברית  ארצות 
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מצוות המחקר של המכון למחקרי ביטחון לאומי החוקר את תרומתה של קהילת 
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שמגדירים את עצמם יהודים אינם חשים זיקה ואינם משתייכים לאף אחד מזרמי 
יהודי  זאת מאפיינת בעיקר את הדור הצעיר בקרב  נטייה  היהדות האמריקאית. 
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בשנות ה־30 וה־40 לחייהם אינם בעלי זיקה לזרם דתי כלשהו. לעומת זאת, רק 
כ־25 אחוזים מהיהודים בני 50 ויותר אינם משתייכים לאחד מהזרמים הדתיים"; 
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הברית  ארצות  יהודי  בתוך:  היכרות,  הברית:  בארצות  היהודית  הקהילה   .)2018(
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30. היבט נוסף של הגיוון בתוך הקהילה היהודית בארצות הברית ניתן לראות דרך 
המושג הצובר תהודה "Jews of Color", כלומר יהודים המזדהים גם כבעלי זהות 
הזהות  זה של  היבט  כולל  אינו  פיו  מכון  הברית.  בארצות  נוסף  אתני  מיעוט  של 
מזדהים  האמריקאים  מהיהודים  אחוזים  כ־8  נתוניו  פי  על  אך  בסקריו,  היהודית 
ומיעוטים אחרים  )1 אחוז(  )1 אחוז(, אסייתיים  )4 אחוזים(, שחורים  כהיספאנים 
)כ־2 אחוזים(. עם זאת, הערכות אחרות נוקבות בשיעור של כ־12 אחוזים מהיהודים 
 Pew Research Center, (2020). Answers to frequently הברית:  בארצות 

asked questions, Jewish Americans in 2020. Pew Research center
31. כ־-9 אחוזים מקרב היהודים האמריקאים מגדירים את עצמם כאורתודוקסים. 
יותר: כ־11 אחוזים בקרב בני -49 ואולם, בקרב היהודים הצעירים שיעורם גבוה 
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"המגמה  כך:  הפילנתרופי  בהקשר  זו  מגמה  מתארת  בר־ניסים  שאול  ד"ר   .32
היא  המח'[   – היהודית  הפילנתרופיה  של  באופייה  ]בשינויים  ביותר  הבולטת 
המעבר ממבנה ריכוזי לעבר מערכת מבוזרת הכוללת ארגונים קהילתיים, ארגוני 
ידידים, ארגונים המשמשים כצינורות להעברת כספים וקרנות פרטיות הפועלים 
במקביל בתוך הקהילה ומחוצה לה. המגמה הזאת מבטאת תהליכי ביזור דומים 
וחברתי.  תרבותי  דתי,  גיוון  של  תהליכים  וכן  היהודית  בקהילה  שמתחוללים 
הנהנות  ובאוכלוסיות  הפעילות  בתחומי  ובמטרות,  ביעדים  מתחולל  נוסף  שינוי 
מגמות   .)2018( חנה  בר־ניסים,  שאול  הברית".  ארצות  יהדות  של  מתרומתה 
יהודי  בתוך:   ,2015-2000 בשנים  היהודית־אמריקאית  בפילנתרופיה  ותמורות 
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מיוחדת  אינה  הזאת  שהמגמה  לציין  "יש  הברית:  בארצות  דורם  לבני  אופיינית 
ליהודים: בפילוח לפי גיל של האוכלוסייה הכללית בארצות הברית אפשר לראות 
פער של יותר מ־20 אחוזים בין צעירים בני 29-18 המגדירים עצמם 'בלתי משויכים' 
לדת כלשהי לבין מבוגרים בני 50 ויותר שמגדירים עצמם משויכים לדת כלשהי". 
יצוין כי הערכה זו מבוססת על סקר PRRI משנת 2017, אשר מבצע הערכה של 
האמונות והערכים של הציבור האמריקאי הכללי. ראו: עפר מדם־פרידמן )2018(. 
הקהילה היהודית בארצות הברית: היכרות, בתוך: יהודי ארצות הברית והביטחון 

הלאומי של ישראל, עמ' 49. 
 Bowling 34. בספר משפיע שפורסם בארצות הברית בשנת 2010, תחת הכותרת
בהתארגנויות  אמריקאים  של  ההשתתפות  בהיקף  ירידה  יש  כי  נטען   alone
חברתיות ופוליטיות. על בסיס מחקרי נרחב נטען שמספר האמריקאים שמגדירים 
שמוכנים  האמריקאים  שמספר  בירידה,  נמצא  כלשהו  לארגון  כשייכים  עצמם 
נחלשת, שאמריקאים  בין שכנים  בירידה, שההיכרות  נמצא  על עצומות  לחתום 
מקיימים פחות מפגשים חברתיים, וכי אף רמת המפגש בתוך משפחות נמצאת 
 Putnam, D. Robert, (2010). Bowling Alone. Simon :בדעיכה ביחס לעבר, ראו

& Schuster
במפלגה  תומכים  מהיהודים  אחוזים  כ־71   ,2020 משנת  פיו  סקר  לפי   .35
יהודים  בקרב  ואולם,  הרפובליקנית.  תומכים במפלגה  אחוזים  ו־26  הדמוקרטית 
 75 הפוכה:  היא  המצב  תמונת  כאורתודוקסים  עצמם  המגדירים  אמריקאים 

אחוזים מהם תומכים במפלגה הרפובליקנית, ורק 20 אחוזים מהם תומכים במפלגה 
 Pew Research Center, (2020). Chapter 8: U.S. Jews’ political:הדמוקרטית. ראו

 .views, In: Jewish Americans in 2020. Pew Research Center
היהודי  החינוך  של  הגבוהות  העלויות  את  הראה   2021 בשלהי  שפורסם  מחקר   .36
אורתודוקסים  כקהילת  עצמה  המגדירה  הקהילה  בקרב  אורתודוקסיות.  בקהילות 
מודרנים )Modern Orthodox( עלות החינוך עומדת על כ־31 אלף דולר בשנה למשק 
בקהילות  בית.  למשק  בשנה  דולר  אלף  כ־20  על  עומדת  העלות  חרדים  ואצל  בית, 
רק אחוז אחד מהחרדים אמרו שהם  היהודי.  החינוך  נרשמה מחויבות להמשך  אלו 
ילד למסגרות החינוך היהודי בשל עלותן הגבוהה. בקרב  עשויים לשקול לא לשלוח 
 Nishma Research,:כך השיבו  מהמשיבים  אחוזים   7 המודרניים  האורתודוקסים 

.(2021). The Finances of Orthodox Jewish Life. Nishma Research
The Guardian, March 1, 2018 :37. לדיווח עיתונאי אופייני על תהליך זה, ראו

38. בשנת 1976 הזדהו למעלה מ־80 אחוזים מקרב הציבור האמריקאי כלבנים נוצרים. 
בשנת 1996, הזדהו כך 66 אחוזים מהציבור. ב־2012 שיעור המזדהים כלבנים ונוצרים 
 PRRI (Public בארצות הברית ירד מתחת ל־50 אחוזים. ב־2021 העריך מרכז המחקר
ונוצרים עומד על 44  ששיעור המזדהים כלבנים   (Religion Research Institute
 'PRRI אחוזים, וכי שיעור זה צפוי להתייצב לשנים הקרובות. לדיווח עיתונאי על נתוני

NPR, July 8, 2021 :ראו
בסוגיות  להתמקדות  גוברת  חוץ  מעורבות  של  תקופות  בין  נעה  הברית  ארצות   .39

פנים. אסון התאומים הוביל את ארצות 
אמריקאים.  קורבנות  אלפי  שגבה  ערב  במדינות  צבאית  פעילות  של  לעשור  הברית 
"עייפות חומר" ברצון הציבור האמריקאי  לזהות  ניתן  היה  עוד בכהונתו של אובמה, 
עניין  גילה  האמריקאי  הציבור  רוב  ב־2012  התיכון.  במזרח  בסכסוכים  מעורב  להיות 
מועט באביב הערבי ובמלחמת האזרחים בסוריה ולא ציפה מארצות הברית להתערב 
הפוליטית  המציאות  כי  נראה  ב־2022   .)2012 דצמבר  פיו,  )מכון  הללו  בסכסוכים 
בארצות הברית מקוטבת יותר מתמיד אך בכל זאת יש קונצנזוס רחב על כך שחוסר 
יציבות פוליטית פנימית היא סכנה גדולה יותר לארצות הברית מאשר איומים חיצוניים: 
 Quinnipiac Poll, Jan 12,( 83 אחוזים מהדמוקרטים ו־66 אחוזים מהרפובליקנים
כלפי  האמריקאי  הציבור  לעמדות  ביחס  למצוא  אפשר  לכך  נוספת  עדות   .)2022
מפלגות  וחוצת  רחבה  תמיכה  יש  אומנם,  באוקראינה.  במלחמה  הממשל  מעורבות 
מנהלית  ותמיכה  כלכלית  ענישה  דרך  ברוסיה  ומאבק  באוקראינה  לתמיכה  ביחס 
הציבור האמריקאי  גדול של  בחלק  נמוכה  שיש תמיכה  נראה  זאת  עם  באוקראינה. 
למעורבות צבאית ישירה בנעשה באוקראינה )פרנק ניופורט, מכון גאלופ, 2022(. רוב 
הציבור האמריקאי )60 אחוזים רפובליקנים, 66 אחוזים דמוקרטים( מעדיפים תמיכה 
מסויגת באוקראינה כדי להימנע ממלחמה עם רוסיה, לעומת מיעוט של הציבור )17 
רוסיה.  עם  מלחמה  במחיר  גם  מלאה,  תמיכה  שמעדיפים  הציבור(  מכלל  אחוזים 
"האמריקאיים תומכים באוקראינה, אך עד גבול מסוים", כך על פי כריס ג'קסון, סגן 
נשיא Ipsos, עורכי הסקר. אותו סקר גם מראה שהדאגה המרכזית של האמריקאים 
ויש תמיכה  היא כלכלית, כאשר עבור 42 אחוזים האינפלציה היא הדאגה המרכזית 
של שתי המפלגות לשחרור דלק מהרזרבות כדי לבלום את עליית מחירי הדלק )סקר 

.)NPR/Ipsos, 2022
40. השילוב של המחירים הגבוהים של מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, לצד המאבק 

מול ציר איראן־סין, מעודדים את 
ארצות הברית לפתח עצמאות אנרגטית ובכך להפחית את התלות הכלכלית במזרח 
ועדיין  לסיומו  הגיע  התיכון  במזרח  משמעותית  צבאית  מעורבות  של  העידן  התיכון. 
 Strategic :לא ברור איך תראה המדיניות העתידית של ארצות הברית כלפי האזור

Reengagement in the Middle East, americanprogress.org, 2021
41. בעניין ישראל, אם בעבר הייתה תמיכה מובהקת כלפי ישראל, בשנים האחרונות 

אנו רואים גישה מאוזנת
להביע  שלא  מעדיפים  האמריקאים  רוב  כאשר  לפלשתינים  ישראל  בין  ביחס  יותר 
תמיכה באחד הצדדים. נוסף על כך, אם בעבר הייתה תמיכה גורפת לתמיכה צבאית 
בעבור ישראל, כיום נעשה נושא זה לשנוי במחלוקת, כאשר 50 אחוזים מהאמריקאים 
 Chicago Council Survey,(( בישראל  הצבאית  התמיכה  את  להגביל  מעדיפים 

.2021
42.לתיאור של המגמה האנטישמית בשיח הפרוגרסיבי, ראו: קאופמן דפנה )כותבת 
והקיטוב בשיח  והישראלית  היהודית  'הרמיסה'   .)2021( לוי  מובילה(, ערן שישון, עדי 

החברתי בארה"ב, קבוצת ראות. 
ארצות  יהדות  ומעורבות  לעמדות  בנוגע  מחקר   .)2021( רודרמן  משפחת  קרן   .43

הברית, קרן משפחת רודרמן. 
 Pew ראו:  האחרון,  בדור  האמריקאית  בפוליטיקה  הקיטוב  תהליכי  של  תיאור   .44
 Research Center, (2014). Political Polarization in the American

Public. Pew Research Center
שבו  האופן  על  יריעה  ורחב  מפורט  תיאור  מספקת  אזולאי  אורלי  העיתונאית   .45
היחסים החמים בין ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו והנשיא דאז טראמפ, העמיקו 
את הקרע בין יהודי ארצות הברית ומדינת ישראל. ראו: אזולאי, אורלי )2022(. הקרב 

על אמריקה. ידיעות ספרים.
כדוגמה להאצה של  לונדון  נבחרה  ב־2010  ראות  ידי מכון  על  46. במסמך שפורסם 
מקיבוץ  מבחן:  כמקרה  "לונדון  הכותרת  תחת  לישראל,  דה־לגיטימציה  תהליכי 
לכיבוש". על פי התיאור שילוב של תהליכים היסטוריים ופוליטיים הפכו את לונדון כבר 
דופן  יוצא  תוך שיתוף פעולה  ישראל,  דה־לגיטימציה למדינת  "רכזת" של  למעין  אז 
)2010(. אתגר הדה־ ראות  ראו: מכון  לגורמים איסלאמיסטיים.  ליברליים  גורמים  בין 

לגיטימציה של ישראל: יצירת חומת אש מדינית, מכון ראות, עמ' 34-31.
 Linfield, Susie (2019). Lions Den::ראו זה,  תהליך  של  קולע  לתיאור   .47
 Zionism & the Left from Hannah Arendt to Noam Chomsky. Yale
 Leifer Joshua, (2020). A Tense :הספר על  ביקורת  ראו   ;University Press

Relationship: The vexed history of Zionism and the left. The Nation
 Sales, Ben (June 10, 2021). "Young Zionist Jews say they’re fighting .48
 antisemitism on social media. What are they accomplishing?", JTA

יש  כרפובליקנים  מזדהים  אשר  ליהודים   ,2021 ממאי  פיו  מכון  של  מחקר  לפי   .49
עמדות חיוביות על ישראל מאשר אלו המזדהים 

כדמוקרטים. למשל: 82 אחוזים מהרפובליקנים הביעו עמדה חיובית כלפי המנהיגות 
הרפובליקנים  היהודים  מהדמוקרטים.  בלבד  אחוזים   21 לעומת  נתניהו;  בנימין  של 
מרגישים יותר מחוברים רגשית לישראל )72 אחוזים לעומת 52 אחוזים( וכן מרגישים 

כי יש להם יותר במשותף עם ישראלים )7 אחוזים לעומת 54 אחוזים(.
צעירים  בקרב  שנערך    Fuenta Latinaהפרו־ישראלי המדיה  ארגון  של  מחקר   .50
שלהם  היחס  את  בדק  כעצמאים,  או  כדמוקרטים  המזדהים   35-18 בני  אמריקאים 

נשאלו  הסקר  במסגרת  החברתיות.  ברשתות  פרו־ישראלית  להסברה 
המשתתפים מי הקבוצה שסובלת הכי פחות מאפליה. 28 אחוזים )התוצאה 
הגבוהה ביותר( טענו שהיהודים סובלים הכי פחות מאפליה. בקרב אלו שטענו 
אינם  שהיהודים  אחוזים   39 טענו  מאפליה  פחות  הכי  סובלים  היהודים  כי 
אודות  על  מאמר  ראו:  נוספת  לקריאה  לבנים,  שהם  מכיוון  מיעוט  נחשבים 

.EJewishPhilanthropy המחקר באתר
51. תיאוריה ביקורתית אשר בוחנת את יחס המשפט לסוגיות של גזע בארצות 
לאורך  התאפיין  האמריקאי  שהליברליזם  שמניחה   גישה  סמך  על  הברית, 
ההיסטוריה בגישות גזעניות, ולכן הגזענות הממוסדת בארצות הברית שכיחה 
 Gordon, Lewis R, )1999). "A Short History of the 'Critical':מאוד. ראו
 in Critical Race Theory". American Philosophy Association

 Newsletter
ככזו שמתארת את  היידט מתאר את תורת ההצטלביות  ג'ונתן  52. פרופסור 
נמצא  הדיכוי  פירמידת  בראש  כאשר  דיכוי,  נרחב של  הברית במערך  ארצות 
הנרחב  בדיכוי  להיאבק  כדי  יהודי.  או  נוצרי  ההטרוסקסואל,  הלבן,  הגבר 
כהתקפה של  כל מה שנתפס  לכן  מדוכאים.  קואליציה של  ביצירת  צורך  יש 
קבוצה מסוימת מגייס את שאר הקבוצות למאבק. על פי היידט, זו הסיבה לכך 
שקבוצות רבות בקמפוסים בוחרות לתקוף את ישראל. הוא מתאר את תורת 
 Haidt, Jonathan ראו:  חברתי,  צדק  פעילי  של  נאט"ו  ככוח  ההצטלביות 

(2019). The age of outrage. City Journ
53. תיאוריית ההצטלביות החלה כתיאוריה אקדמית שנעשתה לעקרון מארגן 
של אקטיביזם חברתי. פעילים מרחיבים את ההגדרה המקורית של התיאוריה, 
מתיאוריה שמראה כי אדם יחיד עשוי לסבול מאופנים שונים של דיכוי )למשל: 
אישה שחורה סובלת מחוסר השיוויון מגדרי וגם מגזענות(, לתיאוריה שמתארת 
איך מיעוטים שונים סובלים מדיכוי דומה בנסיבות משתנות. ההתרחקות הזו 
למאבק  רחבות  קואליציות  ליצור  למיעוטים  מאפשרת  המקורית  מהתיאוריה 
למדוכאים.  מדכאים  בין  בינארית  חלוקה  לרוב  היא  התוצאה  משותף.  בדיכוי 
 Levi, Adi (2021), Does intersectionality pose a problem for :ראו

human rights?, ABC Religion & Ethics
היא  צבע,  של  ביקורתית  מתיאוריה  שנובעת  נוספת  רווחת  תפיסה   .54
Intersectionality, שניתן לתרגמה כהצטלבויות או "התכת מאבקים". על 
פי תפיסה זו, קיים דימיון רב בין סוגים שונים של אפליית מיעוטים ואוכלוסיות 
מוחלשות על ידי הממסד הלבן. אדם עשוי להיות מופלה באופן מצטבר בשל 
זהותו ובשל השתייכותו למספר קבוצות מיעוט: על פי צבעו, דתו, מגדרו וכיוצא 
מייצרת  זו  תפיסה  במודע,  שלא  או  במודע  כי,  טוענים  המושג  מבקרי  בזה. 
מדרגיות של ההפליה, מעין תחרות הפוכה של מי "הכי" מופלה, ולכן הוא גם 

"הכי" צודק. 
 Kaufman Daphna (Lead:ראו ראות,  מכון  של  הניתוח  על  להרחבה   .55
author), Shayshon Eran, Levy Adi, (2021). Erasive Anti-
 Semitism: A New Threat Arising within, Policy paper, Reut

Institute
56. ראו בהקשר זה את דברי הביקורת הקשים והמהדהדים של נתן שרנסקי, 
הם  אנטי־ציונים  יהודים  ״אומנם  טרוי:  גיל  ופרופסור  לשעבר,  הסוכנות  יו"ר 
חלק קטן מיהדות אמריקה, שגודלם מתגמד לעומת השבעים-שמונים אחוז 
מהקהילה היהודית האמריקאית, שלפי הסקרים תומכים בקיומה של ישראל 
כמדינה יהודית. אך בתקופה שבה 85 אחוזים מיהודי אמריקה אומרים גם כי 
׳חשוב׳ או ׳חשוב מאוד׳ בעיניהם ׳לעמוד לצד המוחלשים או המדוכאים׳, אין 
זה פלא כי עבור יהודים אמריקאים רבים, במיוחד אלה מהם החשופים לעין 
טובים״.  כפרוגרסיבים  מעמדם  את  המסכן  לנטל  הפכה  ישראל  הציבורית, 
הדברים מובאים בהערכה השנתית של מצב העם היהודי לשנת 2021 עמ' 47, 
Troy Gil, Sharansky Nathan, )2021(. The Un- :ופורסמו במקור בתוך

 Jews: The Jewish attempt to
cancel Israel and the Jewish Peoplehood. Tablet Magazine
היהודי־ הוועד  ראש  בין  נחתם  זה  בהקשר  החשובים  ההסכמים  אחד   .57
באוגוסט   23( בן־גוריון  דוד  הממשלה  לראש  בלאושטיין,  יעקב  האמריקאי 
1950(. ההסכם הסדיר את היחסים בין מדינת ישראל ליהדות ארצות הברית 
הברית,  לארצות  בלעדי  באופן  נאמנה  הברית  ארצות  שיהדות  בכך  והכיר 
את  חייב  ישראל,  של  הפוליטיים  בענייניה  היהודי  אי־ההתערבות  את  הבטיח 
מהתערבות  לישראל  עלו  שלא  היהודים  אותם  על  מביקורת  להימנע  ישראל 
ארצות  יהדות  בשם  לדבר  ישראל  למדינת  אפשר  ולא  הפנימיים  בענייניהם 
הברית. לקריאה נוספת: סקוט לסנסקי, "גורל, עמיות ובריתות: העבר, ההווה 
והעתיד של היחסים בין יהדות ארצות הברית לבין ישראל", בתוך: יהודי ארצות 
הברית והביטחון הלאומי של ישראל; זכי שלום, "המשבר ביחסים בין ישראל 
ארצות  יהודי  בתוך:  והשלכות",  רקע  הברית:  בארצות  היהודית  לבין הקהילה 

הברית והביטחון הלאומי של ישראל.
58. על פי ד"ר חנה שאול בר־ניסים, חוקרת של הפילנתרופיה היהודית בארצות 
 2000 בשנת  הברית  ארצות  יהודי  של  התרומות  מסך  אחוזים  כ־14  הברית, 
הועברו לישראל )שאר התרומות היו למטרות יהודיות בארצות הברית, מטרות 
כלליות בארצות הברית, ומטרות נוספות ברחבי העולם(. עד לשנת 2015, שיעור 
זה ירד ל־9 אחוזים בלבד. היבט נוסף ביחסי הגומלין הללו הוא כי בשנת 1975 
עמדה התרומה הכוללת של יהודי ארצות הברית לגופים בישראל על מעט יותר 
מ־1 מיליארד דולרים, כלומר כ־6.7 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי הישראלי 
מיליארד  מ־2  למעלה  קצת  הייתה  הכוללת  התרומה  ב־2015,  שנה.  באותה 
דולרים, שהם פחות מ־0.7 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי הישראלי באותה 
שנה. לתיאור מקיף של התהליכים שעברה הפילנתרופיה היהודית האמריקאית 
 Shaul Bar:יורק בפרט, ביחס לישראל, ראו בכלל, והפדרציה היהודית בניו 
 Nissim, H. (2019). “New diaspora philanthropy”? The
 philanthropy of the UJA-Federation of New York toward
 Israel. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 48(4),
בפילנתרופיה  ותמורות  מגמות   .)2018( חנה  בר־ניסים,  שאול   ;839-858
והביטחון  יהודי ארצות הברית  בתוך:  היהודית־אמריקאית בשנים 2015-2000, 

הלאומי של ישראל, עמ' 155-143.
59. דוגמה סמלית לכך שתמיכה וסיוע עשויים להינתן באופן דו־כיווני, תוך היפוך 
התפקידים ההיסטוריים, ניתן לראות ביציאתה של משלחת ישראלית רשמית, 
שכללה נציגים ממד"א ומזק"א, לסייע לרשויות האמריקאיות בהתמודדות עם 

נזקי הוריקן "הארווי" בספטמבר 2017, עם דגש על סיוע לקהילות יהודיות. ראו: ישראל 
נשלחה  הסיוע  משלחת   .2017 ספטמבר   29 ראשון,  דבר   ;2017 ספטמבר   28 היום, 
 ynet, 30-וונש, שפורסמה ב יוסטון, לי  יו"ר הפדרציה היהודית של  לאחר פנייה של 

באוגוסט 2017 תחת הכותרת: "שנים תמכנו בישראל, עכשיו אנחנו זקוקים לעזרה". 
60. על פי נתוני הבנק העולמי בשנת 2008 נרשמה בארצות הברית צמיחה שלילית 
פחותה  בצורה  העולמי  הכלכלי  מהמשבר  נפגעה  שישראל  בעוד  אחוזים,   0.14 של 
צמיחה  הברית  בארצות  נרשמה   2009 בשנת  אחוזים.   3.46 של  צמיחה  בה  ונרשמה 
נדלו  1.14 אחוזים. הנתונים  נרשמה צמיחה של  ובישראל  2.54 אחוזים,  שלילית של 
 /https://www.theglobaleconomy.com/compare -countries מאתר

ב־18 במרץ, 2022.
ביהודים,  זה  ובכלל  האמריקאי  בציבור  שפגעו  האשראי  משבר  נזקי  על  נוסף   .61
נפגעו יהודים וקהילות יהודיות משמעותית ממספר פרשיות הונאה שנחשפו באותה 
"הונאת  היא  שבהן  והגדולה  הבולטת  הכללי(.  הפיננסי  המשבר  בשל  היתר  )בין  עת 
פונזי" )Ponzi Scheme( של ברני מיידוף שניהל את כספי השקעותיהם של מאות 
ארגונים וקהילות. פרופסור יונתן סרנה, היסטוריון של יהדות אמריקה מאוניברסיטת 
להפסיק  נאלצו  ארגונים   51 כי   2009 בשנת  שהתפרסם  במחקר  העריך  ברנדייס, 
סגירה,  היו על סף  ו־143 ארגונים אחרים  גדולות,  את פעילותם, בהם קרנות צדקה 
למשבר  כי  העריך  סרנה  היהודי־האמריקאי.  והוועד  הדסה  יוניברסיטי,  ישיבה  בהם 
להיות  עשויה  זו  וכי השפעה  הברית,  בארצות  יהודים  על  רחבה  מיידית  יש השפעה 
 Sarna, J. D (2009). The Economic Downturn and the :מתמשכת. ראו
 Future of Jewish Communities. JPR/policy debate September.

Institute for Jewish Policy Research
בשנות  כבר  הישראלית  המנהיגות  בקרב  הזו  התפיסה  ראשית  את  לראות  ניתן   .62
התשעים. במהלך ביקור בשנת 1992, הבהיר סגן שר החוץ דאז, יוסי ביילין, להנהגת 
יותר לתרומות של  יהדות ארצות הברית במספר הזדמנויות, כי ישראל אינה זקוקה 
יהודי ארצות הברית. בנאום מול ועידת WIZO, טען ביילין שאין יותר צורך בתמיכה 
המשאבים  את  ישקיעו  הברית  ארצות  שיהודי  ושעדיף  ישראל  במדינת  כלכלית 
 Rubin, Neil )2021(, American Jewry and( בחיזוק מערכת החינוך היהודית
בקרב  כיום  גם  רווחת  והיא  השתרשה  זו  תפיסה   .)the Oslo Years. Springer
המנהיגות הישראלית הבכירה. על פי דיווח של העיתונאית טל שניידר, במפגש של 
ראש הממשלה דאז, נפתלי בנט, עם ראש הפדרציות היהודיות בספטמבר 2021, טען 
ראש הממשלה ש"אין צורך יותר בתרומות של עשרות מיליוני דולרים לחיזוק ישראל, 

כי ישראל של 2021 היא כבר מדינה חזקה, עצמאית, בעל איתנות כלכלית". 
63. פרדוקס הזהות היהודית והקשר עם התפוצות, Themadad.com. מבוסס על 

נתונים מדד התפוצות של משרד התפוצות, 
יהודי  של  כ״אחים״  מרגישים  מהדתיים  אחוזים  ו־83  מהחרדים  אחוזים   93  .2022
נבדק  בסקר  "אחים".  מרגישים  אחוזים   44 רק  החילונים  שמקרב  בעוד  התפוצות, 
חיזוק הזהות היהודית  ״הייתי מוכן לתרום מכספי לפרויקטים של  מי מסכים להיגד 
בתפוצות״. 41 אחוזים מהדתיים והחרדים מוכנים לתרום כספים, לעומת 12 אחוזים 
בלבד מהחילונים. רק רבע מהחילונים מוכנים שישראל תשקיע בתפוצות יותר מחצי 
מיליארד שקלים בשנה; אבל חצי מהם מוכנים להתחשב ביהודי התפוצות בשאלות 
מחצי  יותר  בתפוצות  תשקיע  שישראל  מוכנים  מהחרדים  כמחצית  ומדינה.  דת  של 
מיליארד בשנה; אבל רק 29 אחוזים מהם מוכנים להתחשב ביהודי התפוצות בשאלות 

של דת ומדינה.
של  הצבאי  התקציב  בהרחבת  מהרפובליקנים  אחוזים  כ־56  תמכו   ,2019 בשנת   .64

ארצות הברית, לעומת 26 
אחוזים בלבד מהדמוקרטים )פיו, 2019(. בסקר נוסף שנערך ב־2020, הוצג לנשאלים 
נוסח אחר, שבחן האם הם מוכנים ב"עידן של שלום יחסי, לצמצם את התקציב הצבאי 
ב־10 אחוזים לטובת צרכים פנים־אמריקאיים, זאת לאחר שהתקציב עלה ב־20 אחוזים 
בשנים האחרונות?" כ־69 אחוזים מהדמוקרטים תמכו בצמצום התקציב ו־50 אחוזים 

.)Data for Progress, 2020( מהרפובליקנים
65. בתשובה לשאלה "האם אתם בעד לספק לישראל את אותה מידה של סיוע כלכלי־

צבאי לישראל, אך להגביל אותו כך שלא
ניתן להשתמש בו להרחבת התנחלויות" כ־58 אחוזים מיהודי ארצות הברית תומכים, 
לעומת 25 אחוזים מתנגדים. נראה, אם כן, שרוב יהודי ארצות הברית בעד סיוע צבאי 
 Jewish (Electoral לישראל, אך תומכים בהגבלות שמשקפות את תפיסת עולמם

.)Institute, 2021
66. עובדה זו באה לידי ביטוי באופן מובהק במהלך שנות שלטונו של טראמפ, כאשר 

נתגלה פער גדול בין יהדות ארצות הברית 
לאזרחים ישראלים לגבי המדיניות של טראמפ כלפי ישראל – 77 אחוזים מהישראלים 
תמכו במדיניות של טראמפ ביחס לישראל לעומת 34 אחוזים בלבד מיהודי ארצות 
לירושלים  הברית  ארצות  שגרירות  את  להעביר  בהחלטה  גם  התגלה  הפער  הברית. 
יהדות  בקרב  בלבד  אחוזים   46 לעומת  במעבר  תמכו  מהישראלים  אחוזים  כש־85 
ארצות הברית. הפער נשמר גם ביחס לסוגיה הפלשתינית – 59 אחוזים מיהודי ארצות 

הברית תמכו בהקמת מדינה פלשתינית לעומת 44 אחוזים בלבד של הישראלים.
 Poll shows deep divisions between Israeli and US Jews on

Trump, peace, religion, Times of Israel, June 2018
67. לפי סקר של ה-AJC מ-2018, 77 אחוזים מיהודי ישראל תומכים במדיניות של 

טראמפ כלפי ישראל, לעומת 34 אחוזים 
מיהודי ארצות הברית. רוב יהודי ארצות הברית, 57 אחוזים, מתנגדים למדיניות של 
טרמאפ כלפי ישראל, לעומת 10 אחוזים בלבד של יהודי ישראל שמתנגדים למדיניות 

שלו.
של  הציבורית  בדיפלומטיה  המשקל  שכובד  לעובדה  נחשף  הישראלי  הציבור   .68
ישראל בארצות הברית הוסט לעבר הנוצרים האוונגליסטים על חשבון קבוצות יהודיות 
בוויכוח פומבי בין הקונסול הכללי בארצות הברית לשעבר, דני דיין, לשגריר ישראל 
בארצות הברית לשעבר, רון דרמר, בשנת 2021. בריאיון בוועידת "מקור ראשון", קרא 
דרמר להקדיש תשומת לב רבה וגוברת לנוצרים האוונגליסטים וציין שלעיתים קל יותר 
להשיג את תמיכתם מאשר את תמיכת היהודים. דיין ביקר את האמירה הזו בחריפות 
כהונתו  ישראל הלכה למעשה, אשר במהלך  וציין שהיא מבטאת את המדיניות של 
השקיעה את מרב מרצה בקשר עם "שמרנים, רפובליקאים, אוונגליסטים וסוג מסוים 
והקונסוליה  ליברלים,  קהלים  על  ויתרה  השגרירות  דיין,  פי  על  בלבד".  יהודים  של 
בראשותו עשתה מאמץ לאזן זאת. ראו: מקור ראשון, 9 מאי 2021; הארץ, 23 מאי 2021.

ירוקה מגיעה לאמריקה: השפעת זרמים בתנועה הפרוגרסיבית וארגוני האחים 
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69. לפי מספר סקרים שנבדקו על ידי המכון למדיניות העם היהודי, ניתן לזהות מגמות 
ראשוניות של שיפור בעמדות של ישראלים כלפי יהודים אמריקאים. למשל, יש עלייה 
של  לשגשוגה  שתורמת  כמי  התפוצות  יהדות  את  שתופסים  הישראלים  בשיעור  חדה 
ישראל )מ־23 אחוזים ב־2018 ל־45 אחוזים בשנת 2020, כשהחלה מגפת הקורונה(. סקר 
חיוני.  הוא  היהודית  ישראלים מדוע שגשוג הקהילה  AJC משנת 2021 בדק בקרב  של 
)תמיכה  במרכז  ישראל  את  שמציבות  בתשובות  בחרו  מהישראלים  ממחצית  למעלה 
בממשלה, תרומות(. רק 27 אחוזים השיבו שיש צורך בגיוון שתורם לכוחו של העם היהודי. 
ראוי לציין שיש מיעוט מחקרים שבודקים את יחס הישראלים ליהדות התפוצות, ביחס 

להיקף הרחב של מחקרים שבוחנים את עמדת יהדות התפוצות כלפי ישראל.
70. לדוגמה, תכניות של משרד החינוך לפתח תכנים פדגוגיים מבוססי עמיות ולהפיצם 
עם  בשיתוף  תאומים  ספר  בתי  תכנית  היא  נוספת  דוגמה  ג'-ט'.  לכיתות  מורים  בקרב 

הסוכנות היהודית ומשרד החינוך.
71. מתוך שיחה עם אבישג בן־דיין, רכזת תחום עמיות יהודית במועצת תנועות הנוער. 
בשנים האחרונות  חניכים.  ל־400,000  קרוב  עם  נוער  תנועות   13 כיום  פועלות  בישראל 
מונו לתנועות הנוער "רכזי עמיות", בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית. רכזי העמיות 

מפתחים תכנית כוללת של פעילות חינוכית בתחום החיבור ליהדות התפוצות.
בין מאות תלמידי תיכון  Enter, אשר מפגיש  one2one של מיזם  72. לדוגמה, פרויקט 
מישראל ומקרב יהדות העולם בפלטפורמות דיגיטליות. הפרויקט החל בתחילת משבר 
מגפת הקורונה כדי להתמודד עם חוסר האפשרות למפגש פיזי, תוך כדי חיבור למגמה 
שזוהתה עוד לפני המגפה, שתכניות המפגשים מבוססות בעיקר על משתתפים מחו"ל 
בשימוש  תרבותיים  שינויים  ובשל  חדישה  בטכנולוגיה  השימוש  בעקבות  מישראל.  ולא 
https://ejewishphilanthropy.com/ :בשיחות וידאו, התאפשרה יצירת הפרויקט החדש

 /a-reimagined-mifgash
 The Jewish של  באתר  חינוכית שהוקמה  תוכן  בספריית  לראות  ניתן  לכך  דוגמה   .73
במיזם  לראות  ניתן  נוספת  דוגמה  רבות.  מבין  בודדת  דוגמה   ,Education Project
OfekHub שהוקם על ידי IAC ומספק תוכן חינוכי וירטואלי לטווח רחב של גילים בקהילת 

הישראלים האמריקאים. 
74. על פי ההערות יש כיום כ־15.2 מיליון יהודים בכל רחבי העולם. הנתונים מתוך מחקר 
שערך הדמוגרף הבכיר, פרופ' סרג'יו דלה פרגולה מהאוניברסיטה העברית, בפרסום 

.(AJYB 2021) הסוכנות היהודית. המחקר נערך עבור השנתון היהודי האמריקאי
75. ההצעה לראות בקשר בין ישראל ליהודי ארצות הברית רכיב בתפיסת הביטחון 
בשנים  שנערכו  ומחקרים  עבודה  ניירות  מספר  של  בבסיסם  נמצאת  הלאומי 
האחרונות. מכון ראות וקרן משפחת רודרמן הם שניים מהגופים שמדגישים תפיסה זו 
בעקביות במשך שנים. בנושא זה, ראו: ראות, )2017(. ישראל כמדינת הלאום של העם 
היהודי: מיפוי ממשקי הממשל בישראל עם יהדות התפוצות, קבוצת ראות; אוזלבו, 
רודרמן;  משפחת  קרן  ישראל.  נגד  בחרם  ומאבקה  ארה"ב  יהדות   .)2018( יהודה 
הלאומי  והביטחון  הברית  ארצות  יהודי   :)2018( )עורכים(,  שחר  ועילם,  אסף  אוריון, 
של ישראל, המכון למחקרי ביטחון לאומי וקרן משפחת רודרמן; ראות, )2019(. יחסי 

ישראל והעולם היהודי: לקראת הפתעת יום כיפור, קבוצת ראות.
76. משלחת רודרמן לכנסת פועלת בהצלחה כדי לחבר את חברי הכנסת עם יהדות 
 .77 הברית.  ארצות  ישראל  יחסי  לחיזוק  השדולה  במסגרת  ולפעול  הברית  ארצות 
בישראל.  העמיות  שדה  של  המיפוי  במערכת  נתונים  ניתוח  מתוך  שעולה  מסקנה 
בישראל,  וערים  אזורים  לפי  עמיות  בנושא  תכניות   300 מעל  מסווגת  המערכת 
ומראה פערים ברורים בין מרכז לפריפריה. אפשר לשער שזה בעקבות חוסר נגישות 
להשתתפות.  כלכליים  חסמים  לצד  המרכז,  בערי  זמינות  שיותר  ותכניות  לארגונים 

 https://www.heb.reutgroup.org/dashboard
 Kopelowitz Ezra, Ravid Shlomi, (2021). Jewish Peoplehood: MAPPING:78. ראו

THE FIELD IN ISRAEL. Reut Group, Our Common Destiny, Enter, WZO, Ami
79. במסגרת פרויקט למיפוי העמיות היהודית בישראל, שנערך בהובלת מכון ראות 
ושותפים נוספים, השיבו 44 אחוזים מהמשיבים כי נחשפו לנושא העמיות כשליחים, 
לנושא  נחשפו  אחוזים   9 רק  בעבודתם.  הקשורות  נוספות  בחוויות  אחוזים  ו־42 

במסגרת לימודיהם. שם, עמ' 9. 
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