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תקציר העבודה:
עבודה זאת מבקשת להצביע על קיומה של תודעת זהות לאומית יהודית-מזרחית בישראל
כיום ,להתחקות אחר שורשיה ולברר את תוכנה.
חלקה הראשון של העבודה ,מבקש להניח את היסודות להבנת התודעה הלאומית
היהודית מזרחית כיום ,תוך הצגתה באופן מובחן מזו האשכנזית ,ומתוך סקירת
הקונטקסט ההיסטורי והתרבותי שבו התפתחה .בתמצית ,התעוררותה של התודעה
הלאומית-יהודית בקרב יהדות אירופה הופיעה על רקע משבר זהות עמוק אותו חוו
יהודים אלו בתקופת ההשכלה והאמנציפציה .התנועה הציונית הופיעה ,כמענה לאותו
משבר ,תוך שהיא מציעה ,לראשונה בהיסטוריה היהודית ,תודעה לאומית יהודית
שאיננה מעוגנת בדת .לעומתם יהודי ארצות האסלאם לא חוו משבר זהות דומה ,ולכן
התודעה הלאומית שלהם הוסיפה (ומוסיפה) להיות מעוגנת במסורת הדתית ולהתנהל
באופן שאיננו משברי.
חלקה השני של העבודה מבקש לאפיין תודעת זהות לאומית זאת ,להמחיש את נוכחותה
בישראל כיום ,ולהצביע על הפער בינה לבין הזהות הלאומית היהודית האשכנזית ,פער
היורד עד למבני העומק של הזהות הקולקטיבית.
בחלק זה אבקש לטעון ,כי היהודים הישראלים ממוצא מזרחי אימצו את השפה
הלאומית הציונית-אשכנזית על מושגיה סמליה והנרטיב ההיסטורי שלה תוך שהם
מטעינים אותם בתוכן שונה .תוכנה של תודעת הזהות הלאומית היהודית מזרחית ,מגיע
לה גם היום כמו בעבר ,מהעולם הדתי מסורתי ,אך היא איננה מתנסחת כאידיאולוגיה
אלא מתבטאת בדרך חיים ובעולם ערכים מגובש היונק מבית אבא .אותה תודעה
לאומיות ,מתייחדת במסגרת היהודית ישראלית גם בכך שהיא איננה משברית שכן זהו
דפוס לאומיות אוטנטי אשר השתמר ללא טרנספורמציה רדיקלית במהלך המעבר
מהגלויות למדינה הריבונית .זוהי תודעה לאומית שאיננה מסוכסכת עם התוכן הפנימי
שלה ולכן התנהלותה איננה משברית.
כתמיכה וסיוע לטענות אלו ,אסתייע בהצגת פילוח מחודש של סקרי דעת קהל האחרונים
של "המכון הישראלי לדמוקרטיה" מהשנים האחרונות ( )6662-6618על בסיס מוצא
עדתי ,המצביעים על השונות בין מזרחים לאשכנזים כאמור.
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רקע:
הגישה הקלאסית לחקר הזהות היהודית-מזרחית לא עשתה אבחנה בין תודעתם
הלאומית של אלו לבין זו של היהודים האשכנזים .היא הצביעה על פער תרבותי בתקופת
העלייה הגדולה ,וצפתה כי זה יעלם ככל שהמזרחיים יעברו תהליך מודרניזציה מואץ.
גישות ביקורתיות מאוחרות יותר הדגישו היבטים מעמדיים או פוליטיים וערערו על
ההנחה שהבסיס האתני והדתי ,המשותף ליהודים המזרחים והאשכנזים ,הוא דומיננטי.
חוקרים ביקורתיים הצביעו על הפערים הרחבים בין העדות במישורים הסוציו אקונומים
ועמדו בעיקר על היחס של הממסד כלפיהם ,תוך הימנעות כמעט מוחלטת מבחינה
אמפירית של עמדותיהם של המזרחים עצמם ביחס לסוגיות שנחקרו .מעבר לכך ,המישור
הדתי ,המרכזי כל כך בזהותם של המזרחים ,נדחק לשוליים ולא זכה לתשומת לב
מחקרית מספקת במסגרת חקר הזהות המזרחית בכלל ,ובסוגיית זהותם הלאומית של
המזרחים בפרט.
כעת ,משחלף פרק הזמן ארוך דיו ל'השלמת תהליך המודרניזציה' של המזרחים
ומשצומצמו הפערים הסוציו אקונומים .שבה ומתעוררת השאלה :כיצד ניתן להסביר את
השוני הקיים בין מזרחים לאשכנזים בישראל כיום ,במיוחד בכל הנוגע לתודעה הלאומית
ולתפיסותיהם בסוגיות לאומיות?
במסגרת עבודה זאת ,אבקש לטעון כי היות והתפיסה הלאומיות המזרחית נעוצה
בתפיסות מסורתיות-דתיות של הלאומיות היהודית ממילא יש להתייחס לשאלה העדתית
בהקשרה הלאומי ,כפועל יוצא וכסניף של השאלה הדתית ,וזאת עם סייג מרכזי אחד –
האופי השונה של הדתיות/מסורתיות היהודית המזרחית לעומת האשכנזית ,אשר בשלה
לא נכון לראות בלאומיותם עמדה מנוגדת או מתריסה כנגד הלאומיות הציונית
האשכנזית הקלאסית ,אלא כעמדה המגשרת ומפשרת בין הקצוות האידיאולוגיות
האשכנזיות ,הציונות החילונית מחד והאורתודוקסיה החרדית-אשכנזית מאידך.
כמו כן עבודה זאת מבקשת להציע ,קווים מנחים להבנת הזהות הלאומית היהודית-
מזרחית כפי שזו התגבשה והתעצבה במדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום ,מתוך עיון
בתהליך ההיסטורי והתרבותי שהביא להתעוררותה של התודעה הלאומית (המודרנית)
בקרב קהילות ועדות יהדות ארצות האסלאם ,בשונה מהתהליכים אשר עברו על יהדות
אירופה .בנוסף מבקשת עבודה זאת ,להציג את עמדותיהם של המזרחים ביחס לשאלות
היסוד של הזהות הלאומית היהודית-ישראלית .שאלות מהם ניתן ללמוד כיצד המזרחים
רואים עצמ ם חלק בלתי נפרד מן הקולקטיב הלאומי היהודי ישראלי אך יחד עם זאת
תופסים באופן שונה את המכנה המשותף ,היעוד המשותף ,גבולות הקולקטיב ,ועוד ,כל
זאת בשל השוני בעולמות התוכן עליהם מבססים את תפיסותיהם המזרחים ולעומתם
האשכנזים כמו אז גם כיום.
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חלק א'  -הרקע ההיסטרי תרבותי להתגבשותה של תודעת הזהות לאומית
היהודית-מזרחית
 .1הלאומיות האירופית בעידן המודרני:
הלאומיות כעיקרון פוליטי המבקש להביא לחפיפה בין הקבוצה התרבותית ובין המדינה
הפוליטית ( )Smith,1983 ,Gellner1257היא תופעה מודרנית אשר נהוג לסמן את
תחילתה ,במהפכה הצרפתית (.)1052-1022
יש הרואים בלאומיות המודרנית בגרסתה האירופאית ,מענה למשבר הזהות שהביאה
עמה תקופת הנאורות .ב עידן של "מות האל" ,התעוררות הלאומיות המודרנית מגיעה על
פי תפיסה זאת:
כמענה לחיפוש אחר מוקדים של זהות קיבוצית ללא זהות דתית ,תחליף אשר יכול להימצא בדמות
ה"אומה" .תהליכי ההתפרקות של הקשרים החברתיים שהוליד הפיאודליזם ונשא זמן רב כל כך ,וכן של
מערכת הגילדות והמבנים ההיררכיים בצירוף עם הניידות החברתית והעיור ,הפכו את בני האדם
ליחידים שמסגרת אחת מעמידה את כולם במישור אחד; הקהילה הלאומית (טלמון.)1251 ,
אחרים רואים בה אידיאולוגיה המבקשת תיקון עולם כ'עקרון משחרר אוניברסלי' (בן
ישראל ) 6664 ,על פי פרשנות היסטורית זאת ,הלאומיות המודרנית צומחת מתוך תקופת
הנאורות ומבקשת לתת ביטוי לערכיה האוניברסליים והחילוניים במסגרת הפוליטית.
ואכן ,במערב אירופה ,הופיעה הלאומיות כעיקרון משחרר אוניברסלי וכאידיאולוגיה
המבקשת תיקון עולם ,בנוסח אוניברסלי-ליברלי ,בה השאיפה לריבונות הלאומית
מתייחסת לריבונות האדם וחירותו ,מתוך השקפה שהאומה היא המסגרת היחידה בה
הפרט יוכל להבטיח את חירותו (באמצעות אמנה חברתית) .אך בהתפשטותה מזרחה
קיבלה הלאומיות המודרנית פרשנויות שונות באשר לזהותו של הקולקטיב הלאומי אותו
היא מייצגת ולגבי האופן שעליה לתת ביטוי לתרבותו במסגרת הפוליטית .הדוגמא
המובהקת לכך היא גרמניה ,אשר הלאומיות שלה הושרשה עוד בעידן הטרום מודרני,
במושג "עם גרמני" ( ) Volkהמדגיש את המוצא האתני שלו כגורם מלכד ,מה שיצר קושי
ליישב בין האידיאלים האוניברסליים המודרניים לבין השאיפות הפרטיקולריות במסגרת
הלאומית לצד מיעוטים אתניים שונים .ההתמודדות עם קושי זה לא צלחה ,ובגרמניה
התנסחה הגרסה הרדיקלית של לאומיות-אתנית ,הנאציזם ,שהיא למעשה ריאקציה
לנאורות ושלוחותיה.
נדמה אפוא ,כי ניסוחים שונים של הלאומיות המודרנית באירופה יכולים להיות נגזרים
מניתוח של הופעתה במוקדים שונים ביבשת ,כאמור .אך על אף נוסחיה השונים ,והעובדה
שחלקם הפכו להיות אנטי מודרניים – בערכים אותם נשאו ,העובדה שאף דגמים אלו של
לאומיות נדרשו להתנסח באופן רציונליסטי וכאידיאולוגיה אוניברסלית בכדי להתקבל
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ולגייס תמיכה ציבורית (טלמון ,שם עמוד  ,)088הובילו רבים מחוקרי הלאומיות לסווג
את הלאומיות הפוליטית באירופה בכללותה ,כתופעה מודרנית.
במילים אחרות ,הלאומיות התעוררה בעידן בו המודרניות היא" ,תנאי גלובלי" שיש לו
עקרונות מנחים המשפיעים על פרטים ומוסדות חברתיים בעולם ,נוסף על מקורות
הציוויליזציה שלהם (.)Wittrock,2000
בהקשר זה ,חשוב לעניינו הדיון על יחס הלאומיות לדת ,שכן הדת היא לב ליבה של
התרבות המסורתית והיא תפסה חלק חשוב בעיצוב דמותן של הזהויות הקולקטיביות
בעידן הטרום-מודרני .חוקרים רבים 1מסכימים כי הלאומיות המודרנית ביקשה להעביר
את מוקד הזדהות עם המדינה מההקשר הדתי בו היה מעוגן להקשר נפרד ,ובמובן זה
'להפריד את הדת מהמדינה'.
או כפי שמנסח זאת אליעזר שביד:
בעידן העתיק ...הדת ולא המדינה ,הייתה הביטוי העליון של החיים הלאומיים מצד תוכנם ומהותם ,עד
כדי כך שלא היה ניתן להבדיל בין ה הגדרה הלאומית להגדרה הדתית שנתפסו כשני אופניו של דבר אחד.
לא כן הלאומיות האירופית החדשה .כאן אין הדת מהווה חלק אינטגרלי של החיים הלאומיות ,ולא כל
שכן -ביטויים העליון .להפך הדת מופיעה כיסוד אוניברסלי וכמוקד הזדהות מעבר לתחומי החיים
הלאומיים (שביד.)1200,
יעקובסון ורובינשטיין ניסו להסביר את המוטיבציה לכך ,באופן הבא:
'מתוך היחס הביקורתי עד כדי עוין שהחזיקו התנועות הלאומיות המודרניות ביחס לממסד הדתי ומתוך
יסוד חזק של שאיפה למודרניזציה ,לרבות היבט חשוב של חילון .הממסד הדתי מצדו עוין את התנועה
הלאומית ואת רעיונותיה המודרניים ורואה בו איום על הדומיננטיות הרוחנית והתרבותית שלו בחברה'
(יעקובסון ורובינשטיין.)6667 ,
אך למרות 'העויינות ההדדית' ,באופן פרדוקסלי ,הלאומיות עשויה להכיר במוסדות
ובסמלים דתיים כמקור לגיטימציה ולאו דווקא לתבוע את ביטולם (בן רפאל.)6660 ,
למעשה ,יש הטוענים כי ביחסי דת ולאומיות ישנם דפוסים חוזרים של פיתוח מיתוס של
'אומה נבחרה' על ידי האל .דפוס זה חוזר על עצמו אפילו באותם מקרים מסוימים שבהם
מבקשת הלאומיות לרשת את הדת ,זה קרה למשל במהפכה הצרפתית ,כאשר סיגלה
לעצמה הלא ומיות סמלים וסיסמאות שאולים מהדת כמו מזבחות מושגי קדושה וזאת על
מנת לכבוש את ליבם של ההמונים( .בן ישראל ,שם עמוד .)441-446
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כך גם אצל בן ישראל ,הרואה בלאומיות' :ביטוי פוליטי מודרני העושה שימוש במוטיבים תרבותיים ודתיים בכדי
לייצר סולידריות חברתית סביב אידיאולוגיה אזרחית חילונית'.
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יעקובסון ורובינשטיין מביאים הסבר אפשרי לדפוס זה:
במשך הזמן לומדים אנשי התנועה הלאומית את עומק השפעתה של הדת המסורתית על העם שהם
מב קשים להנהיג .הזרמים השמאליים יותר ,שיש להם תפקיד מוביל בתנועות לאומיות רבות ,אינם
יכולים להתעלם מהעובדה כי לדת ולמסורת יש אחיזה איתנה בקרב השכבות העממיות הרחבות.
במקרים רבים התוצאה היא כי תנועות אלה נוטות להתפשר עם הדת ועם הממסד הדתי -הן בשל
אילוצים פוליטי ים ,הן מתוך רצון לרתום את הרגש הדתי של העם לקידום המאבק הלאומי ,והן מתוך
הערכה כנה לתרומתה של הדת לתרבות הלאומית( ".יעקובסון ורובינשטיין ,שם עמ' .)188-180
בהמשך הם מונים מספר דוגמאות לתמורות החלות ביחסי הלאומיות המודרנית והדת.
הלאומיות האירית מובאת כדוגמא לתנועה לאומית שבתחילת דרכה חרתה על דגלה
רפובליקה חילונית ונאלצה להתחשב באופיו הקתולי של העם האירי ובקשר ההדוק
בתודעת העם ,בין הקתוליות לבין הזהות האירית .תהליך דומה קרה גם לתנועה
הלאומית היוונית אשר התגבשה בחוגי המשכילים של הפזורה היוונית (בארצות מערב
אירופה) והייתה בראשיתה תנועה חילונית עם אוריינטציה מערבית ומודרנית ,אולם
במדינה העצמאית הוכרה הכנסייה האורתודוקסית ככנסיה הרשמית וזכתה להשפעה
פוליטית וחברתית עצומה ,במקרה זה חלו לאחר מכן תמורות בכיוון השני ,וננקטו
פעולות להפרדת הדת מהמדינה וצמצום השפעתה של הכנסייה בתחומים שונים ,בעיקר
מאז הצטרפותה של יוון לקהילה האירופית.
יוסף שלמון הצביע על כך ש'לעיתים כל כולה של ההצדקה של הלאומיות המודרנית
מראשיתה ,מתבססת על 'השונות הדתית של קבוצה לאומית אחת מחברתה'
(שלמון .)1220,דוגמאות לכך ניתן למצוא באנגליה ,בה האנגליקיזם (הדת הפרוטסטנטית
הייחודית לעם האנגלי) גיבש את האומה האנגלית ,ובהולנד בה הולידה מלחמת
הפרוטסטנטים בשליטים הקטולים את המדינה ההולנדית ,כמו גם ברוסיה בה שימשה
הכנסייה האורתודוקסית הלאומיות כבסיס לגיבוש הלאומיות.
לשיטתו של שלמון ,המהלך ההיסטורי הזה בו הזהות הלאומית משתמשת באלמנטים של
המסורת הדתית לעיצוב זהותה ,קושר את הלאומיות למסורת הדתית ב'קשר הגורדי'
אשר טומן בחובו פוטנציאל לסכסוך מתמיד בין שני המרכיבים (שלמון ,שם) ,לאור
הדוגמאות שהוזכרו לעיל נראה שניתן להוסיף על דבריו ולומר שלקשר זה ,יש גם לעיתים
פוטנציאל לחיזוק הדדי.
התוצאה של תהליכים היסטוריים אלו הובילה לטרנספורמציה במעמדה של הדת
הנוצרית ,ביבשת אירופה ,אשר כללה בדרך כלל את הסרת השליטה של מוסדות הדת
והסמלים הדתיים על התרבות הלגיטימית והחיים הציבוריים ,הפרדה מוסדית בין כנסיה
למדינה והפיכת המדינה לזירה המייצגת אינטרסים חברתיים מגוונים (.)Berger,1967
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אליעזר שביד טען כי מגמה זאת התאפשרה בשל האופי העל לאומי של הנצרות הקתולית
מחד והאופי האינדיבידואלי ,בנצרות הפרוטסטנטית מאידך ,אשר בשלם 'יכלה הדת
להמשיך ולהופיע כיסוד אוניברסלי וכמוקד של הזדהות מעבר לתחומי החיים הלאומיים'
תוך שהיא פועלת ב'מוקד נבדל של שייכות' .הוא ראה בלאומיות האירופית המודרנית
,בהקשר זה ,תופעה חריגה ביחס לתנועות לאומיות אחרות ,כפי שיורחב בהמשך (שביד,
 ,1200שם עמוד .)46
העיסוק במערכת היחסים בין הלאומיות המודרנית לבין מוקדי הזהות בעידן הקדם
מודרניים ובראשם המסורת הדתית ,דורש התייחסות למחלוקת העקרונית המתנהלת בין
שתי אסכולות בשאלת קדמוניות הלאומיות .שכן ,התיאור ההיסטוריוגרפי הזה של יחסי
הלאומיות המודרנית והדת ביבשת אירופה ,נשען במידה רבה ,על הנחת היסוד של
האסכולה הפרימורדיאלית ,לפיה הלאומיות המודרנית היא המשך של הלאומיות
מהתקופה העתיקה המבטאת מעבר של חברות מזהות אתנית ו/או תרבותית מובחנת
ללאומיות פוליטית .עמדה זו תואמת במידה רבה את תפיסתה העצמית של הלאומיות
(רם.)6660,
חוקר הלאומיות המזוהה ביותר עם האסכולה הפרימורדיאלית הוא אנטוני סמית ,אשר
הדגיש את ההמשכיות תרבותית המבוססת על שימוש בסמלים (.)Myth symbolism
סמית מגדיר לאום כ'אוכלוסייה אנושית מכונה בשם' ,המחזיקה במיתוס של מוצא
משותף ,זיכרונות היסטוריים משותפים ,אלמנטים של תרבות משותפת ,קשר לטריטוריה
משותפת ותחושה של סולידריות ( .)1222 ,Smithכלומר לשיטתו ,ניתן לראות בלאומיות
המודרנית האידיאולוגית פיתוח של הרגש הפטריוטי ,שאפיין חברות אנושיות בעולם
הקדום .האסכולה השנייה המודרניסטית ,הביקורתית כלפי הלאומיות המודרנית ,רואה
בלאומיות תופעה חדשה לחלוטין בהיסטוריה האנושית ,וסבורה כי האומות ,כישויות
קולקטיביות ,הן תוצר של תהליכי הבניה שהתרחשו בעידן המודרני (רגב .)6611 ,בולטת
אמרתו בהקשר זה של אריק הוסבאום שהלאומיות יוצרת אומות ולא להפך
( .)1226,Hosbawmאחד החוקרים הבולטים באסכולה זאת הוא המודרניסט הכלכלי
ארנסט גלנר ,לטענתו תהליך המעבר מחברה אגררית לחברה תעשייתית הצריך שימוש
בכוח אדם המדבר שפה אחת ומחונך בתרבות אחת כתנאי לניידותו ולחליפיותו .צורך
כלכלי זה הוא שגרם להופעת הלאומיות שרק בכוחה להקים מדינות ומשרדי חינוך
המספקים את החינוך האחיד הדרוש לכלכלה ( .)1993,Gellnerג'ון בריולי ,טען שאין
לאומיות אלא במקום שיש דחף וניסיון להשתלט על המדינה .הדחף מופיע לטענתו
בקבוצות שנשללו מהן זכויות פוליטיות בגלל זהותן התרבותית .כאשר קבוצות אלו חשות
שהן חזקות די הצורך לקרוא תיגר על המרכז ויש להן בסיס אתני או תרבותי המתאים
ליצירת זהות חדשה אנחנו רואים את הלאומיות בפעולה ( .)1256 ,Breuillyעל אף
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שחוקרים אלו מסכימים שהלאומיות עושה שימוש בתרבות המשותפת ויוצרת זיקה בין
חברי הלאום ,מדובר מבחינתם בפעולה מניפולטיבית ,על ידי יצירת קהילות מדומיינות
(.)1257 ,Anderson
 .6הלאומיות היהודית המודרנית באירופה:
ההיסטוריה היהודית הארוכה הובילה חוקרים רבים לבחון את הלאומיות היהודית
האירופית בראי הגישות האתנו-לאומיות בדגש על הגרסה ה'רכה' של אנטוני סמית (כך
למשל אצל שביד ,1207 ,כץ ,1257,שלמון 1220,ושמעוני )1220,בכדי להדגיש את האלמנט
התרבותי והתודעתי שבאתניות הלאומית היהודית .יתרה מכך ,הלאומיות היהודית,
ביקשה לטעון בן ישראל ,יכולה לשמש כארכיטיפוס לכלל הלאומיות הפרניאליסטית
משום שורשיה העתיקים (בן ישראל ,שם.)167 ,
סמית בעצמו ,מזכיר את מדינת החשמונאים ,הקנאים ומרד בר כוכבא כסממנים של
לאומיות יהודית פוליטית בעידן טרום מודרני (סמית )6667 ,כמו גם הייטסטינגס שציין
שכבר עם ישראל המקראי היה דגם של אומה והדגם התקיים ברציפות מאז המאה
השביעית לפני הספירה ,כשהוא מאחד אמונה ,מרכז ,ארץ ,ותודעת עם (הייסטינגס,
 .) 1220למעשה ,היסטוריונים רבים מסכימים שבימי בית שני התקיימה אומה יהודית
ומד ינה יהודית ,וכי דיכוי רומי דחף את היהודים לקנאות לאומית .סמית ,הגם שהוא
מסכים עם התיאור הנ"ל ,מתלבט האם ליהודים היה מעמד של אומה שנעלם למשך
אלפיים שנה או שנשמר כל אותה תקופה .כך למשל ,יש הרואים בפסוק 'אם אשכחך
ירושלים תשכח ימיני' (תהילים קלז,ה) דוגמא לאהבת מולדת ספונטנית ומוכנות
להקרבה .סמית עצמו אגב ,אינו מקבל בפשטות את הפרשנות הזאת ,מפני שבעיניו
חשובים ההבדלים והתמורות במשמעותם של המושגים בתקופות השונות (בן ישראל ,שם
עמ' .)465
 6.1הרקע להתעוררות הלאומיות היהודית באירופה:
הלאומיות האירופית המתעוררת ,פגשה את יהדות אירופה בעיצומו של משבר זהות
עמוק .בעידן הטרום מודרני עמדה הדת במרכז ההוויה האישית והחברתית של היהודים.
האלוהים היה המוקד העיקרי להתייחסות ,ונתפס כמקור הבריאה ,הסדר החברתי
והמוסרי ) .)1982,Wilsonעם כניסתה לעידן המודרני נאלצה יהדות אירופה להתמודד
בעת ובעונה אחת עם אתגרי האמנציפציה ותהליך החילון ,שפוררו את האוטונומיה
היהודית הקהילתית .שתי התנועות המרכזיות שהגיבו על המפגש עם המודרנה באירופה
היו תנועת ההשכלה מחד והאורתודוקסיה מאידך (ברטל.)1224,
למעשה ,הדעה הרווחת במחקר היא כי משבר הזהות ,הניב שתי אסטרטגיות התמודדות
עיקריות לצורך המשכיות הזהות הקולקטיבית בקהילות היהודים באירופה ,הסתגלות
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והתנגדות .וכי שתי התנועות ,ההשכלה והאורתודוקסיה ,היו המוציאות לפועל של שתי
אסטרטגיות ההתמודדות הללו.
אסטרטגיית ההסתגלות קיבלה את מאפייניה העיקריים של המודרנה; צמצום המונופול
של הסמכות הדתית ,תרגום הדת למונחים רלוונטיים ,אוטונומיה אישית ומימוש עצמי,
תוך הכרה בפלורליזם של אורחות חיים דתיים ( .)1974 ,Bergerאסטרטגיה זאת
הצמיחה את הזרמים הדתיים שאינם אורתודוקסיים (רפורמים וקונסרבטיביים) לצד
היהדות החילונית מיסודה של תנועת ההשכלה .את אסטרטגיית ההתנגדות
(האורתודוקסית) אשר שאפה לשמר את המסורת הדתית ושללה את החילון ,אימצו
בצורה כזו או אחרת מרבית הקהילות המסורתיות אשר נקראו מעתה אורתודוקסיות.
ליהדות האורתודוקסית ,יצרו המודרניזציה והאמנציפציה אתגרים שונים מאשר ליהדות
החילונית .החיים בעולם המודרני גרמו לה לרכז את מאמציה מעתה למציאת דרך לשמור
על קהילה הדבקה בדפוסי החיים המסורתיים ועל עיקרי ההלכה בחברה המודרנית
במחיר מינימלי של הסתגלות הכרחית (.)1228 ,Neunser
חוקרי הלאומיות היהודית האירופית נטו לתאר 'נרטיב-על' אחד עבור כלל יהדות
אירופה .נרטיב אשר מבקש להסביר את התנאים והנסיבות שבהם התעוררה הלאומיות
היהודית באירופה וכפועל יוצא מהן את ייעודה .הגם שכל חוקר ביקש לחדד אופנים
שונים שבהם התרחשו התהליכים לגבי קהילות שונות ומקומות ובתנאים שונים ,אנסה
בשורות הבאות לתמצת את הנרטיב בקווים כללים ,באופן הבא:2
העידן המודרני הביא לתמורות משמעותיות בחיים היהודים ,לרבות מגמה חזקה של
חילון .אנשי ההשכלה ,אימצו את עולם הערכים המודרניים ,ביקשו להביא את המסורת
היהודית לכדי השלמה או הטמעה של ערכים אלו ,ובמקביל להתקבל בחברה הכללית
כפרטים שווי זכויות ,שלא על בסיס מוצאם הדתי או האתני .המאבק של אלו
לאמנציפציה  ,אשר נשען על מגמות פנימיות בחברה האירופית הכללית של ליברליזציה
ואימוץ ערכי חירות הפרט ,הצליח להביא בהדרגה לאמנציפציה ליהודים ,בעיקר במערב
אירופה .במקביל התקיים במזרח אירופה תהליך דומה של 'יציאת היהודים מן הגטו',
בנסיבות מעט שונות ,שם לא היו אלו הערכים האוניברסליים שהובילו את החברה
המזרח אירופית לקרב אליה את היהודים ,אלא ניצולן של מגמות מודרניות כלליות כמו
העיור והתיעוש שהביאו למוביליות חברתית כלכלית של פרטים יהודיים ולהיחלשות
2

אלו שביקשו להצדיק את עצמם במגמתם ההכללה נסמכו על כך שהעידן המודרני לא הביא ליצירת קהילות

יהודיות נפרדות חילוניות לעומת דתיות .שכן במרכז ובמערב אירופה היציאה מן הקהילתיות במסגרת קבלת
האמנציפציה הציבה את היהודי החילוני כפרט בודד בתוך החברה הלא יהודית וממילא לא נתגבשו שם קהילות
היהודיות חילוניות ו אילו במזרח אירופה בשל העובדה שהאמנציפציה הייתה חלקית והופיע בשלב מאוחר יותר,
היהודי החילוני נותר במסגרת הקהילתית הדתית ,כך שגם שם לא נתקיימו קהילות נפרדות.
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המסגרת היהודית הקהילתית .בין כך ובין כך ,התנועה הלאומית צמחה הן מערב ומרכז
אירופה והן במזרחה על רקע משבר זהות של היהודים האירופים בעידן המודרני ,אשר
הבינו כי יוכלו להשתלב באופן מלא בחברה האירופית אך ורק אם יוותרו על זהותם
כיהודים .הקושי הזה ,פקד בעוצמה רבה וביתר שאת את היהודים החילונים אשר סברו
שדווקא הם הקרובים יותר לסביבה האירופית ,באמונותיהם ואורחות חייהם מאחיהם
היהודים הדתיים ,יזכו ליחס מסביר פנים יותר מצד החברה האירופית ,אך התאכזבו
לגלות שאין החברה האירופית מסוגלת ולעיתים גם לא רוצה להעניק לגיטימיות לזהותם
האישית כיהודים-חילונים ,ומתנה את קבלתם המלאה בנטישה מוחלטת של תרבותם
והמסורת תוך התבוללות בדת הנוצרית .התפקחות זאת היא שדחפה חלק מהיהדות
החילונית לפנות לפתרון הלאומי יהודי ולהקים את התנועה הלאומיות יהודית המודרנית,
אשר תשיב תשובה מודרנית לשאלת הזהות היהודית .התנועה הציונית עסקה בראש
ובראשונה בשאלת הזהות היהודית פנימה ,היא ביקשה לעורר את המרכיב הלאומי
בזהות היהודית ,אשר התנוון לתפיסתה ,לאורך שנות הגלות ,ולהפיח בו חיים חדשים.
הציונות החילונית ,ראתה בעצמה תנועה להתחדשות יהודית ,הפועלת להחייאת החיים
הלאומיים של העם היהודי ,אשר התנוונו בחשכת הגלות.
הנסיבות בהן התעוררה הלאומיות היהודית המודרנית כמו גם המגמה שלה לנסות ולתת
מענה לבעיה היהודית במישור הזהותי ,כפי שתוארו עד כה ,הולמים את האתגרים בהם
עמדו בעיקר אנשי ההשכלה החילונים שפנו ללאומיות .עם זאת ,היו בין החוקרים שעמדו
על כך שמרבית קנינה ובנינה של יהדות אירופה היה עודנו דתי ולא חווה את פער בין
הזהות האישית לקולקטיבית ,שכן על אף שגם היהודי הדתי ביקש ליהנות מפירות העידן
המודרני ולשפר את איכות חייו ,היחס שלו למודרנה היה אינסטרומנטלי ביסודו.
ההתמודדות של היהדות המסור תית באירופה עם מגמות החילון של העידן המודרני
הייתה בדרך של קבלה בהכנעה ,כחלק מעול הגלות וגזירת שמים' ,ריבוי הנידחים
מישראל' לא פגם בלכידות הפנימית של הקהילה ,כל עוד אלו נמנעו אנשי ההשכלה
מלצאת כנגד הדת והממסד הרבני או לבקש לחולל רפורמות בדת .ודרישות אלו אכן
הופיעו והיהדות האורתודוקסית הגיעה לפתחו של עידן הלאומיות ,כשהיא למודת
מאבקים מול התנועות לרפורמה בדת .תנועות אלו שגם הן נולדו ופעלו בעיקר במרכז
ובמערב אירופה ,אילצו את היהדות האורתודוקסית להגיב להן ,והן שהביאו לחיזוק
הממד הדתי בזהותם הקולקטיבית של היהודים האורתודוקסים עוד יותר .על אף
שהחשש מהתפוררותה של החברה היהודית לנוכח תהליכי האמנציפציה והרפורמה בדת
הביאה בתחילה להתקרבות בין חלק מההנהגה הרבנית לבין היהדות המשכילית
החילונית (ואף חלק לא מבוטל מבין מבשרי הציונות היו דמויות רבניות) ,מרבית הרבנים
והאדמו"רים בעלי הסמכא באותה תקופה ,נמנעו מלתמוך בתנועת 'חיבת ציון'
מלכתחילה ,או חדלו מלתמוך בה בהמשך ,בראש ובראשונה בשל השפעתה המחלנת של
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הלאומיות היהודית וחתירתה תחת יסודות הנורמות המסורתיים והסמכות הרבנית
(שמעוני.)6661 ,
שלמון טען כי ה'איום הציוני' על החברה הדתית האשכנזית ,היה הקשה מכל האיומים
שקדמו לו ובמאבקים עמן (החסידות ,ההשכלה ,הרפורמה בדת) שכן 'הוא ביקש לכבוש
את המלכה בביתה' .לאמור:
הציונות ניסתה לרשת את הקהילה המסורתית ,הן במקומות חיותה בחוץ לארץ והן בארץ ישראל ,אשר
לה היה מקום מרכזי בתקוותיה המשיחיות .הציונות קראה תיגר על היהדות המסורתית על כל היבטיה,
אם בהצעת זהות לאומית יהודית מודרנית ,אם בהכפפת החברה המסורתית לאורחות חיים חדשים
ה מאיימים על ההלכה ואם בשאלות של אמונה באשר להגדרות של גלות וגאולה' (שלמון.)1226 ,
הווה אומר ,גם עבור היהדות המסורתית-דתית באירופה ,הופעת הלאומיות היהודית
בכללותה ,וזאת היהודית בפרט ,הגיעו על רקע משבר זהות עמוק .היהדות
האורתודוקסית במפגשה עם הלאומיות המודרנית באירופה איננה הטוען היחיד לייצוג
היהדות הדתית ,ולראיה ,היא נאלצת לנסח מחדש את זהותה ולבדל את עצמה בשם
(לאור זאת חוקרי רבים סבורים שיהדות האורתודוקסית היא תנועה מודרנית) .3כעת
היא מאותגרת על ידי מי שמבקשים להוציא מתחומה את מרכיב הזהות הלאומי.
 6.6מצע מושגי למיפוי זהויות יהודיות בעידן המודרני:
בטרם אציג ביתר פירוט את האופן שבו הגיבו היהדות החילונית מזה והיהדות
האורתודוקסית מזה ,לעידן המודרני ולהופעת הלאומיות האירופית .אציג בקצרה את
המסגרת המושגית במסגרתה אבקש לקיים את הדיון מכאן ואילך.
בספרם המשותף "זהויות יהודיות בעידן רב מודרני" ( ,)6660ערכו בן רפאל ובן חיים
מיפוי של הזהויות היהודיות בעידן המודרני על גבי "מרחב זהותי" אחד .לשיטתם כלל
הזהויות היהודיות הן חלק ממשפחה אחת של זהויות ,שכן הן כולן מתייחסות לקולקטיב
אחד אשר לו שפה וסמלים לאו מיים משותפים ,גם אם קבוצות שונות מטעינות את השפה
והסמלים המשותפים בתוכן שונה .השונות ביניהם ומיקומם על פני מרחב הזהויות
מתבטאים בראש ובראשונה אופן שבו הם מנסחים לעצמם את שלושת ה'מימדי העומק'
של הזהות הקולקטיבית ו/או מדגישים ומעדיפים ממד כזה או אחר .ואלו הם שלושת
הממדים של המרחב הזהותי המשותף( ,בן רפאל ובן חיים ,שם עמוד :)760
 .1ייחודיות ( – )Singularityהאופן שבו פרטים מתארים לעצמם את ייחודו
החברתי ,תרבותי ,ערכי ,נורמטיבי ,דתי ,היסטורי ו/או הלשוני של הקולקטיב.

3

לעניין זה ראו יעקב כץ :אורתודוקסיה בפרספקטיבה היסטורית' ,כיוונים,1250 ,77 ,עמ' 52-25
ומשה סאמט 'האורתודוקסיה' ,כיוונים ,1250, 77 ,עמ' .22-118
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 .6מחוייבות/עמיות ( - )Peoplehoodהאופן שבו בני אדם מתארים את זיקותיהם
לקולקטיב ומפרטים את המחויבות שלהם כלפיו ,כלומר המשמעויות המעשיות
הנגזרות מבחינתם מכך שהן מגדירים עצמם כחברים בקולקטיב.
 .7אחרות ( – )Othernessהאופן שבו מבינים הפרטים את מיקום הקולקטיב ביחס
ל"אחרים" -בסביבתם המידית או הרחוקה.
לשיטתם יש להבחין בין שתי רמות דיון בזהות הקולקטיבית ,רמה אחת היא הרמה של
הזהות הקולקטיבית ה"בסיסית" והיא כוללת את עקרונות היסוד –"מבני העומק" שבהם
מעוגנת הזהות הקולקטיבית והם הקודים המכוננים שלה והגרעין של כל הפרשנויות
המתייחסות אליו ,הרמה האחרת ה"שטחית" כוללת ניסוחים של הזהות הקולקטיבית,
כפי שמתגבשים בנסיבות ייחודיות ,אשר אפשר לכנותם "מבני שטח".
בן רפאל ובן חיים טוענים כי התגובות השונות לאתגרי העידן המודרני הם שהביאו
לנוסחים השונים של הזהות הקולקטיבית היהודית ,כאשר קבוצות שונות ביקשו להדגיש
או לפרש מחדש ממד/ים או תפיסות מסוימת של ממד/ים של הזהות הקולקטיבית .כך
למשל לשיטתם המאבק של היהדות האורתודוקסית מול היהדות הרפורמית
והקונסרבטיבית נמצא בזירה של ממד הייחודיות ( )Singularityשל הקולקטיב המשותף.
 6.7הלאומיות היהודית אשכנזית -הציונות:
הציונות ,כביטוי הפוליטי ללאומיות היהודית המודרנית ,הופיע כאמור ,כתגובה לאתגר
של מצוקה יהודית .בתקופת האמנציפציה לראשונה עמד היהודי האינדיבידואלי בפני
העולם הסובב אותו דור ההשכלה היהודית אשר שאף להשתלב בחברה המודרנית ניסח
לו את הנוסחה של "היה אדם בצאתך ויהודי באהלך" ('הקיצה עמי' ,יל"ג ,)1507 ,הקושי
הרב שביישום הדרישה העצמית הזאת ,המייצרת שניות ונפש חצויה ,היה צד אחד של
האתגר .הופעת הלאומיות האירופאית במקביל לאימוצם של עקרונות ליברלים הוביל
לכך שהחברה הכללית תוהה לעיתים היכולה היא באמת לכלול בתוכה את אותם יהודים
שמוצאם שונה ,שמסורתם שונה ושברור שאינם נמנים עמה מבחינה לאומית ותרבותית,
על הרקע הזה עלה הפתרון הלאומי לעם היהודי.
את תפיסותיה של הציונות עיצבו יהודים שהכירו את משבר יהדות מזרח אירופה בסוף
המאה ה 12ובראשית המאה ה .66הם ביקשו להתגבר על משבר זה באמצעות פתרון
חדשני לאומי-ציוני ששאב את תנופתו מהעלאת תכנית חילונית לבעיית הזהות העומדת
בלב לבה של היהדות המסורתית (בן רפאל ובן חיים.4) 6660,
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תיאור היסטורי זה של הופעת הציונות כתנועה לאומית פוליטית מוסכם על חוקרי הלאומיות היהודית כמו יעקב
כ"ץ ,בן ישראל ,שלמון ושמעוני כמו גם על חוקרים של הציונות כמו שביד וגורני .
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שלמה אבינרי ,תיאר את מגמתם של מחדשי הלאומיות היהודית המודרנית כנסיגה
מהעיקרון האוניברסלי המוחלט שהועלה על נס על ידי המשכילים היהודיים הראשונים
אשר ביקשו לעצם פתרון לזהותם האישית ,חזרה אל המסגרת הקולקטיבית היהודית
תוך שהם מוצאים בזהות הקולקטיבית הלאומית עוגן יציב לזהותם האישית ,אגב ניסיון
לפתור את בעיית הזהות החדשה עבור היהדות בכללותה ,ובלשונו:
התברר ,ששיווי הזכויות לא היה בו ,בסופו של דבר ,כדי לפתור מאומה .הוא לא פתר את בעיית זהותו של
היהודי ויכולתו לתפקד כאדם שלם ולא חצוי בעידן המודרני ,ולא את זיקתו המהותית של היהודי ,בעידן
הלאומיות אל תרבות הרוב; כן עודד אצל יהודים ולא יהודים כאחד ,את תודעת הייחוד והשוני .שיווי
הזכויות יצר כר נרחב וחדש לחיכוך חברתי ולתחרות כלכלית ואינטלקטואלית בין יהודים ללא יהודים
והעלה לעיתים ,בחברה הכללית תחשוב של מצור מפני המוני היהודים המשכילים ובעלי כושר העשייה
הכלכלי העשויים לאיים על הזהות התרבותית והכלכלית של החברה הכללית .מתוך מצוקות אלה של
קיום ושל זהות צמחה הציונות .היא באה לתת תשובה לאתגר הזהות היהודית בעולם של ליברליזם
ולאומיות ולכן הייתה תשובתה בכיוון זה של ליברליזם ולאומיות .בעולם שחרת על דגלו את החירות
ביקשה הציונות את חירותו של עם ישראל (אבינרי.)1256 ,
על פי פרשנות זאת התעוררות הלאומיות היהודית בעידן המודרני ,היא למעשה ריאקציה
לתפיסות משכיליות רדיקליות ,שהאוחזים בהם היו מוכנים להקריב את הזהות
הקולקטיבית היהודית שלהם על מזבח ההשתלבות האישית בחברה האירופית .הפתרון
שביקשה הלאומיות היהודית המודרנית ,מיסודה של היהדות החילונית ,לא הצטמצם
לניסיון למצוא פתרון לזהותם ומצוקתם של מייסדיה ,אלא שאף ליותר מכך ,להחיות את
ממד המחויבות/עמיות ( )Peoplehoodשלזהות הקולקטיבית היהודית אשר הוקהה
בחשכת הגלות.
באופן דומה ,הציג אנטוני סמית ,את הדינמיקה שהובילה להתעוררות הלאומיות
(היהודית )5לשיטתו ,באופן הבא:
"הלאומיות נולדת בקרב האינטליגנציה בעת שהמתבוללים ה'משיחיים' מנסים להגשים את חזונם
הקודם על ידי אימוץ הפתרון האתני של הרפורמיסטים השואפים לתחיה...המיזוג בין שני היסודות
האלה יוצר את הניצוץ האידיאולוגי המניע את התנועה הלאומיות"
רוצה לומר ,שלא אנשי ההשכלה (החילונים) ולא אנשי הרפורמה (בדת) לבדם יכלו להצית
את הניצוץ האידיאולוגי של התנועה הלאומית ,אלא המיזוג של שתי העמדות הללו יחד.
שמעוני טען שהתנועה הציונית הייתה בעלת גוון רפורמיסטי במובן זה שביקשה להחיות
את הממד הלאומי בזהות היהודית( .שמעוני ,שם)
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למרות שסמית תיאר את התהליך באופן כללי ,בן ישראל טענה שהלאומיות היהודית עמדה לנגד עיניו באותה שעה
שניסח טיעון זה.
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ובמושגים של בן רפאל ובן חיים הרי שהלאומיות היהודית הציונית ,הופיעה בשלב בו
התקיימה היפרדות בין קבוצות זהות קולקטיביות יהודיות ,על בסיס פער בממד
הייחודיות (על בסיס פרשנויות דתיות לעומת חילוניות) .הנסיבות והתנאים בהם הופיעו
התנועות הלאומיות האירופאיות כאמור ודחייתם של אלו על ידי החברה האירופית
כיחידים ,הובילו לכך שקבוצה מקרב היהדות המשכילית ,ביקשה לשוב ולבצר את הזהות
הקולקטיבית היהודית ,תוך שהיא מדגישה את ממד המחויבות/עמיות (,)Peoplehood
ממד אשר לתפיסתם הוא ממד ניטרלי – במובן זה שהוא לא עבר ה'דתה' ,ומסיטה בכך
את הדיון הפנימי בקהילות היהודיות מעיסוק בממד הייחודיות ( )Singularityבו העימות
בין התוכן החילוני לדתי הוא מפורש  -אל ממד אשר בתחייתו המחודשת יוכל להיות
מוקד הזדהות משותף לזהויות היהודיות המגוונות על אף הפערים ביחס לפרשנות
הרצויה של ממדי הזהות האחרים.
 6.4יחסה של הציונות החילונית לדת:
בקרב חוקרי הלאומיות היהודית היו תפיסות שונות באשר לעמדתה של התנועה הציונית
ביחס לדת .היו שהניחו שהלאומיות הציונית באה לרשת את הדת ,כך למשל סבר דב
ויינרב:
הציונות פירושה הקמת מקלט בטוח ,בית לאומי ,מרכז טריטוריאלי ,מדינה יהודית וכו' על ידי פעולה
שיטתית של בני אדם מבלי לחכות לפעולת כוחות שלמעלה מן הטבע והשכל -היינו שמטרת הציונות היא
חילונית ,בידי אדם ולא בידי שמים (ויינרב)1270,
באופן דומה הציג ,שמואל אלמוג את' :שלילת האורתודוקסיה הדתית וראיית היהדות
לדורותיה באספקלריה פאן לאומית' כאחד מעקרונות הממצים את האידיאולוגיה
הציונית ,אשר לדבריו 'חתרה לשמש אלטרנטיבה להשקפת העולם העיקריות אשר שררו
בקרב היהודים באירופה (קרי ;היהדות האורתודוקסית והרפורמית)( .אלמוג)1251 ,
מנגד ישנו זרם משמעותי של חוקרים אשר לא ראו בתנועה הציונית ,תנועה אנטי דתית.
כך למשל ביקש לטעון שלמון בקביעתו שהציונות כתנועה לאומית מודרנית גרמה למהפך
מ'הדת כגורם הנושא את הזהות היהודית לדת כמרכיב בזהות הלאומית'( .שלמון ,שם)
ובאופן דומה התבטא דוד כהנא שטען ש'הציונות הייתה 'תנועה של מרד ביהדות
המסורתית הגלותית וחזרה ליהדות גם יחד' (כהנא )1256 ,עמדה זאת נשענת אצלו על
אותו 'קשר גורדי' בין הדת והלאומיות כשני מרכיבים שונים של הזהות הקולקטיבית
היהודית .שלמה אבינרי ביקש לראות בציונות תנועה להתחדשות יהודית ,ומשתמש
בדימוי של 'לצקת יין ישן לכלי חדש' בכדי לתאר את האופן שבו ביקשה התנועה הציונית
לראות את עצמה כהמשכיות של המסורת היהודית לדורותיה.
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חדווה בן ישראל נמצאת בתפר שבין שתי הגישות ,בתיאורה את יחסה של התנועה
הציונית לדת היהודית באופן הבא:
הרצל ואחרים שאלו את רעיון הלאומיות החילונית והפרדת הדת מהמדינה מהמחשבה הליברלית ,האנטי
קלריקלית האירופאית .אבל יש לזכור שלצורך גיוס המוני מזרח אירופה כללו יותר אלמנטים מהדת
במצעם .בדרך זו עברה הציונ ות המדינית החילונית מעין 'גיור' שעשה אותה יותר מקובלת על חלק
מהיהודים המסורתיים ,ובה בעת יותר מסוכנת בעיני יהודים חרדים .חשוב לזכור שגם אם תהליך זה היה
בחלקו מניפולטיבי ,הוא חולל שינוי אמתי בתכני הציונות ,ולא היה רק מסכה זמנית( .בן ישראל ,שם,
עמודים )447-444
כלומר לשיטתה היחס לדת היה אמביוולנטי ,מחד הדת ייצגה לציונים החילונים את
הניוון שבקיום היהודי הגלותי ,מאידך הייתה הבנה עמוקה שללא התגייסותם של המוני
בית ישראל האוחזים בדת לצד התנועה הלאומיות המתחדשת ,זאת לא תוכל להגשים את
יעודה להפוך את היהודים להיות 'עומדים ברשות עצמם' (בלשונו של דוד בן גוריון) .
אליעזר שביד מציע הסבר יותר עקרוני משאר תועלתני לשימוש בסמלים דתיים ובמורשת
ההיסטורית היהודית מצדם של חלק ממבטאי הרעיון הציוני:
מגדירי הציונות כתנועת התחייה של העם היהודי ושל לאומיותו ביקשו להחיות את ערכי המוסר החברה
והמדינה שבמקורות .זאת כדי לפתח –תוך קבלת השפעה מן הדגמים ההומניסטיים של העמים
המודרניים -תרבות עברית עצמית העונה על כל הצרכים התרבותיים של האדם המודרני וברמה הגבוהה
ביותר שאליה הגיעו התרבויות במערב( .שביד)6616 ,
אם ננסה להכניס את הטיעונים של בן ישראל ושביד האמורים לעיל ,לעולם המושגים של
בן רפאל ובן חיים במרחב הזהות הקולקטיבית ,הרי שהם סבורים שהפתרון שמצאה
היהדות החילונית בהחייאת הלאומיות היהודית ,מצוי כאמור ,בהעתקת מרכז הכובד של
הזהות הקולקטיבית היהודית ,מממד הייחודיות על ניסוחיה השונים (שהלכו והתרבו
באותה העת ובאותו מקום) ,לממד המחויבות/העמיות ( - )Peoplehoodדהיינו הממד
הלאומי .בהעברת מוקד השיח לממד זה ,ענו הציונים החילונים על מצוקתם האישית שכן
הם ייצרו את הבסיס לזהו ת יהודית קולקטיבית יציבה ומבוססת ,אשר איננה מעוגנת
בדת .בנוסף לכך ,העברת הדיון הפנים יהודי במישור הזהותי אל ממד 'ניטרלי' אפשר
ליהודים דתיים וחילונים לגשר על הפער בממד הייחודיות ולשתף פעולה לצורך הקמת
בית לעם היהודי ,באשר הוא יהודי .איש איש על פי פרשנותו את ממד זה.
אם נצרף לכך את טענתו של שביד שהוזכרה להלן בהקשר הלאומיות האירופית ,הרי
שהשאיפה לקיים זהות יהודית מבלי להידרש לשינוי או דחיה פומבית של הפרשנות
הדתית של ממד הייחודיות של הקולקטיב ,התאפשרה לראשונה בהיסטוריה ביבשת
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אירופה של העידן המודרני באמצעות אימוץ דפוסי הלאומיות האירופית המודרנית,6
אשר פיצלו בין מרכיבי הזהות הקולקטיבית של האומות כך שמרכיב הייחודיות של
העמים הפך להיות יותר ויותר עניינם של הפרטים החברים בקולקטיב ואילו ממד
המחויבות/עמיות החל להתעצב בהתאם לערכים המודרניים האוניברסליים ולקבל משקל
ר ב יותר בין מרכיבי הזהות הקולקטיבית כאמור .במובן זה הייתה הלאומיות היהודית
החילונית – מודרנית על פי אמות המידה האירופאיות.
 6.8הלאומיות היהודית המסורתית (טרום מודרנית) באירופה:
שלושת היסודות המשותפים של הזהות הקולקטיבית היהודית המסורתית ,הם הזיקה
לאלוהי תו רת ישראל ,לעם ישראל ולארץ ישראל .היהדות המסורתית עם יציאתה לגלות,
וביתר שאת באירופה של העידן המודרני ,נאלצה להדגיש את הזיקה לאלוהי תורת ישראל
כסממן הזהותי העיקרי שלה ,ובמונחים של בן רפאל ובן חיים ,להדגיש את ממד
הייחודיות ( )Singularityכממד המכונן והעיקרי ,כאשר תפיסת הזיקה לשני הממדים
האחרים של הזהות הקולקטיבית נעשים משניים ומקבלים את מלוא משמעותן מתוך
תוכנה הייחודי של הקהילה הדתית .כך  ,הוא זה שהצדיק את השמירה על עם ישראל,
כנושא דבר האלוהים ,והוא גם שהעניק את משמעותו למושג ארץ ישראל כ"ארץ
ה מובטחת" ,שהיא היעד של עבודת האלוהים וקבלת עול המצוות (בן רפאל ובן חיים ,שם
עמוד .)28
 6.0התגובה האורתודוקסית ללאומיות היהודית החילונית:
כאמור עד כה ,היהדות האורתודוקסית ,החלה להתמודד עם מגמת ההתעוררות של
הלאומיות היהודית ,בהובלת היהדות החילונית ,מתוך מגמה חזקה של התכנסות
למסגרת הדתית כבסיס לזהות הקולקטיבית שלה ,לאור המאבקים הקשים שלה עם
התנועות לשינוי בדת .התגובה המסורתית ראתה בחילון ירידת הדורות ,התשובה
המסורתית הרגילה הייתה הגבהת הגדרות והבידול מהתרבות החיצונית המאיימת .אך
כאשר היו אלה תנועות לרפורמה מקי פה בדת ,גם הרבנים האמונים על דוקטרינת "ירידת
הדורות" ,אשר ראו בהידרדרות הדתית השגרתית כמעט כחוק טבע ,נזדעקו ויצאו לקרב
(בראון ,עמוד .)86
התעוררות הלאומיות האירופית הביאה עמה קריאה ל'נורמליזציה של הדת היהודית',
בדרישתה שלא תתמקד עוד בסמלי העם ,התנועות הדתיות הלא-אורתודוקסיות נענו
לקריאה זאת והחלו לברור באופן סלקטיבי את התכנים המייחסים קדושה לאומה
היהודית .אך במאבקה של האורתודוקסיה היהודית עם התנועה הרפורמית ,לא הייתה
שאלת 'מקומה של הזהות הלאומית היהודית בעידן המודרני'  -סלע המחלוקת העיקרי.
6

שביד הסיק מכך שדווקא הלאומיות האירופית היא תופעה חריגה ואילו הלאומיות היהודית היא אוטנטית יותר
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אביעזר רביצקי עמד על כך שהתנועה הציונות ,נשאה דרישה הפוכה מזו של הלאומיות
האירופית ושל התנועה הרפורמית ,כאשר ביקשה מהיהודים להדגיש את המרכיב הלאומי
בזהותם הקולקטיבית ,כך שהעם היהודי לא יתמקד עוד בסמלי הדת ,ולהביא בכך
ל'נורמליזציה של העם היהודי' (רביצקי.)6660 ,
היפוך הדרישה העצמית שהובילה התנועה הציונית ,להדגשת הממד הלאומי הקולקטיבי
של הזהות היהודית ,תוך העמדת ממד זה כמרכיב המרכזי בזהות היהודית המודרנית,
ובניתוקו של ממד זה ממקור הלגיטימיות המסורתי –הדת ,הוא שהצריך את
האורתודוקסיה היהודית לפתוח במערכה חדשה ונרחבת כאשר הפעם הממד הלאומי
בזהות הקולקטיבית היהודית ושאלת מקור הלגיטימציה שלו עמדו במרכז הדיון.
האתגר המיוחד שהביאה התנועה הלאומית הציונית בפני היהדות האורתודוקסית,
במישור הזהותי ,מתואר על ידי רביצקי בספרו; 'הקץ המגולה ומדינת היהודים' ,באופן
הממצה הבא:
תנועה יהודית חדשנית ,מהפכנית ,הקמה על האבות ויוצאת נגד ציוויי העבר ,אך בה בשעה היא סובבת על
עקבותיה ומביטה כביכול לאחוריה :היא חורטת על לוחותיה את סמלי העבר ומתיימרת להגשים בידיה
תקוות יהודיות עתיקות .במילים אחרות ההתעוררות הציונית הצטיירה בעליל כיוזמה אנושית חילונית,
מורדת ,המונהגת בידי כופרים ופוקרים ,אך הנה היא לוטשת את עיניה אל אותם מטרות ויעודים שמאז
ומתמיד נקשרו בתקווה המשיחית והיו נטועים בשורשם באמונה הדתית...היא מתיימרת להושיע את
ישראל דווקא על רקע של המרידה הרוחנית העמוקה ביותר (השכלה ,רפורמה ,חילון) שנתחוללה אי פעם
בימי גלות ישראל (רביצקי.)1227 ,
גם יוסף שלמון עמד על נקודה זאת כשטען את הטענה הבאה:
הציונות נתפסה ככוח המביא לחילון החברה היהודית והממשיך מגמות של תנועת ההשכלה שקדמה לה.
אולם מכיוון שתכניותיה של הציונות קשורות היו בארץ ישראל ,ארץ הקודש ,שבה כרוכות התקוות
המשיחיות המסורתיות ,היא נחשבה מסוכנת ליהדות המסורתית יותר מכל כוח מחלן אחר בחברה
היהודית" (שלמון ,עמ' .)47
שלמון ,בחר להציג את התגובה האורתודוקסית לציונות באופן דינמי ההולך והופך עוין
על פני זמן; בתחילה התנהל פולמוס ביהדות האורתודוקסית בעד ונגד הציונות (אשר
הוליד בסופו של דבר את ההיפרדות בין הזרמים ה'חרדים' וה'נאו חרדים' כהגדרתו
)'ציונים דתיים' על פי ההגדרה הרווחת כיום)" .החרדים דחו את הציונות במהלך הזמן
צעד אחר צעד ,האשימו את הציונים במינות ובאפיקורסות ולא הקלו בדינם מדין קראים
או שבתאים ,מכח הקטגוריה של 'מחטיאי הרבים' .ה'נאו חרדים' ,לעומתם קיבלו את
הציונות ' .המאבק בציונות היה מסובך במיוחד משום שקשה היה להתוות את הגבולות
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שחצו מבית ומחוץ :החרדים והניאו חרדים התכתשו עם הציונות החילונית ובה בעת
נאבקו בינם לבין עצמם' (שלמון  ,שם עמ' .)74-78
יחסה של היהדות האורתודוקסית אל התנועה הציונית לשיטתו של שלמון ,היה חשדני
מראשיתו והפך בהדרגה להיות עוין ממש .בתחילה ,המחלוקת הפנימית שהתעוררה בקרב
היהדות האורתודוקסית דנה ביחס הראוי לאותם יהודים לאומיים שאינם חיים על פי
ההלכה .ביחסה להסתדרות הציונית ביקשה היהדות המסורתית לשמור על הפרדת
הרשויות בין הנושאים הפוליטיים והדתיים .לעיתים הסכימה לשתף פעולה ולעיתים
הסתייגה והפכה עוינת וזאת ככל שהתוכן הלאומי התברר כחותר תחת הסמכות הדתית
לעיצוב דמותה של החברה היהודית בארץ ישראל 7.למרות קו המגמה החד כיווני לכיוון
של עויינות ,היו מידי פעם גם תנודות בניגוד למגמה זאת ,כך למשל הופעתו של הרצל
בקונגרס הציוני ב ,1520-בה ביקש להסיט את הטיעון הציוני מתחום התרבות והרוח
ותרגם אותו למצע לפעולה אשר אפשר ליהודים אורתודוקסים להשלים עם מה שנראה
לה עד לאותו שלב כסטייה מעולם הערכים הדתי שלהם .הופעה זאת 'התקבלה
בהתלהבות' על ידי היהודים האורתודוקסים אשר נותרו בשלב זה מזוהים עם התנועה
הציונית .אך גם התלהבות זאת התפוגגה מהר מאוד ,ככל שהלך והתברר שאפילו הרצל
בעצמו איננו נסוג מן ההיבט התרבותי של הגדרת הציונות .בעקבות כך ,הרבנים שהמשיכו
לתמוך בציונות באופן פעיל לאחר הקונגרס הציוני השני ב 1252היו המיעוט וכולם
השתייכו לזרם ה'נאו-חרדי' (ה'ציוני-דתי') ,ב 1266-הקימו לעצמם סיעה נפרדת בתוך
ההסתדרות הציונית בשם 'סיעת המזרחי'.
המנהיגות הרבנית היהודית החרדית ,אשר בחלקה הגדול מעולם לא הזדהתה עם התנועה
הציונית ,התאגדה באופן פוליטי רק בשנת  1216עם הקמת "אגודת ישראל" .הרקע
להקמת התנועה הייתה החלטת הקונגרס הציוני החמישי בשנת  1211לעסוק בפעילות
תרבותית .בעקבות החלטה זאת ,גם חלק מאנשי סיעת המזרחי פרשו מן התנועה
הציונית ,הממסד ה'חרדי' פנה לזירה זאת במטרה להתמודד עם החילון והלאומיות
המודרנית .לאחר שהשתדלנות והאוטוריטה הדתית לא הועילו ולאחר שהתנועה הציונית
הפכה אקטיביסטית בגישתה התרבותית ,כאמור .הזרם החרדי ,ביקש להגן על בלעדיותה
של הפרשנות הדתית לתוכן הלאומי אל מול הרפורמה המבקשת לעקור יסוד זה כליל,
ואל מול המשכילים הציונים המבקשים לרוקן את הלאומיות היהודית מהתוכנה הדתי

 7שלמון מצביע על כך שהקמת ההסתדרות הציונית לכשעצמה בישרה את הסטת הטיעון הציוני מתחום
התרבות והרוח ותרגומו למצע פעולה לפתרון הבעיות הקיומיות של הלאום היהודי .הדבר אפשר ליהדות
האורתודוקסית לקבלה ללא סטייה מעולם הערכים המסורתי .עם זאת ,לאורך זמן וככל שהתברר שרוב
ציוני רוסיה אינם מוכנים לוותר על ההיבט התרבותי של הגדרת הציונות ,התקוות לגיוס המוני הציבור
היהודי המסורתי במזרח אירופה לתמיכה בתנועה הציונית התבדו( .עמוד  46ציונות והדת וכן יהודה
ריינץ באותו ספר עמוד )186
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מאידך (בן רפאל וגורני ,שם עמוד  ,)161וזאת לראשונה על ידי פעולה במישור הפוליטי
ובאמצעות תנועה ממוסדת.
 6.0הזרם הציוני דתי:
הציונות הדתית ,היוותה קבוצה קטנה יחסית ושולית בקרב היהדות האורתודוקסית מצד
השקפתה הפרו-ציונית ,באותה עת .אך דווקא בשל תגובתה ה'בלתי אורתודוקסית'
לאתגרי המודרנה בכללותם ולאתגר הלאומיות בפרט ,קבוצה זאת חשובה לדיון שאבקש
לקיים בהמשך .הזרם הציוני דתי ,נקט בגישת ההסתגלות למודרנה מתוך עמידה על
גבולות ההלכה האורתודוקסית הקיימים ומבלי להחמירם .מתוך מגמה זאת ,ניסו רבני
הזרם הציוני דתי ,להתמודד גם עם אתגר הלאומיות היהודית המתעוררת על ידי יהודים
חילוניים .השאיפה להשפיע על דמותה של התנועה הציונית ולהכניסה אל הקודש ,נתנה
הסבר מספק להגותם וכתביהם של ראשוני ההוגים הציונים דתיים ,אך הנאמנות
וההתמדה בתנועה הציונית גם כאשר הוברר כי גוף זה קיבל ציווין חילוני מובהק ,יכולה
להיות מוסברת באופן עקרוני יותר ,בכך שאסטרטגיית ההסתגלות הייתה הדומיננטית
עבור אנשי הזרם הזה.
זרם זה יסד אידיאולוגיה של החייאת הממד הלאומי הדתי המסורתי –המיוסד על
המשיחיות והבאתו אל עולם המעשה .האידיאולוגיה הציונית הדתית ,התגבשה באופן
הדומה להתגבשות האידיאולוגיה הציונות החילונית ,לאחר שהעיקרון של 'תורה עם דרך
ארץ' ,8נעשה קשה ליישום ויכולה הייתה להוסיף ולהתקיים רק מתוך החייאת הממד
הלאומי בנוסחו הדתי -כנתיב להגשמת היעוד של עם ישראל והחשת הגאולה .לדידם של
הציונים הדתיים ,היה קושי גדול לקבל את המינוח 'לאום' כמקבילה זהותית ל'דת' והם
העדיפו להמשיך ולהשתמש במושג המושרש בשפה הדתית' -עם' על מנת לתאר את מושא
פעילותם הנמרצת.
החיים הדתיים-הלאומיים נדרשו להתמודד עם אתגר אידיאולוגי כפול שהיה קשור לשני
עולמות של שיח שונים זה מזה .מחד ניהלו הציונים הדתיים מאבק אידיאולוגי עם
הציונות החילונית ,ומאידך היה עליהם לעמוד בהתקפה מתמשכת של היהדות החרדית
שהתנגדה בתקיפות לציונות (שמעוני.)6661 ,
ההתמודדות הדו כיוונית הזו ,חיזקה עבור הקבוצה הזו תפיסה עצמית אקסקלוסיבית
כמי שנושאים את דגל ההתחדשות הדתית ומביאים אותה לכדי בשלות לקראת הגאולה
הקרבה .בתפיסתה העצמית של הציונות הדתית ,היא ראתה את עצמה כהמשכיות טבעית
של היהדות המסורתית הטרום מודרנית ,אך יחד עם זאת חשה תודעה גדולה של אחריות
להוב יל את מגמת ההתחדשות הנדרשת לדידה לצורך הגשמת היעוד של העם היהודי
8

עקרון לפיו ניתן לקיים חיים יהודיים על פי ההלכה לצד השכלה כללית והשתלבות בחברה הכללית ,זוהי למעשה
המקבילה הדתית של 'אדם בצאתך ויהודי בביתך' ,עבור היהודי החילוני
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בארץ ישראל .לאור כך ,טוען אבי שגיא כי התודעה הבסיסית המעצבת את הציונות
הדתית היא 'תודעה שיקומית' שהיא בעצם ניסיון להטמיע את החדש בתוך הישן (שגיא,
.)6667
אם נבקש להכניס את התמורות שעבר זרם זה במישור הזהותי ,הרי שהוא המשיך לאחוז
בפרשנות הדתית של ממד הייחודיות תוך שהוא הולך ומדגיש את חשיבותו של ממד
המחויבות /עמיות בזהות הקולקטיבית שלו .במובחן מהציונות החילונית ,הזרם הדתי
ביקש לנסח את הממד הזה בקשר ישיר לתוכן הדתי ולהרחיב את תחומו של ממד
הייחודיות אל עבר ממד זה .ובמובחן מן הזרם החרדי הוא ביקש לתת לממד זה תוקף
דתי ולגיטימציה עצמיים – כך שיוכל להצדיק את השותפות שלו עם היהדות החילונית.
 .7מודרנה ולאומיות בארצות האסלאם.
המודרנה ,ההשכלה והלאומיות הפוליטית ,כל אלו הן תופעות אשר מקורן במערב אירופה
אשר המשיכו הלאה והפכו גלובליות .להלן ,אסקור את האופן השונה ,שבו הופיעו מגמות
אלו בארצות האסלאם ואת היחס לו זכו מהסביבה האסלאמית והקהילות היהודיות
ששכנו בקרבה.
 7.1חדירת המודרנה לארצות האסלאם
תהליך המודרניזציה בארצות האסלאם במזרח התיכון ובצפון אפריקה ,הגיע על גלי
הקולוניאליזם האירופאי בתחילת המאה ה .12הוא הביא אתו שורה ארוכה של שינויים
חברתיים ,כלכליים ותרבותיים ,ביניהם :עיור מהיר ,תיעוש ושינוי בדפוסי התעסוקה,
הפצת החינוך המערבי והיווצרות דפוסים חדשים של מוביליות חברתית (אביטבול,
.)1250
המעצמות נבדלו זו מזו בהגדרתם את מטרות המפעל הקולוניאלי בעידן המודרני
ובאסטרטגיה המדינית שנגזרה ממנה .כך למשל ,בעוד ,בריטניה הסתפקה על פי רוב,
בביסוס שלטון מקומי ,אשר יבטיח את האינטרסים שלה באזור והשתמשה במודרניזציה
ככלי ליצירת תשתית מדינית מודרנית .צרפת נקטה גישה מרחיבה יותר ,וביקשה להשליט
בתחום כיבושה את עולם הערכים המערבי ,תוך שאיפה להקמת חברה חדשה .אך גם
במקרה האחרון ,למרות הצהרותיהם ,תהליך המודרניזציה נשאר ביסודו תהליך חלקי
וסלקטיבי ביותר ,במובן זה שמרבית השינויים שהוחדרו על ידה נועדו בראש ובראשונה
לשרת את המטר ופולין ,או לחילופין את אלה של המתיישבים האירופאים .כך למשל
ריכזו הצרפתים את מיטב מאמציהם באזור החוף בעוד שאת אזורי הפנים הזניחו
(אביטבול ,שם).
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 7.6יחס אמביוולנטי למודרנה
במסגרת המאבק בשלטון המערבי הזר ,החלו ארצות האסלאם לפתח עמדה אמביוולנטית
ביחס למודרנה ,הכלה בררנית מחד ודחיה גורפת במישור ההצהרתי מאידך .מעתה
ואילך ,ה'מודרנה' שעברה סלקציה נותרה לגיטימית והמושג 'מערביות' הפך נפוץ כשם
כולל לשלל האלמנטים התרבותיים השליליים שהביא עמו הכובש הזר ,בהם יש להילחם
(לואיס.)6664 ,
כיצד אם כן ניתן להסביר את העובדה ש'התנגשות הציביליזציות' התרחשה במקביל
לחדירתה הנרחבת של המודרניזציה והשפעתה העמוקה על כל תחומי החיים? וביתר
שאת כיצד ניתן להסביר את העובדה שהמודרנה התקבלה בהבנה בעוד שהמערביות
(כביטוי לעולם הערכים המערבי) ,הלכה ונתפסה כאיום ממשי על שלמות האומה
האסלאמית ועוררה התנגדות?
יש התולים זאת באופי הפתוח והמקבל של האסלאם אשר לא פסל על הסף את
המודרניזציה כתוצר של התרבות המערבית .האסלאם הבחין בין המודרנה
האינסטרומנטלית אותה קלט לבין המודרנה האידיאולוגית החילונית/נוצרית כופרת
מבחינת האסלאם אליה התנגד.
ברנרד לואיס ,מתאר דפוס פעולה דומה כאשר הוא מבדיל בין היחס החיובי של האסלאם
אפילו זה הפונדמנטליסטי ביותר כלפי חידושים טכנולוגיים (במיוחד בתחומי הלוחמה
והתעמולה) הנתפסים בעיניו כמודרניזציה לגיטימית לבין 'שחרור האשה' שהיא
התמערבות" ,שלא רק שאינו נחוץ ואף לא מועיל ,אלא נגע ממאיר ובגידה בערכיו
האמתיים של האסלאם" (לואיס ,שם) .לדידו ,אין הדבר נובע מפתיחות תרבותית ,הוא
מסביר את קבלת המודרנה על ידי האסלאם כאמצעי פונקציונלי בכדי להילחם
במערביות ,בשאיפה להעלות מחדש את קרנה של הציוויליזציה האסלאמית.
 7.7התעוררות הלאומיות בארצות האסלאם
נדמה שאין דוגמא טובה יותר לקבלה תוך כדי דחיה של המערביות בארצות האסלאם
כמו באימוץ הלאומיות ככלי למאבק בקולוניאליזם .התנועות הלאומיות החדשות בקרב
המוסלמים צמחו כמעט כולן על רקע המשבר המדיני והרוחני כשהן מושפעות עמוקות על
יד י רעיונות אירופיים .אלה היו ,ועודן ,תנועות אנטי מערביות במובהק.)Ajami, 1992( .
הקולוניאליזם הוליד את הלאומיות הערבית ככזאת המבקשת לסלק כובש זר ,זאת
הייתה עיקר מגמתה ותכליתה ,בניגוד להתפתחות הלאומיות האירופאית ,בה ראו עצמן
התנועות הלאומיות כתנועות לרפורמה חברתית.
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פער משמעותי נוסף הוא פער תרבותי דתי .האסלאם בדומה ליהדות המסורתית ,קושר
את עצמו לטריטוריה – האומה מתרחבת ככל שהשלטון מתרחב .בניגוד לנצרות בה הדת
היא על-לאומית .חוראני סבור שהפרדת דת ומדינה כפי שהונהגה באירופה לא יכולה
להתרחש בחברה המוסלמית .כפי שלאומיות בארצות האסלאם ,בשונה מהלאומיות
האירופאית ,לא יכולה להיות מובנת במנותק מהדת המוסלמית .מכן ,מדינה אסלאמית
לדבריו ,יכולה להיות מושתת אך ורק על דת ,המתפרשת בצורות שונות.
לואיס מסכים עמו בנקודה זאת ונועץ את הפער הבסיסי הזה בדתות עצמן ,הנצרות
והאסלאם:
 . .אין כל הגיון לדבר על חילונים בקרב המוסלמים .הרעיון שקבוצת אנשים כלשהי ,שפעילות מסוג
כלשהו ,שחלק כלשהו מחיי האדם ,מצויים במובן כלשהו מחוץ לתחום החוק והמשפט הדתיים ,זר
למחשבה המוסלמית (לואיס ,שם עמוד .)165
למעשה ההבדל הדתי -תרבותי הזה נמשך לשורש ההבדל בין הלאומיות האסלאמית
(והיהודית המסורתית טרום מודרנית) ללאומיות האירופאית .בעוד שבאירופה הנוצרית,
העלתה הלאומיות המודרנית דרישה להפריד את הדת מהמדינה שאופן שיכול היה
להישמע ואף להתקבל ,מבחינה תרבותית ,הרי שבארצות האסלאם ,גם כאשר דיברה
הלאומיות בשפה חילונית מוב הקת (מצרים) ,לא רק שלא רצתה ,אלא גם לא יכלה להציג
את עצמה כשלטון חילוני באופן שיתקבל בשפה התרבותית.
לואיס מוסיף וטוען" :בעוד שהנוצרים חונכו לכתחילה להלכה ולמעשה להבחין בין
אלוהים לקיסר ובין החובות השונות כלפי כל אחד ,המוסלמים לא קיבלו הנחיה זאת".
(לואיס ,שם) .כלומר ,על אף ששתי הדתות הן דתות עולמיות השואפות להתרחב
ולהשתלט על העולם ,כל אחת מהן תפיסה עצמית שונה וטקטיקה שונה לגבי האופן שבו
היא רואה את עצמה מגשימה יעוד זה .הדת הנוצרית תופסת את עצמה כעל-מדינתית,
ואילו האסלאם מבקש להגשים את ייעודו באמצעות השתלטות טריטוריאלית ,פעולה
זאת בעבורו היא מצווה דתית .ממילא ההשתייכות למדינה ,גם בתצורתה המודרנית ,היא
בעלת משמעות דתית חזקה עבור המוסלמים ארצות האסלאם.
 .4מודרנה ולאומיות בקרב יהודי ארצות האסלאם
בקרב הספרות המחקרית קיימת מחלוקת באשר למידת המודרניזציה שעברו הקהילות
היהודיות בארצות האסלאם טרם עלייתם ארצה ,היו שסברו כי מדובר היה בתהליכים
חלקיים ומוגבלים בלבד (בראון )6660 ,חוקרים אחרים הראו כיצד כניסתן של הכוחות
הקולוניאליסטים לארצות האסלאם דווקא כן הובילה לתהליכי מודרניזציה נרחבים
אשר השפיעה על כל תחומי החיים של קהילות היהודים עוד טרם עלייתם ארצה
(אביטבול ;1250 ,צור והלל;1228,קזז . )1221,בין כך ובין כך ,יסכימו כולם כי קהילות
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היהודיות בארצות ערב עברו תהליך מודרניזציה מוגבר ביחס לסביבה בה הם היו מצויים
והם ניצלו אותה למוביליות חברתית וכלכלית.
במקביל למחלוקת העובדתית ,התקיים דיון נוסף ,בשאלה האם נכון לדבר על תהליכי
המודרניזציה שהתרחשו בארצות האסלאם באותם מונחים המשמשים אותנו לתיאור
המודרניזציה באירופה .שלמה פישר הציע לדבר על 'ריבוי של תהליכי מודרניות' ונדמה
שבשל התנאים והנסיבות השונות שפורטו עד כה נכון ללכת בדרכו .פישר טוען כי תהליכי
המודרניזציה שהתקיימו בקרב יהודי צפון אפריקה והמזרח התיכון ,בעצימות משתנה
ממקום למקום ,היו בעיקרם מן הסוג אינסטרומנטלי בדומה לאופן שבו קיבלה הסביבה
האסלאמית את המודרנה ,כמתואר עד כה (פישר.)6666 ,
 4.1שני סוכני מודרניזציה ייחודיים
לקהילות היהודיות בארצות האסלאם היו שני סוכני מודרניזציה ייחודיים.
 4.1.1הסוכן השלטוני
השלטון הקולוניאליסטי הטיב עם המיעוטים במרחב האסלאמי ובכלל זה עם היהודים.
הוא ביקש להעניק להם שוויון זכויות (אמנציפציה) הן מצד הערכים הליברלים שבהם
אחז והן מצד האינטרס שמצא בקירובם של אלו ,לצורך ביסוס שלטונו באזור (אביטבול,
שם עמ'  . )707היהודים ,שימשו כגורם מקשר בין הממשל לבין התושבים המקומיים
בזכות היכרותם עם העולם האירופאי וידיעת השפות מכח קשריהם עם הקהילות
היהודיות באירופה (אביטבול ,שם עמ' .)714
בארצות האסלאם בצפון אפריקה ,ובלבנט הביא השלטון האירופי ,לביטול מעמדם
הנחות של היהודים ,כ"בני חסות" (ד'ימי) .האמנציפציה היהודית בארצות האסלאם
התפשטה גם למקומות בהם לא נפל השלטון לידיים קולוניאליות ,כמו בקיסרות
העות'מאנית ,וזאת בלחצן של המעצמות להנהגת רפורמות מסוג זה (ברנאי.)1250 ,
היהודים מצדם ,אימצו את המודרנה ביתר קלות ובאופן נרחב יותר ,מאשר האוכלוסייה
המוסלמית בקרבה חיו .הם ניצלו את האמנציפציה שניתנה להם להתקדמות כלכלית
חברתית ,תוך שהם מובילים מגמות מודרניות של עיור ,דחיית גיל הנישואין ,נטישת
מקצועות מסורתיים ועוד .בדפוסי התפתחותם החברתית והתרבותית התרחקו היהודים
מהמוסלמים ונטו להתקרב ולהידמות למיעוט באירופי השליט ,שהפך באותה תקופה,
עבור חלק ניכר מהם ,למוקד התייחסות פוליטי ותרבותי (אביטבול ,שם).
אורח החיים המודרני החל לכרסם באדיקות הדתית ,אשר באה לידי ביטוי בירידה
בהקפדה על שמירת המצוות ובהיחלשותן של המוסדות המסורתיים של הקהילות .אלא,
שבשונה מאירופה ,המודרנה לא יצרה תנועות לרפורמה בדת ואף לא הולידה חילוניות
בקהילות היהודיות בארצות האסלאם (פישר ,שם ,עמוד .)110
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נראה שנכון לאמץ את המונח" :מודרנה-אינסטרומנטלית" (פישר ,שם) בכדי לתאר את
האופן שבו המודרנה אומצה ביהדות ארצות האסלאם ,ככלי לשפור רמת החיים של חברי
הקהילה ואת מעמדן של הקהילות ביחס לסביבתן ,וזאת מבלי לערער את תפיסת זהות
הקולקטיבית העצמית הנבדלת שלה.
היות ותהליכי המודרניזציה של היהודים בארצות האסלאם לא ערערו על המסורת
הדתית כמוקד לזהות הקולקטיבית ,לא התעורר הצורך וממילא לא קמו בקרב קהילות
אלו  -תנועות לשינויים בדת ,או להדגשת מוקדי זהות שונים במנותק מהדת ,כמו התנועה
הציונית .הפיחות שחל בהיקף שמירת מצוות הדת ,אף הוא ,לא עורר את ההנהגה הרבנית
ולהתנגד למודרנה ,והתמודדות עם אתגריה הוסיפה להיות נקודתית ולשאת אופי ענייני
ורגוע (דשן 1224 ,זוהר.)1220 ,
תפיסת הזהות היהודית נותרה מסורתית-דתית בכל שדרות הציבור בקהילות אלו.
היהודים בארצות האסלאם שמרו על לכידותם הקבוצתית והתבדלותם הדתית.
המחויבות למוסדות המסורתיים וצורת החיים ההלכתית מסורתית מוסדית אומנם
נחלשה אך הזיקה המסורתית התחזקה על בסיס וולונטרי .אפילו אותן אליטות שהתניידו
למעמדות הגבוהים הוסיפו לראות עצמן קודם כל יהודים ,הנבדלים מסביבתם על בסיס
דתי ,כפי שהסביבה המוסלמית הוסיפה לראות בהם ככאלה.
 4.1.6יהודי אירופה כסוכני מודרניזציה אידיאולוגים
נוסף על השלטון הקולוניאלי היה ליהודי ארצות האסלאם סוכן מודרניזציה נוסף .היו
אלה אחיהם ,יהודי אירופה ,אשר החלו לגלות עניין גובר במתרחש בקרב הקהילות
היהודיות בארצות האסלאם עם התעוררות תנועת ההשכלה וביתר שאת עם התעוררותה
של הלאומיות היהודית במחוזותיה.
נקודת ציון היסטורית ביחסי הקהילות היהודיות בעת החדשה היא עלילת דמשק (.)1546
אותה עלילת דת ,אשר הובילה למעצרם של ראשי קהילת יהודי דמשק והאשמת הקהילה
היהודית ברצח למטרות פולחן ,התפרסמה בעיקר בעקבות התגובה התקיפה והיעילה
אותה גררה ,מצדם של ראשי היהודים באירופה .ההתעניינות של יהודי אירופה לא הייתה
רק שתדלנות למען אחים בצרה ספציפית ,אלא התבטאה בשנים שלאחר מכן בתחומי
הסיוע הפוליטי והכלכלי ובעיקר בקידום החינוך המודרני (טובי.)1250 ,
מיסוד הקשרים בין יהודי המזרח למערב ,באותם ימים ,התקיים בעיקרו של דבר על ידי
חברת 'כל ישראל חברים' שנוסדה בפאריס בשנת  ,1506מיסודה של האליטה היהודית
בצרפת .הארגון שנוסד כגוף תרבותי יהודי ,הצהיר כי שאיפתו היא להביא לשיפור
מעמדם החברתי והכלכלי של קהילות היהודים ולפעול למען קידומם של היהודים
מבחינה רוחנית-השכלתית .ב 1506החל הארגון לעסוק בחינוך ויסד את בית הספר
60

הראשון שלו ,במרוקו .עד מהרה צמחה רשת החינוך המודרנית של כי"ח בארצות
האסלאם עד שהפכה לגוף החינוכי הגדול ביותר של היהודים בצפון אפריקה ובמזרח
התיכון ,בתי ספר של כי"ח הוקמו בכל המרכזים היהודיים הראשיים ,באזור המשתרע
ממרוקו במערב ועד אירן במזרח ,ואף קהילות קטנות יותר הצטרפו לרשת בתי הספר
במספרים הולכים וגדלים (רודריג.(1225 ,
אך צמיחתה של כי"ח ,המשקפת את חדירת המודרנה לעומק הווייתם של יהודי המזרח,
לא הייתה חלקה ועקבית וידעה עליות ומורדות .בשונה מהסוכן הקולוניאלי ,אשר עסק
ברבדים אינסטרומנטליים של החיים ,הללו נכנסו לתחום החינוכי-ערכי ,וביקשו דווקא
באמצעותו ל"תקן" את היהודים ,כחלק מתפיסה אידיאולוגית-חילונית מובהקת .והדבר
עורר התנגדות ככל שצפו ועלו השפעות החינוך החדש על הדור הצעיר .כך למשל קרה
בבאגדד (נ' גבאי ,)6666 ,ובג'רבה ( )1228,Stillmanבהם ניהלו מנהיגי הקהילות הרבניים
מאבק נחרץ בכי"ח .אך ההנהגה הקהילתית ,לרבות זאת הרבנית ,פיתחה ברוב המקרים
יחס דואלי לארגונים המודרניסטים כדוגמת כי"ח שפעלו בקהילותיהם .מחד קירוב
אינסטרומנטלי ומאידך דחיית האידיאולוגיה החילונית שביקשה להטמיע .ההנהגה
המסורתית ,התנגדה לחילון שהביא אתו כי"ח ,אך הדבר ,על פי רוב ,לא הובילה להחרמת
מוסדותיו .הקהילות המשיכו לקלוט את מפעליו החינוכיים של כי"ח ,ואף הרחיבו את
השימוש בפרקטיקות ההוראה המודרניות שלו ,למוסדות החינוך המסורתיים .עם זאת,
ככל שתופעת החילון התרחבה ,התחזקה הדרישה מצד ההנהגה המסורתית להסיר את
התכנים החילוניים ולהכניס תחתם לימודי יהדות תחתם (ברנאי .)1250 ,כך שהצלחתה
של תנועת כי"ח ,נזקפה לה לעיתים קרובות בזכות העובדה שראשיה השכילו לשלם את
"המחיר הדרוש" לצורך ההישגים ולהתפשר עם רוחה המסורתית של החברה היהודית
בארצות האסלאם (בראון ,שם עמ' .)02נמצא שאפילו במקרה מובהק זה של חיכוך בין
המודרנה לדת ,נשאר היחס החיובי למודרנה על כנו.
מדוגמא זאת ,ניתן להתרשם ,שיחסם החיובי של יהודי המזרח המסורתיים למודרנה נבע,
לא רק מתנאים סביבתיים של פתיחות אינסטרומנטלית ,אשר כפי שראינו עד כה ,אפיינו
את המרחב האסלאמי בכללותו ,אלא גם מזיקה חיובית לסוכנים שלה ופתיחות מיוחדת
כלפיהם באשר הם יהודים ,הגם שאינם דתיים (ברנאי ,שם עמ' .)600
 4.6הנינוחות היהודית בארצות האסלאם כלפי המודרנה.
נינוחות זאת נבעה אומנם מהתנאים והנסיבות הסביבתיות שנסקרו עד כה ,אך גם מצורת
ההתמודדות שונה עם האתגר המודרני ,כפי עמד על כך צבי זוהר בספרו "חרות על
הלוחות" ,שם טען כי יחס ענייני ורגוע ,כלפי המודרנה ,בא להנהגת הקהילות בארצות
האסלאם מתוך מודעות מלאה למקורה התרבותי ,ומתוך הבנה שזוהי איננה תופעה
זמנית חולפת .לדבריו ,הרבנים הספרדיים אשר על פי רוב שימשו כמנהיגי הקהילות,
65

נמנעו ממדיניות של איסורים ,מתוך הבנה שחומרות וסייגים לא יוכלו להחזיר את החיים
המסורתיים לקדמותם .הרבנים הספרדיים ,השלימו לדבריו עם המציאות החדשה ,וניסו
ככל ששורת ההלכה מתירה זאת ,להתייחס לאתגרי הזמן החדש ב"סובלנות ובפתיחות"
(זוהר .) 6661 ,עמדה זאת נשענת על הנסיבות המתמשכות ומצטברות של שהות בסביבה
פתוחה וחופשית באופן יחסי ,בהשוואה לחיים היהודיים באירופה (לואיס.)1254 ,
נראה אפו א ,כי ההבדל בתנאים הסביבתיים והתרבותיים גם יחד ,הביאו לתגובה שונה
של יהדות ארצות האסלאם למודרנה לעומת היהדות האורתודוקסית באירופה .פתיחות
מתוך יכולת הכלה ,בקרב קהילות יהדות ארצות האסלאם ,לעומת התגוננות והתכנסות
לאורח חיים שמרני בקרב יהדות אירופה המסורתית.
 4.7יחסם של יהודי ארצות האסלאם ללאומיות המתעוררת
תפיסת הזהות היהודית הוסיפה לקבל את המשמעות הדתית המסורתית .הלאום הכובש
הזר וכן זה המקומי לאחר שחרורו לא ביקשו ליצור קולקטיב אחד ,והדבר אפשר
ליהודים ,אשר מצדם ביקשו לשמור על נבדלותם על בסיס אתני-דתי ,לעשות זאת.
הכובש הקולוניאלי ,לא ראה במקומיים בני הלאום שלו ולא עשה מאמצים להחדיר בהם
תפיסה שכזו .היהודים שהתקרבו לכובשים ממילא התרחקו מהלאומיות האסלאמית
המתגבשת כנגד .כאשר פרצה הלאומיות הערבית ,היה הדבר לאחר הצהרת בלפור
ובעיצומו של המאמץ הציוני לגייס לעצמו תמיכה.
התנועה הציונית החלה לפעול בארצות האסלאם בשלב מאוחר ובדרך כלל באופן עקיף
בלבד ,באמצעות שליחים ,ומבלי לבסס גרעינים ציוניים מקומיים .היהודים אשר החלו
לסבול מרדיפות של ההמון המוסלמי שהשתחרר מרסן השלטון הקולוניאליסטי לא ששו
לזהות עצמם עם הציונות ,הם היו מודעים למגמתה החילונית של התנועה הציונית ועם
זאת גילו כלפי נציגיה יחס חיובי.
השליחות הציונית ביחס ליהדות ארצות האסלאם התרכזה בגיוס כספים ולא התרחבה
לחינוך לציונות אשר נתפס כמיותר במקרה זה ,שכן הציונות יכלה להשתמש ברגש הדתי
באופן מפורש במטרה לעורר את היהודים לתרום ובהמשך לעלות לארץ .היהדות
המסורתית תמכה בציונות אך ראתה בתמיכה בה -צדקה ופעולה בעלת ערך דתי .כפי שעד
לא מכבר תרמו היהודים לישוב הדתי בארץ ישראל (באמצעות מפעל השד"רות) ,תרמו
כעת היהודים לתנועה הלאומית היהודית החילונית ,מתוך תחושת ערבות הדדית.
הזדהות עם הרעיון הלאומי שהושמע על ידי מנהיגי הקהילות ללא חשש ,אך רק לאחר
מלחמת העולם השנייה והקמת המדינה ,וככל שהעויינות של הלאומיות האסלאמית
ליהודים על רקע זה התגברה ,החלו יהודי ארצות האסלאם להיענות למפעל הציוני ועלו
בהמוניהם ,מתוך הרגש הלאומי הדתי שבו אחזו.
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 .8לאומיות היהודית המזרחית -ישראלית.
 8.1העליה הגדולה – תחילת התגבשותה של התודעה הלאומיות היהודית-מזרחית.
בין  1242-1281הכפילה מדינת ישראל את אוכלוסייתה היהודית מ 066אלף ל 1.4מיליון
נפש .באותן שנים עלו ארצה  85%מיהודי אסיה (כ 675אלף נפש) ו 18%מיהודי צפון
אפריקה (כ  27אלף נפש) (סיקרון .9)1250 ,העלייה המזרחית התאפיינה בקשיי קליטה
חמורים אשר נבעו מתנאי הצנע שהונהגו במדינה הצעירה ומהמחסור במגורים ,אך גם
ממדיניות ממשלתית מפלה אשר במסגרתה הופנו העולים מארצות המזרח ,בעיקר יוצאי
צפון אפריקה ,לנקודות ישוב מרוחקות ומבודדות ,כחלק ממדיניות פיזור האוכלוסיה.
(מלכה .)1225 ,המזרחים הופנו לחינוך מקצועי ,ולעבודה בלתי מקצועית( .צמרת. )6664 ,
באופן כללי סבלו מיחס מתנשא אשר נלוותה לו תחושה של אפוטרופסות מצד הממסד
(ליסק.)1250,
התודעה הלאומיות היהודית המזרחית הופכת מוחשית ומרכזית לאחר העלייה הגדולה
למדינת ישראל ,והיא תופסת בהדרגה את מקומה של תודעת הזהות הקהילתית אשר
ליכדה את היהודים בגולה .התנועה הציונית האירופית ,אשר כאמור לא התבססה
בארצות האסלאם ,הייתה גורם דומיננטי בישוב היהודי בארץ ישראל ובמדינה הצעירה
בעת שקלטה את יהודי המזרח בהמוניהם .תנועת העבודה הציונית היא זאת שניסחה את
הנרטיב הלאומי ציוני בזיקה ישירה ללאומיות היהודית אירופאית .היהודים המזרחים
השתלבו במדינה הצעירה מבחינה פוליטית מבלי להתבדל מבחינה עדתית .הם קיבלו על
עצמם את השפה הלאומית ,הציונית ,על מושגיה סמליה והנרטיב ההיסטורי שלה ,עד
שנענו לדרישה לשכתב את סיפורם ההיסטורי באופן שיתאים לנרטיב הציוני האשכנזי
(שנהב .) 6667,היסוד הדתי המרכזי בזהותם של המזרחיים ,אשר סייע בגיבושם
והעלאתם ארצה קהילה אחר קהילה נהפך לאיום בעיני הממסד הציוני ,על צביונו
החילוני של המפעל הציוני בארץ ישראל .הממסד חשש מדתיותם של המזרחים ומאבק
התרחש על אופי החינוך אותם יקבלו העולים הללו.
החינוך ה"אחיד" שניתן לילדי המחנות על ידי מחלקתו של לוין ("מחלקת התרבות") היה בעל אופי
חילוני ,הדבר התבטא בתוכנית הלימוד ,באווירה החינוכית ששררה בבתי הספר של המחנות ובהרכבם
של רוב צוותי ההוראה וההדרכה שפעלו בהם .הממונים מכח עצמם על החינוך במחנות העולים
השתדלו למנוע דריסת רגל במחנות מכל גורם ,שניסה לעסוק בפעילות חינוכית ותרבותית מחוץ
למתכונת "החינוך האחיד" כפי שנקבעה והושלטה על ידם .כתוצאה מכך ,פרצו התנגשויות חריפות בין

 9עד  1200עלו ארצה כ 786אלף יהודים נוספים מארצות האסלאם (כ 656אלף נפש מצפון אפריקה וכ06אלף נפש
מאסיה) ובסך הכל בין השנים  1254-1200עלו כ 06%מיהודי ארצות אסיה וצפון אפריקה לישראל (סיקרון,
()6664דמוגרפיה אוכלוסיית ישראל מאפיינים ומגמות הוצאת כתר)6664 ,עד לשנת  1205היה שיעור המזרחים 86%
מאוכלוסיית המדינה (פרס()1200 ,יחסי עדות בישראל  ,48ספריית פועלים)
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אנשי המנגנון המנהלי והחינוכי במחנות ,לבין פעילי חינוך דתיים ,שניסו להקים במחנות כיתות דתיות
ולהורות לילדים לימודי קודש (דון יחיא.(1985,
הממסד הציוני האשכנזי חשש שדמותה של המדינה כמדינה חילונית נמצא בסכנה .עם
זאת ככל שמגמות ה"חילון" התחזקו בקרבם של המזרחים ,נחה דעתו של הממסד
והתגבשה קונספציה לפיה אלו יוכלו לאחר תהליך של תירבות להשתלב בחברה
המודרנית או לכל הפחות לא יאיימו על גיבושה של המדינה היהודית כמדינה מערבית
מ ודרנית .מאיר בוזגלו עמד על כך שהמושג מזרחיות בהתייחס ליהודים שמוצאם
בארצות האסלאם הוא מושג ישראלי שנולד כתוצאה ממדיניות כור ההיתוך;
ערב העלייה לישראל לא היה שום קשר ממשי בין תימנים עירקים מרוקאים ותוניסאים .לעומת זאת
הקשר בין יוצאי ארצות האסלאם ילידי הארץ שקוף ביותר ...הניגוד מזרחי-אשכנזי הוא אחת
היצירות החשובות של התודעה הישראלית" (בוזגלו.)6668 ,
אם נמקד אבחנה זאת לעניינו ,הרי שהתודעה הלאומיות היהודית -בגרסתה המזרחית
ו בתצורתה המודרנית ,גם היא תופעה ישראלית ,ולא ניתן לנסח אותה אלא ביחס לעמדה
הציונית האשכנזית הקלאסית .זה המקום להדגיש ,כי על אף שתודעת זהות זאת
משותפת ליהודי ארצות האסלאם באשר הם ,והיא בתוכנה ובאופייה שונה מהתודעה
הלאומית האשכנזית ,אין לראות בה גורם המפלג השואף להתבדל על בסיס השיוך
העדתי .התודעה הלאומית המזרחית רואה ,בכלל היהודים-הישראלים חברים לקולקטיב
לאומי אחד ובלתי נפרד ,תוך שהם מפרשים באופן שונה את תוכנו הייחודי וממדי עומק
נוספים של אותו קולקטיב משותף ,מתוך עולמות התוכן שלהם.
 8.6מדיניות כור ההיתוך
מדיניות כור ההיתוך של ממשלות ישראל הראשונות בראשות דוד בן גוריון ביקשו ליצור
"יהודי חדש" הנעדר כל סממן מסורתי-דתי .הציונות נסוגה בהדרגה ממגמתה לשלול
במוצהר את המסורת והדת והמירה את אלו בשיח על שלילת הגלות .מדיניות כור
ההיתוך יושמה בעיקר על  6קהלים מרכזיים – בני עדות המזרח וניצולי השואה .אלו
נדרשו להשיל מעליהם את זהותם הקודמת ה'גלותית' ולהיות ישראלים .המזרחיים
נדרשו לצאת מגדרם בכדי להוכיח את נאמנותם למדינה ולרעיון הציוני .כדי להיות חלק
מהזהות ה'יהודי הישראלי' החדש היה עליהם להתעלם מן הרקע התרבותי שלהם
ולשכוח אותו (בן רפאל.)1258 ,
 8.7השאיפה להשתלב
התגובה של יהודי ארצות האסלאם ללאומיות הציונית-אשכנזית הייתה אמביוולנטית-
מחד הם הביטו על החלוצים האשכנזים במידה רבה של הערצה ,הם ראו בהם את בוני
הארץ והתרשמו עמוקות מהאידיאולוגיה החזקה שהניעה אותם .מאידך הם חשו ביחס
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המפלה והמתנשא כלפיהם ,הם נצרו את עלבונם בליבם ,ובדרך כלל נמנעו מלהתרעם על
כך באופן פומבי .האווירה השולטת של חברה מגויסת שלטה במחנות העולים ולאחר מכן
במעברות .המזרחים היו עסוקים מעשית ותודעתית בניסיון להוכיח שהם ראויים להיצרף
הכור ההיתוך האפוף במטען השוויוני מבית המדרש הסוציאליסטי .מגמה זאת התבטאה
בעיקר בהתנהגות הפוליטית– הם בחרו להזדהות רובם ככולם עם מפלגות ציונית .נמנעו
מלתת את תמיכתם למפלגות עדתיות והעדיפו את הייצוג הסמלי במפלגות הוותיקות
(הרצוג.)1254,
 8.4השפה הלאומית המשותפת כולאת את ההבדלים
המזרחים אימצו את עולם המושגים הסמלים והנרטיב הציוני-אשכנזי (אשר יחדיו
יוצרים את השפה הלאומית-הציונית) ,תוך שהם מטעינים אותו בתוכן מבית אבא,
מסורתי-דתי.
העובדה שלאותם מושגים בסיסיים בשיח הלאומי ,ניתן להעניק פרשנויות שונות (הכוונה
למושגים כמו :ציונות ,מדינה יהודית ודמוקרטית ועוד) ,היא זאת שכולאת את הפערים
המהותיים בהבנת תוכנם של מושגים אלו ,ומייצרת מצג של אחידות .יחד עם זאת,
השימוש בעולם מושגים אחד הוא זה שיוצר את המצע לקיומו של שיח בין הפרשנויות
השונות של התוכן הלאומי ,ויוצר את הבסיס לשיוכן של הזהויות הלאומיות של
המזרחים והאשכנזים לזהות קולקטיבית אחת של 'יהודים ישראלים'.
למעשה ההצגה הנכונה יותר של תהליך זה היא לאו דווקא על פי ההתרחשות הכרונולוגית
של האירועים ,שכן הלכה למעשה היהודים המזרחים המשיכו להטעין את המושגים
הלאומיים הציונים בתוכנם המסורתי (תוך התאמתם למציאות המדינית הפוליטית
המודרנית) ,בעוד שהיהודים האשכנזים החילונים הם אלו שביקשו לראשונה בהיסטוריה
להטעין את המושגים הסמלים והנרטיב ההיסטורי הלאומי -יהודי בפרשנות שאיננה דתית
בהכרח וכבר עמד על האתגר העצום הטמון בניסיון זה גרשום שלום:
כל מילה לא נוצרה ככה סתם מחדש ,אלא נלקחה מן האוצר ה'ישן והטוב' ,מלאה עד גדותיה בחומר
נפץ .דור שירש את הפורייה שבכל המסורות הקדושות שלנו ,את שפתנו ,אינו יכול ,ואף אם ירצה בכך
אלף מונים -לחיות ללא מסורת .ברגע שבו תתגלה העוצמה המונחת בשפה ,שבה 'המדובר' כלומר
תכולת השפה ,שוב תלבש צורה ,או תתייצב לפני עמנו מחדש מסורת הקדושה כמופת מכריע .והעם
חיי ב יהיה לבחור באחת מן השתיים; להיכנע לה או להידרדר אל אובדננו .אלוהים לא יוותר אילם
בשפה שבה השביע אותנו אלפי פעמים לשוב ולחזור אל חיינו .המהפכה בשפה ,שקולו נשמע בתוכה
10
(שלום)1260 ,

10

ולהמחשת הפער בשפה בין השפה ה'יהודית' לעומת השפה ה'ישראלית' ,ראו  :אדם ברוך ,בתום לב ,הוצאת כתר,
 6661עמ' 66-60
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 8.8תמורות בשפה הלאומית
דון יחיא וליבמן ,אשר כינו את השפה הלאומית הציונית בשם" :הדת האזרחית" ,טענו כי
זאת עברה שלושה שלבים בהתפתחותה; לשיטתם מלכתחילה" ,נזקקה הדת האזרחית
הציונית לסמלים השאובים מן התרבות היהודית ,המסורתית ,שיש בהם בכדי לבטא
ול טפח את הקשרים שבין היהדות ,העם היהודי ומדינת ישראל " (דון יחיא וליבמן)1254 ,
אך האופן שבו עיצבה העילית הפוליטית את השיח הלאומי באמצעות פירוש מחודש של
ה"דת האזרחית" שהשתנה לאורך השנים .בתקופת הישוב אומצה על ידי תנועת העבודה
הציונית "גישת העימות" ,ונעשו שינויים בסמלים ובמושגים המסורתיים.
כדי לרוקנם מתכניהם המקוריים ולהטעינם בתכנים חדשים ואף מנוגדים ,המשקפים מצד אחד
מגמה מפורשת של חילון ,אולם מצד שני -מבטאים המשך זיקה למערכת הדתית מסורתית מצד אלו
המתקוממים נגדה ,ואת המגמה להעתיק את ממד הקדושה שבסמליה .ולהחילו על ערכים
ואובייקטים שהדת אזרחית מייחסת להם ערך וחשיבות (דון יחיא וליבמן ,שם).
בשלב שני ,עם קום המדינה ,החלה להתקבל "הגישה הסלקטיבית" כחלק מאימוץ
אידיאל ה"ממלכתיות" מבית מדרשו של בן גוריון ,בשלב זה נמנעה העילית הפוליטית
מנקיטת עמדות מפורשות וכוללניות ,לחיוב או לשלילה ,כלפי הדת והתרבות המסורתית.
המסורת נת פסה כקשת רחבה ומגוונת הכוללת מערכות שונות של ערכים וסמלים ודפוסי התנהגות
שמהם ניתן לבחור את הללו הנאותים ביותר לצרכיה של החברה המדינית המודרנית ,כפי שהם
נתפסים בעיני מנהיגיה" (דון יחיא וליבמן ,שם).
כך למשל ,תפיסת ההיסטוריה היהודית של ה"ממלכתיות" הבחינה בצורה חדה בין
תקופות של ריבונות מדינית וריכוז טריטוריאלי ,שזכו למלוא תשומת הלב וההערכה
החיובית ,לבין תקופות של פיזור ושעבוד ,שנידונו לשלילה ולהתעלמות .המגמה להדגיש
את המשותף והמלכד על חשבון המפריד והשנוי במחלוקת ,לצורך האחדות הלאומית,
היא שהשפיעה גם על הנטייה להימנע ,במידת האפשר ,מעימות חזיתי עם המסורת
הדתית וציבור נאמניה .דון יחיא וליבמן עומדים על כך שהנסיגה מאסטרטגיית העימות
הושפעה מהעלייה ההמונית" ,שבתוכה רב היה חלקם של יהודים שומרי מסורת ודת"
(דון יחיא וליבמן ,שם) ברמזם על חלקם של המזרחים בתמורה זו.
השלב השלישי מתחיל לאחר מלחמת ששת הימים ,ומגיע לשיאו בעקבות ניצחון הליכוד
בבחירות לכנסת ב ,1200אז מאומצת "גישת הפירוש מחדש" ביחס ל"דת האזרחית",
גישה זאת בשונה משתי הגישות שקדמו לה" ,מתייחסת בחיוב עקרוני למסורת בכללה
ומעודדת חדירה של סמלים ומוטיבים השאובים ממנה לתרבות הפוליטית ,מבלי לכרוך
זאת במדיניות מפורשת ומכוונת של שינוי וסלקציה ביחס למערכת המסורתית" לשיטתם
המגמה של הישענות על המסורת בגישת הפירוש מחדש מומרצת על ידי הירידה בהשפעתן
של אידיאולוגיות חילוניות מודרניות ,ובכושרן להמציא לגיטימציה למוסדות וערכים
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חברתי ים ומדינים .מגמה זו משקפת אפוא נסיגה מתהליך החילון ,שאינה כרוכה עם
זאת ,בחזרה מלאה אל המסורת הדתית ,אלא בהכרה מחדש בחיוניותה ובערכה במישור
הציבורי (דון יחיא וליבמן ,שם).
הם גם עומדים על כך ,שהתומכים המובהקים של מערכת ערכים זאת "הם החוגים
המסורתיים של בני עדות המזרח" ולמעשה מסבירים את השינוי בדת האזרחית בעליית
כוחם הפוליטי של אלו בשל הזיקה שנוצרה בינם לבין תנועת החירות.
 8.0סימנים של השתלבות
החל משנות ה 56מהווים המזרחיים את השדרה העיקרית של תומכי מפלגת השלטון
במדינת ישראל .מחקרים אחרונים מלמדים כי החל משנות ה 26מסתמנת מגמה ברורה
שבה המזרחים מצליחים לעלות במעלה המעמד החברתי כלכלי בישראל (דהן )6617 ,ניתן
לשער כי ישנו קשר בין שני התהליכים ,וכי מינוף כוחם האלקטורלי סייע ביצירת
האקלים החברתיים והכלכליים אשר שיפרו את מצבם.
למר ות צמצום הפערים הכלכליים והבשלתם של "תהליכי המודרניזציה" בקרב
המזרחיים ,הפער בתפיסות ובעמדות בסוגיות לאומיות בין יהודים ממוצא מזרחי לעומת
יהודים ממוצא אשכנזי ,נשמר.

לסיכום החלק הראשון:
הסקירה ההיסטורית שלהלן ,ביקשה להצביע על שני גורמים יסודיים ,אשר אפשר ויש
בהם בכדי להסביר את הפערים המשמעותיים בתפיסת הזהות הלאומית היהודית
מזרחית לעומת זאת האשכנזית -הציונות הקלאסית ,מאז התגבשותן של תפיסות אלו ועד
היום.11
הגורם הראשון העולה מן הסקירה ההיסטורית ,הוא השוני בעולם התוכן ,בממד
הייחודיות ( (Singularityשל הזהות הקולקטיבית ,ממנו ניזונה ונבנית ועל בסיסה
מתנסחת התודעה הלאומית .המזרחים ,אימצו עם עלייתם ארצה (ובחלק השני אבקש
להראות שהם גם ממשיכים לאמץ) את השפה הלאומית הציונית על מושגיה וסמליה ,תוך
שהם יוצקים לתוכה משמעות על בסיס תפיסות מסורתיות-דתיות ,המותאמות למציאות
של מדינה יהודית ריבונית .הדבר התאפשר בזכות העובדה שאותה 'שפה לאומית' על
מושגיה וסמליה ,היא דתית במקורה ,וממילא ניתן בקלות לקשור את המושגים
המחודשים לעולם התוכן המוכר והידוע מן הבית .עוד סייעו בידם תהליכים שעברה
העילית הפוליטית האשכנזית ,שהובילו אותה לאמץ גישות מכילות ואף אוהדות כלפי
המסורת הדתית ,כבסיס לשפה הלאומית המתגבשת.
11

כפי שאלו באים לידי ביטוי בהתנהלותם ועמדותיהם השונות של שתי חברי שתי הקבוצות הללו בסוגיות שונות
שעל סדר היום הציבורי בהקשר הלאומי ובהזדהותם הפוליטית.

74

הגורם השני העולה מן הסקירה הוא אופייה השונה של התודעה הלאומית המזרחית.
הנובעת מכך ש האוחזים בה לא חוו משבר זהות ,ולא נדרשו לגבש תפיסת עולם שלמה
סביב תהליך ה'ניסוח מחדש' את ממד המחייבות/עמיות ( )Peoplehoodשל זהותם
הקולקטיבית .לכן ,הם השתלבו בשיח הלאומי הציוני ובמסגרות הפוליטיות הקיימות
ללא צורך אמתי לנסח את תפיסתם הלאומית כמשנה סדורה ושיטתית.

חלק ב  -תודעת הזהות הלאומית היהודית-מזרחית בישראל כיום.
מתודולוגיה:
לצורך עבודתי בחלק זה אמשיך ואשתמש במושגים עיקריים מעבודתם של בן רפאל ובן
חיים למיפוי זהויות קולקטיביות על פני מרחב זהויות ,כפי שעשו זאת ביחס לזהויות
יהודיות באופן כללי ,ואסתייע בה בכדי להבחין בין שתי תפיסות זהות לאומית בקרב
יהודים בישראל ,מזרחית ואשכנזית ,תחת משפחת הזהות הלאומית היהודית-ישראלית.
לצד השימוש במתודולוגיה זאת ועל מנת לתמוך בטענותיי המוצגות במסגרתה ,אסתייע
בהצגת ממצאים מסקרים עדכניים וייצוגיים של החברה היהודית בישראל ,הממחישים
את ההבדלים שבין תודעתם הלאומית של יהודים ממוצא מזרחי ואשכנזי ,בישראל של
השנים האחרונות ( ,)6662-6618הבדלים היורדים עד ל"מבני העומק" של זהויות אלו.
א .מיפוי תודעת הזהות הלאומית על מרחב זהותי המשותף:
בחלק זה אטען כי יש מקום להבחין בין שתי תפיסות זהות לאומית נבדלות-
אשכנזית ומזרחית ,המשתייכות למשפחת הזהות הקולקטיבית היהודית-
ישראלית .12כל זאת לאור הפער היורד עד למבני העומק בעמדותיהם ביחס לממד
הייחודיות של הקולקטיב(( )Singularityהמצע המושגי של מתודולוגיה זאת נסקר
לעיל בעמוד  .)14כאשר הזהות הלאומיות היהודית-מזרחית תופסת את
ייחודיותה כמסורתית-דתית בעוד הזהות הלאומית היהודית-אשכנזית תוספת
את ייחודיותה על בסיס אזרחי-דמוקרטי .במילים אחרות ,שתי הזהויות
הלאומיות משתמשות במושגים ובסמלים לאומיים זהים אך מטעינים אותם
בתוכן שונה ביסודו.
אוסיף ואבקש לטעון כי הפער במבנה העומק של הזהות הלאומית היהודית ביחס לממד
הייחודיות  ,איננו מתבטא רק באופן השונה שבו מזרחים מגדירים את הייחודיות של
הקולקטיב ,אלא שלפער בממד הייחודיות ( )Singularityישנה השפעה ישירה על האופן
שבו הם מנסחים את זהותם ביחס לשני הממדים הנוספים ממד האחרות ((Otherness
וממד המחויבות ( (Peoplehoodוכי לממד הייחודיות מיוחסת חשיבות רבה לעומת
12

בדו מה לבן רפאל ובן חיים ,אשר טענו כי הזהויות היהודיות בכללותן משתייכות למשפחה אחת בשל הימצאותם
על מרחב זהותי משותף.
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ממדים אחרים .טיעון מרכזי זה יבחן להלן על בסיס פילוח תשובותיהם של מזרחים
לעומת אשכנזים לשאלות בהקשר של תפיסת הזהות הלאומית ותפיסת מקומה ותפקידה
של המסגרת הלאומית .אך תחילה אסקור בקצרה את מסד הנתונים ואופן פילוחו
בהמשך עבודה זאת.
ב .סקרים:
הנתונים שיוצגו להלן ,הינם פילוח של סקרי מדד הדמוקרטיה וסקר אמונות ודעות של
מכון גוטמן לסקרי דעת קהל מבית המכון הישראלי לדמוקרטיה ,שנערכו בין השנים
 .6662-6618סקרים אלו כללו מדגמים מייצגים של אוכלוסייה יהודית במדינת ישראל
אודות תפיסת הזהות הלאומית והדתית שלהם ועל היחס בין שתי זהויות אלו .הנתונים
הגולמיים לקוחים מאתר המכון הישראלי לדמוקרטיה והפילוח המחודש על בסיס מוצא
עדתי נעשה על ידי המחבר ועל אחריותו הבלעדית.
להלן מספר הבהרות מתודולוגיות ביחס לממצאים שיוצגו להלן.
 .1מדגמים – כל המדגמים הינם מדגמים מייצגים של האוכלוסייה בישראל .לאחר סינון
של המשיבים שאינם מזדהים כיהודים (לרבות אלו שסירבו לענות) ואלו שלא מסרו
מידע אודות מוצאם או מוצא אביהם ,המדגמים כולם נותרו גדולים דיים (מעל 066
משיבים בכל אחד מהם) והינם מדגמים מייצגים של האוכלוסייה היהודית בישראל.
מדגמים אלה שימושו לצורך הניתוח כאן.
 .6הגדרת "מזרחים" – בכלל הסקרים המוצגים להלן שאלו הסוקרים אודות מקום
הלידה של הנשאל ושל אביו ,זאת הסיבה שבגינה השימוש במונח "מזרחי" מתייחס
מכאן ולהבא ליהודי בן דור ראשון או שני בארץ מיוצאי אסיה או אפריקה (אלא אם
נאמר אחרת) .בחלק מהסקרים נתבקשו הנשאלים ,נוסף על ההזדהות על בסיס מוצא
הגאוגרפי ,גם להגדיר עצמם על בסיס עדתי .הצלבת הנתונים מראה כי אין פער
משמעותי בין העמדות של אלו המזהים עצמם כמזרחים לבין אלו שהם או אביהם
יוצאי אפריקה או אסיה (ראו הסבר נרחב בנספח  .)1לאור זאת ,בחלק מהשאלות
הוצגה ,בנוסף להשוואה בין מזרחים לאשכנזים (על פי המוצא המדווח שלהם) ,גם
השוואה בין ילידי הארץ בני דור שני ומעלה בארץ המזדהים כמזרחים לעומת אלה
המזדהים כאשכנזים.

השערות המחקר:
תיאור הרקע ההיסטורי של הלאומיות היהודית מזרחית ואופן התפתחותה ,באופן מובחן
מזאת של היהדות האשכנזית ,ישמש בחלק זה של העבודה כבסיס לאפיון הלאומיות
היהודית-מזרחית במדינת ישראל כיום .בתמצית ,בחלק זה אבקש לטעון כי הלאומיות
היהודית מזרחית נוכחת בישראל של שנת  .6610היא מאמצת את המונחים לאומיים
70

ציוניים ומטעינה אותם בתוכן משלה .תוכנה מגיע לה גם היום כמו בעבר ,מהעולם הדתי
מסורתי ,אך היא איננה מתנסחת כאידיאולוגיה אלא מתבטאת בדרך חיים ובעולם
ערכים מגו בש היונק מבית אבא .אותה לאומיות ש'ממילא' מתייחדת במסגרת היהודית
ישראלית גם בכך שהיא איננה משברית ,שכן זהו דפוס לאומיות יהודי אוטנטי אשר
השתמר ללא טרנספורמציה רדיקלית במהלך המעבר מהגלויות למדינה הריבונית .זהות
לאומית זאת ,היא פרגמטית ,ועל אף שהיא נסמכת על מסורת בעלת עקרונות קשיחים,
היא מתאימה את עצמה למציאות המשתנה תוך שהיא רואה בעולם התוכן שלה מצפן
ערכי מוביל ומבקשת להנכיח אותו בזירה הציבורית.
באמצעות הצגת פילוח מחודש של תוצאות סקרי "המכון הישראלי לדמוקרטיה"
מהשנים האחרונות ,אבקש לשאול האם הפערים בתפיסת הזהות הלאומית של המזרחים
לעומת האשכנזים ,יורדים עד לשורש מבני העומק של הזהות הלאומית שלהם ,במונחים
של בן רפאל ובן חיים וממילא מצדיקים את האבחנה בין שתי תפיסות שונות של הזהות
הלאומית היהודית-ישראלית.

דיון וממצאים:
 .1זהות עדתית בכלל וזהות מזרחית בפרט בישראל כיום :
התודעה הלאומית היהודית מזרחית מתייחסת לקולקטיב היהודי-ישראלי כקולקטיב
אחד .היא איננה תולדה של תודעה עדתית נבדלת (או מובדלת) אלא תוצר של התנאים
ההיסטוריים והתרבותיים שהביאו להתפתחותה כמות שהיא .יחד עם זאת ,נדמה כי
במסגרת עבודה המבקשת לבחון את קיומה של תודעת זהות לאומית יהודית מזרחית
המובחנת בתוכנה ,יש מקום להקדים ולהצביע על נוכחותה של הזהות המזרחית (וזהות
עדתית בכלל) במדינת ישראל כיום .היות וכך ,בטרם אתמקד בהיבטים של תפיסת הזהות
הלאומית של יהודים ממוצא מזרחי במדינת ישראל ,אציג להלן סקירה של ממצאים
אודות זהות מזרחית בישראל כיום ,המצביעים על כך שהזהות העדתית ובתוכה הזהות
המזרחית יציבה ואיתנה כחלק ממארג הזהות של יהודים-ישראלים כיום כמו בעבר.
 1.1רוב מזרחי
על פי נתוני סקר מכון גוטמן משנת  46% – 6662מהיהודים הישראלים ,הם או אחד
מהוריהם לפחות נולדו בארצות אסיה או אפריקה ,לעומת  72%אשר ,הם או אחד
מהוריהם נולדו בארצות אירופה או אמריקה 12% .הנותרים הם בני דור שני (ומעלה)
בארץ כך שהם ושני הוריהם ילידי הארץ .בשקלול של האחרונים 13על בסיס הזדהותם
העדתית המדווחת (שכן הסקר לא שאל על מוצא סב וסבתא) – הרי שנכון לשנת -6662
מרבית היהודים הישראלים הם ממוצא מזרחי ( 86%לעומת  45%ממוצא אשכנזי).

13

שקלול בני הדור השני ומעלה על בסיס הזדהותם העדתית ,התייחס רק לאלו אשר הזדהו כמזרחים או
כאשכנזים(שהם  51%מהקבוצה הרלוונטית)
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 1.6הזדהות גורפת על בסיס מוצא עדתי
הזהות העדתית נוכחת במדינת ישראל כיום באופן גלוי ומוצהר 20% ,מהיהודים בישראל
מזדהים על בסיס עדתי .14מתרשים  1.1ניתן להתרשם כי זהות זאת עוברת בירושה לילידי
הארץ בני הדור השני והלאה אשר מקבלים את שיוכם העדתי על בסיס מוצא אבות
אבותם ומזהים עצמם על פיו .בקרב בני הדור השלישי ומעלה בארץ  48%מזהים עצמם
כמזרחים לעומת  70%המזהים עצמם כאשכנזים ו 14%המזדהים כבני מוצא מעורב.
מעניין לראות כי רק  8%מבני הדור השני ומעלה בארץ נמנעו מלהזדהות על בסיס עדתי
בפני הסוקר או שהעדיפו להשתמש בהגדרות אחרות מאלו שהוצגו להם (כגון
ישראלי/צבר).

תרשים  :1.1הזדהות עדתית בקרב יהודים בישראל ()6662
n=2612, χ2=302 p<0.001
100%
90%
80%

35%

45%

70%
60%

63%

2%

50%

14%

40%
30%

59%

7%
36%

20%

28%

10%
0%

4%

2%
ילידי הארץ דור ראשון

ילידי חו"ל
מזרחי-ספרדי

אשכנזי

גם אשכנזי וגם ספרדי

5%
ילידי הארץ דור שני ומעלה
לא השיב או השיב אחרת

 1.7אווירה עדתית נוכחת
מלבד ההזדהות העדתית ,הממצאים בתרשים  1.6שלהלן ,המבוססים על תוצאות הסקר
מ ,6662מצביעים על כך שהאווירה העדתית עודנה נוכחת בבתיהם של רוב גדול
מהיהודים הישראלים ( ,)06%האווירה העדתית נותרת נוכחת בשיעורים גבוהים גם
בבתיהם של ילידי הארץ מדור שני ומעלה (.)00%
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רק  7%מהנסקרים סירבו להשיב או שביקשו להשתמש בהגדרה אחרת מאלו שהוצגו להם ,במענה לשאלה :מהו
מוצאך העדתי? מזרחי-ספרדי ,אשכנזי,או גם מזרחי וגם אשכנזי.
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תרשים  :1.6כיצד היית מגדיר את האווירה בבית שלך היום?
()6662
(n=2612, χ2=227, p<0.001לא השיבו )6%
100%
80%

24%

27%

37%

7%

14%

60%
40%

31%
12%

15%
46%

25%

29%

31%

34%

28%

יליד דור ראשון בארץ

יליד דור שני ומעלה בארץ

סך הכל

17%

20%
23%
0%
ילידי חו"ל
מזרחית-ספרדית

גם אשכנזית וגם ספרדית

אשכנזית

לא זה ולא זה

 1.4המתח העדתי נתפס כחלש
המתח עדתי נתפס בחברה היהודית בישראל כיום ,כחלש הן בפני עצמו והן בהשוואה
למתחים אחרים .בעניין זה קיימת תמימות דעים בין מזרחים ואשכנזים (ראו תרשים
 ,)1.7כאשר רק כרבע מהנשאלים ,מוסיפים לראות בו מתח חזק גם כיום .בהשוואה
למתחים אחרים בחברה ,המתח העדתי אינו נתפס כיום כמתח מרכזי בחברה הישראלית,
כאשר רק  7-4%מהנשאלים (מזרחים כאשכנזים) רואים בו את המתח החזק ביותר
בחברה הישראלית.15

תרשים  :1.7עד כמה נראה לך המתח בין מזרחים לאשכנזים חזק
או חלש כיום? (נתונים מצרפים מסקרי )6616-6618
n=3105, χ2=33, p<0.001
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

25%

22%

24%

40%

40%

42%

31%

29%

4%

9%

מזרחי

אשכנזי

חזק

בינוני

חלש

31%
3%
יליד הארץ בן דור שני ומעלה

אחר (אין מתח כלל/לא יודע /לא השיב)

15

במענה לשאלה מהו המתח החזק ביותר בחברה הישראלית ,אשר נשאלה בסקר מ 6616ומ 6618נמצאו תוצאות
דומות בהם בין  7-4%מהנשאלים הצביעו על המתח העדתי כמתח החזק ביותר בעיניהם.
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 1.8מזרחים ,מרגישים חלק מהחברה הישראלית ,אך גם מקופחים.
המזרחים ברובם המכריע מרגישים חלק ממדינת ישראל ובעיותיה (תרשים ,)1.4
ומעוניינים להמשיך ולחיות בה בשיעורים גבוהים (תרשים  .)1.8ממצאים אלו חוזרים על
עצמם בכל הסקרים שנותחו (ובווריאציות שונות בהן נשאלה השאלה) .רובם של
המזרחים 05% ,מתוכם ,נוטים לשייך את עצמם לקבוצה חזקה יותר מאשר חלשה
בחברה הישראלית .16למרות זאת מתרשים  1.0ניתן ללמוד ,כי כמחצית מהמזרחים
( ,)45%וחלק משמעותי מילידי הארץ בני הדור השני ומעלה המזדהים כמזרחים (,)46%
נוטים להסכים עם הקביעה שבישראל מזרחים מקופחים בהשוואה לאשכנזים .הבדלים
אלה אינם מובהקים סטטיסטית.

תרשים  :1.4באיזו מידה אתה מרגיש את עצמך חלק ממדינת
ישראל ומבעיותיה? ממצאי 6611-6618
100%
90%
80%

48%

39%

46%

48%

70%
60%
50%
40%

34%
32%

35%

30%
20%
10%
0%

14%

18%

41%

9%

3%
3%

6%
3%

מצרפי
 2011-2013מזרחי

מצרפי
 2011-2013אשכנזי

9%
4%

8%

 ᵪ2=46, p<0.001לא השיבו n= 2475 1%

מצרפי
 2014-2015מזרחי

מצרפי
 2014-2015אשכנזי

 ᵪ2=12, p=0.05לא השיבו n= 1563 3%

במידה מועטה /במידה די מועטה

במידה מועטה מאוד/בכלל לא

במידה רבה/במידה די רבה

במידה מסוימת
במידה רבה מאוד

16

משקלול תוצאות תשובותיהם של מזרחים במענה לשאלה :לאיזה קבוצה בחברה הישראלית אתה משתייך כיום?
משלושת הסקרים בהם חזרה על עצמה שאלה זו (בין  05% )6616-6614מהמזרחים השיבו כי הם משתייכים לקבוצה
די חזקה או לקבוצה חזקה לעומת  76%שהשיבו כי הם משתייכים לקבוצה די חלשה או לקבוצה חלשהN=796 .
מתוכם לא השיבו על שאלה זאת .0.8%
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תרשים  :1.8בטווח הרחוק ,האם אתה רוצה או לא רוצה לחיות
בארץ? )(2012
( n=691, χ2=21, p=0.01לא השיבו )1%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

68%

81%

73%

26%

23%
13%
4%

7%

מזרחי

אשכנזי

23%
1%

 .2די רוצה

 .1מאד רוצה

11%

3%

2%

2%

60%

3%

יליד הארץ בן דור שני
יליד הארץ בן דור שני
ומעלה המזדהה כמזרחי ומעלה המזדהה כאשכנזי
 .3לא כל כך רוצה

 .4מאד לא רוצה

תרשים  :1.0האם אתה מסכים עם הקביעה ש"בישראל
המזרחיים מקופחים בהשוואה לאשכנזים"? ()6618
 N=753, ᵪ2=80, p<0.001,לא השיבו 5%

100%
90%

6%
24%

9%

14%

11%

13%

80%
70%
60%

24%

26%

28%

27%

50%
40%

32%
28%

30%

55%

51%

20%
10%

28%

24%

0%
מזרחי

מאוד מסכים

אשכנזי

די מסכים

יליד הארץ בן דור שני
המזדהה כמזרחי
לא כל כך מסכים

יליד הארץ בן דור שני
המזדהה כאשכנזי

בכלל לא מסכים

 1.0מזרחים ,רואים עצמם ציונים
הניתוח המוצג בתרשים  1.0מראה כי המזרחים מזדהים כציונים בשיעור גבוה מזה
של הישראלים האשכנזים .עם זאת ,באשר לפשר תוכנו של מושג זה עבור הקבוצות
השונות בעת הזאת ,יש צורך במחקר עומק.
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תרשים  :1.0האם אתה רואה את עצמך ציוני? (מצרפי מסקרי
6662,6612,2015
לא השיבו n=4159, χ2=120, p<0.001 6%
100%
90%
39%

80%
53%

70%

43%

60%
50%
40%

40%
30%

42%

37%

20%
10%
0%

7%
3%
מזרחי

בהחלט כן  /מאוד ציוני

17%

11%
4%

אשכנזי

יליד הארץ בן דור שני ומעלה

4%
כן  /די ציוני

לא  /לא כל כך ציוני

בהחלט לא  /לא ציוני בכלל

ממצאים אלה מצביעים על מידה רבה של הזדהות של המזרחים עם הקולקטיב היהודי-
ישראלי ועם המסגרת הלאומית שלו -מדינת ישראל .המזרחים רואים עצמם חלק בלתי
נפרד מהקולקטיב היהודי-ישראלי ומחויבים לו באופן מלא אך כמחציתם עודם חשים
תחושת קיפוח.
זה המקום לעמוד על הבחנה חשובה בעבודתם של בן רפאל ובן חיים ,בין המושגים זהות
והזדהות .במושג "הזדהות" הכוונה היא למידה שבה הזהות הקולקטיבית חשובה
למאוויים החברתיים התרבותיים והרוחניים של בני האדם כלומר עד כמה הזהות היא
גורם המכתיב את אורח החיים ואת תכוניות החיים של חברי הקולקטיב .במושג "זהות"
משתמשים כדי לעמוד על תכנים של גישות ודימויים – ייחוד הקולקטיב ,טיב המחויבות,
הקשור לחברות בו ומהות היחס אל האחר ואילו.
ממילא ,הממצאים שהובאו עד כה ,הגם שיש בהם בכדי להצביע על כך שהזהות
הקולקטיבית הלאומית חשובה ומשמעותית למזרחים (לא פחות ולעיתים אף יותר
מלאשכנזים) ,אך אין בהם בכדי לבטל או להמעיט מעוצמתם של הפערים בזהות עצמה
אשר יוצגו להלן .פערים עמוקים ,המצדיקים ,לעניות דעתי ,להבחין בין שתי תפיסות של
זהות לאומית שונות.
 .6פער היורד עד למבני עומק של הזהות  -ממד הייחודיות.
הממד בזהות הקולקטיבית ,המתייחס לתוכן המשותף אותו נושא הקולקטיב – הוא
ממד הייחודיות .פער היורד עד למבני העומק של הזהות – בממד זה ,יבוא לידי ביטוי
בפרשנות שונה של התוכן אותו נושא הקולקטיב .הפער עליו אבקש להצביע באמצעות
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שורה של ממצאים שיוצגו להלן ,הוא בכך שמזרחים ,לרבות אלו שאינם מגדירים
עצמם דתיים ,מפרשים את המושגים הלאומיים מתוך עולם התוכן המסורתי-דתי,
וגישתם לקולקטיב הלאומי ולמסגרת הלאומית המשרתת אותו מתעצבים בזיקה
חזקה לעולם התוכן המסורתי-דתי .לעומתם ,אשכנזים ,על פי רוב ,נוטים להטעין את
עולם המושגים הלאומיים ולגבש את תפיסת עולמם ביחס לקולקטיב בו הם חברים
והמסגרת המדינית שלו מתוך עולם תוכן שאיננו מסורתי-דתי.
 6.1הגדרת הקולקטיב; יהודי-ישראלי או ישראלי-יהודי?
יהודים בישראל נוטים להגדיר את זהותם העיקרית באמצעות ארבע מונחי זהות
עיקרים :יהודי ,ישראלי ,דתי/לא דתי ,מזרחי/אשכנזי.
צמד המונחים :יהודי-ישראלי (או להפך) נתפסים כמונחים העיקריים יותר מבין
הארבעה .הגם ,שיש להניח שאף מושגים בסיסים אלו עצמם מקבלים משמעות מעט
שונה בקרב קבוצות זהות שונות בחברה הישראלית (לרבות מזרחים ואשכנזים),
בשיח הציבורי בישראל רואים בשני המושגים הללו מושגים מתחרים .האחד טעון
בתוכן המסורתי דתי והשני בתוך האזרחי דמוקרטי .כך למשל סברו חוקרי המכון
הישראלי לדמוקרטיה ב 6662ו ,6611כאשר ביקשו ללמוד על חוסנה של הדמוקרטיה
בישראל באמצעות בחינת מדרג הזהויות ,בדגש על שני המונחים הראשונים .מבלי
לקבל את הדיכוטומיה ,ניתן ללמוד מפילוח התשובות לסקרים אלו על בסיס מוצא
עדתי ,להלן בתרשים  ,6.1כי המזרחי מגדיר עצמו קודם כל כיהודי ואח"כ כישראלי,
ואילו האשכנזי מגדיר עצמו קודם כישראלי ואחר כך כיהודי .ממצא מעניין נוסף
בהקשר הזה ,המוצג בתרשים  ,6.6הוא שהמסורתיים המזרחים – (קבוצת הזהות
הגדולה ביותר על בסיס הגדרה דתית בקרב המזרחים  .)48% -נוטים במובהק
להקדמ ת המרכיב הזהות היהודית לישראלית לעומת החילונים האשכנזים (קבוצת
הזהות הגדולה ביותר על בסיס הגדרה דתית בקרב האשכנזים )07%-הנוטים במובהק
לקדים את מרכיב הזהות הישראלית ליהודית.
אופן זיהוי הקולקטיב המשותף על ידי המזרחים ,כקודם יהודי ואחר כך ישראלי (עוד
קודם לשאלת הפרשנות של שני המושגים הללו) ,ניתן לראות בה ,משום הצהרה על
המוקד המכונן את הזהות הקולקטיבית בשלמותה.
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תרשים  :2.1איזה מבין המונחים הבאים מגדיר בצורה הטובה
ביותר את זהותך?(מצרפי סקרי )6611,6662
לא השיבו n=3571, χ2=151, p<0.001 7%
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46%
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החילוניות|דתיות שלי
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העדה שלי |אשכנזי –ספרדי|

ישראלי

תרשים :6.6איזה מבין המונחים הבאים מגדיר בצורה הטובה
ביותר את זהותך? פילוח לפי מידת הדתיות (מצרפי סקרי
)6611,6662
לא השיבו או השיבו אחרתn=3476, χ2=636, p<0.001 7% -
100%
90%
80%
70%
60%

33%

26%
8%
5%

3%
2%

63%

71%
83%

50%

69%
82%

5%
3%

40%
30%

52%

62%

61%

20%

4%
3%
30%

10%

40%

0%
מזרחי חילוני אשכנזי
(שאינו אנטי חילוני (שאינו
אנטי דתי)
דתי)
יהודי

מזרחי
מסורתי

החילוניות|דתיות שלי

אשכנזי
מסורתי

6%
1%
10%
מזרחי
דתי

9%
1%

24%
13%
2%
3%

19%
7%
0%
אשכנזי דתי מזרחי חרדי אשכנזי חרדי

העדה שלי |אשכנזי –ספרדי|

ישראלי

מעבר לעובדה שמזרחים ואשכנזים מגדירים באופן שונה את הקולקטיב אליו הם
משתייכים (יהודי-ישראלי מול ישראלי-יהודי) ,מיד אבקש להמחיש במספר דוגמאות
כיצד הם מ עדיפים להעניק למסגרת הלאומית בה הם חיים משמעות וייעוד ,בהתבסס
על עולם התוכן היהודי במשמעותו המסורתית-דתית.
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 6.6מדינה יהודית ודמוקרטית
הגדרת מדינת ישראל כ"מדינה יהודית ודמוקרטית" אשר קיבלה אשרור ועיגון חוקי
במסגרת חוקי היסוד בשנת  1226כהגדרה המבטאת את ערכיה המרכזים של המדינה,
מציגה באופן ברור את המתח הקיים בין היסוד המסורתי דתי הנוכח בזהותה היהודית
של המדינה לבין היסוד האזרחי דמוקרטי והתמורות בעמדות הציבור ביחס לחלקי
ההגדרה הזאת משמשות את המכון הישראלי לדמוקרטיה ככלי מרכזי למדידת חוסנה
של הדמוקרטיה בישראל.
פילוח השאלונים על בסיס מוצא עדתי ,בתרשים  ,6.7מגלה כי מזרחים מעדיפים באופן
עקבי את המרכיב היהודי של ההגדרה לעומת אשכנזים המעדיפים את המרכיב
הדמוקרטי .מעבר לכך ,המזרחי ם אף סבורים ברובם שעל המדינה לדאוג לכך שהחיים
הציבוריים יתנהלו בה על פי המסורת הדתית היהודית ( )04%בעוד האשכנזים נוטים
לחשוב שאין זה מתפקידה ( -)84%ראו לעניין זה ,תרשים .6.4

תרשים  :2.3ישראל מוגדרת גם כמדינה יהודית וגם כמדינה
דמוקרטית אישית ,איזה חלק מההגדרה הזו חשוב לך יותר?
(מצרפי סקרי )6611-6618
 n=4039, χ2=145, p<0.001לא השיבו או השיבו אחרת1% -
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יליד הארץ בן דור שני ומעלה
מדינה דמוקרטית

תרשים :6.4האם לדעתך על מדינת ישראל לדאוג לכך שהחיים
הציבוריים במדינה יתנהלו על פי המסורת הדתית היהודית?
()2009
n=2520, χ2=213, p<0.001לא השיבו 1%
100%
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0%

15%

אולי לא צריכה לדאוג לכך

המדינה בהחלט לא צריכה לדאוג לכך

המדינה צריכה בהחלט לדאוג לכך

אולי צריכה לדאוג לכך

במקרה של סתירה בין שתי חלקי ההגדרה של המדינה ,נמצא כי בעוד מזרחים נוטים
ברובם להכריע לטובת ההלכה היהודית לפחות בחלק מההתנגשויות ( ,)08%בעוד
האשכנזים ברובם נוטים להכריע לטובת עקרונות הדמוקרטיה ( -)82%ראו לעניין זה
תרשים  .6.8יחד עם זאת ,הסקר מ 6662מראה כיצד הרוב המכריע של המזרחים ()56%
כמו גם רוב האשכנזים ( ,)05%מאמינים ביכולת לשלב בין שני החלקים של ההגדרה
ואינם רואים בהם קטבים מנוגדים בהכרח ( -להלן תרשים .)6.0

תרשים  :6.8במקרה של סתירה בין ההלכה היהודית לבין
עקרונות דמוקרטיים ,האם יש להעדיף את השמירה על עקרונות
הדמוקרטיה ,או שיש להעדיף את השמירה על ההלכה
היהודית? (מצרפי ,סקרי )2011,2013 ,6662
, n=4777 ᵪ2=261 , p<0.001,מתוכם לא השיבו או השיבו אחרת 6%
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יש להעדיף בכל מקרה את השמירה על ציוויי ההלכה היהודית
לפעמים כך ולפעמים כך
יש להעדיף בכל מקרה את השמירה על עקרונות הדמוקרטיה
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תרשים  :6.0האם לדעתך ישראל יכולה להיות גם מדינה יהודית
השומרת על ההלכה הדתית וגם מדינה דמוקרטית? )(2009
 n=2509, ᵪ2=63 p<0.001לא השיבו 1%
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שורת הממצאים שלהלן מצביעים על כך שביחס להגדרת הקולקטיב המשותף ומושגים
משותפים בסיסים ביותר בשפה הלאומית היהודית ישראלים :מדינה יהודית
ודמוקרטית ,קיימים פערים בתפיסות הנובעים מיחס שונה למסורת הדתית.
 .7פערים בממדים נוספים של הזהות קולקטיבית
הפער בתוכן חורג מגבולות ממד הייחודיות ומשפיע על ממד האחרות (  (othernessאשר
במסגרתו מנסחים הפרטים את גבולות הקולקטיב אליהם הם משתייכים .מפילוח
תוצאות הסקר מ ,6662המוצג בתרשים  ,7.1עולה כי מזרחים ברובם ,נוטים לאמץ את
ההגדרות ההלכתיות המסורתיות למיהו יהודי ,בעוד אשכנזים מקבלים הגדרה רחבה
יותר של המושג יהודי ולדידם יהודי מצד האב בלבד ,גיור שאינו אורתודוקסי ואפילו
תחושה עצמית של יהדות יכולים להתקבל בעיני קרוב למחציתם כמבחן מספק ליהדות.
מובן ששאלה זאת קשורה באופן הדוק לסוגיית חוק השבות במדינת ישראל והיא איננה
עומדת בחלל ריק וממילא יש בה בכדי לבטא את עמדתם ביחס לאופי המדינה הרצוי
בעיניהם באמצעות הגדרתם של ממד האחרות (.)Otherness
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תרשים : 3.1מיהו יהודי )(2009
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אדם שהתגייר ע"י רב
לא-אורתודוקסי
n=2612מתוכם  2%לא
השיבוᵪ2=191 , ,
p<0.001

n=2612מתוכם  6%לא
השיבוᵪ2=179 , p<0.001 ,
כן יהודי

מזרחי

אשכנזי

יליד הארץ
בן דור שני
ומעלה

אדם שמרגיש את עצמו יהודי אך
הוריו לא יהודים
n=2612מתוכם  2%לא השיבו,
ᵪ2=131, p<0.001

לא יהודי

גם ביחס לממד המחויבות ( (Peoplehoodניתן למצוא עקבות של הפער בתפיסת
היחודיות ,היות והתפיסה הלאומית האשכנזית מראשיתה ראתה בהקמת המדינה מזור
לבעיה היהודית ,יצרה טריז בין ה"יהודי החדש" ליהודי הגלותי ופיתחה תחושת ניכור
ליהדות התפוצות .לעומתה תפיסת 'העמיות היהודית' בקרב המזרחים לא השתנה גם
לאחר עלייתם ארצה והיא הוסיפה לראות ביהדות התפוצות חלק בלתי נפרד מהעם
היהודי הארץ-ישראלי .הממצאים המוצגים בתרשימים  7.6ו  7.7מצביעים על כך שפערים
מסוימים בגישות אלו עדיין נותנים את אותותיהם בעוצמת ההזדהות עם יהדות התפוצות
והן בתחושת שותפות הגורל.
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תרשים  :3.2האם אתה מרגיש שאתה חלק מהעם היהודי בעולם?
()6662
n=2612, χ2=114, p<0.001לא השיבו 1%
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תרשים :7.7האם לדעתך יש ליהודים בישראל וליהודי הגולה גורל
משותף? ()6662
 n=2612, χ2=84, p<0.001לא השיבו 1%
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 .4משפחת הזהויות הלאומיות היהודיות
הזהויות הלאומיות המזרחית והאשכנזית הן בנות למשפחת הזהויות הלאומיות
היהודיות ובתוכן לזהויות לאומיות יהודיות-ישראליות .העובדה שהלאומיות היהודית
המזרחית והאשכנזית ,מדברות בשפה אחת ומשתמשות באותן סמלים ומושגים בכדי
ל הגדיר ולתאר את הקולקטיב אליו הם משתייכים ,היא זאת שמייצרת את הזיקה ביניהן
ומצדיקה את ההתייחסות אליהן כבני משפחת זהויות אחת.
 .8מסורתיות/דתיות מזרחית – דתיות רכה.
כפי שהוצג עד כה ,המזרחים תופסים את לאומיותם ואת המסגרת הלאומית בה הם
חיים ,כחלק מתפיסת עולם מסורתית-דתית .זה המקום לעמוד על כך שתפיסת העולם
המסורתית-דתית המזרחית שונה מזו המסורתית-דתית האשכנזית ,בין השאר בשל
אותן נסיבות היסטוריות ותרבותיות שנמנו בחלק הראשון של העבודה .על אף שאין זה
המקום להרחיב בנקודה זאת ,ראוי לציין את עבודותיהם של דשן ( ,)1224זוהר (,)6661
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בוזגלו ( ,)6667ידגר וליברמן ( ,)6667ידגר ( )6664וליאון ( ,)6662המצביעות על האופי
הנינוח ,הפתוח והמקבל של המסורתיות-דתיות המזרחית ,בהשוואה ליהדות
האורתודוקסית האשכנזית ,ובאופן כללי .היות ואופן תפיסת הזהות הלאומית עבור
המזרחים נובע כאמור מתפיסה מסורתית דתית ,הרי שמאפיינים אלו של דתיותם ,סביר
להניח שיתנו את אותותיהם גם בתפיסותיהם הלאומיות.
 .0זהות לאומית לא משברית -לא אידיאולוגית
הזהויות היהודיות האשכנזיות עברו משבר עם פרוץ תקופת ההשכלה והתעוררות
הלאומיות המודרנית .על מנת להתמודד עם המשבר פיתחה כל קבוצה אידיאולוגיה,
משנה סדורה ,אשר מצדיקה את השינויים בתפיסת הזהות הקולקטיבית מחד ומייצרת
את הקישור וההמשכיות מהזהות הקולקטיבית הקדם-משברית .האידיאולוגיות אשר
נוסחו ככורך המציאות הפכו עד מהרה למרכיב מכונן בתפיסות הזהות החדשות ,ולכוח
מרכזי המניע לפעולה .אימוץ אידיאולוגיה מאפשר לקבוצת הזהות לגייס את כל הכוחות
שלהן להתמודדות עם המשבר ,אך בו בזמן טומן בחובו פוטנציאל לתופעות של הסתגרות,
חד ממדיות והקצנה.
היהדות המזרחית – כפי שנסקר בחלק הראשון של עבודה זאת ,לא עברה משבר זהות ועל
כן לא נדרשה לנסח לעצמה אידיאולוגיה כלשהי .המזרחים הוסיפו ומוסיפים להתייחס
לזהותם הלאומית כחלק בלתי נפרד מזהותם המסורתית-דתית תוך שהם יוצקים תוכן
ישן לכלי חדש .ייתכן וזוהי הסיבה העיקרית לכך שהזהות הלאומית היהודית מזרחית
מעולם לא נוסחה באופן שיטתי ולא ביקשה לה דוברים ומוציאים לפועל .בשורות הבאות
אציג שורה של ממצאים המחזקים את הטענה שתפיסת הזהות הלאומית היהודית-
מזרחית איננה סובלת מתופעות הלוואי המאפיינות אידיאולוגיות כאמור.
 0.1המסורת כמצפן ערכי לעומת מסורת כמקור סמכות
אחד הפערים המרכזיים שמצביעים עליהם חוקרי היהדות המזרחית הוא מקור הסמכות.
בשונה מהיהדות האירופית האורתודוקסית ,בה מקור הסמכות נעוץ בהלכה ובממסד
הרבני ,היהדות המזרחית רואה במסורת תהליך של מסירה בין דורי ,ומדגישה את
הנאמנות וההמשכיות שבתהליך זה .כנגזרת מכך ניתן לטעון שהלאומיות היהודית
מזרחית כמרכיב חשוב במסורת  -משמשת את המזרחים כמצפן מורה דרך לשקילה
ובחינה של עמדתם בסוגיות קונקרטיות שעל סדר היום ,מבלי להידרש ל"הדתה" של
המישור הפוליטי – כלומר לעיגון עמדתם הפוליטית בתפיסתם הדתית.
תרשימים  0.1ו 0.6ממחישים את הפער הקיים בקרב המזרחים בין התפיסה של מקומה
המרכזי של המסורת בחיי היום יום (לרבות לעניין גיבוש עמדות פוליטיות) ברמה
ההצהרתית ,לבין הקישור הרופף יותר בין המסורת להכרעות האישיות -כאשר נשאלות
שאלות קונקרטיות .שכן על אף שמזרחים ברובם מצהירים כי הם נותנים משקל רב בחיי
היום יום שלהם למסורת היהודית ( 02%לעומת  40%בקרב האשכנזים) ,לרבות בהכרעות
86

במישור הפוליטי ( 88%לעומת  78%בקרב האשכנזים) ,כאשר הם נשאלים באופן ספציפי
לגבי סוגיות במישור המדיני כדוגמת עמדתם ביחס למסירת שטחים במסגרת הסכם
שלום או פינוי ישובים יהודיים ,רובם המכריע ( )07-08%מצהירים כי עמדתם בסוגיות
אלה איננה נובעת מסיבות דתיות .יחד עם זאת ראוי לציין כי הפער בין הרובד ההצהרתי
לקונקרטי קיים גם אצל אשכנזים בכללותם באופן פרופורציונלי הדומה למזרחים.

תרשים  :0.1השפעת המסורת היהודית על חיי היום יום ועל
עמדות פוליטיות ()6662
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באיזו מידה המסורת היהודית חשובה
בהתנהגות היומיומית שלך?
 ,N=2612לא השיבו ᵪ2=264 ,13%
p<0.001
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באיזו מידה מסורת חשובה לגבי עמדותייך
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 ,N=2612לא השיבו ᵪ2=121 ,1%
p<0.001

לא (כל כך) חשוב
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תרשים  :0.6עמדות בסוגיות מדיניות קונקרטיות כתוצאה
מסיבה דתית או אחרת ()2009
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היא סיבה דתית או סיבה אחרת?
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 ,N=2612לא השיבו ᵪ2=92,7%
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אותו דבר נמצא לגבי הצביון הרצוי למדינה בהיבט הדתי ,על אף שהמזרחים מצפים
מהמדינה לדאוג שהחיים הציבוריים בה יתנהלו על פי המסורת הדתית היהודית (כפי
שראינו להלן)  ,רק שיעורים נמוכים מהם בוחרים להצביע למפלגות דתיות (כ 15% -בלבד
על פי הסקר מ .)6618ניתן לפרש ממצאים אלו ,כבחירה בדרך פרגמטית בהכרעות היום-
יום ,במקביל להזדהות עם עקרונות וערכים קשיחים יותר .גם כאן ,הפער בין מידת
ההזדהות העקרונית עם המסורת לבין מידת ההתחשבות בה בשאלות קונקרטיות קיים
באופן דומה גם בקרב האשכנזים.
 0.6תפיסה מהותנית של הדמוקרטיה
העדפתם של המזרחים את המסורת היהודית על פני הדמוקרטיה כמצפן מנחה עבור
המדינה ,אין בה בכדי ללמד על תפיסה שטחית או שלילית של המושג דמוקרטיה.
למעשה ,ממצאי הסקר מ 6611מלמדים בדיוק להפך .המזרחים ברובם הגדול ()06%
ובדומה לאשכנזים (שכן הפער בין תשובותיהם לשאלה זאת איננו מובהק) מטעינים את
המונח דמוקרטיה בעיקר במשמעות המתייחסת לתוכנה המהותי (זכויות מיעוטים,
חופש) ופחות במאפיינים חיצוניים טכניים (דמוקרטיה כצורת שלטון והכרעת הרוב) .ניתן
ללמוד מכך שהמזרחים ברובם המכריע ,לא זאת בלבד שהם מאמינים ביכולת לשלב בין
דמוקרטיה ליהדות (להלן תרשים  ,)6.0אלא הם גם סבורים שניתן לעשות זאת באופן
מהותי ולא ברובד השטחי בלבד .כלומר הם מכילים את הדמוקרטיה ומזדהים עם ערכיה
במקביל ולצד לאחיזתם במסורת היהודית כעוגן הזהותי המוביל שלהם.

תרשים  :0.3מהו לדעתך המאפיין החשוב והמהותי ביותר של
משטר דמוקרטי? ()6611
לא השיבו p=0.2 N=959, χ2=3 , 16%
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מזרחי
אפיון על בסיס תוכן מהותי -זכויות אדם ,חופש פלורליזם ודאגה למיעוטים ,שיוויון וצדק
אפיון על בסיס מאפיינים טכניים -מנגנונים ומוסדות ,ריבונות העם והענות השלטון תפיסות
שליליות של הדמוקרטיה ותפיסות אנטי דמוקרטיות
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סיכום העבודה:
עבודה זאת ,ביקשה לענות על חוסר מחקרי בשאלת התמדתו של ה"פער העדתי" במישור
התרבותי והפוליטי ,כמעט  06שנה מאז גלי העלייה הגדולה ארצה .המחקר הקיים ,נטה
להתעלם מן הנסיבות ההיסטוריות והתרבותיות השונות בהם התפתחה התודעה
הלאומית היהודית מזרחית בעת המודרנית .המחקר אף נמנע ,כמעט לחלוטין ,מבחינת
התפיסות העצמיות של המזרחים לצורך הסבר עמדותיהם והתנהגותם ,בזירה הפוליטית
בכלל ,ובשאלות לאומיות בפרט .היות וכך ,ביקשתי להציע במסגרת עבודה זאת פריזמה
נוספת להתבוננות בסוגיה שלפנינו ולשאול האם יהודים ישראלים ממוצא מזרחי אוחזים
בתודעה לאומית בגרסה שונה מזו הציונית האשכנזית?
מעיון בתיאור ההיסטורי ובחינה של התנאים והנסיבות בהם התפחתה התודעה הלאומית
היהודית מזרחית במובחן מזו האשכנזית ,כפי שהובאו בחלקה הראשון של העבודה,
הונחו היסודות לטעון כי הפער בתודעת זהות זאת לבין התודעה הציונות הקלאסית נובע
בעיקר מעולם התוכן השונה ממנה היא יונקת (המסורתי-דתי לעומת זה החילוני)
ובהשראתה היא מתנסחת ,וכי היא ניחנת באופי שונה .הסוגיה העדתית כך מתברר הינה
סניף של הסוגיה הדתית ,אך אין בכך בכדי להציב את התודעה הלאומית המזרחית על
הציר הדיכוטומי שבין התודעה הלאומית הציונית החילונית לזו החרדית-אורתודוקסית.
בשל הנסיבות ההיסטוריות והתרבותיות ,הדתיות/מסורתיות המזרחית בעצמה שונה
באופייה מזו האשכנזית המשברית-אידיאולוגית ולכן ,התודעה הלאומית היהודית
מזרחית עומדת אל מול הווריאציות השונות של התודעה הלאומית היהודית האשכנזית
(חילונית ,דתית ,חרדית) כאלטרנטיבה שקטה ובטוחה בעצמה.
חלקה השני של העבודה הוקדש לעיון בתוצאות סקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה,
מהשנים האחרונות ( )6662-6618בפילוח על בסיס מוצא עדתי ,ופירושם על בסיס
המתודולוגיה של בן רפאל ובן חיים למיפוי זהויות קולקטיביות על מרחב זהותי אחד.
בחלק זה הוצגו ממצאים המציעים כי יהודים ישראלים ממוצא מזרחי תופסים כיום
אחרת את מבני העומק של הזהות הקולקטיבית שלהם – לעומת אחיהם האשכנזים .הם
עונים אחרת על שאלות היסוד של הזהות המשותפת :מיהו הקולקטיב המשותף ,מהם
גבולותיו ,מהם הערכים המובילים את הקולקטיב הזה ,וכיצד יש להכריע במקרה של
התנגשות בינם לבין ערכים מעולמות תוכן שונים .על אף היכולת המוגבלת להסיק
מסקנות מן הממצאים הללו ,הרי שעצם הצגתם באופן שיטתי ומונחה מתודולוגיה
סדורה ,מזמינים עיון מעמיק בפשרם של המושגים הבסיסיים של השפה הלאומית
היהודית ישראלית ,ובתוכן המוטען בהם על ידי מזרחים ואשכנזים כאחד ,וזהו אכן
מקום להתגדר בו במסגרת מחקר עתידי.
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הפתוחה ,רעננה .6660 ,עמוד 186
בצלאל יצחק ,אקדמות לציונות בנוסח יהודי ספרד והמזרח ,מתוך :פעמים רבעון לחקר
קהילות ישראל במזרח ,סתיו תשנ"ח.1220 ,
בצלאל יצחק ,נולדתם ציונים ,הספרדים בארץ ישראל בציונות ובתחיה העברית ,הוצאת
יד יצחק בן צבי ,ירושלים ,תשס"ח.6665 ,
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בראון בנימין ,קשת התגובות האורתודוקסיות :אשכנזים וספרדים ,בתוך :ש"ס; היבטים
תרבותיים ורעיוניים .רביצקי ,א( .עורך) ,תל-אביב :עם עובד ומרכז יצחק רבין,6660 ,
166-41
ברטל ישראל ,תגובות למודרנה במזרח אירופה :השכלה ,אורתודוקסיה ,לאומיות .בתוך:
ציונות ודת ,עורכים :שמואל אלמוג ,יהודה ריינהרץ ,אניטה שפירא .מכון זלמן שזר,
 .1224עמ' 61-77
ברנאי יעקב ,תולדות היהודים בארצות האסלאם ,חלק ב' ,עורך :שמואל אטינגר ,מכון
זלמן שז"ר לתולדות ישראל ,ירושלים .1250 ,עמוד .646
גבאי נילי ,חינוך בנות בקהילה היהודית בבגדאד ,פעמים  ,56עמ' 162-161
דהן מומי ,האם כור ההיתוך הצליח בשדה הכלכלי?,מכון פהר ,בית הספר ע"ש פדרמן
למדיניות ציבורית וממשל ,האונ' העברית בירושלים ,אוקטובר 6617
דון יחיא אליעזר וליבמן ישעיהו ,הדילמה של תרבות מסורתית במדינה מודרנית:
תמורות והתפתחויות ב'דת האזרחית' של ישראל ,מגמות רבעון למדעי ההתנהגות ,כרך
כ"ח מס'  ,4הוצאת מכון סלד ,ירושלים תשמ"ד.1254 ,
דון יחיא אליעזר ,המאבק על החינוך במחנות העולים וגילוייו במישור הציבורי ,ניב
המדרשיה יח'-יט' תשמ"ה  ,1258עמ' 125-666
דשן שלמה ,הדתיות של המזרחיים :ציבור רבנים ואמונה ,אלפיים כתב עת בינתחומי
לעיון ,הגות וספרות קובץ  ,2הוצאת עם עובד ,תל אביב 1224 .עמוד .40
הייסטינגס אדריאן ,בנייתן של אומות ,התנ"ך והיווצאות מדינות הלאום ,תרגום :דן
דאור ,הוצאת שלם ,6665 ,עמוד .66
הרצוג חנה ,האומנם עדתיות פוליטית? מגמות כ"ח ,1254 ,עמ' 776-786
ויינרב דב ,יסודות הציונות ותולדותיה ,תרביץ ח .1270,עמ' 01-06
זוהר צבי' ,חכמי התורה והמודרנה :על אורתודוקסיה ,חכמי המזרח ותנועת ש"ס' ,גליון
[כתב העת של נאמני תורה ועבודה] ,שבט תשנז ,1220 ,עמ' 5-66
זוהר צבי ,האירו פני מזרח :הלכה והגות אצל חכמי ישראל במזרח התיכון ,הקיבוץ
המאוחד .6661 ,עמ' 787-704
חוראני אלברט חביב ,ההיסטוריה של העמים הערבים ,מאנגלית:דן סגיר ,הוצאת דביר,
תל אביב  1220עמוד .714
טובי יוסף ,המרכזים היהודיים באסיה ,בתוך :תולדות היהודים בארצות האסלאם,
מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ,תשמ"ו 1250 ,עמוד 166
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טלמון יעקב ,מיתוס האומה וחזון המהפכה ,מקורות הקיטוב האידיאולוגי במאה
העשרים ,כרך א' ,ספריית אפקים ,הוצאת עם עובד 1251 ,עמוד 14
טלמון יעקב ,מיתוס האומה וחזון המהפכה ,מקורות הקיטוב האידיאולוגי במאה
העשרים ,כרך ב' ,ספריית אפקים ,הוצאת עם עובד 1251 ,עמוד 084-088
ידגר יעקב וישעיהו ליבמן ,מסורתיות יהודית ותרבות פופולרית בישראל ,מתוך עיונים
בתקומת ישראל ,כרך  ,17מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ,תשס"ג 6667
יעקב ידגר ,המסורתיים בישראל מודרניות בלא חילון ,הוצאת כתר6664 ,
כהנא ראובן ,דפוסים של זהות לאומית בישראל ,מתוך :בעיות של זהות ולגיטימציה
בחברה הישראלית ,מקראה ,הוצאת אקדמון ,ירושלים.1256 ,
לואיס ברנרד ,מה השתבש? ההתנגשות בין האיסלאם והמודרניות במזרח התיכון,
מאנגלית :מעיין גיא ,הוצאת דביר ,אור יהודה.6664 ,
לואיס ברנרד ,המורשה היהודית-מוסלמית ,פעמים  66עמ' 1254 7-17
ליאון ניסים ,המסורתיות המזרחית במבט פוסט אורתודוקסי ,מדתיות שבורה לחילוניות
שנקטעה? ,מתוך :פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח ,הוצאת מכון יד יצחק בן
צבי ,ירושלים ,חורף אביב תש"ע.6662 ,
ליסק משה ,סטריוטיפים ותיוג ,קתדרה :לתולדות ארץ ישראל וישובה, 1250 ,עמ' 168-
144
מלכה חיים ,הסלקציה וההפליה בעלייתם וקליטתם של יהודי מרוקו וצפון אפריקה
בשנים 1245-1280
צור ירון ,קהילה קרועה יהודי מרוקו והלאומיות  ,1247-1284הוצאת עם עובד ,תל אביב,
תשס"ב 6661
צמרת צבי' ,זלמן ארן והפרודוקטיבציה של בני עדת המזרח' ,בתוך :חברה וכלכלה
בישראל תשס"ה, 6664 ,עמ' .628-760
סיקרון משה' ,העלייה ההמונית'  -ממדיה ,מאפייניה והשפעותיה על מבנה אוכלוסיית
ישראל בתוך :עולים ומעברות : 1286 - 1245 ,מקורות ,סיכומים ,פרשיות נבחרות וחומר
עזר עורך מרדכי נאור ,יד יצחק בן-צבי1250 ,
סמית אנטוני ,האומה בהיסטוריה ,מאנגלית :איה ברויאר ,בהוצאת החברה ההיסטורית
הישראלית ,ירושלים .6667 ,עמוד .81
פישר שלמה ,המודרניזציה והיהודי המזרח :על ייצוג תולדותיהם של יהודי צפון אפריקה
והמזרח התיכון בספרי הלימוד להיסטוריה בישראל ,בתוך :היסטוריה זהות
80

וזיכרון:דימוי עבר בחינוך הישראלי בעריכת אבנר בן עמוס ,הוצאת רמות ,אונ' תל אביב,
תל אביב  .6666עמוד .161
רביצקי אביעזר ,הקץ המגולה ומדינת היהודים ,הוצאת עם עובד ,ספריית אופקים,1227 ,
עמוד .67
רביצקי אביעזר ,מבוא :על גבולה של האורתודוקסיה ,אורתודוקסיה יהודית-היבטים
חדשים תשס"ו ,6660 ,עמ' .1-15
רגב מרדכי ,סוציולוגיה של התרבות :מבוא כללי ,האוניברסיטה הפתוחה 6611 ,עמ' 704-
756
רודריג אהרון ,סקירה כללית של פעילותה של כי"ח .מתוך :מחקרים בתולדות ישראל
בעת החדשה ,חלק שני ,ליקט ירחמיאל כהן ,מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ,תשנ"ח
 1225עמוד 76
ריינהרץ יהודה ,ציונות ואורתודוקסיה :נישואין של נוחות ,מתוך :ציונות ודת עורכים:
אלמוג שמואל ריינהרץ יהודה ושפירא אניטה ,מרכז זלמן שז"ר לתולדות ישראל,
ירושלים.1224 ,
רם אורי" ,הימים ההם והזמן הזה:ההיסטוריוגרפיה הציונית והמצאת הנרטיב הלאומי
היהודי :בן ציון ד ינור וזמנו" ,בתוך :הגלובליזציה של ישראל .יוסי דהאן והנרי וסרמן
(עורכים) רסלינג ,תל אביב 6668 ,עמוד 666
שביד אליעזר ,לאומיות יהודית ,הוצאת ש.זק ושות' ירושלים1200 ,
שביד אליעזר ,המדינה היהודית במבחני הגשמתה  :תחיית הציונות התרבותית-חברתית,
ירושלים  :הספריה הציונית  -ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית  ,תשע"ב
, 6616
שגיא אבי ,ממדינת התורה לארץ ישראל ,בתוך :מאה שנות ציונות דתית ,היבטים
רעיוניים ,עורכים אבי שגיא ודב שוורץ ,הוצאת אונ' בר אילן ,6667 ,התשס"ג
שמעוני גדעון ,הלאומיות היהודית כלאומיות אתנית ,מתוך :מתוך :לאומיות ופוליטיקה
יהודית :פרספקטיבות חדשות (קבץ) :מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ,ירושלים; מכון
טאובר ,אוניברסיטת ברנדייס ,בוסטון51-26 , 1220 ,
שמעוני גדעון ,האידיאולוגיה הציונית לגווניה ,תרגום מאנגלית :סמדר מילוא ,הוצאת
מאגנס ,האונ' העברית בי"ם ,התשס"א  ,6661עמ' 115-140
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שלמון יוסף ,דת ולאומיות בתנועה הציונית בראשיתה ,פרספקטיבות חדשות (קובץ):
מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ,ירושלים; מכון טאובר ,אוניברסיטת ברנדייס ,בוסטון,
118-146 , 1220
שלמון יוסף ,דת ולאומיות בתנועה הציונית בראשיתה ,ציונות :פולמוס בן זמננו ,קרית
שדה בוקר  :הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,תשנ"ז .1220
עמוד 700-704
שלמון יוסף ,ציונות ודת :עימותים ראשונים ,קובץ מאמרים ,הספריה הציונית1226 ,
שלום גרשום ,הצהרת אמונים לשפה שלנו ,מכתבו של גרשום שלום לפרנץ רוזנצוויג
 , 60.6.1260עם עובד 1252 ,עמ' 82-06
שנהב יהודה ,היהודים הערבים ,לאומיות דת ואתניות ,הוצאת אופקים6667 ,
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נספח מתודולוגי – ניתוח סקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה:
התרשימים המוצגים לאורך העבודה ,הם פרי פילוח מחודש של תוצאות  0סקרים של
המכון הישראלי לדמוקרטיה מהשנים  :6662-6618סקר אמונות של מכון גוטמן ,מבית
המכון הישראלי לדמוקרטיה ,שהופק עבור ארגון בית אביחי בשנת  6662ו'מדדי
הדמוקרטיה' של המכון הישראלי לדמוקרטיה לשנים .6611-6618
ברצוני להודות למכון הישראלי לדמוקרטיה על שהעמיד לרשות הציבור את התוצאות
הגולמיות של הסקרים השנתיים שלהם ,מה שאפשר לי לפלחם ולהציגם מחדש
בעבודה זאת.
טיוב הנתונים:
לצורך המחקר הנוכחי נלקחו בחשבון תשובות הנשאלים ביחס לארבעת הקריטריונים
הבאים:
הזדהות כיהודי –היות ותחום עיסוקו של מחקר זה הוא בתפיסת הזהות של
.1
יהודים ישראלים ,תנאי סף להיכללות בפילוח תשובות הנשאלים ,הינו אימות
השתייכותו של הנשאל לקולקטיב היהודי (הסקרים כולם הופנו לתושבי ישראל כך שמי
שהשיב כי הוא יהודי הרי שהוא גם יהודי ישראלי).
מקום לידה ידוע – על מנת לשייך את הנשאלים לקבוצות הזהות ה'מזרחי'
.6
וה'אשכנזי' ,השתמשתי בשאלת הזיהוי החוזרת על עצמה בכל השאלונים ,בדבר מקום
לידתו של הנשאל( ,ולגבי נשאלים ילידי הארץ ,במקום הולדת הוריו) .במחצית
מהסקרים הופיעה שאלת זיהוי נוספת בה נתבקש הנשאל להצהיר על זהותו העדתית.
בחרתי להשתמש בשאלת המוצא כקריטריון לשיוך לקבוצות הזהות גם בסקרים אלו
וזאת משני טעמים:
א .נמצא כי קיים מתאם גבוה בין מוצא מדווח לבין הזדהות עדתית
ביקשתי לשמור על עקביות ואחידות באופן פילוח הסקרים.

17

ולאור זאת,

ב .היות והזדהות כמזרחי/אשכנזי יש בה לא רק הצהרה על מוצא אלא גם הצהרה על
שיוך לקבוצה סוציולוגית  ,הרי שעל מנת לנטרל את ההטיות האפשריות במקרים
בהם ישנה חוסר הלימה בין המוצא לשיוך הסוציולוגי ,הרי שמצאתי במוצא המדווח
קריטריון אמין יותר לשיוך העדתי של הנשאלים.
לאור זאת ,נשאל אשר אין לנו מידע אודות מקום לידתו ,הושמט מהסקר שכן לא ניתן
לסווגו על בסיס מוצא עדתי כלל.
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בסקר הגדול ביותר מ 54% ,6662מאלו שסווגו כאשכנזים על בסיס המוצא העדתי המדווח שלהם ,הזדהו
כאשכנזים במענה לשאלה אודות זהותם העדתית ו 21%מאלו שסווגו כמזרחיים על בסיס המוצא העדתי המדווח
שלהם הזדהו כמזרחיים.

06

.7

מקום הלידה של אחד ההורים לפחות ידוע -לגבי נשאלים ילידי הארץ ,יש לנו

צורך לדעת מהי מדינת המוצא של ההורים ,שכן הנחת העבודה של מחקר זה היא כי
דפוסים של ת פיסת הזהות הלאומיות היהודית בקרב העולים לארץ ,מונחלים מאב
(ואם) לבן (ולבת) ולכן ,וכי לפחות בכל האמור לבני הדור הראשון ילידי הארץ ,הרי שיש
לראות בהם כ'מזרחיים'' /אשכנזים' בדומה להוריהם( 18הקריטריונים הפרטניים לסיווג
יפורטו להלן) .ממילא ,ככל שמדובר בנשאל יליד הארץ ,במידה ואין לנו מידע לפחות
לגבי מוצא אחד מהוריו הרי שאין לנו יכולת להכריע האם הוא בן דור ראשון בארץ אם
לאו ,ולסווגם בהתאם על בסיס מוצא עדתי .אשר על כן ,נשאלים אלו הושמטו אף הם מן
הפילוח הנוכחי.
.4

מוצא עדתי לא מעורב -בני דור ראשון בארץ ממוצא מעורב ,דהיינו שאביהם

מזרחי ואמם אשכנזית או להפך הושמטו מן הסקר .זאת בשל העובדה שאין
בתשובותיהם בכדי ללמד על הדומה והשונה בין מזרחים לאשכנזים בנושאים הנידונים
מחד ,ומאידך הם אינם קבוצה גדולה דיה בכדי להעמידה כקטגוריית ביניים בין שתי
הקבוצות הזהות הללו.19
סיווג הנשאלים לשיוך עדתי:
הנשאליים סווגו לשלש קבוצות זהות:
 .1קטגוריית 'מזרחי':
א .מי שעלו ארצה ממדינות אפריקה או אסיה 20למעט בריה"מ.
ב .מי שלפחות אחד מהוריו הוא מזרחי על פי סעיף א' (למעט מי שההורה השני
שלו מוגדר כאשכנזי אשר במקרה זה הושמט מהפילוח)
 .6שוייכו לקטגוריית 'אשכנזי':
ג .מי שעלו ארצה ממדינות אירופה לרבות מדינות ברית המועצות לשעבר,
אמריקה אוסטרליה ודרום אפריקה
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ד .מי שלפחות אחד מהוריו הוא אשכנזי על פי סעיף ג' (למעט מי שההורה השני
שלו מוגדר כמזרחי אשר במקרה זה הושמט מהפילוח )
 .7שויכו לקטגורית 'דור שני ומעלה בארץ':
ה .מי שנולד בארץ ושני הוריו אף הם נולדו בארץ
18

יהודים שאינם ילידי הארץ ובני הדור הראשון יליד הארץ נוטים להזדהות על בסיס מוצא עדתי בשיעורים דומים:
(  50%ו 56%ביחס לאשכנזים ,בהתאמה ו 26%ו 21%ביחס למזרחיים ,בהתאמה – בסקר מ)6662
19
שיעורם נע בין  1-6%במדגמים השונים.
20
בסקרים מ 6662-6616בהם הנסקרים נשאלו אודות מדינת המוצא ולא יבשת ,נעשו תיקוני גבולות ליבשות על מנת
להגדיל את המתאם בין מוצא מדווח לבין הזדהות עדתית ,באופן הבא :ביבשת אסיה נכללו גם יוצאי מדינות
טורקיה וגאורגיה ומדינות הבלקן בהם היו בעיקר קהילות ספרדיות :יוון ובולגריה.
21
בסקרים בהם נשאלו אודות מדינה ולא יבשת התבצעו תיקוני הגבולות הבאים :מדינות דרום אמריקה וצרפת
הושמטו בשל קיומם של קהילות ספרדיות ואשכנזיות כאחד.
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קבוצת זהות זאת משמשת כ'קבוצה שיורית' לשתי הקבוצות הזהות העיקריות
הנידונות בעבודה זאת והיא נועדה לתת אינדיקציה לגבי 'שיווי המשקל' בין שתי
תפיסות הזהות הלאומית בקרב 'דור העתיד' של היהודים הישראלים.
קבוצה זאת פולחה לצורך חלק מהניתוחים לשתי תתי קבוצה:
 .1בן דור שני ומעלה בארץ ,המזדהה כמזרחי:
ו .מי שנולד בארץ ושני הוריו אף הם נולדו בארץ והוא מזדהה כ'מזרחי-ספרדי'
 .6בן דור שני ומעלה בארץ ,המזדהה כאשכנזי:
ז .מי שנולד בארץ ושני הוריו אף הם נולדו בארץ והוא מזדהה כ'מזרחי-ספרדי'
הבהרות:
 ההחלט ה לשייך הן את מי שלא נולדו בארץ והן את בני הדור הראשון בארץ
לקטגוריה משותפת של 'מזרחי''/אשכנזי' נסמכת במידה רבה התאמה
הסטטיסטית שבין מוצא הוריהם של בני הדור הראשון בארץ לבין הזדהותם
העדתית שלהם עצמם.
 ההחלטה לסווג גם מי שאחד מהוריו עלה ארצה וההורה השני שלו יליד הארץ על
בסיס מקום הולדת ההורה העולה ,מתבססת על שיעורי ההזדהות הגבוהים של
22
אוכלוסייה זאת על בסיס מוצא העדתי של ההורה העולה.
 מי שהוא ושני הוריו נולדו בארץ ,לא שויך לקבוצות הזהות המזרחי והאשכנזי,
בשל העובדה שהסקרים לא מאפשרים לשייך קבוצת נשאלים אלו על בסיס מוצא
מדווח אלא אך ורק על בסיס הזדהות עדתית שכן מקום הולדת הסב והסבתא לא
נשאלו באף סקר .למרות שבמחצית מהסקרים ידועה לנו הזדהותם העדתית של
בני הדור השני ומעלה ,וניתן לשער כי בדומה לבני הדור הראשון בארץ גם לגבם
קיים מתאם גבוהה בין מוצא אבות אבותם להזדהותם העדתית ,מטעמי זהירות
ועל מנת שלא לערב נשאלים 'ממוצא עדתי' עם נשאלים 'המזוהים עדתית' הוחלט
כי בני הדור השני ומעלה ילידי הארץ ישמשו בעבודה זאת כ'קבוצה השיורית'
אשר יש בה בכדי ללמד על הפערים בין התפיסות של שתי קבוצות הזהות
המובהקות לבין הקבוצה שבה חברים מי שעיצב את תפיסת הזהות הלאומית שלו
במרחק  7דורות מקום המדינה .אומנם אין להסיק מכך כי לגבי קבוצה זאת
המוצא העדתי איננו משפיע על תפיסת הזהות הלאומית ,העבודה מראה כי ההפך
הוא הנכון ,בחלק מהשאלות שפולחו בעבודה זאת נוספה אבחנה בין עמדותיהם
של בני דור שני ומעלה י לידי הארץ המזדהים כמזרחים/אשכנזים לבין ה'מזרחים'
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בסקר מ 04% :6662מבני הדור הראשון בארץ אשר אחד מההורים שלהם ממוצא מזרחי או אשכנזי וההורה
השני שלהם ילד הארץ (או שאינו ידוע) הזדהו על בסיס המוצא העדתי של ההורה שאיננו יליד הארץ.
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וה'אשכנזים' ונמצא כי הראשונים קרובים יותר לתפיסות של הקבוצות העדתיות
איתם הם מזדהים יותר מאשר אחד לשני.
 בני דור שני ומעלה בארץ שאינם מזדהים כמזרחים/אשכנזים; בין אם הזדהה
כגם-וגם או לא זה ולא זה או לסרב להשיב – נכלל כחלק מה'קבוצה השיורית'
לגבי ההשוואה בין מזרחים לאשכנזים (קבוצה  )7אך לא נכלל בפילוחים
המשווים בין מזרחים ואשכנזים לבני דור שני ומעלה בארץ המזדהים כמזרחים
או אשכנזים (קבוצות  4ו )8ובינם לבין עצמם.
אחידות בפילוח ובהצגתם:
להלן יוצגו הסוגיות בהם היה צורך לייצר אחידות באופן פילוח תשובות הנשאלים
והנימוקים לשיטות ההאחדה שנבחרו:
א.

מוצא על בסיס מדינה /יבשת -בסקרים משנים  6662,6611-6616נשאלו הנסקרים

אודות המדינה בה נולדו הם ושני הוריהם ,ואילו בשנים  6617-6618נשאלו אודות
היבשת בה נולדו הם והוריהם בלבד .על מנת להיות מדויקים ככל שניתן ,לצורך הפילוח
של הסקרים בהם הזיהוי היה על בסיס מדינות מוצא ,נעשו 'תיקוני גבולות' ליבשות
אסיה אפריקה ואירופה (כאמור לעיל) כך שיתאמו ככל שניתן את קיבוצי עדות
הספרדים מזה והאשכנזים מזה (התאמות אלו הוכיחו את עצמם בהגדלת שיעור
ההתאמה בין המוצא המדווח להזדהות) .יבשות דרום אמריקה ואוסטרליה וכן מדינות
דרום אפריקה וצרפת הושמטו מן הסקר בשל העובדה שהיו בהם קהילות הן של
ספרדים ואשכנזים (הדבר נתמך בשיעורי הזדהות מעורבים של יוצאי מדינות אלו).
בסקרים בהם ידועות היבשות בלבד ההתבססות נעשתה על בסיס החלוקה היבשתית
שאימצו הסוקרים.
בני דור ראשון סיווג על בסיס מוצא הורה אחד לפחות -בסקרים מהשנים
ב.
 6662,6611-6616נשאלו הנסקרים הן אודות מוצא אביהם והן אודות מוצא אימם,
בסקרים המאוחרים יותר בין  6617-6618הם נשאלו אודות מוצא אביהם בלבד .גם כאן,
ביקשתי להתבסס על המידע המדויק ביותר כאשר הוא קיים וככל שאיננו קיים
להתבסס על המידע הקיים ככל שהוא אמין דיו .לכן ,נעשתה בדיקה ולפיה התברר כי
ישנם שיעורי הזדהות דומים לשיוך עדתי על בסיס מוצא האם לעומת מוצא האב .23היות
וכך ,הוחלט כי ככל שידוע לנו אודות הורה אחד בלבד של יליד הארץ .הרי ששיוכו
העדתי יתבסס על זהות ההורה שידוע לנו .ככל שידועה לנו זהות שני ההורים ,הרי
שהזהות העדתית 'גוברת' על זהות צברית של ההורה האחר (כפי ששיעורי ההזדהות
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נמצא כי שיעורי ההזדהות אצל אלו שמוצאם העדתי נגזר ממוצא אימם (היות והאב הוא יליד הארץ או שמוצאו
אינו ידוע) דומה לשיעורי ההזדהות של אלו שמוצאת העדתי נגזר ממוצא אביהם (היות ואימם היא ילידת הארץ או
שמוצאה אינו ידוע)  06%לעומת  06%הזדהות שווה למוצא אצל אשכנזים ו 05%לעומת  56%אצל מזרחים .מבוסס
על סקר ,6662
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מלמדים כאמור בהערה  0לעיל) אך במקרה של זהות עדתית מעורבת (מזרחי ואשכנזי)
הנסקר הושמט מן הסקר.
הצגה גרפית – היות וחלק גדול מהשאלות שנמצאו רלוונטיות למחקר זה ,חזרו
ג.
על עצמם במספר סקרים ובכדי להימנע מבחירה סלקטיבית של תוצאות הסקרים כל
שאלה שהופיעה ביותר מסקר אחד יופיעו הממצאים מכלל הסקרים בהם נשאלה
השאלה באופן מצרפי ,למעט במקרים בהם נוסח השאלה השתנתה לאורך השנים,
במקרים אלו ,יוצגו התוצאות מכל סקר בנפרד.
להלן פירוט התצפיות שנכללו/הושמטו מן הפילוח הנוכחי:
שם הסקר

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

מכון גוטמן
6662
מדד
הדמוקרטיה
6611
מדד
הדמוקרטיה
6616
מדד
הדמוקרטיה
6617
מדד
הדמוקרטיה
6614
מדד
הדמוקרטיה
6618
שם הסקר

מכון גוטמן
6662
מדד
הדמוקרטיה
6611
מדד
הדמוקרטיה
6616
מדד
הדמוקרטיה
6617
מדד
הדמוקרטיה
6614
מדד
הדמוקרטיה
6618

גודל
המדגם
הבסיסי

אינם מזדהים
כיהודים
(קבוצה דתית
או לאומית)

לא מסרו
את מקום
לידתם

ילידי
הארץ
שלא
מסרו את
מקום
לידת
הוריהם

מוצא ממדינות
בהם ישנם קהילות
מעורבות

מוצא מעורב
(לבני דור
ראשון בלבד)

סך הכל
תצפיות
משתתפות
בפילוח

סקר זה יועד
מלכתחילה
ליהודים
בלבד

22

8

95

66

2612

1200

196

5

5

24

11

959

1019

199

8

18

13
27
בסקרים אלו נשאלה שאלה אודות
יבשת המוצא של הנשאל ואביו בלבד

1000

200

14

24

762

1008

185

38

16

769

1017
גודל
המדגם
הבסיסי

188
אינם מזדהים
כיהודים
(קבוצה דתית
או לאומית)

14
לא מסרו
את מקום
לידתם

21
ילידי
הארץ
שלא
מסרו את
מקום
לידת
הוריהם

2803

מוצא ממדינות
בהם ישנם קהילות
מעורבות

מוצא מעורב
(ידוע לגבי בני
דור ראשון
בלבד)

754

794
סך הכל
תצפיות
משתתפות
בפילוח

סקר זה יועד
מלכתחילה
ליהודים
בלבד

1%

0%

3%

2%

93%

100%

16%

0%

0%

2%

1%

80%

100%

20%

1%

2%

1%
3%
בסקרים אלו נשאלה שאלה אודות
יבשת המוצא של הנשאל ואביו בלבד

100%

20%

1%

2%

76%

100%

18%

4%

2%

76%

100%

18%

1%

2%

78%

100%
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74%

