
ישראל תפוצות, עם אחד? 
על חבל דק

קשב

"במערך היחסים החדש בין ישראל ליהדות העולם לא יוכל עוד מי מהצדדים לטעון לבכורה.
בנרטיב הקודם, המשברי, תמיד גבר קולו של אחד הצדדים - אם משום שהוא היה המציל,

אם משום שחייו היו מונחים על הכף. ביחסים הבנויים על ערכים משותפים עלינו ללמוד לראות זה את זה כשווים, 
כשותפים שמסוגלים לתרום זה לזה. עלינו לגלות נכונות לחלוק את המציאות שלנו

ולתת ביטוי לקולו של האחר כיוון ששתי הקהילות משלימות זו את זו". הרב ד"ר דניאל הרטמן

ֶקֶׁשב / ט. כרמי

ָקֶׁשה ִלְׁשֵּתי ֻקְנִכּיֹות ְלׂשֹוֵחַח ִׂשיָחה-ֶׁשל-ַמָּמׁש.

ָּכל ַאַחת ַמָּטה ֹאֶזן ַלָּים ֶׁשָּלּה. 

ַרק ׁשֹוֵלה-ַהְּפִניִנים אֹו סֹוֵחר-ָהַעִּתיקֹות

ָיכֹול ִלְקֹּבַע ְּבִלי ֲחָׁשׁש: אֹותֹו ָים.

במסכת פסחים אומרים חז"ל:

"צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שפיזרן לבין האומות"
דר' אבי בקר מסביר את הכתוב בשני אופנים:

אחד - טוב עשה שפיזר כי כך לעולם לא יוכלו להשמיד 
את העם היהודי כולו.

השני - כדי שיפיצו מאורם )מעקרונות המוסר היהודי( 
לגויים בכל מקום ומקום. 

מעגלי שיח - כנס באר שבע ה' כסלו – 13.11.2018

· האם נכון לראות את 
הקהילות היהודיות בעולם 

כמו הקונכיות בשיר? 

· מתפקידו של מי להיות שולה 
הפנינים או סוחר העתיקות?

· לתפיסתך, האמנם טוב עשה 
הקב"ה שפיזר את ישראל בין 

האומות? או אולי עדיף היה 
אחרת?

· תוכל/י למצוא סיבות נוספות
למה טוב שכך, ולמה לא?  

??



מתוך מכתב שכתב בינואר 2008 רונלד לאודר, נשיא הקונגרס 
היהודי העולמי, לראש הממשלה דאז, אהוד אולמרט )לקראת 

הדיונים הקרבים בנושא עתידה של ירושלים(:

"כראש עיר לשעבר של ירושלים ומגן של עיר הקודש, אתה יודע 
כמה חשובה ירושלים לזהות העם היהודי. עמנו חזר לבירתו העתיקה 

והקים בה מחדש רוב יהודי. המילים: “בשנה הבאה בירושלים", היו 
על שפתיו של עמנו בימיו החשוכים ביותר וברגעיו המאושרים. כפי 

שאתה יודע, ירושלים היא ליבתה של הזהות היהודית.
ירושלים הייתה הן בירתה של ישראל והן בירתו של העם היהודי כולו 

במשך 3,000 שנים. על אף ההכרה בזכויותיה של ישראל כמדינה 
ריבונית, לא יעלה על הדעת שייערך שינוי במעמדה של העיר 

הקדושה בלי להעניק לעם היהודי כולו קול בהחלטה”!

הקול היהודי

תשובתו של פרופ' שלמה אבינרי, החוג למדע המדינה באונ' 
העברית, למכתבו של רונלד לאודר :

מר לאודר היקר,
הנני מגיב למכתבך הפתוח לראש הממשלה מר אולמרט בנושא 

ירושלים, שבו הבעת את חששם של יהודים בכל העולם לגבי עתידה 
של בירת ישראל... הסוגיה הערכית היא פשוטה מאוד: מדוע יש לתת 

ל"כלל העם היהודי" משקל רק ביחס להחלטה זו הנוגעת לעתיד 
של ישראל? מדוע שלא ישתתף בכל מחלוקת שעלולה להשפיע על 

החיים, על המצב ועל הרגשות של יהודים מחוץ לישראל?
מעבר לכך, כל שטחה של ירושלים נמצא כיום תחת שלטון ישראלי 
כתוצאה ממלחמת ששת הימים. האם היה צריך להתייעץ עם "כלל 

העם היהודי" על יציאת ישראל למלחמה? והאם זה צריך להיות המצב 
גם בעתיד?

מה נותן לך את הזכות המוסרית להשתתף בהחלטות על התוצאות 
האולטימטיביות של המלחמה? כוח ללא אחריות הינו בלתי מוסרי. 

על קולם של יהודי התפוצות להישמע ועל ישראל להתחשב בו 
ברצינות. אך זוהי מהות של מהפכה שהקמתה של מדינת ישראל 

חוללה בחיים היהודים - בישראל ליהודים יש כוח ריבוני.  כוח זה 
מתקיים רק באלה שחיים בישראל, שחולקים בנטל האזרחות 

באמצעות תשלום מיסים ושירות בצבא, ושיהיו חייבים לחיות עם 
התוצאות של ההחלטות הריבוניות שלהם.

אלה מכם בתפוצות שמרגישים מעורבות רגשית עמוקה בנוגע 
לסוגיות הללו - תמיד הייתם חופשיים להצטרף אלינו כאן, בארץ 

החופשית של היהודים. אני מכבד את בחירתכם שלא לחיות בישראל, 
אך בחירה זו מחייבת אתכם להבין שאינכם חלק מהריבונות של העם 

היהודי כפי שהיא מתגלמת בישראל. אי אפשר ליהנות משני העולמות. 

· עם מי את/ה נוטה להסכים עם מר רון לאודר או עם 
הפרופ' שלמה אבינרי? מדוע? 

· האם את/ה מסכים/ה עם טענתו של אבינרי כי "כח 
ללא אחריות הינו בלתי מוסרי"? 

· שואל אבינרי: "מדוע יש לתת ל"כלל העם היהודי" 
משקל רק ביחס להחלטה הנוגעת לעתידה של 

ירושלים? מדוע לא גם בהחלטות על דת ומדינה 
בישראל? על השאלה של "מיהו יהודי" ועוד... 

· מהי עמדתך- האם ישנם נושאים שכן ונושאים שלא? 
איזה כן ואיזה לא? על פי מה את/ה קובע/ת?

· נסה/י לחשוב על דרך בה יוכלו יהודי העולם להשפיע 
על המדיניות של ממשלת ישראל, כך ששני הצדדים 

יהיו שבעי רצון.
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"אין לי כסף ליהדות התפוצות"
אורי משגב – עיתון "הארץ" 19.8.2016

"...כסף ל"חיזוק ערכי היהדות ו"פעילות למען ישראל" באמריקה 
דווקא יש. הרבה כסף. מתקציב מדינת ישראל. היה אפשר להפנות 

את הכסף הרב הזה למטרות אחרות בתוך תחומי מדינת ישראל. 
...בפשטות: כאזרח ישראלי אני לא מעוניין ששקל אחד מכספי 

המסים שלי יוזרם ליהדות התפוצות. לא בתפוצות בכלל ובטח לא 
באמריקה העשירה. ...אני לא חש אחריות עליהם. לא לגורלם, לא 

לאופי זיקתם ליהדות ולא לעוצמת הקשר שלהם עם מדינת ישראל. 
זה עניינם הפרטי.

...ציונות היא רק אופציה אחת לקיום יהודי. אפשר להיות יהודי גם 
מחוץ לישראל אבל אי אפשר להיות ציוני באמריקה, זה מגוחך. 

אם אתה מאמין בציונות, אתה לא חי באמריקה. אתה חי בישראל 
ומתמודד בה יום יום עם קשיי המציאות ונאבק על דמותה על-פי 

השקפתך האזרחית והפוליטית.
... באותה מידה, מדינת ישראל צריכה להרפות מהקושאן על היהדות. 

איש לא העניק לה אותו. היא נוסדה ומתקיימת כמדינת הלאום של 
העם היהודי, ולא כסמכות גג עולמית ליהודים ויהדות.

המושג זכות מולדת- Birthright שגוי משום שאין ליהודי צפון 
אמריקה שום זכות, ודאי לא מולדת, ובאותה מידה אין למדינת 

ישראל זכויות יתר מחוץ לגבולותיה- לא על "ערכי היהדות" ולא על 
"הקשר לישראל".

לשפוך על יהודי אמריקה כסף ישראלי, זה כבר האבסורד 
בהתגלמותו".

אמירותיו של משגב מעוררות לא מעט שאלות: 

·"כאזרח ישראלי אני לא מעוניין ששקל אחד 
מכספי המסים שלי יוזרם ליהדות התפוצות"- 

האם הביטוי "עניי עירך קודמים" הינו רלוונטי 

במקרה זה?

·"אפשר להיות יהודי גם מחוץ לישראל אבל 
אי אפשר להיות ציוני באמריקה"- האמנם? מה 

דעתך?

· "אם אתה מאמין בציונות, אתה חי בישראל ומתמודד בה 
יום יום עם קשיי המציאות ונאבק על דמותה" – ומה עם 

יהודי החי בישראל חיים שאין בהם כל תרומה למדינה, 

נהפוך הוא- שבהתנהלותו פוגע בה ובאזרחיה? האם הוא 

ציוני?

· "מדינת ישראל צריכה להרפות מהקושאן )בעלות( על 
היהדות". האם לתפיסתך יש אמת בדברים, כי "מדינת 

ישראל הפכה עצמה לסמכות גג ליהודים וליהדות"? 

· אם אכן כן, האם יש לה את הזכות המוסרית/ סטטוטורית 
לעשות כן? מה יחסך להתנהלות זו של המדינה?

· מי ראוי שיהיה "סמכות הגג ליהודים וליהדות"? )אם 
בכלל...(

· "אני לא חש אחראיות עליהם. לא לגורלם.." האם 
מתפקידה של מדינת ישראל להיות אחראית על יהודי 

התפוצות? ולהפך, האם על יהודי התפוצות לעשות 

למען יהודי ארץ ישראל? האם "ערבות הדדית" הוא ערך 
רלוונטי למאה ה-21 ? 

· מה משמעותו המעשית בכלל? ועבורך באופן אישי?
· "לשפוך על יהודי אמריקה כסף ישראלי, זה כבר 

האבסורד בהתגלמותו"- האמנם? ועל יהודים ממדינות 

אחרות- קהילות קטנות יותר או פחות מבוססות כלכלית- 

זה בסדר?/ נכון?/ראוי?

אין לי כסף ליהדות התפוצות

?
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האם אמריקה היא הארץ
המובטחת ליהודים?

הרב יעקב ניוזנר, תרגום: אילן אזרחי

"הגיע הזמן לומר שאמריקה היא מקום טוב יותר להיות יהודי מאשר 
ירושלים. אם הייתה אי פעם ארץ מובטחת אנחנו יהודי אמריקה חיים 
בה. היהודים כאן נמצאים בעידן של פריחה ולא רק מבחינה פוליטית 

וכלכלית, אלא גם בעניינים של אמנות, תרבות ולימוד. היהודים כאן 
חשים בטחון באופן שבו אי אפשר לחוש במדינת ישראל. הם גם פיתחו 

לעצמם ביטוי יהודי אותנטי משלהם המשקף את חזונם... 

יש ישראלים שאומרים ליהודים אמריקנים שאמריקה, כמו סיר הבשר 
במצרים, איננה מקום ראוי ליהודי. שכולנו עומדים להישמד... 

אני כשלעצמי אינני חש שהקרחון עומד להיבקע, ואינני סבור שאני שר 
על גבי הסיפון של הטיטאניק. אני סבור שהיהודים הצליחו לבנות חיים 

יהודיים באמריקה שיאריכו ימים וכבר עכשיו יש הוכחות רבות לכך 
שיש יציבות וערך אנושי גדול בחיים אלה. לאמיתו של דבר היהודים 

הגיעו אל החופש. אמריקה - החברה החופשית והפתוחה ביותר 
שיהודים אי פעם חיו בתוכה, איננה רק טובה ליהודים אלא עדיפה 
ליהודים על פני מדינת ישראל. ולא משום שאנו מעדיפים את סיר 

הבשר.

... האם אנו מתבוללים? אינני סבור כך. אנחנו משתנים. שינוי איננו 
התבוללות. אנו שונים מהסבים שלנו. בנינו יהיו שונים מאיתנו, אבל 
כל הסימנים מעידים על כך שיש לנו קהילה מלוכדת עם קווי אופי 

ייחודיים. כאשר הסוציולוגים ניבאו לנו התחסלות, באו הישראלים וטענו 
שאם אנו מעוניינים בהמשכיות יהודית עלינו לעלות לארץ, אבל נראה 

שהיהודי האמריקאי הנעלם ימשיך להיות איתנו בגלל שהסוציולוגים 
פשוט טעו. נישואי תערובת,

כך נראה בשלב זה, הם תוספת לעם היהודי ולא אובדן. הסיבה 
לכך לפי המחקרים היא שבן/בת הזוג הלא יהודיים במקרים רבים 
מתגייר/ת או מזדהה עם הקהילה היהודית וכן כמחצית מהילדים 

המשותפים...

... אולי כדאי שנלך בדרך הפוכה ונשאל האם הציונות קיימה את 
הבטחותיה למען היהודים? איפה באמת טוב יותר ליהודים? הציונות 

הבטיחה שהמדינה היהודית תהיה מרכז רוחני לעם היהודי, אולם 
היום בכל העולם היהודי מי קורא ספר ישראלי כביטוי לרגש היהודי, 

או צופה בתמונה של צייר ישראלי או הולך לראות מחזה ישראלי 
או מאזין למוסיקה ישראלית? למעט מספר קטן של יצירות פרוזה 

מעולות, האמנות והיצירה הישראלית הותירה חותם קטן ביותר על 
יהודי אמריקה. האחרונים אינם נושאים עיניים לתל אביב לסיפוק היצר 
האמנותי שלהם. אבל בכל העולם היהודי העיניים נישאות לאמריקה....

...חופש הוא דבר יפה וארץ זו היא באמת חופשייה ליהודים. ליהודים 
אמריקנים או למעשה לאמריקנים יהודים, החלום האמריקני התגשם. 

אני תוהה כמה ישראלים סבורים שהחלום הציוני התגשם גם הוא".

·"הגיע הזמן לומר שאמריקה היא מקום טוב יותר 
להיות יהודי מאשר ירושלים. אם הייתה אי פעם ארץ 

מובטחת אנחנו יהודי אמריקה חיים בה". "אמריקה 
איננה רק טובה ליהודים אלא עדיפה ליהודים על פני 

מדינת ישראל"
מה דעתך? האם מדובר באמירות פרובוקטיביות או ממש לא?

· "הציונות הבטיחה שהמדינה היהודית תהיה מרכז רוחני לעם 
היהודי.... אולם היצירה הישראלית הותירה חותם קטן ביותר 
על יהודי אמריקה... לעומת זאת בכל העולם היהודי העיניים 

נישאות לאמריקה.."
מה אומרת אמירה זו על היחסים בין מדינת ישראל לבין יהדות   

ארה"ב? והאם בכלל התפיסה של מרכז יהודי רוחני בארץ ישראל 
לא איבדה מתוקפה זה מכבר?

· שואל ניוזנר: "האם הציונות קיימה את הבטחותיה למען 
היהודים?... איפה באמת טוב יותר ליהודים?"

מהן תשובותיך? ובכלל, האם הציונות מומשה בישראל? או אולי יכול   
להיות שהיא מומשה בכלל באמריקה?

·"ליהודים אמריקנים או למעשה לאמריקנים יהודים, החלום 
האמריקני התגשם".

מה בא קודם בזהות שלך: יהדותך או השתייכותך ללאום של   
המדינה בה את/ה אזרח/ית? )למשל - אמריקאי/ת, ארגנטינאי/ת, 

צרפתי/ת, גרמני/ת וכיוב'( 

· במאמרו מתייחס ניוזנר במובהק ליהדות אמריקה לעומת 
מדינת ישראל. ומה עם יהודי שאר העולם? מה מקומם?

?
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