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SUMMARY 
 
A Jewish - Israeli Identity Outside Israel: The Israelis in Amsterdam as a case 
study /   Shirley Avni 
 
 
This study explores the motives and experiences of secular Israeli immigrants 

and how their presence outside the state of Israel influences their Israeli and 

Jewish identities. The situation will be extensively examined with  the case of the 

Israelis in Amsterdam, on which the research’s assumptions and conclusions will 

be the focus.    

Based on the theory by Herman (1972:14) who claimed that : “A person who has 

a certain ethnic identity is aligned with members of a particular group and at the 

same time marked off from members of other groups”, it was assumed that 

Israeli immigrants in the Netherlands would embrace the “marking off” approach. 

Living for the first time in a non-Jewish environment would make them be more 

aware and conscious of their Jewish identity than in the past, when they still lived 

in Israel. Accordingly, they would demonstrate a higher rate of religious 

observance as well as a stronger self-defined religiosity. In addition, the 

“alignment” approach would be realized both by affiliating with the Dutch Jewish 

community and its different organizations as a formative Jewish identity factor, as 

well by affiliating with other Israeli immigrants through organization on an ethnic-

Israeli level as a formative Israeli identity factor.  

 

An attempt to examine these assumptions was made by means of a 

questionnaire, interviews with both sides; the Dutch- Jewish and the Israeli and 

by personal experience. In addition, in order to get a better and a deeper 

understanding of the subject, the following subjects were elaborately explored: 

the meaning of “identity” in general and “Jewish identity” in particular; Israeli 

identities and secular Jewish Israeli identity in Israel; patterns and motives for 

migration in general and in the Israeli context; and finally, the identity of Israeli 

immigrants abroad. 
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The findings of the study revealed that firstly, research subjects have 

demonstrated a stronger Jewish identity only in the aspect of religious 

observances, in particular, those that can be fulfilled in the domestic sphere. In 

addition, participation of Israeli children in activities that are provided by the 

Jewish community was proven to preserve a Jewish identity. A stronger self-

defined religiosity was not proven. Secondly, while integration between the 

Israelis and the Jewish community does not occur, this is not the case for the 

research subjects with a Dutch-Jewish partner or the group of Israelis who have  

lived  many years in the Netherlands. Thirdly, it was revealed that Israelis keep a 

strong Israeli identity on the personal level or in taking part in different Israeli 

activities but only on a non-regular or non-obliging basis ,and not to the extent of 

developing an active ethnic Israeli community in Amsterdam.  

 

On the basis of these findings, it has been concluded that 1) Within the study 

population, migration can lead to religious identity formation, or “marking off” 

behavior in certain aspects, especially among families with children. While living 

outside of Israel, secular Israeli immigrants become more aware of their religious 

identity, since it is more obvious as it was in Israel. 2) migration does not 

contribute to “alignment” or affiliation of the Israeli Immigrants with the local 

Dutch Jewish community mainly due to an inferiority complex and cultural-social-

religious-mental differences between the two groups. The case does not apply to 

the subjects with a Dutch-Jewish partner or Israelis who live many years in the 

Netherlands. 3) Israelis do not “align” or associate with other Israelis in order to 

construct an active Israeli community in Amsterdam. This tendency can be 

explained both by the concept of “community” which is not familiar within the 

Israeli society as well by the inferiority complex, in this case also, of the Israeli 

immigrants; They see themselves as temporal in Holland and would like to return 

one day back to Israel, and in addition, they are revolted from other Israeli 

immigrants so that there is no reason to organize. 
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 דברי מבוא: חלק א

 

 דברים אישיים: פתח דבר
 

של בחינה ותהייה לגבי  יהתחלתי בתהליך אינדיווידואל, שנים 2-לפני כ, גירתי להולנדעם ה

 . וקבלת תובנות חדשות לגבי זהותי היהודית והישראלית במציאות החדשה, קורותיי פה

ומטבע הדברים תמיד , בישראל סיימתי את לימודיי בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה

מתוך . תרבויות וחברות שונות, היבטים אנתרופולוגיים, סיטואציות חברתיות, התעניינתי באנשים

באוניברסיטת  הגעתי ללמודים בחוג ללימודי תרבויות יהודיות, סקרנות ועניין לגבי נסיבות חיי

 שכן במסגרת לימודים זו נתאפשר לי להעמיק ולחקור את נושא הגירת ישראלים, אמסטרדם

נושא שדי נזנח בספרות , הולנדהגירה וזהות של ישראלים ב, פיובאופן ספצי, ל"וזהותם בחו

 .המחקרית

ואני שמחה על ההזדמנות , בחרתי לכתוב תזה על חיי ונסיבותיהם שהשתנו ,למעשה 

 .ולקבל מענה לשאלות שהעסיקו אותי מאז הגעתי להולנד ,שנתאפשרה לי לחקור נושא זה

 

וכלל בילוי שעות ארוכות הן בספריית , מקיףתהליך איסוף החומר לכתיבת העבודה היה ארוך ו

עברית בה ניתן למצוא חומרים רבים ב, אוניברסיטת אמסטרדם והן בזו של אוניברסיטת חיפה

דבר שהיווה עבורי חוויה אינטראקטיבית  ,כלל תהליך זה ראיונות, בנוסף. שנכתבו בנושא

 .מאתגרת ומעניינת

חלק מיעדי מחקרי הייתה קבלת ; ו קשייםאיל-במהלך איסוף החומר נתקלתי באי, עם זאת

מנת להכיר -זאת על, תמונה דמוגראפית עדכנית לגבי אוכלוסיית הישראלים הגרים בהולנד

מכיוון , משימה זו הייתה קשה במיוחד עבורי. בצורה טובה יותר את אוכלוסיית המחקר

 ,קלתי בדלת נעולהנת, שבמרבית הארגונים או המוסדות הפוטנציאליים שיכלו לעזור לי בעניין

. או שטענו כי אין ברשותם נתונים אלו ,לעיתים הפנוני ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ההולנדית

נאלצתי במחקרי להתבסס על מספר נתונים מצומצם אותו אכן קיבלתי מהלשכה , לפיכך

והשאר מן המחקר הדמוגראפי שנעשה לגבי ישראלים  ,המרכזית לסטטיסטיקה ההולנדית

 (.Kooyman & Almagor, 1996)ני יותר מעשור בהולנד לפ

 

ארצה להודות למספר אנשים שעזרו לי להוציא לאור פרויקט זה בן , לפני שאפרוס את דבריי

 .השנה
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בזמנים קשים , שליוותה אותי לאורך הפרויקט, ברצוני להודות לפרופסור עתליה ברנר, ראשית

בה , שפת אימי, פשרה לי לכתוב בעבריתובמיוחד על כך שא, התמיכה, על העצה, וטובים יותר

 .יכולה אני לבטא את עצמי בצורה הטובה והברורה ביותר

, העידוד, על התמיכה, אברהם אבני, וכן גם לאבי, הטלילה אבני על העזרה בהגה, לאימי תודה

ועל שהיו מוכנים בכל עת ועת להגיע לספריית אוניברסיטת חיפה על מנת להוציא עבורי , והעזרה

תודה גם כן על התמיכה לאורך השנה , רישרד אנסל, לבן זוגי. להם נזקקתירים בעברית חומ

 . האחרונה

 .השיחה הטובה והמוכנות לעזור ולעוץ עצה בכל עת, תודה על העידוד, בי'ר יניב חג"ד

בה השתמשתי לריכוז וניתוח , צלר על העזרה עם התוכנה הסטטיסטית-נטלי דוידי, לחברתי

ת הסיכום תודה על העזרה בהגה, רן דברה מסרקא, מאריזונה דודתי-בת .תוצאות המחקר

 .באנגלית

תודה על העזרה הרבה בגישה למאמרים , עובדת ספריית אוניברסיטת חיפה, הגברת נעמה חזן 

תודה לכל המרואיינים והמרואיינות על שהקדישו לי מזמנם היקר , ולבסוף. וספרים בספרייה

 .הרלוונטית לקבלת תמונה שלמה וכוללת של הדבריםוסיפקו לי את האינפורמציה 
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 בעקבות סיפור אישי: מבוא
 

, בהולנד שנים 2-מזה כ כיום אני גרה. חייתי בעבר בישראל, חילונית-יהודיה ,הכותבת,אני

אופן טבעי לתהייה באותי הדבר הוביל . הולנדי-זוגי היהודי-אליה הגעתי בעקבות בן ,אמסטרדם

 .בנושאי סטאטוס וזהותולשאילת שאלות 

המצוי באופן טבעי במהות הקולקטיבית של  ,מאליומובן  נתון, ייתה זהותי היהודיתבישראל ה 

העלה  ,דבר אשר היה בו שמץ של יהדות ומסורת  -עוד ארחיק לכת ואומר. המדינה בה חייתי

בה התעמתי עם עצם זהותי היהודית הייתה הפעם הראשונה  ,למעשה. בפני גיחוך של זלזול

אלו או אחרים נכתב  ישבו במסגרת תיאורי ,כאשר חברי הקריא לי מכתב אותו הוא כתב לאימו

 ". יהודיה"לגבי שאני 

לוקחת חלק באותן פעילויות וטקסים דתיים . החיה בגלות כחלק ממיעוט יהודי ,"יהודיה"כיום אני 

אני חברה בקהילה . ינן מחויבות מציאות בישראלפעילויות שאשונים אשר בעבר היו עבורי 

, כאשר הדבר כולל בין היתר עבודה במסגרת הקהילה ,היהודית ונמצאת עימה בקשר קבוע

 . קשרים חברתיים ולקיחת חלק בפעילויותיה ואירועיה השונים

 נאלצתי בנוסף להסתגל לעובדת היותי, במסגרת תהליך ההסתגלות לסביבה ההולנדית

הדבר הוביל לתהייה . החיה מחוץ למדינת ישראל ,"ישראלית למחצה"או " ישראלית לכאורה"

לגבי הקיום של  -ובאופן פרטני יותר ,לגבי הנושא המורכב של להיות ישראלי מחוץ לישראל

הישראלי מחוץ לישראל כחבר בקהילתו הישראלית או כחבר במסגרת הקהילתית היהודית 

 . הרחבה יותר

כשבבסיסו אדון בעניין זהותם היהודית והישראלית , הייתי רוצה לבחון סיפור אישיבמחקר זה 

זור כשכמקרה מבחן אתמקד בישראלים בא ,מחוץ לישראלחילונים של מהגרים ישראלים יהודים 

 זהותם ,בהתאם למקרה האישי שלי, השאלה המתעוררת מן העניין הינה האם. אמסטרדם

ובאופן יותר , בעקבות המעבר למדינה החדשה תחזקתשל המהגרים הישראלים היהודית 

 יתקיימוהאם , בנוסף? ת קיום מצוות דתיותמידשינוי בהגדרתם הדתית ו יחול האם כעת, פרטני

באיזו מידה תהיה שמירה על הזהות ? וארגונים יהודיים שונים תוהיהודיות קשרים עם הקהיל

 ?אותה זהות רקעעל  תקהילתי-אתניתוהאם תהיה התארגנות  ,האתנית הישראלית

 

שהשתמש במושגים ( 1173)כבסיס תיאורטי להנחת המחקר אשתמש במחקרו של הרמן 

"alignment=( " התאמה )ו- "marking off=( "מחיקה )בדיונו לגבי זהות יהודית ישראלית .

 : הרמן הגדיר את שני המושגים באופן הבא
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“Identity implies both sameness and uniqueness. A person who has a certain 

ethnic identity is aligned with members of a particular group and at the same 

time marked off from members of other groups.”  (Herman,14) 

 

מרגישים צורך בקשר חזק עם קהילות יהודיות הרמן מצא במחקרו כי רובם של הישראלים 

. ומרגישים שמה שמשפיע על יהודי במקום מסוים בעולם משפיע על יהודים בכל מקום ,בגולה

עם יהודים אחרים הינה גורם חשוב בתוך הזהות היהודית של   "(alignment" )"התאמה"אותה 

ריטי כדי להבין יהודים החיים כק"( marking off" )"מחיקה"הרמן רואה את תהליך ה. ישראלים

ואותו , יהודים בגולה מודעים לגבי שונותם מהתרבות הדומיננטית, בתור מיעוט. מחוץ לישראל

הוא גורם חשוב ומשמעותי בזהותם  ,מתוך אותה התרבות הדומיננטית" מחיקה"תהליך של 

 . היהודית

 marking"ותה גישת ה יאמצו את א באמסטרדם הנחת המחקר אם כן הינה כי מהגרים ישראלים

off "-יטו להיות יותר מודעים וערים לגבי זהותם הם , יהודית-במסגרת החיים בחברה הלא

וכן  בהתאם לזאת הם יפגינו שמירת מצוות רבה יותרו, בעת שגרו בישראל ,מבעברהיהודית 

הן על  ,alignment”"-תובא לידי ביטוי גישת ה, בנוסף. 1שינוי בעוצמת ההגדרה העצמית הדתית

והן על  ,כגורם מעצב זהות יהודית ולארגוניה השוניםההולנדית ת לקהילה היהודי התחברות ידי

כגורם המעצב  -ישראלי-באמצעות התארגנויות על בסיס אתני, התחברות לישראלים אחרים ידי

 .זהות ישראלית

 

אותו מצאתי רוב החומר המחקרי ; מערב אירופהמדינות לא הרבה ידוע לגבי הגירה ישראלית ל

שלגביה את מספר , בהולנד -התמקד בהגירה ישראלית לצפון אמריקה ופחות באירופה או בפרט

 . החומרים שנכתבו בנושא ניתן למנות על אצבעות יד אחת

לבחון לעומק את תמונת המצב של מהגרים , ראשוני למדי, יעשה ניסיון, בעבודה זאת, לפיכך

האזור בו התמקדתי במחקרי הינו . ישראליות והיהודיותישראלים בהולנד מבחינת זהויותיהם ה

בעיקר בגלל הנגישות הפיזית הקלה עבורי לאוכלוסיית המחקר שרוב רובה , אמסטרדם וסביבתה

 .מרוכזת ממילא באזור זה

שיכלו לתת לי תמונה רחבה לגבי נושא הגירתם  ,במשך מספר חודשים אספתי חומרים שונים

. טיעוניספרים וקטעי עיתונות עליהם אבסס את , מאמרים, ללםוזהויותיהם של ישראלים שבכ

                                                 
1
ה /ראי. בי זהות דתיתכמרכי( Levi, Levinsohn & Katz, 2004)לוינסון וכץ , שני הפרמטרים הללו מוצגים במחקרים של לוי  

 92-03הרחבה בעמודים 
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הולנדי והצד הישראלי וכן -ראיונות ושיחות אקראיות עם הצד היהודי, שחיברתי 2באמצעות שאלון

 . נעשה ניסיון לבחון לעומק ובאופן מעשי את הנחות המחקר ,התנסותי האישיתעל סמך 

מבנה העבודה הוא בצורת , ומעמיקהמנת להתחקות אחר הדברים בצורה סיסטמית -על

בתיאוריות ובמחקרים , וכולל דיון בהגדרות, בחינת הדברים מן הכלל אל הפרט, כלומר,"משפך"

משמעות הדבר הינה כי . עוסק המחקר הםאשר ישמשו לי להבנת הנושא והמשתנים העיקריים ב

לאחר מכן תהייה , טבפר" זהות יהודית"בכלל ו" זהות"בתחילת הדברים יהיה ניסיון להגדרת 

, בהמשך, התמקדות בבחינת זהויות ישראליות וכן זהות ישראלית יהודית חילונית בישראל

עד לזהותם של מהגרים  ,דפוסיה וסיבותיה באופן כללי ובקונטקסט הישראלי ,התיבחן הגיר

 .כשלבסוף ההתייחסות הינה לגבי זהותם של ישראלים חילונים בהולנד, ל"ישראלים בחו

 :העבודה מובנית באופן הבא, פירוטליתר 

 

זהות "ו" זהות"בחרתי להציג את ההגדרות השונות והרבות למונחים 1בתחילתו של פרק 

אלא להראות  ,ים מגוונותניתן להגדיר מונחים אלו בדרכששלא רק  ,להראות בכוונתי". יהודית

מבלי להיכנס לעומקה של כל אחת . ומשתנה על ציר הזמן והמקום עניין דינאמישזהות היא 

אין לדבר על זהות יהודית אחת , 31-בתחילת המאה ה ,אנסה להראות שכיום, ואחת מן הזהויות

תהיה  מגוון זהויות שחלקן חופפות וחלקן לאאלא על , כפי שהיה הדבר בעבר, הומוגנית

המשקפת גם היא את הדינאמיות של הזהות  ,התייחסות לתופעה של יהדות אינדיווידואלית

בסוף הפרק זה ". חומר ביד היוצר"היהודית וכן את העובדה שזהות יהודית כיום הינה כמעין 

אלא שניתן לדבר גם על המרכיבים , אנסה להדגים כי לא רק שניתן כיום לדבר על מגוון זהויות

 . השונים של כל זהות וזהות

 

פרק זה לכשעצמו גם כן בנוי מן . הודית של ישראלים בישראליתמקד בנושא זהותם הי 3פרק 

תחילה . הכלל אל הפרט וזאת על מנת להבין את הנושא לעומקו ואת הרקע להתפתחות הדברים

, השונות בעמדותיהן כלפי נושאים שונים של דת, אתייחס למגוון הזהויות הקיימות כיום בישראל

-את הקונטקסט של הזהות הישראלית היהודיתהמטרה הינה להראות . תרבות וחברה, מדינה

שכן לא רק שניתן , וכן להדגים את השונות שבזהות הישראלית, בה תעסוק עבודה זאת, חילונית

, בשלב הבא. אלא גם על מגוון זהויות ישראליות, לדבר כיום על מגוון זהויות יהודיות בעולם

בנושא מהי אותה זהות ישראלית  אתקדם צעד נוסף קדימה ואנסה להבין בעזרת חוקרים שעסקו

 הן בתיאוריה -יהודית של חילונים -וכיצד באה לידי ביטוי זהותם הדתית המהם מאפייני, חילונית

                                                 
2
 4ה נספח מספר/ראי  
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אערוך בדיקה לגבי משקלה של הזהות היהודית לעומת משקלה של זו  ,בהמשך. והן בפרקטיקה

ל הדינאמיקה של שתי וזאת במטרה לנסות ולקבל הבנה טובה יותר ש ,הלאומית בקרב חילונים

אנסה להדגים את  ,ידי התייחסות לנושאי דת ומדינה-על, לבסוף. הזהויות הללו בקרב ישראלים

, דבר הבא לידי ביטוי בהתרחקותם של החילונים מהדת, המתח הקיים כיום בין חילונים ודתיים

 .ו הלאומיתישראלים רבים רואים את זהותם היהודית דרך ז, למרות כי מסתבר שבסופו של דבר

 
ובהמשך , באופן כלליה תחילה אעסוק בתופע. אבחן את תופעת ההגירה וגורמיה 2בפרק 

הוצגו מגוון הזהויות הקיימות כיום  3בעוד שבפרק . ל"בנושא הגירת ישראלים לחו תמקדא

בפרק זה תיערך התחקות אחר , בישראל והייתה התמקדות במאפייני הזהות החילונית

וזאת תוך העמקה בתופעות ובגורמים הקיימים בישראל  ,ות הישראליתהתהפוכות שעברה הזה

לאחר  .נושא ההגירה מישראלאותה הזהות ועל המשפיעים על  ,32-ובעולם החל מסוף המאה ה

לבסוף אציג . מכן יובאו לדיון דפוסי הגירה המקובלים כיום בעולם ובקרב מהגרים ישראלים בפרט

 ".ירידה"וכן את הבעייתיות שבמושג  נתונים כמותיים של ההגירה מישראל

 
וכיצד  ,תיבחן לעומק סוגיית התנסותם של מהגרים ישראלים במבחר ארצות מערביות 5בפרק 

יבדקו מספר . נוכחותם מחוץ למדינת ישראל משפיעה על זהויותיהם הישראליות והיהודיות

לתית וכן שינויים התארגנות אתנית קהי, דפוסי הטמעות והשתלבות -אספקטים בנושא הכוללים

 .קיום מצוות והשתלבות במסגרת הקהילות היהודיות: דתית-בפרמטרים של הזהות היהודית

 

ובאמסטרדם , הולנדית בהולנד באופן כללי-מספר מאפיינים של הקבוצה הישראלית והיהודית

, הקבוצותלאחר מכן אציג את הפוטנציאל האינטגרטיבי של שתי . 6יתוארו בפרק , באופן ספציפי

אראה , בנוסף; (אך לא רק)כיצד הם מנותבים לצורך השגת מטרה זו  -וכן את רצונותיהן וצרכיהן

פחות ארגונים ופעילויות או ל ,כי נערכים ניסיונות מצד ישראלים בהולנד ליצור קהילה ישראלית

ישראלית וזו ניסיונות לאינטגרציה בין הקבוצה ה ,אדגים כי בסופו של דבר ,לפני סיום. לישראלים

דמויות מפתח בסוף הפרק אציג את תוכן הראיונות אותם ערכתי עם . הולנדית לא צלחו-ודיתהיה

 . הולנדי והישראלי-היהודי-ארגונים משני הצדדים של

הבא , שכן יוצגו בו תוצאותיו של ניסוי מחקרי אותו ערכתי, מהווה המשך מעשי לקודמו 5פרק 

 .של מהגרים ישראלים חילונים באזור אמסטרדםלבדוק שינויים בזהות והשתייכות 

 

וכן , אציג את המסקנות העיקריות המתבססות על תוצאות המחקר, בחלקה האחרון של העבודה

 .אדון בכמה מן ההשלכות של הממצאים
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וכיצד נוכחותם מחוץ למדינת  ,בהתנסות של מהגרים ישראליםעוסק במניעים ו, כןאם , מחקר זה

אמנם עבודתי הצנועה אינה יכולה לתרום . יותיהם הישראליות והיהודיותישראל משפיעה על זהו

אך היא שואפת לשפוך מעט אור על קהילת המהגרים , ישראלים רבות לידע הקיים לגבי מהגרים

 .חדשה ויחסיתהישראלים החיים באמסטרדם שמימדיה קטנים 
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 יהדות וזהות: בחלק 
 

  11-מהגדרות זהות כלליות עד זהויות יהודיות אפשריות ומרכיביהן במאה ה. 1 
 
 "זהות יהודית"ו" זהות"המונחים ת והגדר 1.1 

מגדיר (Webster,1983: 597)  מילון וובסטר". זהות"בספרות ניתן למצוא הגדרות שונות למונח 

זהות מנקודת מבט פסיכולוגית  .אישיות או האופי המבחינים של האדםכ" זהות"את המונח  

-הינה הקשר של האדם עם הערכים שטופחו על Brodsky,1968): (257קלינית על פי אריקסון 

 בדומה לאריקסון טען פרויד. מכנה משותף עם האחר ויוצרת ,ידי ההיסטוריה של בני עמו

(Slawson, 1971: 42) הספציפית  הזהות מהווה את הקשר של האינדיוידואל עם ההיסטורי כי

 .  של עם מסוים

וכי  ,יד מנסים לומר כי האדם אינו יכול להיות בעל זהות בתוך ואקוםנראה כי הן אריקסון והן פרו

. החברה והתרבות שאליהן האדם נולד מעצבות את המאפיינים המבחינים של האינדיבידואל

התרבות הסובבת  ידישאם האדם יתנתק מאותם הערכים שמטופחים על  ,אולי ,ניתן להסיק מכך

עד אשר הוא יוכל למצוא שוב דרך לחלוק ולהתקשר  ,תישבר תהאישי וזהותכנראה ש, אותו

יהודית -עבור ישראלים אשר עזבו את תרבותם הישראלית, לפיכך. לערכים של תרבות חדשה

 . השלכות לגבי זהותםככל הנראה תהיינה " נוצרית"שונה ו, תומגיעים לתרבות הולנדי

 

, טוענים כי כל זהות קולקטיבית מכילה ממד של סמנים (33: ב3225) חיים רפאל-ובןרפאל -בן

, אתני או אחר, דפוסי פולחן דתי: סמנים אלו יכולים להיות. המוצבים כגבול עבור הקולקטיב

 .יום ואיסורים שונים-של חיי יוםריטואלים , מאכלים ,שפה, לבושפרטי , דמויות אב משותפות

ומהות , טיב מחויבות הפרט כלפי הקולקטיב בו, תים על ייחוד הקולקטיבהסמנים הללו מאות

 ".אחר"היחס אל ה

מי  -אנסה תחילה לתת מענה לשאלה , "זהות יהודית"עוד לפני בואי לנסות ולהגדיר את המונח 

 ?למעשה נחשב יהודי

מיר אם הוא נולד לאם יהודיה או שה ,אדם יחשב ליהודי, בהתאם להלכה, מנקודת מבט דתית

הינם , נושא זה של מיהו יהודי או מהם מרכיביה של היהדות, אבל. את דתו כדת וכדין ליהדות

הידוע בשם , נערך משפט בין אוסוואלד רופייסון 1152בשנת . נושאים הגורמים למחלוקות רבות

 שכן רופייסון נולד כיהודי בזמן, צ התחבטו לגבי הנושא"שופטי  בג .םנגד שר הפני , האח דניאל

יחד עם זאת הוא עדיין . מצא מקלט במנזר ושם גם המיר את דתו לנצרות, II-מלחמת העולם ה

לאחר הגעתו לישראל דרש אזרחות ישראלית במסגרת חוק , ומכיוון שכך, החשיב עצמו כיהודי
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מעשה זיהויו של כי ל ,זהצ לגבי מקרה "בסופו של דבר קבע בג .(Herman,1972: 91) 3השבות

יהדותו של אדם נקבעת באופן . 4(13 :שם) שיח הדיאכרוני היהודילבכניסתו  תנהאדם כיהודי מו

או על בסיס היוולדות לתוך  ,אדם נולד יהודיבמידה ו ,בסיס מוצאו האתני אובייקטיבי על

יוכל האדם להזדהות מבחינה  ,ללא כניסה זו. במקרה שאדם המיר את דתו ,הקולקטיב היהודי

לא ייעשה בשל כך חבר  ,כלומר, אך הוא לא יזוהה כיהודי, סובייקטיבית עם הקולקטיב היהודי

 . בקולקטיב זה

נתונה עדיין  ,"דימיהו יהו"ההגדרה של  אך, משפטית תמציגה עמדה פוזיטיביסטיץ "בגהחלטת 

  .הפרק הבא-והרחבה בנושא תובא בראש, למחלוקת

 

ישנה  .גם כן נתקלתי במספר הגדרות, "זהות יהודית"להגדיר ולהבהיר את המונח בבואי 

רומזת שזהות יהודית הינה הדרגה ה (Gordon,1969: 174) גדרה הלקוחה מן הסוציולוגיההה

שבה האדם מתאים את עצמו לאחרים שקוראים לעצמם יהודים וכמו כן הבנתו וקבלתו של האדם 

 (352 :1111, פרגו)חברתית -הגישה הפסיכולוגית. אחרים כיהודי על ידי יהודים" מתויג"שהוא 

כחלק  ,(עליה ידובר בהרחבה בפרק הבא) ישראליתזהות מדברת באופן פרטני על זהות יהודית ו

את  ,שהגדירה זהות, ומדגישה בדומה לגישה הקלינית ,ממרכיבי זהותו האישית של הפרט

רשנות האישית של הפרט אך מדגישה בנוסף את הפ ,השפעת הסביבה על זהותו של היחיד

המשפיעים כל אחד בצורתו הוא  ,טוען כי קיימים שני הקשרים( 373: 3223) שגיא. לגבי זהותו

 : ההקשר הדיאכרוני וההקשר סינכרוני -על עיצוב זהותו היהודית של האדם

נולדים ובהן הם ידי תרבות ומסורת שלתוכן הם -מבחינה דיאכרונית בני אדם מעוצבים על"
ההקשר הדיאכרוני הוא ביטוי לכך שהאדם . ושאותן הם מפרשים בחייהם באופן מתמיד, מצויים

מבחינה סינכרונית בני אדם בונים [ ....] ידי זיקתו למסורת-שקיומו מעוצב על, "מסורתי"הוא יצור 
 ."שיר או עקיףידי הזיקות השונות עם יחידים  או קבוצות שאתם הם באים במגע י-את זהותם על

 
המהווה , גם מהגדרה זאת משתמע כי האדם אינו חי בתוך ואקום וכי זהותו מושפעת מן העבר 

 ומן,  חברתית-תרבותית-תהיסטורי, מעין נקודת מוצא ראשונית, בסיס ותשתית לבניית זהות

ל כי האדם נתק, יתכן לדוגמא .ההווה שבו מכלול ההתנסויות גורם אף לשינויים בבסיס זהותו

אותה ליבה  ,כלומר, ביהודים החיים באופנים שונים משלו וכתוצאה מכך גם זהותו תשתנה

, "קהילה היהודית"יתקל לראשונה ב, הישראלי המהגר, בהתאם לזאת. בסיסית אינה סטטית

 .5מגע עם הקהילה או השתייכות אליה יכולים גם כן לעצב זהות, ולכן

                                                 
3
 .במדינת ישראל קובע כי יהודים אשר מגיעים לישראל זכאים באופן אוטומטי לאזרחות ישראלית חוק השבות  

4
 ה הרחבה בעניין בעוד מספר פסקאות/ראי  

5
 .הדבר יבחן לעומק בפרקים הבאים  
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האחרונה שיכולה  ואת זאאמץ  ,"זהות יהודית"או " זהות"למונחים  ההגדרות שניתנו לכל תוךמ 

תוכן  את וניכר כי גם כוללת ,ל"הגרים ישראלים בחושל מ םלהיות רלוונטית לדיון בזהות

 .המדברות על השפעת הסביבה על זהותו של האדם, שהובאו שונותההגדרות ה

לפי , כבר בשלב זה. סימני היכר שוניםבדרכים שונות ועל פי  ,אם כן, זהות יהודית אפשר להגדיר

לסוגיה . מספר ההגדרות ותוכנן ניתן להסיק שזהות וזהות יהודית בפרט אינן סטטיות ואחידות

 .הבעייתית הזאת מצטרפת גם בעיית הגדרת גבולות הזהות היהודית

 

 גבולות הזהות היהודית  1.1.1

הכוונה בהצבת גבול הינה למעשה  .סוגיה נוספת בעניין הזהות היהודית הינה גבולות הזהות

". בפנים"ישנו סימון של מה ש" בחוץ"כאשר בהציבנו את מה ש, אישור של הזהות המובחנת

ניתן להרחיב את קבוצת הזהות ולשייך אליה כאלה שאינם רואים עצמם כשייכים אליה  ,לעיתים

משך המאה ב(. 355: 3223,שגיא)כאלה שמעולם לא נחשבו לחלק ממנה , או במקרה ההפוך

חלק , כדי לזהות אדם כיהודי ולקבוע את זהותו היהודית 6העשרים יהודים התייחסו להגיון הדם

למרות אותה , יחד עם זאת. מן המטרות לכך היו יצירת אחידות ושותפות גורל בקרב יהודים

 :Glenn,2002)ישנם יהודים המעדיפים שלא לשייך עצמם למסגרת הזהות היהודית " תווית"

המוכיחה שהוא יהודי , האם בהכרח הגיון הדם  ושושלתו הגנאולוגית של האדם(. 139-152

או )להצטרף  בחירתו האישית אאו שמ, היא זאת שתקבע את זהותו היהודית של האדם, הלכתי

כלומר ? הם אלו שיקבעו זאת, ל של האח דניאל"כמו במקרה הנ, לעם היהודי( שלא להצטרף

 ?לתחימת הזהות היהודיתהיכן מוצבים הגבולות 

כך שריטואלים , ריטואלים מכילים הצהרה לגבי זהותו של האדם כי, כבר הוזכר בראשית פרק זה

ביקור בפסטיבל קלייזמרים או בפסטיבל סרטים , אכילת מאכלים יהודיים, כגון קיום סדר פסח

מאותו רעיון של להבדיל  .(Eisen: 1998: 261-2) יהודיים יציינו את זהותו היהודית של האדם

בשנים האחרונות גוברת הפופולאריות של  ,קביעת הזהות היהודית בהתאם להיגיון הדם

ידי אמנים לא יהודיים ונשמעת -אשר מבוצעת על, כגון מוזיקה יהודית, ריטואלים תרבותיים

הברית קשה -בנוסף נטען כי בארצות, (Gruber, 2002)באהדה על ידי מאזינים לא יהודיים 

תופעת התערות הדדית ר של זהות יהודית וזאת בעקבות כיום את האתניות היהודית כמקולקיים 

, שכן ניתן להיווכח כיום כי מאכלים, הן של היהודים לתוך החיים האמריקאים והן בכיוון ההפוך

י "שבעבר היו יהודים באופן מובהק אומצו ע, צורות מגורים ודרכי גידול ילדים, מנהגים מסוימים

                                                 
6

 ”the blood logic“תרגום שלי למושג הלועזי  



 19 

מן הדברים ניתן להסיק כי הגבולות בין יהודים לסביבתם לא רק (. 1: 1111, ליבמן)גויים 

 ".אחר"וכי הגויים פסקו מלהיות ה, כיווני-אלא אף נעשו לחדירים באופן דו ושניטשטש

אשר יכול לגרום " נזיל"כבר בשלב זה כי ריטואלים תרבותיים או תרבות הינם נושא  ניתן לטעון

היא המידה שבה הזהות הקולקטיבית " הזדהות"הכוונה במושג . להזדהות ולאו דווקא לזהות

עד כמה הזהות היא , כלומר. התרבותיים והרוחניים של האדם, חשובה למאוויים החברתיים

 .(32: ב3225,רפאל-רפאל ובן חיים-בן)נו ואת תוכניות החיים שלנו הגורם המכתיב את אורח חיי

אדם שלא נולד . תודעתית שהאדם נוקט, טוען כי הזדהות היא פעולה רצונית( 362: 3223)שגיא 

נראה כי הזדהות הינה תנאי הכרחי . לתרבות מסוימת אך רוצה לקחת בה חלק באופן וולונטרי

גרום לשינוי בזהותו של האדם ולהפוך אותו להיות דומה שכן היא יכולה ל, לקיומה של זהות

 .לאדם שנולד לאותה תרבות ומסורת נתונה

 

 זהות יהודית על ציר הזמן והמקום 1.1

ומשמעותה , יהדות המקראית ועד היהדות הרבנית בוססה הזהות היהודית על אמונה יהודיתמה

דתית -זהות אתנו הליהודים היית. ארגון החיים על בסיס פרקטיקה הלכתית ההעיקרית היית

, יחד עם זאת(. 355: 3223,שגיא; 77: 1115,ויגודר)פחות או יותר אחידה ונטתה לעבר הזהה 

זהות זו הומוגנית באופן מובהק כאשר הדבר בא לידי ביטוי בחילוקי דעות  הראוי לציין כי לא היית

ל "של ההלכה כפי שפסקו חז" זרם המרכזי"יות שלא תאמו בכל את העוינים ובמסקנות מעש

הזהות היהודית מקבלת הדגשים ה תחומים בהם שיאפשר להבחין בחמ(. 22: 3221,אוטיץ)

ההבדלים בין . והתרבות הרבנית, החסידות, הפילוסופיה הפוליטית, התלמוד, ך"התנ: שונים

 .מושג החטא או העולם הבא, טבע האדם כגון, נגעו לנושאים שונים ביותר חמשת התחומים

 :ניכרו שלושה יסודות עיקריים שהיו משותפים לכל, עדיין

כאשר הדבר כלל שמירה , אמונה באלוהי ישראל ותורת ישראל-(היסוד הדתי)ייחוד הקולקטיב .1

 .על מערכת מסועפת של מצוות

עם הקבוצה הייחודית של  תמחויבות וסולידאריו -(תרבותי-היסוד האתנו)מחויבות לקולקטיב  .3

מרכיב זה מעוגן במערכת . תוך כיבוד מיתוסים של אבות ואמהות קדמונים משותפים, האנשים

 ".עם ישראל"של מצוות וביטויים טקסיים כחלק מ

והן פיזית ביחס לארץ , הן ביחס לאחרים שאינם שייכים לדת (היסוד הלאומי)הקולקטיב  מיקום.2

;  557: א3225,רפאל-רפאל ובן חים-בן)וכמקומם הטבעי של היהודים ' ארץ המובטחת'ישראל כ

 (.231: ב3225,רפאל-רפאל ובן חיים-בן
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ניתן להסיק כי הייתה זו סוג של זהות קולקטיבית  אשר התבדלה מן , לאור יסודות משותפים אלו

 . לדת ולקבוצה, הנוכרים תוך מחויבותה למסורת' אחרים'ה

זו זהות  ת בפני משבר וערערהכניסת היהודים לעידן המודרני העמידה את זהותם הקולקטיבי

(. 11: ב3225,רפאל-חיים-בןורפאל -בן)שהייתה ברורה ומובנת מאליה במשך עשרות דורות 

הדבר הוביל להופעת . מנסיפאציהזכו היהודים בא, בעידן המודרני, 11-החל מן המאה ה

. שלפיה הסדר החברתי הוא פועל יוצא של רצונות ופעולות אנושיים, הלגיטימציה החילונית

רפאל -בן)כתוצאה מכך נפתחו בפני היהודים שטחי פעילות חדשים בתחומי החברה והפוליטיקה 

,  Shimoni,1997:13 ;(Ben Rafael, Gorny & Ro’i,2003: 1; 556: א3225,רפאל-ובן חים

לכת -ונוצרו דרישות חדשות אשר גרמו להתרופפות המסגרות הקהילתיות וחוללו שינויים מרחיקי

 . באורח החיים ובדפוסי הארגון של היהודים

צמחו , כחלק מכך. מהפכה תרבותית אשר אתגרה את יסודות המסורת היהודית התרחשה

להצטרף , ם לזנוח את היהדותאידיאולוגיות חברתיות חדשות אשר גרמו לחלק מן האנשי

לתנועות פוליטיות רדיקליות או לאמץ את עיקרי המודרנה תוך שמירה על זיקה ליהדות 

(. Shimoni,1997:46-51;  556-5: א3225,רפאל-רפאל ובן חים-בן) 'חדשה'או ' משופרת'

שיהיו מתאימות לנסיבות , גרם לדחף למצוא הגדרות חדשות ליהודיות, המצב החדש שנוצר

תהפוכות , מציאות מורכבת וניגודית זו הפכה את הזהות היהודית לזירה של שינויים. הזמן

 . והתגוששות כוחות מנוגדים

גורמים נוספים היוו את הרקע לריבוי מחודש של נוסחי הזהות היהודית ולפיזורם , בהמשך

ילת המאה ובתח 11-בסוף המאה היהודית מאירופה לעולם החדש  הגירה: ברחבי העולם היהודי

רפאל -בן)לאחר מכן הקמת מדינת ישראל ; השואה; ב"אשר יצרה מרכז יהודי גדול בארה 32-ה

התפשטות , בימינו אנו, ולבסוף( Breslauer,2003:165-179; 555: א3225,רפאל-ובן חים

-Ben)על עיצוב הזהות  עקבות תהליכי גלובליזציה שהשפיעותרבותיות וזאת ב-אידיאולוגיות רב

Rafael, Gorny & Ro’I,2003: 1 )השינויים שהגיעו בעקבות . עליהם ידובר בפרקים הבאים

יורחב על כך  ,(Eisen,1998: 244-5)אירועים אלו תרמו לעיצוב מחדש של ריטואלים יהודיים 

כי הזהות ( 143éCharm :2000,)מוסיף על הדברים הללו וטוען  שארמה. בעוד מספר שורות

היא אינה מושגת . היהודית המסוימת אינה קבועה מראש שכן היא פתוחה וניתנת לשינויים

והינה ברת שינוי על ציר הזמן , באופן פאסיבי אלא באופן אקטיבי תוך שילוב בין הווה לעבר

 .  והמקום ואינה עצם שאותו משיגים

איבדו  11-תית עד המאה האשר אפיינו את הזהות המסור, אותם שלושה יסודות שצוינו

ממעמדם עם הכניסה למודרנה ועוררו שאלות ביקורתיות רבות שעליהן קיבלו תשובות שונות 
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זהויות יהודיות חדשות  31-בתחילת המאה ה, ובהמשך 32-על בסיס זה נוצרו במאה ה. ומגוונות

ם את מחלקי (251-262: ב3225; 555-511: א3225)רפאל -רפאל ובן חיים -בן. ומגוונות

 -זהויות או תתי-תתיכאשר כל זרם מכיל , רמים מרכזייםהזהויות היהודיות בנות ימינו לשלושה ז

 : 7זרמים באופן הבא

לכה כפי שהיא מהה ההתפיסה האורתודוכסית שאינה מכירה בשום סטיי -הזרם החרדי. א

ות של רואה בעוגן הדתי ובשמירה הקפדנית על המצוות את עיקר הזה נתפסת בעיני פוסקיה

 .הקולקטיב

את , כקולקטיב היוצר תרבות ייחודית, רואה בקיום של עם ישראל -תרבותי-הזרם האתנו. ב

זרם זה מתבסס על המוצא מלידה ואימוץ מנהגי תרבות . המימד החשוב ביותר של היהודיות

 .ישראל

רואה . מדגיש את הזיקה לארץ ישראל כבסיס לבניית אומה ומדינה יהודית -הזרם הלאומי. ג

כוללת את גורם הבחירה . הזהות-בהזדהות עם מדינת ישראל כמדינה יהודית את קובעת

בתוך זרם זה נכללת בין היתר זהות . זכותו לקבוע את השתייכותו תהחופשית של האדם וא

 . יהודית ישראלית עליה יורחב בפרק הבא

אחת אלא  תכבר לא ניתן לדבר על זהות יהודי 31-יתוח הדברים עולה כי בתחילת המאה המנ

יתכנו " יהודי"שכן למרות שהן כולן בבסיסן משתמשות במושג המשותף , על מספר זהויות

שכן , תרבותי-הקיום היהודי כיום הינו רב. לעיתים קונפליקטים וסתירות בין הנוסחים שונים

שפות שונות , לאומים שונים, יהודים כיום מפוזרים בין תרבויות שונותהמציאות מוכיחה כי ה

 תהרב תרבותיות היהודית הינה הראייה לדינאמיו(. 372: 3223,שגיא)ומסגרות חברתיות שונות 

מרכיב זה משתנה ואף נעלם בתוך הקשרים תרבותיים . ולשוני במרכיב הזהות היהודית עצמו

כפי , ואף בקרב יחידים משקלו ומעמדו של מרכיב זה שונה שונים בקולקטיבים יהודיים שונים

 . הפרק הבא-שנראה בתת

 

 וכוחו של ריטואל תיהדות אינדיווידואלי  1.1.1

גרמו לשינויים אשר השפיעו על עיצוב , אירועים שונים שהתרחשו, כי בעידן המודרני, הוזכר

-אתנו, לאומיים, בטים דתייםוכן על יצירת זהויות חדשות סביב אותם הי, מחדש של ריטואלים

אותם . היהדות הפכה להיות תופעה סובייקטיבית ולא קיום יהודי קבוע ונתון, כלומר. תרבותיים

                                                 
7
המופיעה כנספח אך בטבלה , ראוי לציין כי בעבודה זאת לא יובא פירוט באשר לכל אחת ואחת מתתי הזהויות 

 על בסיס שלושת הזרמים 31-מופיע סיכום של מגוון הזהויות הרבות הקיימות בעולם בתחילת המאה ה 1מספר 
 . המרכזיים
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יהודים , כיום, וכך לדוגמא. שינוי ומשתנים בהתאם לצורך ולתקופה-ריטואלים הינם גם ברי

 The improvement of the reality“כשהכוונה היא " תיקון עולם"אמריקאים מדגישים רעיונות 

through action”.  בנו מחדש את פולחן הדת כדי להביע את  ,קבוצות פמיניסטיות לדוגמא

של  חירותםפסח נחגג כחג  החגים קיבלו משמעות חדשה וכך, באופן זה. השקפתן על המציאות

קבוצות  בנוסף קיימות .לית ותפילין שבדרך כלל מזוהים עם גבריםטנשים לובשות  וכן ,הנשים

בהתאם לצרכי קהילתם  דתיים שוניםוריטואלים שגם כן משלבים פולחנים  מיניים-חדשל 

דוגמא אחרת הינה הגדות הקיבוצים Breslauer,2003:176-17). ; 13: 1111,ליבמן) הומאפייני

כל אלו הם  (.(Eisen, 1998: 249אדמה וגאולה בארץ ישראל , אשר מדגישות מושגים של טבע

וודאי לא עלו על הדעת לפני מספר עשורים אך כיום הינם מקובלים ומשקפים זהויות ריטואלים ש

  .8יהודיות חדשות

הברית המציגים זהות יהודית -בקרב יהודי ארצות -ובחזרה לנושא גבולות הזהות היהודית

אותה יהדות רוחנית מנתקת את הפרטים מהקולקטיב החברתי הגדול יותר , אינדיווידואלית

כך שלמעשה אין שום הצדקה להצבתם של אותם הגבולות ולדחיקתם של , משתייכיםשאליו הם 

פוחתת חשיבותן של האתניות היהודית ושל החברות בחברה , באופן שכזה. החוצה" אחרים"ה

 (.12: 1111,ליבמן)היהודית 

 

 מרכיבי זהות יהודית  1.3

למחקרים שנעשו לגבי זהות  והנתונים שיוצגו יתייחס? המרכיבים של זהות יהודית ,אם כן ,מהם

 .ששם נעשה רוב המחקר בנושא, ב"בארהיהודית 

השונים על פיהם  מרכיבים או למימדיםבספרות המחקרית ניתן למצוא דוגמאות שונות ומגוונות ל

על יד ברנרד ב "בארהאחד המחקרים בנושא זהות יהודית נערך . ניתן למדוד זהות יהודית

 :שהם, לאזרוויץ זיהה תשעה מימדים של זהות יהודית(.  (Lazerwitz,1967,204-220לאזרוויץ 

פעילויות . 2 (Jewish education)חינוך יהודי . 3 (Religious behavior)התנהגות דתית . 1

סוג אידיאולוגיה . 5 (Activities and contributions to organizations)ותרומה לארגונים 

(Type of ideology) 6 .התייחסות כלפי ישראל / עמדות(Attitudes towards Israel) 5 . דפוסי

. 7 (Courtship patterns and friendships among Jews)חיזור וחברויות בין יהודים 

                                                 
8
, מכיוון שלא נמצא רב שהיה מוכן להשיא את הזוג. שהתקיימה בהולנדלאחרונה נכחתי בחתונה של כלה יהודיה וחתן פרוטסטנטי  

הם הרכיבו את הטקס היהודי בעצמם תוך בחירת מספר ברכות ומנהגים מן הטקס היהודי המקורי בשילוב עם אלמנטים אחרים של 

ניתן להתרשם כי ". שמיתר"חסרת כל הכשרה רבנית , חילונית, את הטקס העבירה בחורה יהודיה. שירים ושבועות פרי יצירתם

 .לצרכיהם האישיים להגמיש ולהתאים את הדת, אנשים מנסים להבין, כלומר, מודרנית הדת נעשית אישית-בתקופה הפוסט
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 Home)הרקע הביתי כילד . 1 (Jewish rearing of children)טיפוח יהודי של הילדים /גידול

background as a child) 1 .מיות מפגשים עם אנטיש(Encounters with Antisemitism). 

 & Sklare) ב על ידי החוקרים סקלייר וגרינבלום"מחקר אחר גדול בנושא נערך בארה

Greenblum,1967), מטרת המחקר הייתה לחקור חיים יהודיים . משתתפים 523הקיף ש

דומים  אשר, זהות מימדיהחוקרים פיתחו תשעה . וללמוד על זהות יהודית בקרב תושבי פרברים

 . 9במידה זו או אחרת לאלו שפותחו על ידי לאזרוויץ

: ב"אדם לזהותו היהודית בארה מציע שלושה קריטריונים אשר יכולים לקשר( 1: 3225)היילמן 

 ,ולגבי הרבה יהודים, כל קריטריון כשלעצמו אינו מלמד בהכרח על האחרים. תרבותי ודתי, אתני

לא כל מי שמזוהה כיהודי יביא לידי ביטוי את כל שלושת , למרות זאת. כל השלושה רלוונטיים

 .הקריטריונים הללו

האתניות מוגדרת כיסוד המשותף שקבוצת אנשים בעלי מורשת חברתית  -זהות אתנית. 1

לאומי בדרך כלל מוגדרים בתור קבוצה -בני אדם ממוצא משותף. ייחודית מעבירה מדור לדור

הדת  ,את השפה כוללת בנוסף אתניות(. שם,שם)אתנית או כבעלי מורשת אתנית משותפת 

 ( Webber,1994:80)וובר . (Shimoni,1997:5)של קבוצה מסוימת  והטריטוריה המשותפות

טוען כי האתניות היהודית בקוויה הכלליים היא יסוד מזהה משותף במשפחת הזהויות היהודיות 

 . בעבר ואף בהווה

שכן , מאחר שקשה להגדיר זהות אתנית אחידה לעם היהודי ,ההגדרה הינה בעייתית למדי

אשר  ,אותו הדין לגבי שפה. לאחר אלפיים שנות גלות שורשיהם של יהודים נטועים בעמים שונים

אתניות כמקושרת לזיכרון קולקטיבי . ואף עדיין אינה אחידה ,לא הייתה אחידה לאורך הדורות

 ,שמאז יציאת מיצריים ,שיש הטוענים מכיוון ,אינה בהכרח תואמת את היהודיםמשותף גם היא 

כך , אתניות יכולה להתקשר גם לעניין סמלי. לא חוו היהודים אף לא חוויה קולקטיבית אחת

ולקיים מספר ריטואלים יהודיים אך זאת " יהודים"להיקרא , שיהודים יכולים להזדהות כיהודים

וגם ללא ידע לגבי משמעות או מהות  ,יהודיים או לקהילות יהודיותללא השתייכות לארגונים 

 (.12: 3225, היילמן)החגים 

בעוד שהקשרים האתניים הם קשרים שבטיים קדומים ובגדר עובדה  -זהות תרבותית .3 

(. 11,שם)מבחירה הקשרים התרבותיים הם חברתיים ורצוניים ומתקיימים כתוצאה , מוגמרת

להניח כי הקריטריון התרבותי הינו משמעותי יותר וחזק יותר בהגדרת זהות  ,לדעתי, ניתן, לפיכך

 . יהודית מזו האתנית

                                                 
9

 .(Traditional Beliefs)אמונות מסורתיות  -ו (Sacramentalism- pietism)דבקות  -טקסיות דתית: המדדים הנוספים הם 
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ב יצאו מן הגטאות אל החברה הלא "כאשר יהודים בארה, עם חלוף השנים -זהות דתית. 2

להוות את הבסיס  עדיין הדת מוסיפה, אך יחד עם זאת יהודית הלכה והתרופפה מהות הדת

שבעוד שבעבר , הוכחכבר וכפי שגם , מן הדברים ניתן להסיק .(13,שם)יהודית העיקרי לזהות ה

כיום היא נוטה במידה גוברת לעבר האתניות , זהות יהודית הייתה קשורה באופן בלעדי עם הדת

 & 1151Goldstein)יידר גולדשטיין וגולדש, כהמשך לדברים הללו. או התרבותיות

Goldscheider, )במחקר . זהות יהודית לאורך זמן, בין היתר, שבא לבחון ב"ערכו מחקר בארה

מאפיינים מבחינים קהילתיים של יהודים כי  ,וכן ,נמצאה נטישה כללית של המסורת היהודית

 .היהדות תישאר ישות אתנית נפרדת וברת זיהוי, אך יחד עם זאת, אמריקאים עם הזמן יופחתו

ל יכולים לקבל משקל שונה במהלך חייו של "הנטוען כי שלושת המרכיבים (12-5: 3225)היילמן 

להזדהות על בסיס אתני ואילו בשנים מאוחרות יותר , לדוגמא, כך שאדם יכול בילדותו, האדם

 . בחייו ישים דגש על הקשר התרבותי וכדומה

או  תוכןמימד ה. 1:טוען כי ניתן להתייחס לזהות יהודית בשני מימדים (7: 1111)ליבמן 

? האדם שמעיד על עצמו שהוא יהודי כשהכוונה היא למה מתכוון, ות הנתונהשל הזה משמעותה

דתית או לצורה אחרת של , אתנית, לאומית, האם הזהות היהודית מתייחסת לזהות תרבותית

האם היותו של , כלומר, של הזהות היהודית לעומת זהויות אחרות 10עוצמתהמימד . 1? זהות

 ?או שמא זהו מימד שולי וחסר חשיבות, האדם יהודי חשוב לו

לצרכי העבודה . ניכר כי המחקר מציע צורות רבות ומגוונות להתייחסות למרכיבי הזהות היהודית

-Lazerwitz,1967,204)לאזרוויץ אאמץ חלק מן המדדים לבחינת זהות יהודית אותם הציע 

לבחינת זהות יהודית באופן , לטעמי, הנוחה והמקיפה ביותר, מכיוון שהיא המפורטת, (220

 .מעשי

 

 סיכום 1.4

אך ניכר כי אין , מרכיביהלמנות את להגדיר הן זהות יהודית והן  ב ניסו"בישראל ובארה חוקרים

 .מה גם שגבולות הזהות היהודית אינם ברורים ,הגדרה אחידה

תרבותיים , פוליטיים, זהויות משתנות על ציר הזמן והמקום וזאת בהשפעת גורמים חברתיים

-שכן בעידן הרב, כבר לא ניתן לדבר על זהות יהודית הומוגנית אחת 11-החל מן המאה ה. ועוד

                                                 
10

" רדום"היה המרכיב היהודי בזהותי די , בתקופה בה גרתי בישראל; לגבי מימד עוצמת הזהות היהודית אוכל לתת דוגמא אישית  

לאחר שעברתי לגור בהולנד מרכיב זה הפך , עם השינוי בנסיבות חיי. ולא משמעותי יחסית למרכיבים אחרים בזהותי העצמית

זה הדבר שהביאני להתעניין בנושא ולחקור אותו באופן מעמיק , למעשה. ותי ובמעשייבהתנהג ,להיות בעל חשיבות ניכרת בזהותי

 .בעבודה זאת
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הנסיבות החדשות הביאו לחיים היהודיים . תרבותי באות לידי ביטוי זהויות יהודיות שונות

 . נודע לפני כן פלורליזם שלא

בדבר הדינאמיות שבזהות , למעשה כבר בשאלת המחקר של תזה זאת מובעת במרומז ההנחה

שכן זהות יהודית הינה המשתנה התלוי של המחקר שתיבדק מגמת השתנותו בעקבות , היהודית

מסגרת תרבותית אינה נתון סגור ולפיכך זהות הינה דינאמית ומצויה . המעבר למדינה החדשה

בין , בני האדם תמיד יוצרים ומעצבים את עצמם. ך מתמיד של ארגון והבניה מתחדשיםבתהלי

שהם מאמצים אפשרויות חדשות שהאחר פותח בפניהם ובין שהם שבים אל העבר שהוא מרכיב 

 .חשוב בהבניית הזהות בהווה

וכחה שזוהי ה, עם עליית היהדות האינדיווידואלית ירדה משמעותו של הקולקטיב האתני היהודי

היהדות . מודרנית-בתקופה הפוסט נוספת לעניין היטשטשות גבולות הזהות היהודית

האינדיווידואלית הינה ראייה לכך שזהות הינה תופעה סובייקטיבית ומכאן שהיא גם תופעה 

שינויים מרחיקים לכת במציאות החברתית עשויים ליצור נסיבות שבהן ירצו בני , שכן, דינאמית

 .על זיקותיהם הקולקטיביות" שמחד"האדם לחשוב 

 

לא רק שמציגה את מגוון הזהויות היהודיות הקיימות במפנה המאה אלא גם , הספרות המחקרית

ניתן לנתח זהות  לכך שבסך הכו. מציעה התייחסות לרכיבי הזהות היהודית בדרכים שונות

, ביל על ציר אנכיובמק" זהות יהודית איזו" -ניתוח זה יענה על השאלה, יהודית על ציר אופקי

 ". מרכיב את אותה זהות יהודית או מהי עוצמתה מה"העונה על השאלה 

 

מרכיביה מרתק לבחון האם ואיזה שינוי יחול בזהותם היהודית ו. ניכר אם כן כי זהויות משתנות

 .לאחר השינוי בנסיבות חייהם ומעברם למדינה החדשה של מהגרים ישראלים באמסטרדם

, צעד אחד קדימה בנושא חבפרק הבא יילק, וזהות יהודית באופן כללילאחר שבחנו זהות  

 .והזהות הישראלית החילונית תיבחן בהרחבה תוך דגש על בחינת מרכיביה הדתיים והלאומיים
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ממגוון זהויות ישראליות ועד זהות יהודית : ישראלים בישראל םיהודי. 1
 חילונית

 
 11-זהויות ישראליות בישראל בראשית המאה ה  2.1

טוענת לאירוניה בתופעה שבה היהודים הצליחו לשמור ( Weissbord 215 :2002,)וייסבורד 

אך בבואם לארץ מולדתם ומיסודם מדינה , באלפיים שנות גלותם על זהות אחידה ללא פגע

 . אותה זהות התפצלה, עצמאית

מציעים תרבויות וזהויות שונות ונפרדות ( ב3225)רפאל -יםרפאל ובן חי-ובן( 3225)קימרלינג 

מהדברים ניכר שבחברה הישראלית של ימינו ישנן זהויות . אלה מאלה הקיימות כיום בישראל

טוען כי שיח ( 376: 3223)שגיא . שונות הנבדלות זו מזו בלכידותן הפנימית וביחסן אל הדת

שכן הן חוגים חרדיים והן חוגים , הדדיים ישראלי מתאפיין בתהליכי שלילה-הזהות היהודי

 . ליברליים מכוננים את זהותם בתהליכי שלילה של האחר היהודי

השסע , לטענתה. טוענת כי כיום לא ניתן להצביע על מוקד אחד של זהות(16: 1117)שפירא 

ת והתרבותי הוא כה עמוק עד כי לא יכולה להיווצר דמות אידיאלית קולקטיבי-החברתי-הפוליטי

ישראל מתקרבת לתרבות המערבית המעודדת זהות , בנוסף לכך. כפי שנתיימרה להיות בעבר

 :לגבי הנושא כותבת שפירא. יותר מאשר זו הקולקטיבית, ואינדיווידואליסטית תייחודי

, עוטה דובון וטלית, מתנחל בגדה? מי אתה הישראלי? "זהות ישראלית"האם קיימת כיום " 
בעל , תושב שיינקין? ר"הסר למרותו של האדמו, ברק-חרדי מבני? לעמק-חובש כיפה ומניף תת

, או עולה מאתיופיה, עולה מרוסיה הגאה בשפתו ובתרבותו? תסרוקת מוזרה המושך תשומת לב
השב אל המעיין ונוטש את עוולות העולם , חוזר בתשובה? הנאבק להכרה מצד הרבנות הראשית

או שמא ? לאסית או מזרחי המעדיף מוזיקה מזרחיתאשכנזי המבקש לשמוע מוזיקה ק? המודרני
אך מבקשים לשמור על קשר למסורת , חילונים בהשקפת עולמם, קיים רוב דומם של ישראלים

ומה על . ואולי סתם לחיות ככל האדם, רוצים קדמה כלכלית; מבקשים שלום עם בטחון; אבות
מה , ת כל הפסקה במין נקבהאפשר היה לנסח א, וכמובן? האזרחים הערבים של מדינת ישראל

 .(152-1: 3221,שפירא" ).השהיה מתאר לפחות חמישים אחוז מהאוכלוסיי
 

מצטרף לדברים וטוען כי כיום לא ניתן לדבר על זהות ( 13-16: 3225)הסוציולוג עוז אלמוג 

אתיופי -ישראלי, דרוזי-ישראלי, חרדי-ישראלי -כלומר, "ממוקפת"ישראלית אחת וכי יש זהות 

הדבר משקף את העובדה כי המוצא האתני והזיקה הדתית הם עדיין מרכיבים , כלומר. וכדומה

 .מרכזיים בעולמו של הפרט

ניתן למצוא , טוען אלמוג, עדיין, למרות השונות הרבה שקיימת במסגרת הזהות הישראלית

 :מספר גורמים משותפים בשל הסיבות הבאות

והם , נוצר מגע מאוד הדוק בין האזרחים, פי אחדהישראלים מצויים במרחב גיאוגר -מימדים .א

 . כך למשל נוצר סלנג משותף לרבים. ניזונים מגירויים משותפים היוצרים מכנה משותף
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בשנים האחרונות הישראלי אומנם פרץ . עודנו מדינה שהיא אי במרחב העוין -סגירות פיזית .ב

 "עם לבדו ישכון"אך עודנו , החוצה

בה אסון רודף אסון וכך נוצר זיכרון קולקטיבי , מדינה טראומטית ישראל היא -מדינת טראומה .ג

 . הדוגמא האחרונה לכך היא מלחמת לבנון האחרונה. מכנה משותף רגשי שמאחד, אחד

( 327: ב3225)רפאל  -רפאל ובן חיים-מובא בקצרה סיכום מאת החוקרים בן 3מספר  בנספח

 -בהתייחס למספר נקודות 31 -של הזהויות הישראליות השונות בישראל של ראשית המאה ה

מן הטבלה ניתן להבחין כי הזהות . 11ייחוד הקבוצה ויחס הקבוצה לאחרים, מעגל המחויבות

ל אך "לעיתים מתקיימת חפיפה חלקית בין הקבוצות הנ. יתהישראלית אינה בהכרח רק יהוד

נישואין  -אלו יכולים להיות, ברורים ינםה לרוב הגבולות המאפיינים כל תרבות או קבוצה שכזו

לבוש או פרטי לבוש מזהים מפרידים וכן עגה , סגנון חיים, דפוסי צריכה, כ בתוך הקבוצה"בד

פוליטיות נפרדות -קבוצות אלו על מערכות מוסדיות וסוציוכן נשענות -כמו. וצופני דיבור נפרדים

לכל תרבות . ואמצעי תקשורת חלופיים קופות צדקה, רשתות שיווק, תפילה-בתי, ספר-בתי -כגון

שכזו קיימים לא רק צפנים פנימיים משלה אלא גם תפישה שונה של כללי המשחק וחלוקת 

 (.12: 3225,קימרלינג)משאבי המדינה 

בפרק הבא יבוא דיון . דברים הוא כי כיום אין זהות ישראלית אחידה ודומיננטיתהמשתמע מן ה

אך לעת עתה מעלה , 32-נרחב בנושא התהפוכות שעברה הזהות הישראלית לאורך המאה ה

מיהו -כגון, עניין מגוון הזהויות הישראליות תהיות באשר למספר רב של נושאים מגוונים

כיצד תבוא יהודיות לידי ביטוי בקרב כל ,לבין זהות יהודית הקשר שבין זהות ישראלית? הישראלי

המגדירה עצמה כמדינה יהודית , האם מדינה? זהות וזהות ובפרט בקרב זהות יהודית חילונית

אך , תהיות רבות ושונות מעורר הנושא?  יכולה לתת מענה לזהויות ישראליות שאינן יהודיות

, חילונית-ת הזהות הדתית של הקבוצה היהודיתלעניינה של עבודה זאת תיבחן לעומק סוגיי

 (3225, קימרלינג; ב 3225, רפאל-רפאל ובו חיים-בן" ) תרבות הדומיננטית"המוגדרת בספרות כ

 

 יהודית חילונית -זהות ישראלית 1.1

התרבות החילונית הישראלית הינה אליטיסטית מיסודה ונשענת על המאגר של המעמד הבינוני 

רוב האליטות התרבותיות משייכות עצמן . אשכנזי במוצאו, אך לא רק, רשהוא בעיק, המשכיל

בתוך מעמד (. 227: 3225, קימרלינג) לפחות מבחינה חברתית, נה פוליטיתאם לא מבחי, אליו

מעמד זה כולל . ואף ערבים כפרטים וכמשפחות, זה נספגו עם הזמן גם קבוצות ויחידים מזרחיים

ששימש כמיכל , זהו מעמד חילוני מעיקרו. פסיונאליות ותרבותיותפרו, כלכליות, אליטות מנהליות
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לא אדון לעומק בכל זהות וזהות אלא רק בזו , גם כאן בדומה למגוון הזהויות היהודיות בהן עסקתי בפרק הקודם 

 .חילונית שבה עוסק המחקר-היהודית
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מעמד זה היווה עבור , יתירה מזאת". ישראליות"העיקרי שבתוכנו טופחה התרבות ההגמונית וה

מעמד זה שומר כיום על שליטתו . את החברה הישראלית והתרבות הישראלית הכלל האוכלוסיי

בדרגים הגבוהים של , בתקשורת הממוסדת ,במסחר ובתעשייה, בעיקר בעסקים הגדולים

גבולותיה , הטרוגניתהתרבות החילונית הינה (. 15: שם)האקדמיה ובבית המשפט העליון 

ובשוליה ישנה חפיפה ניכרת בינה לבין תרבויות אחרות בתוך המדינה , מקוטעים ולא ברורים

הן במידה רבה , ליתהמרכזית ביותר בחברה הישרא, האוריינטציות של קבוצה זו(. 225: שם)

דבר ההופך אותה גם לקבוצה , התרבות הדומיננטית ועצם הגדרתה כקבוצה פתוחה וחילונית

עצם הפתיחות והחילוניות של בני המעמד הבינוני גוזרים עליו רמת הזדהות לא . אתנית-לא

לים ציוניים וכדומה מטי-הפוסט, גבוהה עם זהותו הקולקטיבית ולכן הרבה קבוצות כמו הכנענים

את אשמת תחלואיה של החברה הישראלית על אותה הקבוצה הדומיננטית אותה הן 

רפאל -בן)וכדומה " בורגנות ישראלית", "אריסטוקרטיה אשכנזית", "אשכנזים שתלטניים:"מכנות

עולה כי קבוצה זו נוהה אחרי סמלים ותרבות  3מניתוח טבלה (. 352: ב3225, ובן חיים רפאל

, בנוסף. ת קדומות יותר הושם הדגש על סמלים לאומייםמערבית בעוד שבתקופו

 .ובהמשך יודגם הדבר במימוש הפרקטיקות של הדת, מייחד את הקבוצה 12םאינדיווידואליז

אף מחדד את הזהות הישראלית החילונית ומוסיף לה שתי תתי זהויות ( 13-16: 3225)אלמוג 

שיבוש שגור של שם המכונית ) המיצובושיםו היאפים: או קטגוריות משנה אותן הוא מכנה

ולא מוצאם , אשר לגביהן מאפיינים אחרים מקבלים משקל נכבד יותר בהגדרת זהותם( היפנית

. מגדירה את זהותם, המוצאולא , אשר עבורה הקריירה המקצועית ,יאפיםקבוצת ה .האתני

בשת הקריירה המקצועית הופכת בקרב אנשים אלו לעיסוקם הטוטאלי בחייהם עד שהיא מתג

 :ולפי אלמוג , למעין תרבות

. מכיוון שפרופסיות בארצות שונות דומות זו לזו גדל הדמיון בין יאפים מארצות שונות..." 
לים מאשר להוריהם  היאפים הישראלים נעשים דומים יותר לקולגות שלהם מעבר, למעשה

רת גם מתהליכים השקפה זו נגז[ .] .. שנולדו בארץ או שהיגרו ממזרח אירופה ולהורי הוריהם
 .(12: שם)"המשפט ועוד, המדע האומנות, עמוקים שהתרחשו בשדה הפוליטיקה

 
הינה רוחבית ובמימדים " היאפים"ניתן להסיק כי בעידן הגלובליזציה קבוצת ההתייחסות של  

 12-החלה לצמוח החל משנות ה המיצובושים, אותה מזכיר אלמוג הקבוצה הנוספת .בינלאומיים

אותה קבוצה מונה בין . קפיטליסטית-ליית הליכוד והתפתחות הכלכלה האולטראכתולדה של ע

 :מיליון למיליון וחצי איש ולפי אלמוג

: צרכני-מזרחי שתו ההיכר הבולט שלו הוא דווקא כלכלי-מדובר במעמד הבינוני החדש האשכ"
למשל בתחום הדת , ותרבותיים נוספים םכמובן שיש לו מאפיינים דמוגראפיי. הנובורישיות

עלייה לרגל , נישוק מזוזות: זו חילוניות מהולה באמונות תפלות ובגינונים מסורתיים. העממית
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רוב הסוציולוגים החמיצו את הקבוצה הזאת . וכדומה' השם-בעזרת'ברכות בסגנון , למקובלים
מבחינה תרבותית מדובר [ ....] אבל משרדי הפרסום מכירים אותם היטב, במחקריהם וניתוחיהם

מזרח תיכוניות בתבלין , הרב עובדיה יחד עם מדונה, מודרני של סושי בפיתה-ן פוסט'במין פיוז
 .(שם,שם)" ראפ אמריקאי

 
אלא שכאן לא , בהתאם לקודמתה נתונה להשפעת המערב ותהליכי גלובליזציה, גם קבוצה זאת 

 .צרכנית-ברמה האינטלקטואלית אלא הכלכלית

צעד נוסף קדימה לבחינת זהותה  חיילק, לאחר תיאור כללי של אותה זהות חילונית, כעת

מנוונים ולא , נהנתנים, מייצגת חיים"אשר הדתיים בישראל רואים אותה כ, היהודית של הקבוצה

 (265: 3225, קימרלינג" )מוסריים

 

 זהותם הדתית של ישראלים חילונים בישראל    1.3

 וקיום מצוות כמרכיבי זהות יהודית ישראלית וכמשתני המחקרהגדרה דתית    1.3.1

 בתזהעליהם יושם הדגש , שני מרכיבים חשובים של זהות יהודית המוזכרים בספרות המחקרית

י שני "ישנן דרכים שונות למדידת זהות יהודית ע. מידת קיום מצוותוכן  הגדרה דתית: זאת  הינם

מטרתה . כפי שנראה בחלק זה של העבודה ,וזאת ,חלוקה לקבוצות או רצף -המרכיבים הללו

הינה לבחון את השינוי בזהות היהודית מבחינת שני  ,בין היתר ,זאת תזההעיקרית של 

ולכן דוגמאות למחקרים שנעשו בנושא , המרכיבים הללו בקרב מהגרים ישראלים יהודים בהולנד

 .יפורט בהרחבה

דן במשתנים שונים ( Levi, Levinsohn,& Katz,2004: 265-284 (ץ "וכלוינסון ,לוי של חקרםמ

ובין היתר דן בהרחבה בשני המשתנים , המרכיבים את הזהות היהודית של ישראלים בישראל

 :לכל משתנה שכזה היו מספר רמות. קיום מצוותוכן  דתית הגדרה: שכאמור הינם, העיקריים

קיום  -רמות המשתנה. דת אנטי, לא דתי, מסורתי, דתי, חרדי :הגדרה דתית -רמות המשתנה

לחלוטין לא , מקיים מצוות במידת מה, מקיים מצוות במידה רבה, מקיים מצוות בקפידה :מצוות

אשר מיזג את אותן ( Step-wise typology)נערך  ניתוח סטטיסטי משני  חקרבמ. מקיים מצוות

ניתן , זאתבעזרת סקאלה  ."זהות דתית סקאלת" לכדי 13המשתניםהרמות השונות של שני 

ואת השכיחות היחסית לגבי  בישראל לקבל תמונה כללית לגבי סוגים שונים של זהויות יהודיות

. הישראלית" יתהיהוד"התנהגות הניתן לראות  את המורכבות של , בנוסף. וג כזה של זהותכל ס

מקיים אשר לחלוטין אינו " אנטי דת"ל( שר מקיים מצוות באופן טוטאליא) "חרדי"בין ההסולם נע 

מהישראלים טוענים שהם חיים את  72%-כ עולה כי מתוך ניתוח הטבלה להכו-בסך. מצוות

-בין אם הם לא" )לחלוטין לא מקיימים מצוות"-ורק אותה קבוצת ה, חייהם ברוח ערכי היהדות
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וקיום מצוות מבחינתם , טוענים שהם לא חיים את חייהם ברוח ערכי היהדות( דתיים או אנטי דת

-המגדירים עצמם כלא 62%-הנתון המשמעותי עבור מחקר זה הינו כי מתוך ה .מזעריהוא 

לא "מתארים את עצמם כ 32%-כן שומרים מסורת במידת ומה ורק כ 22%כלומר , הרוב, דתיים

קבוצה )קבוצה זו היא למעשה הגדולה ביותר מבין כל שמונה הקבוצות במחקר ". שומרים בכלל

ות לא דתיות במובהק בנושאי דת ומדינה ויחד עם זאת מקיימת הקבוצה מאופיינת בעמד(. 5

נבדקים מקבוצה זו רואים את  65%. בדפוסי חייה שורה ארוכה של מנהגים מסורתיים יהודיים

, מדליקים נרות חנוכה, רובם צמים ביום כיפור. עצמם כמי שמנהלים חייהם ברוח ערכי היהדות

ת חמץ בפסח ומייחסים חשיבות לטקסים כגון נמנעים מאכיל, משתתפים בסדר פסח כהלכתו

השייכים לקבוצה זו נוטים ליחס ערך רב הן לזהותם היהודית והן . קדיש ושבעה, ברית מילה

לאור תמונת המצב המתקבלת לגבי משתני . (15: 3222, לוי ולוינסון, ץ"כ)לזהותם הישראלית 

אם בכלל תבוא לידי ביטוי כיצד ו המתעוררת התהיי, הזהות היהודית של ישראלים בישראל

 .הללו בקרב ישראלים מהגרים באמסטרדם מגמת שינוי של המשתנים

ניתן לראות ניסיון , בשונה מן המחקר הקודם, (262-253:1171)של בן מאיר וקדם  חקרםבמ

" ציון דתיות כולל"אחר של הגדרת הזהות היהודית של ישראלים יהודים בישראל וזה תוך מתן 

תוצאות המחקר הראו בבירור כי אין . 14קיום מצוותוציון  אמונהציון : שני ציוניםהמורכב למעשה מ

יש לראות את מידת .לדבר על חלוקה דיכוטומית של האוכלוסייה היהודית לדתיים ולא דתיים

מי שמאמין בכל האמונות )כלומר את זהותו היהודית של האדם כרצף נע מדתי מאוד, הדתיות

אלו המאמינים באמונות מסוימות )דרך דרגות שונות של דתיות ( וותהדתיות ומקיים את כל המצ

מי שאינו מאמין באף אמונה דתית ואינו מקיים אף )ועד ללא דתי גמור ( ומקיימים מצוות מסוימות

ניתן להסיק שחלקים נרחבים , על בסיס ממצאי המחקר(. או כמעט אף מצווה, מצווה

מנטים של אורח חיים יהודי מסורתי לאו דווקא מתוך מהאוכלוסייה היהודית בישראל מקיימים אל

אלא מתוך זיקה למסורת או מתוך היענות לנורמות , אמונה באלוהים או בגלל הגדרתם הדתית

  .בכל אופן יש כאן מידה מסוימת של התנהגות דתית, המקובלות בישראל 15החברתיות

העוסק במאמרו בסוגיית מקומה של (  :331-321Waxman,2004)בגישה דומה נוקט וקסמן 

הוא מדגיש שהחברה היהודית בישראל אינה נחלקת בצורה . הדת בחיים הציבוריים בישראל
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שהעם * באלוהים * בביאת המשיח ... * האם אתה מאמין  -: כגון, היגדים שונים הקשורים באמונה דתית 2לנבדקים ניתנו   

האם אתה אוכל , האם אתה משתמש בחשמל בשבת: לדוגמא , שאלות לגבי קיום מצוות  09ובנוסף , היהודי הוא עם נבחר וכדומה

בנוסף על כל נבדק . לא בטוח/ לא / כן:על הנבדקים היה לציין לגבי כל שאלה. משתתף בסדר פסח וכדומההאם אתה , לחם בפסח

 ". לא דתי"או " מסורתי", "דתי: "היה לציין את הגדרתו הדתית

 
15

וכלל , עושה זאת מסיבות של מסורת או מקובלות חברתית, שאדם המדליק נרות בחנוכה או משתתף בסדר פסח , ייתכן למשל  

אך אין לגרוע מן העובדה שאותו אדם עושה מעשים שהם , ואולי אפילו היה מגדיר את עצמו כאנטי דתי, אינו רואה את עצמו דתי 

 .מסימני ההיכר של היהדות
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במקום זאת נכון יותר להציג את ההבדלים כרצף הכולל דרגות ". חילונים"ו" דתיים"דיכוטומית ל

 . שונות של זיקה לדת

  

 פרקטיקת הדת בקרב ישראלים חילונים 1.3.1 

: 3222, לוי ולוינסון, ץ"כ)כן מקיים מצוות  כ הרוב החילוני"כי בסה הודגםבתת הפרק הקודם 

היהודית  הבולט יחס חופשי למסורת בקרב רוב האוכלוסיי 31-בישראל של ראשית המאה ה(. 15

בלי  ,החגים והטקסים בהם היא מעוניינת, כל משפחה מקבלת על עצמה את הסמלים. החילונית

 (.512-5: א3225רפאל -רפאל ובן חיים-בן)מכות עליונה להסתמך על ס

משתמשים בדת  ,אקונומי הנמוך-בני המעמד הסוציו, טוען כי בקרב החילונים( 22: 3226)קליין 

הדבר כולל שימוש בדת . או סוג של סגנון חיים אשר כולל הזדהות נפשית' צריכה-מוצר'כסוג של 

המעמד . מקובלים לקבלת ברכה-קדושים-בניםלר פנייה, ביקור בקברי צדיקים :עממית כגון

כך שחילונים כן לוקחים חלק  ,'מוצר צריכה'אקונומי הגבוה גם כן משתמש בדת כסוג של  -הסוציו

אולם הדבר נעשה בהיקף קטן יחסית וללא ההזדהות הנפשית , מילה-הסדר וברית-בטכסי ליל

 . אקונומי הנמוך-המאפיינת את החילונים בני המעמד הסוציו

או החג באופן ספציפי מקבלים בעידן הגלובליזציה משמעויות , הדתכי ( 31: 1111)נווה טוען 

  :ללא קשר לפונקציה הדתית המקורית שלו, בהתאמה למקובל בדפוסים מערביים, חדשות

מעין , חנוכה אינו יותר מאשר חג ביתי של לביבות ומתנות לילדים, [...] לגבי אותם ישראלים" 
לא , "פסטיגלית"וחומרנות , משפחה, ביתיות, חום, המדגיש אלמנטים כמו אור, יהודי" כריסמס"

לא עוד חנוכה כחג חידוש הפולחן הדתי בבית המקדש ולא חג . פעם ממוסחרת וסכרינית לעייפה
פגרת חורף התואמת את פגרת  -פשוט חג של אוכל ומשפחה -חירות ותחיית הריבונות היהודית

 ."החורף העולמית
 

 לגבי קיום חגים בקרב משפחות חילוניותומרתק ערך מחקר מקיף ( 326-352: 3225)ומן פר

ההיסטוריים והדתיים  , עברו החגים ריקון ממרכיביהם הלאומייםבמחקר נמצא כי לרוב . בישראל

 .16תוך יציקת משמעויות חדשות לתוכנו, ופינו מקום לביצוע של החג שהוא יותר תרבותי במהותו

כי הסיבה לריקון זה הינה תגובתם או מאבקם של החילונים בתכנים הדתיים פרומן מסביר 

איסור מכירת  -והלאומיים או בכפייה הדתית ובאיסורים הנהוגים במדינה הנגזרים מכך כגון
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, בנוסף . בקרב רוב המשפחות כלל לא ניתנת חשיבות לתוכן ההגדה ההיסטורי ,נמצא כי במסגרת חגיגת חג הפסח, לדוגמא  

המבטאת את חוסר , סיפור נס פח השמן בחנוכה מהווה אנקדוטה משעשעת. ובדיחות את ההגדה למקור של הלצותנהפכה קרי

יום רכיבת אופניים בכבישים  -עבור הילדים: תי הפרקטיקות הבאותמאופיין על ידי ש" יום כיפור החילוני. "הרציונאליות של הדת

וכן צפייה בסרטי וידיאו והמהומה הכרוכה , "(יום ללא מכוניות)"מקבל יום זה משמעות אקולוגית  -עבור המבוגרים, הריקים

, אתגר פיזי אישי, ת מטהרתחיפוש כוח נפשי או התנתקו, הסיבות לצום ברובן אינן דתיות אלא בריאותיות, בנוסף. בהכנות לכך

בראש השנה לעומת זאת במשפחות רבות כן נהוג לומר ברכה לפני הארוחה  . שתייכות לקהילההחוויה המשפחתית וכן חווית הה

 (.כדי לשמוע את תקיעת השופר)וההליכה לבית הכנסת מקוימת רק במסגרת מיעוט מהנבדקים 
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השתקת כלי התקשורת ובתי העינוגים ביום כיפור ואף בשבת במקומות , והצגת חמץ בפסח

מן הנשאלים  13%נמצא כי ( 13: 3222)לוי ולוינסון ץ "במחקרם של כ(. 365: שם)מסוימים 

אותה תגובת ריקון מאפיינת את מות קולקטיביות ההוויה  .דתיים-העריכו בשלילה יחסי חילונים

חוסר מתן משקל למימד ההיסטורי מאפשר . במקומה םהישראלית ועליית האינדיווידואליז

 .שהוא הרבה יותר משמעותי חזק ורלוונטי עבורם ,לחוגגים לבצע אירוע תרבותי משלהם

ציין את הגורמים הבאים כסיבות להיותם של החגים ממלאים מקום חשוב מ( 323: 3225)פרומן  

החגים הם (2 .חווית הקניות הנוצרת סביב החגיםהכולל את  -צרכנותהמימד  (1: בקרב חילונים

סוכני  תיווכם שלכאשר אין צורך ב, החילונית לדת היהודית ההאוכלוסיינקודת המפגש בין 

( 4 .לשמור על מסורות משפחתיותהרצון לחגוג בחיק המשפחה ו – משפחתיות (3. 17הדת

יוצר מעין , העובדה שפרטים רבים מקיימים באותו הזמן את החג וביצועיו -הזדהות קולקטיבית

מנגנוני  (5 .( 361: שם" )זרים"תחושה של הזדהות קולקטיבית ובמקביל קהילה מדומה של 

והקפדה  מניעת שירותים, מקנים משקל רב לחגים כאשר הדבר כולל קביעת ימי חופש המדינה

קיים הדגש אותו שמה מערכת החינוך על החגים הגורמת לשימור , בנוסף. על איסורים דתיים

  .(361: שם) מעמדם

כ "החילונים בסהעולה כי רוב הישראלים ( 515: א3225)רפאל -פאל ובן חייםר-ממחקרם של בן

ציון , קיום סדר פסח, הדלקת נרות שבת, כמו ארוחת ערב שבת, כן מקיימים מקצת מן המצוות

החילונית בישראל  תמהבחינה הזאת דומה היהדו. ראל למיניהם וכן חופה וקידושיןחגי יש

ההבדל העיקרי הוא שבישראל בולטת התפיסה של אותם  ,אלא. ליהדות החילונית בתפוצות

 -שבה מתפתחת תרבות יהודית ייחודית ,תרבותיים כסמלים של קולקטיב שנעשה לאומהסמלים 

ופוליטית המועברת באמצעות ' סוציולוגית'תרבות זו היא עובדה . התרבות היהודית הישראלית

הוא חי בתוך , כך שגם אם האדם הישראלי היהודי הוא חופשי ביחס למסורת. הזירה הציבורית

טוען כי החברה ( 361: 3225)פרומן  .ישראלית-לאומית-ת כיהודיתמציאות חברתית המסומל

אשר רואים עצמם כיורשים  ,החילונית יוצאת לעימות תרבותי עם הציונות הדתית והחרדים

המרכזיים שלה הן מבחינת אחד מאמצעי יצירת הזהות , לפיכך. הלגיטימיים של הדת היהודית

 . הרוויים בשאריות אידיאולוגיה של מתחריהאו טקסים אחרים הם ביצועים תרבותיים  חגים

שינוי בפרקטיקת הדת של הנבדקים  ניכר( 16: 3222)לוי ולוינסון , ץ"מתוך מחקר האורך של כ

התחזקו באופן כללי בקרב הציבור היהודי בארץ עמדות  12-לאורך שנות הכך ש, לאורך זמן

לקראת פחות מגמתיות  וכן ,מתירניות ביחס לאופן ניהולם של החיים הציבוריים בישראל
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 .טקסי נישואין וגירושין וכדומה דורשים את תיווכם של סוכני הדת, זאת לעומת רוב המפגשים האחרים כמו ברית מילה
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החוקרים ייחסו מגמה זאת כקשורה בעלייה שהגיעה בשנות התשעים מחבר העמים . 18דתיות

 (.  15: שם)המתאפיינת בזיקה חלשה אל המסורת היהודית מנהגיה ואמונותיה 

 

  זהות יהודית לעומת זהות ישראלית  1.4

הדבר . קיבלה הזהות היהודית פן נוסף של זהות יהודית מדינית ,עם הופעת התנועה הציונית

עם עליית תנועות מהפכניות  ,הלך הרוחות ששרר באותה תקופה באירופהנעשה בהשפעת 

זוהי הוכחה לתלות בין הזהות  ,אך מבלי להתעלם מן המקורות היהודיים, 32-וה 11-במאות ה

 (.35: 3226, עוז-בר)היהודית לזהות המדינית 

חניכי המחתרות לא היה צורך בשמירה על מצוות כדי להזדהות עם , ור הצברים הישראליםעב

הזהות הישראלית עבורם הייתה הגנה על היישוב בארץ ועזרה בבניין הארץ . המדינה החדשה

 (.31: שם)והמדינה ולא היה צורך להזדהות עם זהות דתית במסגרת המלחמה על קיום ישראל 

מה . למרות משקלן השונה לאורך הזמן ,כיחה את הקשר בין שתי הזהויותהו, אם כן, הההיסטורי

 ?מצא המחקר לגבי היחס שבין שתי הזהויות בקרב ישראלים בישראל

; 12-11: 3222, לוי ולוינסון, ץ"כ; 55: 1112, הרמן; 151: 1112, אורון) מחקרים שנערכו בנושא

ראלית לעומת הזהות היהודית בקרב מצאו דומיננטיות של הזהות היש( 13-12: 1111, ליבמן

אשר , אך לעומת זאת נתחזקה בקרב דתיים, כאשר זו האחרונה נחלשה עם השנים, חילונים

אדיקותו הדתית של כי  ,מסיק המחקר בנושא הדבריםן מ. זהות דתית חזקהעם  בקרבםמזוהה 

 . והישראליתשל הזהות היהודית " העוצמה"האינדיבידואל היא מילת המפתח בניבוי 

" יהודי"נטען כי החוק המאמץ את ההגדרה ההלכתית של " מיהו יהודי"בדיונו של שביד בשאלה 

יוצר פער בין ההגדרה הפורמאלית של הזהות הלאומית  ,לצורך חוק השבות ומרשם האוכלוסין

שהם רוב אזרחי , וזאת משום שהוא כופה על היהודים החילוניים בישראל ,לבין התכנים שלה

הדרך , לדעת שביד. הלכתי שלה-הגדרה של זהות שהם אינם מזדהים עם התוכן הדתי, דינההמ

שאינה מוטלת עליהם , של יהודים אלה להתמודד עם הבעיה הוא אימוצה של זהות ישראלית

בדרך זו נגרם נתק בין זהותם הישראלית של יהודי . מלמעלה והם יכולים להזדהות עם תכניה

שהמדינה מגדירה אותה  ,לבין זהותם היהודית, עלת אופי לאומי חילונישהיא כעיקרון ב, ישראל

שכפי  ,הבעיה בטיעונו זה של שביד הינה (.Schweid, 243-2643225 :)הלכתי -על בסיס דתי

בין זהותם  ניגודחלק גדול מהחילונים בישראל אינם מוצאים בהכרח  ,שנוכחנו ועוד ניווכח לראות
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הנהגת נישואין אזרחיים וכן ירידה , באופן זה עלה שיעור התומכים בפתיחת בתי קולנוע ובהפעלת תחבורה ציבורית בשבת  

מצד אחד ובירידת " החילונים"נמצא כי עם השנים חלה עלייה מתונה של . בשיעור התמיכה בשמירה על כשרות במקומות ציבוריים

, חלה ירידה בקרב מספר הנבדקים אשר נמנעים מלאכול מזון לא כשר, בנוסף". מסורתיים"חלקם היחסי של המגדירים עצמם כ

קיום טקס קבורה דתי , עריכת ברית מילה, ירידה במספר הישראלים המדליקים נרות שבת, ירידה במספר הצמים ביום כיפור

 .וכדומה
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בין הזהויות נכון יותר לדבר על משקל שונה  ניתוקבמקום לדבר על  ואולי, היהודית והישראלית

 . של כל אחת מהן

 

 מדינה והמתח שבין חילונים לדתיים -דת  1.5

ההצטרפות ללאום מחייבת  ,כך שלמשל ,במדינת ישראל לא קיימת הפרדה בין הדת למדינה

תו של היהודי רק טוען כי בגולה מוגבלת יהדו (152: 1112)הרמן  .טקס דתי כלומר גיור

" אמריקאי"מבחינת החיים הציבוריים היחיד מזדהה בהם לא כיהודי אלא כ, לתחומים הפרטיים

לא קיימת כלפי , מאחר שהחיים הציבוריים הם בעלי אופי יהודי, לעומת זאת בארץ" צרפתי"או כ

ית של היהודי אותה הפרדה בין הפרטי והציבורי או בין זהותו היהודית לבין זהותו הישראל

 .היחיד

מעלים את הטענה כי תפיסת היהדות ( Rebhun & Waxman,2004: 467-479)רבהון ווקסמן 

וגם מדינות מערביות אחרות , כחלק מהתרבות הישראלית הדומיננטית אינה מיוחדת לישראל

ההבדל בין , יחד עם זאת. 19מקנות לדת מקום מרכזי בתרבותן הלאומית, הברית-כמו ארצות

הברית המדינה אינה -יים הציבוריים בישראל ובארצות הברית הוא בכך שבארצותמקום הדת בח

אלא עם אותם ערכים וסמלים המשותפים לרובם המכריע , מזדהה עם דת מסורתית ספציפית

הדת היהודית היא המקור , בניגוד לכך. תהיה השתייכותם הדתית אשר תהיה, של האמריקאים

והדת האזרחית הישראלית משקפת , מדינת ישראל העיקרי לערכיה וסמליה המרכזיים של

 . בבירור את זהותה היהודית של המדינה

אשר באה לידי " דת האזרחית"את תופעת ה( 21-3: 1117)בוחן אלמוג  דיוקן-הצבר, בספרו

הכוונה במושג היא הקשר . 32-בני התנועה הציונית בתחילת המאה ה, ביטוי בקרב החלוצים

 . כך שערכי תרבות חילונית מקבלים מימד מטאפיזי, ומיות ודתהתרבותי ההדוק שבין לא

לאומי שכן הוא היווה את ההוכחה הניצחת לקיומו של -ך מעמד פוליטי"באותה תקופה קיבל התנ

 20ניכרה בתחומים רבים ומגווניםעל הזהות הלאומית השפעתו . העם היהודי על אדמת ישראל

המאופיינת כתמהיל , "דת אזרחית חדשה" רהנוצהחל משנות השישים (. 2-12: 3226, שפירא)

הדבר בא לידי ביטוי בהשמת דגש מחודש . יהודית-מסורתית-ישראלית עם דת-של דת ממלכתית

מעיין פיוס בין התכנים הדתיים להכוונה כאן היא . על תכנים דתיים של חגים ומנהגים שהולאמו
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השטרות ומטבעות הכסף במדינה נושאים , הברית-הם מציינים כי למרות ההפרדה הרשמית בין הכנסייה למדינה בארצות כדוגמה  

 .וכל נשיא אמריקני פונה לאלוהים בנאום ההכתרה שלו, "באל נשים מבטחינו"את הכתובת 
20

סוכות נחגג כחג האסיף )ורתית מס-הודגשו הצדדים החקלאיים של החגים המסורתיים על פני משמעותם הדתית, לדוגמא  

לאומית של תנועת -וכן נוספו חגים ומועדים הקשורים להיסטוריה הציונית החדשה ולאידיאולוגיה הסוציאל( ושבועות כחג הקציר

 (.ל וכדומה"יום קק, א באדר"י, אחד במאי)הפועלים 
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ניתן  ,דוגמאל, בבית הספר. (312-1: 3225 ,פרומן)הישנים לבין התכנים הלאומיים החדשים 

  (.36: 3226, שפירא)ך "לראות זאת כחזרה לפרשנות המסורתית של התנהיה 

הזהות בין המדינה והאורתודוכסיה היהודית באה לידי ביטוי במעמד הפורמאלי והפוליטי של 

ים וכן בכפיה ובאיסור( 31: 3226, קליין)בתי הדין הרבניים ורבני הערים , הרבנות הראשית

זהותם היהודית של מי שאינם קושרים זהות זו למסורת , למעשה. שונים בתחומי הפרט והכלל

יכול הדבר . נכפית עליהם מעצם היותם בני העם היהודי החיים במדינת ישראל, הדתית היהודית

כי זהותם לחוש יהודים של מדינת ישראל -רבים מאזרחיה החילונים עלוליםשכיום  להוביל לכך

טוען כי מכיוון שאין חלופות ( 13: 1111)ליבמן . אינה פרי בחירתם והחלטתם האישיתכיהודים 

לאחר . אדישים רבים מן הישראלים החילונים ליהדות, 21רשמיות בישראל לאורתודוכסיה

כאילו נכשל , אם יהודי אינו מציית למערכת החוקים המסורתית, היעלמותה של הציונות החילונית

 . האורתודוכסיהמבחינה יהודית בעיני 

 הבישראל ניכרת השפעתה של האליטה התרבותית החילונית על רוב האוכלוסיי, כאמור

, שהיא בעלת השפעה ציבורית ותקשורתית גדולה, בעיני אותה אליטה תרבותית. היהודית

שליליות  תהיהודיות והממסד הדתי בכללותו איבדו את תהודתן ומקבלות קונוטציו, היהדות

, עוז)הדבר בא לידי ביטוי בעליית קולות הקוראים להפרדת הדת מהמדינה (. 15: שם)ועוינות 

אשר בנוסף על כך קוראים לניתוק בין המקום , ציונים-בקולות פוסט, ובפרט( 565: 3227

 (. 535: 3227,אוחנה)הישראלי לבין הלאום או הדת היהודיים 

נמצאה תופעה מעניינת לפיה ( 11: 3222)לוי ולוינסון , ץ"במחקרם של  כ, בניגוד לקולות הללו

לעומת זאת ( 15%-כ)רובם המכריע של החילונים סבורים שישראל צריכה לשאת אופי יהודי 

באשר לשאלה האם על המדינה לדאוג לכך שהחיים הציבוריים בישראל יתנהלו לפי המסורת 

החילוני תומך ניתן להסיק מכך שרוב הציבור ( 13%-כ)אחוז מועט ביותר מקרבם תמך בכך 

 .  אך לא הלכה למעשה, מדינה-הדת תבאופן תיאורטי בקונספציי

 

 יהודיות כלאומיות 1.5.1

, כי לעיתים ישנו משקל שונה לזהות היהודית והישראלית בקרב ישראלים חילונים ,עד כה נוכחנו

דבר המעורר התנגדות בקרב , וכי במדינת ישראל הדת מקבלת גושפנקא במסגרת המדינה

 -האם בכל זאת וכיצד משתלבות שתי הזהויות הללו -תיבחן השאלה, בשלב זה. וניםהחיל

 ?הישראלית והחילונית בקרב ישראלים חילונים בישראל
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בתל אביב " עלמא"ם בלימודי יהדות כוללים כמו כיום ניתן דווקא למצוא בארץ מכללות שונות או בתי מדרש חילוניים העוסקי 

אך דפוסים חדשים אלו עדיין לא קיבלו הכרה רשמית , מתקדמת/ וכן מכללות של התנועה ליהדות חילונית, באורנים" המדרשה"או 

 .בישראל
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טוען כי עבור רוב היהודים בישראל ומחוצה לה הזיקה האזרחית והרגשית ( 22: 3226)קליין 

דהים עמוקות עם המדינה ומזהים הם מז. למדינה היא הביטוי העיקרי או היחיד לזהותם היהודית

ויש כאלו  ,עבור ישראלים רבים זהויות ישראליות ויהודיות משולבות זו בזו. אותה כמדינה יהודית

עבור ישראלים לא דתיים מבוטאת , זהות יהודית. שעבורם זהויות אלו כמעט אינן ברות הבחנה

, ישראל היא מדינה יהודית :לעיתים קרובות על ידי לאומיות יהודית ומקושרת בחיים בישראל

ותוכנית , החגים הלאומיים הם החגים היהודיים, מהווים בישראל את הרוב הדמוגראפי םהיהודי

. ך"ותנ, ספרות יהודית, הלימודים בבתי הספר הממלכתיים כוללת לימודי היסטוריה יהודית

, חברתית)ת הקבוצות החילוניות והדתיות מופרדות מהרבה בחינו, במסגרת החברה הישראלית

 ,דריןישראלים חילונים רואים בדרך כלל את בית הכנסת כמוסד דתי למהו( תתרבותית ופיזי

במובן , יותר מאשר מוסד קהילתי יהודי ,האוטוריטה האורתודוכסיתהמהווה את המרחב של 

כי הישראלי החילוני  ,מכך ניתן להסיק .(335: 3226,לב ארי; Levi,1986: 170)הרחב יותר 

 וכי, הודיות דרך ישראליות והדת כשלעצמה אינה משחקת תפקיד חשוב בזהותו היהודיתמזהה י

בעוד שהם מדברים עברית . עבור ישראלים רבים זהותם האתנית הינה למעשה חילונית ולאומית

" יהודיות"מאשר ל" ישראליות"ומכירים חגים יהודיים הם מיחסים התנהגויות אלו יותר ל

(Gold,1997: 2 .)יתקלו  םכיצד הדבר יבוא לידי ביטוי כאשר ישראלי ,עלה את השאלההדבר מ

ולא " יהודיות"בהן הזהות האתנית דווקא כן מיוחסת ל, בגולה בצורות אחרות של יהדות

 ?”ישראליות”ל

בין שתי ישיר והדוק קשר ( Herman,1972: 203-5)גילה הרמן  ,"ישראלים ויהודים" ,במחקרו

כאשר שתי הזהויות מתנתקות זו , לטענתו. הישראליות והיהודיות -זהויות של הישראליה-תתי

. בעלת סיכוי גבוה להגר מן הארץ ,מתקבלת יהודיות חלשה וישראליות פחות מושרשת ,מזו

 ,השאלה הנשאלת כרגע הינה. זהות ישראלית פטריוטית מתחזקת רק בקונטקסט יהודי, לטענתו

ישראלים פחות "האם הם יהיו ?  יגרו להולנדלגבי ישראלים אשר ה מרמזיםמה הממצאים הללו 

 ?חלשהנאשר יהדותם נחלשה וכתוצאה מכך גם ישראליותם , "שורשיים

ישראלי  –הישראלי היהודי מגיע ממדינה שבה הדת מבוטאת הן באופן פרטי והן באופן ציבורי  

לעשות  בעוד שהיהודי ההולנדי או האמריקאי  צריך, לא צריך להזכיר לעצמו שהגיע חג הפסח

שבה באופן  ,כיצד הישראלי המהגר ינהג במדינה. מאמץ על מנת להיזכר בעובדה זאת מידי שנה

לגבי נושא זה מוסיף בן ? ציבורי הוא יהיה מודע רק לעובדה שחג הפסחא או חג המולד הגיעו

המעוגנת בנורמות  ,כי היהדות בישראל הינה יהדות לאומית קולקטיבית ,(323 :1111)רפאל 

מקיים את , כחבר בחברה, האדם הישראלי החילוני, לטענתו. ים לגיטימיים וממוסדיםובערכ

, עבור אותו ישראלי, כלומר. שבו הוא גדל ועימו הוא מזדהה ,יהדותו כשותף בקולקטיב רחב
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שאלות רבות יכולות להישאל , לפיכך. ליהמובנת מא, ציאות קולקטיבית נתונההיהדות הינה מ

האם היא תושווה לזאת של יהודי  ?של האדם היהודית יקרה כעת לזהותו מה -לגבי אותו ישראלי

פחות ",ל של הרמן"הנובהתאם לדבריו  "פחות יהודי"האם האדם יחשב כ? ואם לא? התפוצות

, שאלות אלו? אילו אלמנטים בזהותו של המהגר הישראלי יבואו לידי ביטוי ואילו לא? "ישראלי

 . יבחנו במסגרת עבודה זאת

 

 סיכום 1.6

אינה קולקטיבית וניתן לדבר על  31-גם הזהות הישראלית במפנה המאה ה, כמו הזהות היהודית

בסך . 22אף שאינן קשורות אליה כלל, מספר זהויות השונות ביחסן אל הדת היהודית ולעיתים

נתון זה בא לידי ביטוי במחקרם , רובם של החילונים בישראל שומרים מצוות במידת מה, להכו

שאף הראה כי קבוצה זאת ( Levi, Levinsohn,& Katz,2004)לוי ולוינסון , ץ"של כהמקיף 

 . הייתה הגדולה ביותר מבין שאר הקבוצות החילוניות

, הגבוה לנמוך יאקונומ-ניכר כי בקרב חילונים קיים שוני בהתייחסות לדת בין בני המעמד הסוציו

אולי זוהי אותה קבוצה . שית עם הדתכאשר האחרון בנוסף לביצועי החג מפגין גם הזדהות רג

הכול -בסך. המתאפיינת בסגידה לדת העממית" המיצובושים( "12: 3225)אותה מכנה אלמוג 

יהודית יחס חופשי -החילונית הבולט בקרב רוב האוכלוסיי 31-בישראל של ראשית המאה ה

 .כל משפחה בוחרת לה חגים וטקסים כראות עיניה, למסורת

כשניתן להשליך את הדברים  גם , כמקרה מבחן חגיגת החגים היהודייםבעבודה זאת נלקח  

ניכר כי בדרך כלל חל ריקון של החג . לטקסים או מנהגים אחרים הנהוגים במסורת היהודית

דתיים והיסטוריים ובמקום זאת יוצקים חילונים לחג משמעויות חדשות שהן , מתכניו הלאומיים

 :ר נעוצות בגורמים הבאיםהסיבות לדב. יותר תרבותיות במהותן

בעקבות העידן הגלובלי ישנה יניקה של משמעות החגים מן המערב והחגים  -גלובליזציה .1

 .מאבדים ממשמעותם המקורית

בדיוק כפי שיהודים בעולם מעצבים לעצמם יהדות בהתאם לצרכיהם  -אינדיווידואליזם .3

 -ודדות אינדיווידואליזםבעקבות אותן מגמות מערביות המע, כך גם המצב בישראל, האישיים

כך שתהיה משמעותית ורלוונטית , אנשים מעצבים לעצמם את הדת ומנהגיה כראות עיניהם

בישראל לא , הברית שבה קיימות תחלופות מספר לזהות היהודית-בניגוד לארצות. עבורם

                                                 
 

22
 . ישראלית -ישראלית או דרוזית-רביתבמקרה של זהות ע לדוגמא  
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אך ישראלים בכל זאת מעצבים לעצמם את , קיימת חלופות רשמיות וציבוריות לאורתודוכסיה

 . ת באופן אישיהד

. מאבק בין החילונים לדתיים בעקבות הכפייה של הממסד הדתי בספירה הציבורית והפרטית .2

הדבר יוצר מעין סלידה ואדישות של חלק מן הציבור החילוני מן הדת ומנהגיה ורצון להביאם 

על כך ניתן אולי להוסיף את התחמקותם של חרדים משרות . לידי ביטוי בלי תיווך סוכניה

 .אי דבר שוודאי מלבה את האיבהצב

החגים בחברה החילונית כתוצאה בעיקר " שורדים"עדיין , למרות אותו תהליך של ריקון

ומילוי פונקציות ( ההנאה והתענוג שבביצועים התרבותיים)=מהעטיפה האסטטית של החג 

צאה באופן יותר מקיף ניתן להסיק כי חילונים בישראל שומרים על המסורת כתו. משפחתיות

באופן כללי ניכר שלאורך זמן זהות  .משפחתיות הקיימות במדינה-תרבותיות-מנורמות חברתיות

המחקר ציין את העלייה מחבר העמים , ישראלית מתקדמת לכיוון של יותר חילוניות עם השנים

ל האחראים לריקון החג ממרכיביו "אך ניתן לשייך לכך גם את שלושת הגורמים הנ, כגורם לכך

 .לאומיים-הדתיים

תומך הציבור החילוני בהיותה של מדינת ישראל , על אף אותו המתח שצוין שבין חילונים ודתיים

אך ניכרת בקרבו סלידה מן העניין כשהדבר , ההפרדה בין דת ומדינה -כלומר באי, מדינה יהודית

 . כרוך בביצוע הדברים הלכה למעשה

בעוד . זהות יהודית ובמיוחד אצל הדתייםמחקרים מראים כי יש זיקה בין זהות לאומית לבין 

הדתיים והתרבותיים , האתניים: שנוכחנו כי בקרב יהודים אמריקאים מרכיבי הזהות היהודית

המהווה בסופו של )חילונית -זהותם הלאומית, בקרב ישראלים חילונים, משחקים תפקיד חשוב

, ואף עולה על זו הדתיתהיא זו המשחקת תפקיד חשוב ( דבר את זהותם האתנית של הישראלים

כ ישראלים רואים את "הודגם בנוסף כי בסה. למרות שאותה זהות לאומית נחלשה עם השנים

לאומית ושעבור רבים מהישראלים זהויות אלו הינן בלתי -זהותם היהודית דרך זהותם הישראלית

 ".ישראליות"מיוצגת עבורם כ" יהודיות"נפרדות וכי 

הלאומית של ישראלים והמהפך שזהות זו עברה בעקבות בפרק הבא תחקר לעומק זהותם 

אך בשלב זה , דפוסיה וגורמיה, בנוסף תיבחן תופעת ההגירה. תהליכים עולמיים המתרחשים

היהודית והישראלית עם המעבר  -השאלה העיקרית היא כיצד תבאנה לידי ביטוי שתי הזהויות

באופן ציבורי ואינה עובדה בו היהדות אינה מבוטאת , לקונטקסט אחר, למדינה החדשה

אילו השלכות יחלו לגבי זהותם של מהגרים ישראלים אשר עזבו את ? מובנית" סוציולוגית"

האם תתקיים ? נוצרית ושונה במהותה, יהודית והגיעו לתרבות חדשה-תרבותם הישראלית

 ?התחברות או שמה התנתקות מהחיים היהודיים
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 וזהות יהדות,הגירה: ג -חלק

 

מגורמים כלליים להגירה ועד להגירה לדורותיה של ": ירידה"והגירה . 3
 ישראלים

 
 הגירה וגורמיה  3.1

יהודים תמיד הראו  .23הגירה הינה נושא מרכזי בהיסטוריה היהודית עוד מימיו של אברהם

 1112ביו השנים . מוכנות גדולה יותר מאחרים למעבר גם כשהדבר היה ללא קשר לאנטישמיות

(. (Kass & Lipset, 1982: 272 קרוב לחמישה מיליון יהודים עזבו את מקום מולדתם 1163עד 

יים לגלי היו הגורמים המשמעות, כגון רדיפות או שפל כלכלי קריטי, 24בעוד שבעבר גורמי דחיפה

מצב ביטחוני מעורער  :כגוןאחרים כיום ניתן לדבר יותר על גורמי דחיפה , הגירה של יהודים

הרחבת אופקים והזדמנויות כלכליות , גורמי משיכה של העלאת סטאטוסכן על במדינת ישראל ו

, לפיכך. הספרות מציגה הגירה כתופעה אוניברסאלית כשישראל היא חלק ממנה(. 372: שם)

 . ל בקונטקסט של תופעת ההגירה הכללית"הנוכחי תיבחן תחילה הגירת ישראלים לחובפרק 

הגירה לדבריו היא . מתייחס להגירה במונחים של מוביליות פיזית(  :763Bogue,1969)בוג 

 -כאשר ההגירה היא בתוך אותה מדינה הכוונה היא. הכולל מעבר בין קהילות ,שינוי מגורים

הוא מכנה זאת , ואילו כאשר ההגירה הינה בין מדינות  (internal migration)= הגירה פנימית

בוג מתאר הגירה כהסתגלות לשינוי כלכלי (. international migration)= לאומית-הגירה בין

האדם נוטה להישאר באותה הקהילה כל עוד צרכיו מסופקים והוא מצליח  ,לטענתו. וחברתי

 (.762: שם)להסתגל אליה 

 

 רמי דחיפה ומשיכהגו  3.1.1 

פיתרון ביניים  כי כל עזיבה לקהילה חדשה הינה ,הינה של המחקר בנושא הנחת היסוד

תגובה לצורך שהאדם מאמין שהוא אינו יכול  וכן, (36: 3225, מירסקי)לקונפליקטים שונים 

, לא נעימה, או בריחה מסיטואציה שהפכה להיות בלתי רצויה ,לספק אותו במקום מושבו הנוכחי

בוג מכנה בשם ש, אלו הם גורמים חיוביים ושליליים במקומות המוצא והיעד. או בלתי נסבלת

אותם גורמים נלקחים בחשבון בעת קבלת (. Bogue,1969: 753) גורמי דחיפה ומשיכה

, הצורך בשינויכי  מציינת( 36: 3225)מירסקי  .ההחלטה להגר או להישאר בארץ המוצא

                                                 
23

, בראשית.." )לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך: "לארץ ישראל ציווה את אברהם לעבור מכנען' ה  

 (.'א', יב
24

 .דיון מורחב בנושא גורמי דחיפה ומשיכה יבוא בהמשך הפרק 
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והאידיאליזציה של ארץ היעד ושל , בהתפתחות ובעצמאות גוברים על הכוחות הרגרסיבים

 .25הציפייה לשינוי בעתיד מכריעים את הכף לטובת ההגירה

ניכור וחיפוש  ;יחס מפלה ;איבוד מקום עבודה ;צמצום במשאב לאומי: יכולים להיות גורמי דחיפה 

 ;אפשרויות להכנסה כלכלית גבוהות יותר: יכולים להיות גורמי משיכה. וןמפלט בעקבות אס

מעבר  ;מחייה וסביבה טובים יותר -תנאי ;אפשרויות להשיג התמחות תעסוקתית או לימודית

פעילויות או אנשים חדשים או , בעקבות סביבהשנוצר פיתוי  ;בעקבות תלות במהגרים אחרים

 (.Bogue,1969: 753-4)שונים 

: שם) 1116בשנת , לעומת זאת. הוא תלוי סיטואציה" משיכה-דחיפה" אותו מודל ניתן להסיק כי 

 :להגירה כללייםפרסם רוונסטיין עקרונות  (765

 .רוב המהגרים מהגרים למקומות בטווח קצר -הגירה ומרחק. 1

. כליתאנשים שגרים ליד ערים גדולות מהגרים כאשר ישנה התרחבות כל -הגירה לפי שלבים. 3

על ידי מהגרים ממקומות גיאוגרפיים " מתמלאות"ההזדמנויות שננטשות על ידי המהגרים 

 . מרוחקים יותר

 ( אימיגרציה-רה)לכל זרם הגירה ישנו זרם נגדי של מהגרים  -זרם וזרם נגדי. 2

ה להגר פחות מאוכלוסיצפויה אוכלוסיה עירונית   -עירוניים לכפריים בנטייה להגר הבדלים בין. 5

 .כפרית

 .בקרב מהגרים למרחקים קצרים ישנן יותר נשים. 6

 .התפתחויות טכנולוגיות נוטות לקדם שיעורי הגירה גבוהים -הגירה וטכנולוגיה. 5

 .דומיננטיות של המניע הכלכלי להגירה. 7

שעדיין תקפים לימינו ניכר כי ישנם עקרונות  ,שנים 122-אף שכללים אלו פורסמו לפני יותר מ-על

את  -בהמשך הפרק חוכפי שייווכ, משיכה של בוג לגבי הגירה-ותואמים את מודל הדחיפה ,אנו

 .מניעי ההגירה של מהגרים ישראלים

רה ורואה הגי, כותב על הקשר שבין הגירה לבין רווחה סוציאלית( Eaton,1971: x-xii)איטון 

מהאילוצים והמחויבויות שהקשו עליו  האינדיוידואלאת " לשחרר"הבאה  כתרפיה טריטוריאלית

איטון מציע פרדיגמת אספקטים של רווחה סוציאלית של הגירה ותנועת . במדינת המקור

בה הוא מציג את ההשלכות החיוביות או השליליות של ההגירה או  ,(xiv: שם) 26מגורים

   :ההישארות בארץ המוצא
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שכן הסיבה להגירתי , אמנם בתקופה שלפני הגירתי להולנד לא הייתי שרויה בקונפליקטים עצמיים כלשהם, ובנימה אישית   

הרצון למימוש החוויה והרצון לשינוי היו כה , הציפייה, אך הנני יכולה להעיד כי באותה התקופה, זוגי ההולנדי-הייתה הצטרפות לבן

 .בקרבי לטובת ההישארות בישראל התגמדו וההחלטה הסופית להגר התקבלה בנקל חזקים כך שהטיעונים שהיו קיימים

  
26

 Paradigm of Social Welfare Aspects of Migration and Residential Movement 
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 לחץ השלכות מעוררות  השלכות טיפוליות השקפה טריטוריאלית

 שחרור מסטאטוס נמוך - הגירה
הזדמנות להשיג סטאטוס  -

 חדש
אופטימאלי של  ניצול-

 תעסוקתו של האדם
חופש ללכת אחרי ניסיונות  -

 חדשים

 לבדידות ואנומיה סיכון גבוה -
 צורך להסתגל לסביבה זרה -
עזרה במצב חירום עלולה  -

להיות לא זמינה או שצריכה 
 להירכש

בסטאטוס המסוים השארות  - השארות
עם תמיכה מהסביבה 

 המשפחתית
ידע והכרות לגבי תנאים  -

 מקומיים
המשכיות יחסים עם קבוצות  -

ראשוניות וקשרי חברות עם 
 קרובים ושכנים , הורים

הזדמנויות מוגבלות להשיג  -
 סטאטוס חדש 

ניצול כלכלי מוגבל של  -
 תעסוקתו של האדם

סיכוי נמוך של מוביליות כלפי  -
 מעלה

שיעור גבוה של שליטה  -
חברתית בקבוצות ראשוניות 

, הורים -בעלות קשרים חזקים
 .קרובים ושכנים

 

 ?בקונטקסט של הגירה מישראל שהוזכר "משיכה-דחיפה"מודל האותו כיצד ניתן ליישם את 

 

 גורמי דחיפה ומשיכה במסגרת הגירת ישראלים  3.1.1

 :27הבאים כמעודדים הגירת ישראלים הגורמים הספרות המחקרית מציעה את

 גורמי המשיכה 

ל "הצטרפות לבן משפחה אזרח מחו -איחוד משפחותבדרך כלל מדובר ב -נסיבות משפחתיות

 & Gold,2004: 447; Kass)ל שחיפש הזדמנויות כלכליות או לימודיות "או ישראלי הגר בחו

Lipset, 1982: 273 ; Mittelberg &Sobel,1990: 769) 

 מהגרים אלה עוזבים את ארצות מוצאם בעיקר מתוך  -ויות כלכליות ולימודיותהזדמנ

להשיג עבודה טובה יותר ומשכורת גבוהה מזו שהם ; דהיינו, שאיפה להעלאת רמת חייהם

רחב יותר לשיפור מעמדם  הזדמנויותטווח מהגרים אלה מחפשים . משתכרים בארץ מוצאם

 Brinkley,1989: A6 Column 3 ;Kass & Lipset, 1982: 273)  הכלכלי ביעד ההגירה

;Paraino, 2005 ; Sobel,1986: 58-77)  

 סקרנות והרפתקנות  (Mittelberg & Sobel,1990: 769  ;Gold,2004: 447) 
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 . בחלקה הרביעי של העבודה יבחנו באופן פרטני גורמי ההגירה של ישראלים להולנד  
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 :גורמי דחיפה

 יהודית המושפעת הרצון של חילונים להיות מחוץ לחוק ולסדר של המדינה ה-כפייה דתית

 (.Gold,2004:448 ; Peraino,2005)החרדים מיותר ויותר 

 הרצון להשתמט משירות צבאי ולהתנתק מהאלימות הבלתי פוסקת  -מצב ביטחוני

 ,Brinkley,1989: A6 Column 3 ; Gold)שמתחוללת בישראל בפרט ובמזרח התיכון בכלל 

2004: 448 ;  Peraino,2005 ; Sobel, 1986:108.)  3222הינה  שבשנת לעניין הוכחה 

החלו התכנסויות המוניות של ישראלים , פעילויות ההתאבדות של מחבלים היו בשיאןבזמן ש

במטרה ( אוסטרליה ואפילו מדינות מזרח ומרכז אירופה, קנדה, ב"ארה)בשגרירויות השונות 

מימדים רציניים יותר  מקבלתהתופעה וודאי (. Killgore,2004)לבקש ויזת הגירה או דרכון 

קורבן ומאבק , סוגיות של אובדן. ה ועם האיום הגרעיני מצד אירןלאחר מלחמת לבנון השניי

הנתונה במצב של -ישראל -מטבע הדברים. ישראלית -מוטמעות עמוק בזהות היהודית

משאביה למאבק  מירבאת , עוד בשנים שלפני הקמתה, רתמה -מלחמה כמעט מתמדת

ייפו ממלחמות ואלימות שהישראלים ע, לא מפליא ,לפיכך (17: 3225, לרמן ורטיג)הקיומי 

 .ומחפשים שלווה במקומות אחרים

 במאמרו על  דן( 36: 3222)שקד  - איכות חיים ירודה וערכים חברתיים ופוליטיים שליליים

 . לווהמנוחה וש, תהילה, כשבפני היורדים עומדים כיום ערכים של כסף ,ירידהתופעת ה

 ": ניטרלי"גורם 

התופעה כוללת ישראלים אשר . בעקבות נסיבות 28"ההיתקעות"סיבה נוספת להגירה הינה 

" עלייה לרגל חילונית"לימודיות או משפחתיות  אלא כחלק מ, מסיבות כלכליות לאל "הגיעו לחו

 אלו ישראלים .דבר שהפך לריטואל בקרב צעירים ישראלים יוצאי צבא, של מסעות בעולם

, טיילו כתוצאה מהזדמנויות כלכליותמעבר לזמן המתוכנן במדינות בהן ( ”got stuck“)" נתקעו"

 .(Shokeid,1988 ;Gold,1997; Gold,2004: 448: 22)יחסים או סיבות אחרות -מערכות

עידן הגלובליזציה ועם תהליכים שונים ב, בעשורים האחרונים, לצד אותם גורמי הירידה שצוינו

המשפיעים על  התווספו גורמים אחרים ,ובעולם שהתרחשו ועדיין מתרחשים במדינת ישראל

 .הירידה מהארץ

 
 בתמורה חילונית זהות ישראלית   3.1.3

גורמים נוספים המעודדים את תופעת הירידה החל מסוף  העמודים הבאים יוקדשו לבחינת 

 .הדבר יעשה בקונטקסט של התמורה שחלה במסגרת הזהות הישראלית . 32-המאה ה

  

                                                 
28

 . בו משתמשת הספרות ”got stuck“תרגום שלי לביטוי   
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 כמעצבי הזהות הדומיננטיתאידיאלים קולקטיביים  -לפני השינוי  3.1.3.1

העברי "הופיעה אותה דמות , לאחר הקמתה של התנועה הציונית, עוד בראשית המאה העשרים

היהודי . כאנטי תזה לדמות היהודי המסורתי שהייתה מקובלת עד אז" היהודי המודרני", "החדש

בין היהודי על הזיקה ש, דמותו הושתתה על מערכת ערכים חדשה, מהפכני, היה חילוני" חדש"ה

. על נורמות התנהגות חדשות שבין יהודים לבין עצמם ובין יהודים וגויים, למולדתו ההיסטורית

, שפירא)דמות זאת התאפיינה בשלילת הגלות אשר נקשרה עם אותה דמות יהודית מסורתית 

, שהתבטאה בבנייה ועבודההחלוץ  יכלה להיות דמות" יהודי החדש"אותה דמות ה(. 11: 1117

נולדו לתוך  אשר" הצברים"הילידים  -או לחלופין, טות ובהקדשת חייו למען הקולקטיבבפש

את הזהות שהתיימרה לעצב והיוו את הדמות האידיאלית  המציאות הארצישראלית

 (.13:שם) 29הקולקטיבית

, עם סגולה, חברת מופת, קיבוץ גלויות, שיבת ציון :עם קום המדינה ואף לפני סייעו  מיתוסים כגון

הדבר היה . לגיבושה של הזהות הישראלית וליצירת חברה לאומית" עברי החדש"אותה דמות הו

והניסיון ליצור אומה , הסכסוך הלאומי עם הערבים, וזאת בגלל טראומת השואה ,קשה

(. 521: 3227,אוחנה)מגנה על עצמה ודוברת עברית , היושבת בבטחה בארצה" נורמאלית"

סביב מצוקת היהודים בגולה בתקופת והתמקדה , המשיכהשימת הדגש על שלילת הגולה 

עם "לאור המצב המתוח עם השכנים הערבים נוצרה התודעה הלאומית של , ובנוסף, השואה

והיווה  ,היה גורם עיקרי בחשיבותו בזהות הישראלית 30ך"התנ –באותה תקופה ". לבדד ישכון

, המדינה בשנותיה הראשונות. לקשר שבין העם היהודי לארצוההצדקה וההוכחה הקיימת  את

, ביטחון לאומי, ניסתה לבסס את עצמה וחרטה על דיגלה מיתוסים ישראלים של ממלכתיות

מאפיינים אלו תאמו את הצורך ". כור ההיתוך"מצוינות צבאית ומדניות , התיישבות חלוצית

הזיכרון , ההומוגניות של מנהיגי היישוב והמדינה. (521: 3227,אוחנה)שרדותי המיידי הה

דחו , ערבי-ההיסטורי המלכד סביב שואה ותקומה ומצב החירום התמידי עקב הסכסוך הישראלי

סולידאריות וקולקטיביזם , וניכרה קונפורמיות ,החברה הישראלית במגמות של מרד בקר

 .(37: 1111,נווה)

 

                                                 
29

. טוענת כי היה קשר כמעט מובן מאליו בין דמותו האידיאלית של הצבר לבין האתוס של תנועת העבודה( 79: 7221)שפירא   

המסירות לענייני הכלל היוו את הזהות , הסתפקות במועט, פשטות, שיווין, ערכי עבודה פיזית, אורח החיים הקיבוצי, וכך

 . הקולקטיבית המקובלת של אותם ימים

 
30

תנועות נוער השתמשו במטפורות תנכיות , נופי הארץ חוברו לנופים תנכיים, ך"מות ישראל נקשרו לגבורת גיבורי התנמלח  

-ך שונתה לפרשנות לאומית"פרשנותו המסורתית הדתית של התנ. כגון חג החנוכה, וחגים מסוימים חזרו להיות חגים בוני אומה

וחפירות ארכיאולוגיות נתפסו ככלי , חדת שמעבר לאמצעי תקשורתהשפה העברית קיבלה משמעות מיו ,בנוסף. מגשימה

 (.0-70: 9332,שפירא;  91: 7222,נווה)ללגיטימציה לחיבור העם לארצו 
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 השינוי   3.1.3.1 

היסטורית -החוויה המיתו. מלחמת ששת הימים הולידה מחדש את שאלת הזהות הישראלית

מיתוסים מרכזיים של ביטחון והתיישבות עברו טרנספורמציה והפכו . וחווית הכיבוש עוררו זאת

באותה תקופה צמיחת צורות חדשות של לאומיות ופונדמנטליזם דתי . להיות נושאים למחלוקת

 ות הישראליתבנושא קדושתה של מדינת ישראל החלו לשנות את קווי זהותה של הזה

הדבר בא לידי ביטוי בהופעת שתי תנועות חוץ פרלמנטאריות לאחר (. 521: 3227,אוחנה)

 שראליתכשהביטוי הפוליטי לשינוי בזהות הי" שלום עכשיו"ו" גוש אמונים" -יםמלחמת יום הכיפור

 31עם עליית מפלגת הימין לשלטון, 1177בא לידי ביטוי עם המהפך הפוליטי בשנת 

בידודה של , גורמים נוספים לשינוי היו היחלשות הקונצנזוס הלאומי(. 121-1: 3221,שפירא)

וכן ביקורת פנימית לגבי האידיאולוגיה הציונית שבאה בעקבות , ישראל בזירה הבינלאומית

עוד , כי למעשה( 12: 1117)שפירא טוענת (. 521: 3227,אוחנה)מתחים וקשיים ביטחוניים 

חדלה מלשמש " זהות קולקטיבית"אותה , ישראלבשנות החמישים עם בוא העליות החדשות ל

האידיאלית  לאחר שהתאמצו לסגל לעצמם את הזהות הקולקטיבית, העולים החדשים. שכזאת

וכך החלו לצוץ  ,המקומית ועברו את שלבי הקליטה והייסורים החלו לתבוע לעצמם ביטוי משלהם

 . על כך ואף ערערו" הזהות הקולקטיבית"זהויות משנה אשר לא טענו לכתר 

אינדיווידואליזם והכפר הגלובלי כמעצבי הזהות , ציונות-פוסט: אחרי השינוי  3.1.3.3
 הישראלית ומעודדי הגירה 

בפרק הקודם הובאו דבריו של נווה בעניין השפעת מגמות הגלובליזציה על זהותם היהודית של 

 מכנה נווה דבריובהמשך . 32הפרקטיקה הדתית שלהם ומשמעותה עבורם, חילונים בישראל

 ..אשר הישראלי" דור האיקס"את אותה קבוצה חילונית ( 31: 1111)

נמנע מלהיכנס , מתפקח מהקסם של ההגשמה הקיבוצית, עוזב בהמוניו את תנועות הנוער" 
ונוטש את הזירה הציבורית של , מביט בזלזול ואף בגועל על מנהיגים פוליטיים, לענייני ציבור

חלקו אף נמנע מלהתגייס ליחידות קרביות בצבא וממליץ לילדיו לא . תקביעת הזהות הישראלי
המגמות השולטות באינטרנט של הכפר , זהותם נקבעת לפי הרייטינג הטלוויזיוני....לעשות כך

 ."הגלובלי וערך שוקי המניות הבינלאומיים
 

חופפים , בעמודים הבאים התופעות והגורמים המשפיעים כיום על הזהות הישראלית שיוזכרו

 :ויכולים להסביר את מגמת הירידה מהארץ 33במידה ניכרת

 ציונות-פוסט  3.1.3.3.1

פוסט ציונות הינה עמדה אשר מנסה לערער את השיח הציוני ואת הנרטיבים ההסטוריים 

בין , תקוראזו  השקפה. (Silberstein,1999: 2)והייצוגים החברתיים והתרבותיים הכרוכים בו 

                                                 
31

 .שכן עד אז הייתה זו נחלתו של השמאל  
32

  00עמוד  9י  פרק /ראה  
33

 .קשורים במידה ניכרת אלה באלהאף היותם -על, לצרכי נוחות כתיבת העבודה נעשתה חלוקה בין הגורמים השונים  
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רק אלה השייכים למקום , במקום מדינה יהודית. למדינת כל אזרחיהשל ישראל הפיכתה ל ,היתר

העדפה להיסטוריה היהודית ולמדינה הציונית  תעניק לאוזו , רחיה של הישות המדיניתאז יהיו

הפוסט ציונים קוראים למעשה לניתוק בין המקום הישראלי . ולא לישראליות המבוססת על שתיהן

. הומניסטים וחילוניים, דמוקרטיים, לחיזוק ערכים מערבייםו דייםלבין הלאום או הדת היהו

התופעה כוללת היחלשות האתוס הציוני ומעבר להשמת דגש על טיפוח הקריירה וביסוסו הכלכלי 

ביטוי אופייני . (621: 3221, סולברג; Ben Moshe,2005: 14;  535: 3227,אוחנה. )של הפרט

 (:ב1: 1115" )הארץ"זאב שטרנהל בעיתון ' לדברים ניתן למצוא בדבריו של פרופ

צועד לקראת החלשה ניכרת של מסגרות , שישראל רוצה להיות חלק ממנו, העולם המערבי"
כגון , כוחם של העבר ושל קני מידה אובייקטיביים, אם תמשך המגמה הנוכחית. הישנות ההכפיי

הקנאות הלאומית והדתית תישאר . יהיה פחות מזה שנודע להם היום, לשון או מוצא אתני
 ".בבחינת סימן היכר של חברת מפגרות

 
את ישיבתה על מקבלת וציונית -פוסטהינה החברה הישראלית כי  טוען (117: 3223)זקוביץ 

הוא רואה . אדמת ישראל כדבר מובן מאליו ואף בירידה מן הארץ אינה רואה כבר תופעה שלילית

שימש בעבר  אשר ,ך במסגרת הזהות הישראלית"כסיבה לכך את ירידת מעמדו של התנ

של תנועת  ךוותעמוד ה את היווהואשר  כהוכחה הפוליטית לקיומו של עם ישראל באדמתו

זהותם היהודית החלשה של חילונים בישראל שבאה ב כבר נוכחנו בפרק הקודם .תהציוני ההעליי

מוסיפים על כך כי ( 31: 1116)בקר וויינבאום . במקביל להיחלשותה של זהותם הישראלית

להט האידיאלים של האבות המייסדים אבד וכי , ציוניות-בתקופה בה שוררות מגמות פוסט

, ארצם אינם נובעים מאמונות היסטוריות או אידיאולוגיותהקשרים שיש לרבים מילדי ישראל עם 

, עלייה ברמת החיים, אמריקניזציה :ם כגוןגורמי. רק מעצם העובדה שכאן ביתם וזו ארצםא אל

 . הגידול בשעות הפנאי ומגמות החילון גרמו לאותו משבר זהות

 אינדיווידואליזם  3.1.3.3.1

כיום מתאימים יהודים , שכן, נדיווידואליתות האיהוזכר נושא היהד, של העבודה הקודם חלקהב

 .ומנתקים עצמם מן הזהות הדתית הקולקטיבית ,עולם את הדת לצרכיהם האישייםארץ ובב

מגמות אינדיווידואליסטיות אלו תורמות גם כן לעיצוב מחדש של הזהות הישראלית הלאומית 

 .32-סוף המאה הב

שר השפיעה גם כן על החברה הישראלית א ,בשנות השמונים החלה להגיע השפעת המערב

הדבר הביא למספר תופעות . צרכנית ואינדיווידואליסטית, וגרמה לה להיות יותר חומרנית

חיים נוחים והכרה , דגש על חירויות אזרח ,מימוש עצמי, תרבותיות-רב, ריבוי זהויות: שביניהן

שהוא  ,את הכפר הגלובליכל אלו הינן מגמות המאפיינות . במרחב הפרטי וצרכיו של היחיד

השפעת המערב שמתבטאת באמצעות . למעשה כפר מערבי אשר נתפס כיום גם כנורמה במזרח
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 אתני היסטורי שהיה-וס לאומיגרמה לנטישת אותו הדפ ,אמצעי התקשורת והבידור ההמוניים

מרכיב האינדיווידואליזם בא (. 311-1: 1111,נווה;  523: 3227,אוחנה) בחברה הישראלית קיים

כבר לא  הגיוס בכללשאלת או  הגיוס ליחידות מובחרות, שכן, בין היתר לידי ביטוי בגיוס לצבא

, ליבמן)מטעמים ממלכתיים או נורמטיביים אלא מטעמים פרטיים של האינדיוידואל  יםנעש

1111 :13  .) 

טוען במאמרו כי החברה היהודית בישראל ויתרה למעשה ( ,Schweid 243-2633225 :)שביד  

היא  ,במקום זאתו ,על הניסיון שנעשה בתקופת היישוב לעצב תרבות לאומית אחידה ומובחנת

, באופן חופשי מתוכהשקבוצות ויחידים בוררים  ,מקבלת את קיומם של מגוון ערכים וסמלים

המעבר מחברה , כשביניהם, ד מייחס זאת לכמה גורמיםשבי. ומזדהים עם כולם או עם מקצתם

לי עהעלייה ההמונית של יהודים מארצות המזרח שהיו ב, וולונטרית בתקופת היישוב למדינה

, החילונית של אותם אנשי היישוב הייתה זרה להם" התרבות העברית"וש, רקע מסורתי מובהק

כחלק מהשינויים . קאיתוכן השפעתה הגוברת של התרבות המערבית ובמיוחד האמרי

לאומי -התרבותיים  אותם עברה החברה הישראלית מדגיש שביד את המעבר מחינוך ערכי

 . לחינוך המכוון בעיקר להקניית ידע וכישורים מקצועיים

כך שדתיים מחויבים לרוב לכלל , המחקר מצא הבדל מבחינת ערך זה בין חילונים לדתיים

מגמות . ש ובראשונה לחופש ולבחירה האישיתבעוד שחילונים מחויבים ברא לחברהו

וכשזו , הזהות הלאומיתלהחלשת  תורמות בקרב חילונים אשר ניכרות, אלו אינדיווידואליסטיות

-13: 1111, ליבמן; 12: 3222,לוי ולוינסון, ץ"כ; 151: 1112,אורון)נחלשת הסיכוי להגר גבוה 

12.) 

 חיוב הגלות   3.1.3.3.3

בעוד שבעבר נקשר . הזהות הישראלית מאז אותו השינוי הינו השואהמרכיב חשוב במסגרת 

כיום הפכה השואה לגורם , זיכרון השואה לדימויים של יהודי גלותי חסר אונים המובל כצאן לטבח

; 15-6: 1117,שפירא;  523: 3227,אוחנה; 151: 1112,אורון)חשוב בגיבוש הזהות הלאומית 

. נגדיתושייה -אי ברתק מן העבר וליצור דגם ישראלי הרופסק הצורך להתנ (.22: 3226,שפירא

ורבים הם הישראלים אשר תרים אחר , כיום ניכרת גישה ריאליסטית יותר והומאנית יותר לסבל

 ניכר כי בחברה הישראלית של. שורשיהם האישיים והקולקטיביים הנמצאים המסורות הגלות

ך בייחודיות אתנית ובטיפוח הקשר אל ההיתו-הומר כור 31-ותחילת המאה ה 32-סוף המאה ה

עדות לכך הינה גלי העלייה של עולים חדשים מברית המועצות לשעבר אשר . העבר שבגולה

יצרו בקרבם תרבות משל עצמם ואינם מגלים נטייה רבה להזדהות עם התרבות הישראלית 

לאים במדינות כיום נוסעים צעירים רבים אחרי צבא לטיולי תרמי, בנוסף(. 523: 3227,אוחנה)
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רחק כמה שיותר האנשים מעדיפים להת, רחוקות וזאת בניגוד למסעות המסורתיים לפטרה

דבר אשר גם כן נובע מן החתירה לאינדיווידואליזם ומגמות ( 535-6: שם) מתבנית נוף מולדתם

 . ציוניות-פוסט

 הכפר הגלובלי   3.1.3.3.4

אשר במסגרתו , כלה והתרבות הגלובליתכיום נמצאת ישראל בתהליך של אינטגרציה בתוך הכל

הכלכלה . (Szary,2007: 1) מקבלים משמעות שונה מבעבר נעשים גמישים יותר הגבולות

נוצר מעמד  וכן, לאומיות-לאומיות וטראנס-חברות רבהישראלית הולכת ומתבססת בהדרגה על 

(. 33: 3225, גקימרלינ)אקדמיה ומחקר טכנולוגי שמקום מושבם אינו קבוע , של אנשי עסקים

כולל התפשטות של רשתות ה (world in motion" )=עולם בתנועה"גלובליזציה מתוארת כה

;  Aas, 2007: 283)ואנשים , סמלי תרבות, מידע, הון, ומעבר של טובין, לאומיות-טראנס

" נייקי", "אדידס"מותגים דוגמת  הבעידן הגלובליזצי(. 122-5: 3226,רם;  1: 3222,גרונאו

ותיירות בינלאומית , ואחרים מוצעים ומשווקים לקהל הצרכנים בעולם כולו" ס'מקדונלד"

  .(125: 3227,אדוני ונוסק)מאפשרת ליותר ויותר אנשים לבקר בארצות שונות 

תרבות הצריכה , בזרם המרכזי של החברה הישראלית כיום עם התחכום הטכנולוגי

לטכנולוגיה , "כפר גלובלי"נושאים אנשים את עיניהם לעבר אותו  ,ידואליזם הנינוחוהאינדיוו

הקרבה עצמית , אידיאלים של פטריוטיות, במקביל לכך. המתקדמת ולחברת השפע העולמית

כמו אמונות קולקטיביסטיות וחלוציות נחשבות כאנכרוניסטיות לישראליות , למען המדינה

מגמות הגלובליזציה באות בישראל לידי ביטוי בהתהוותה של  (.537: 3227,אוחנה)החילונית 

לפיתוח הדמוקרטיה בישראל , כלומר, ציונית השואפת לאוניברסליזציה גוברת-המגמה הפוסט

, לאומי-ככל שישראל הפכה להיות חלק מן הכפר הגלובלי הבין, נוסף על כך(. 125: 3226, רם)

או ניסיון , פרנסה, לימודים, רכי חופשות ארוכותל וזאת לצ"הולכת וגוברת תנועת ישראלים לחו

 .(22: 3227,אריה)ל "לבסס תושבות בחו

 זהות ושייכות למקום בעידן הגלובליזציה    3.1.3.3.4.1

לאומיות היוותה בעוד שה .לובליזציה היא סוגיית הלאומיותאחת הסוגיות הנידונות במחקרי ג

תהליכים גלובליים כלכליים , כיום ,(122: 3226,רם)בעולם ' ן הזהויותסדר'בעת המודרנית את 

וטכנולוגיים וההגירה הגוברת של אנשים בעולם מערערים זהויות לאומיות דומיננטיות 

(Resnik,2006: 585 ;שם: רם .) תהליכי הגלובליזציה הפורצים באמצעות רשתות התקשורת

גלובליים ומתעלמים מן חשיפה לתקשורת שערוציה גורמים ל ,מדינותהוהשינוע את גבולות 

  .(122-5: רם; 125: 3227,אדוני ונוסק)הגבולות של מדינת הלאום של קהל היעד שלהם 
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 שמגיעה, מתריע מפני התקפה אלקטרונית אדירה על הזהות הלאומית( 16: 3225) אלמוג

, האינטרנט -ובמיוחד, בעקבות אותם תהליכים של כלכלת צריכה גלובלית והתפתחות התקשורת

יוצרים (  קבוצות ספורט, תחביב, מקצוע)שבזכותה אנשים בעלי מכנה משותף , ת הגלובליתהרש

אלמוג קובע כי המכנה . תשנה את מפת הזהויות בעולםשתופעה  -(אמנם וירטואליות)קהילות 

נחלש , האתוס הציוני שהוא ,הזמן מכיוון שהדבק החשוב מכל המשותף הישראלי נחלש עם

ראלים חילונים מחפשים כיום זהויות אלטרנטיביות לצד הזהות הרבה יש, לפיכך. והולך

בהקשר של מגמות גלובליזציה " שייכות למקום"תחושת ה נושאכיום עולה לדיון  .הישראלית

;  222: 3227,ויטל ופנסטר)כלכליות ותרבותיות בעיצוב והבניית זהויות עכשוויות 

Nijman,2007: 176-187)  והיםת (222: 3227) ויטל ופנסטר: 

, ידי רשתות אינטרנט וטלוויזיה גלובליות-יום מיוצגים על-האם בעולם שבו מרחבי היום"
האם ? יכול אדם לראות עצמו שייך למקום אחד מסוים, ס בכל עיר ואיקאה בכל בית'מקדונלד

התנועה חוצת הגבולות של מאות מיליוני מהגרים ברחבי העולם אינה מטשטשת את המשמעות 
  ?"' מקום'משמעות המושג המסורתית של 

 
בעקבות תנועת  ,בעידן הגלובלי, בעוד שבעבר זהות נקשרה למקום מושבו של האדם, כלומר 

 .הגדרת זהות מעוגנת במוביליות ולא במקום אחד סטאטי, ההגירה הענפה

- און מסכם התפתחות הזהות הישראלית בשלושה שלבים-בר

תוך התבדלות מן השאר שלא תאמו את " צבר"גיוס זהות ה  -שלב הזהות המונוליטית .1

יהודי "דמות ה( פלסטינים וכדומה, דתיים אורתודוכסים, יהודים מזרחיים)התבנית הזאת 

הזהות המונוליטית שלטה בכיפה . הייתה זו הדומיננטית ולא השאירה מקום לאחרים" החדש

 .שנה לאחר קום המדינה 22-עד לכ

הדבר כלל עליית . נה של הזהות הדומיננטיתשלב זה בישר את ירידת קר -שלב ההתפוררות .3

עליית סיעות , (הפנתרים השחורים)תנועות חברתיות כמו אלו של יהודים ממוצא מזרחי 

נדה הפוליטית של 'שי מוראלי באגוותהיית צעירים יהודיים שמצאו ק( גוש אמונים)דתיות 

 . המלחמת שלום הגליל והאינתיפאדה הראשונ תהצבא ובפעילויותיו שקרו בע

היווה התפתחות של שלב ההתפוררות ונעשה ברור בתקופת הסכמי  -ווקאלי-השלב המולטי .2

און רואה זאת כשלב שבו ישראלים מוכנים ומעוניינים לאמץ אספקטים של האחר -בר. אוסלו

 (Chaitin,2004:6-7". )אויב"ולא מעוניינים לבודד את עצמם מן ה

 

 דפוסי הגירה 3.2  

 הגירתדפוסי , אנסה לבחון בחלק זה של העבודה וכן בהמשכה, על רקע דפוסי הגירה כלליים

 .ראליםיש
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 (sojourners)= 34ורנרים'גמהגרים כסו3.2.1  

תושבים אלו הם ה. שאר בארץ היעדמנת להי-ישנם מהגרים שאינם עוזבים את מולדתם על

הינה לעשות עבודה כלשהי  בארעי תושבשל ה כונתוטוען ש( Siu,1952: 34-44)סיו . הארעיים

הוא לא בהכרח אוהב או נהנה  .אחר זאת לשוב למולדתוול ,בטווח הזמן הקצר ביותר שניתן

 .כוונתו היא יותר השגת סטאטוס חברתי וכלכלי בארץ המוצא, מעבודתו

, ולפי. ב"אשר חקר מהגרים ישראלים בארה, (Elizur,1973:3-14)תוצאות דומות מצא אליצור  

רים ישראלים מגדירים מראש את שהייתם במדינת היעד כזמנית והיו מעוניינים לחזור מהג

אך רוב הנחקרים לא הראו כוונות מיידיות ואקטואליות לממש כוונות אלו בתקופת זמן , לישראל

ב "במחקרים נוספים שנעשו לגבי מהגרים ישראלים בארה, כפי שכבר הוזכר. מוגדרת כלשהי

מתוך כוונה להישאר זמן קצר " רק כדי לנסות"ישראלים הגיעו מלכתחילה  נמצא כי במקרים רבים

לדבריהם ( ”got stuck“" )נתקעו"אך בסופו של דבר , כלכלי תושב ארעיסטודנט או , כתייר

 .(Gold, 1997; Shokeid,1988:22)  במקום מושבם כתוצאה מנסיבות משפחתיות או כלכליות

תושב הארעי נוטה ה, יס עניין משותף ואינטרסים תרבותייםכותב כי על בס( Siu,1952: 36)סיו 

הגיבוש . להתחבר עם אנשים מקבוצתו האתנית ובעל סיכוי גבוה לחיות בתוך מובלעת תרבותית

 . של מושבה תרבותית חושפת התבדלות סימביוטית מן הצד האחד ובידוד חברתי מן הצד השני

ד מהאנשים בני אותה הקבוצה האתנית כל עוד גר עם או בנפר תושב הארעיסיו מצא כי בין אם ה

יחסים  -ישנה הנטייה ליצור מערכות, חייו החברתיים קשורים בפעילויות שונות במושבה האתנית

 . הנטייה לעבוד להתגורר ביחד מגיעה באופן טבעי בעקבות זאת. תוך קבוצתיים

 35"ציפורי נוד" 3.1.1

דאגלאס . תושב הארעילתיאורו של ה לא כל המהגרים הישראלים מתאימים, יחד עם זאת

(Douglass,1970: 29 )תושבים ארעיים(3מהגרים קבועים ( 1: מחלק מהגרים לשלושה סוגים 

הוא המהגר המנהל חיים " ציפור הנוד" .הינו תוספת מעניינתאותו סוג שלישי  ."ציפורי נוד( "2

 . 36ין המדינה הזרהידי נדידה הלוך וחזור בין מולדתו לב-דואליים של תושב ומהגר על

 לאומיות-טראנס 3.1.3

-נסאטר"ה ההתיאורימכונה אשר , בעקבות הגלובליזציה התפתחה גישה חדשה לחקר ההגירה

בו משולבים שה בוחנת את תהליך ההגירה כתהליך התיאורי(. (transnationalism" לאומית

משפחתיים ותרבותיים בחברות המוצא של המהגרים , כלכליים: מבנים חברתיים שונים כגון

                                                 
34

מעתה יופיע המושג , לפיכך. כשהייה או ישיבת ארעי ”Sojourn“מתרגם את המושג ( 463 :1995)מילון אוקספורד 

“Sojourner” תושב ארעי"-כ." 
35

 .”Birds of Passage“למושג ( 657 :1998)תרגום מתוך מילון אוקספורד   
36

 . דוגמא הינה אנשי עסקים או אנשי מקצוע מסוימים אשר מחלקים את זמנם במדינה הזרה למולדתם  
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ברשתות ך כרוה ידינאמה זו כתהליך תיאוריהגירה נחקרת לפי . ובחברות יעד ההגירה שלהם

וגם , במהלך ההגירה, לכן. קהילתיות ומשפחתיות, אתניות, חברתית ובמערכות יחסים פוליטיות

לב )המהגרים שומרים על מערכות של קשרים חברתיים וכלכליים ביותר ממדינה אחת , הלאחרי

-התיאוריה פותחה על מנת להבין את הגידול במספר קהילות מהגרים בין(. 355: 3226,ארי

וכלכליים עם , תרבותיים, שומרים על קשרים חברתיים, כמו מהגרים ישראלים, אשר, לאומיות

 (. Gold, 2004: 457)ות או יותר קבוע מספר מדינות על בסיס פח

הנגישות והעלויות , כי הדבר מתאפשר בין היתר בעקבות היעילות ,מציין בנוסף( 552, שם)גולד 

 .הנמוכות של דרכי תקשורת ותעבורה בימינו

, 37הקשורות בו תהבעייתיועם כל הקונוטציות  "ירידה" אעלה לדיון את המושג, לפני שאסכם

 .תוני הגירה כמותיים מן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהולאחר מכן אציג נ

 

 "ירידה"הגדרת הגירה כ 3.3    

העובדה שתופעת ההגירה מישראל . ייחודי למדינת ישראל ומתאר הגירה ממנה" ירידה"המושג 

מגלה את טבעם של הגורמים " עליה"בעוד שתופעת ההגירה לישראל נקראת , "ירידה"נקראת 

 :Meyers,2001)והרגשיים ביחסים שבין המהגרים לבין תושבי מדינת ישראל האידיאולוגיים 

גם  אעלך עמך מצרימה ואנכי ארד אנכי": שני המונחים מתבססים על פסוקים מן התורה (.71

ארץ ישראל גבוה " ומן התלמוד 39"לארץ ישראל ואין הכל מוציאין מעלין הכל: "מן המשנה, 38"עלו

-והיורדים מתויגים על ,של בוגדשליליות טומן בחובו משמעויות " ירידה"המושג  ."40מכל הארצות

ידי הקהילות היהודיות -סטיגמות כאלו ואחרות הן על ידי ישראלים תושבי הארץ והן על ידי

וסובל מיטלברג  (.Levi,1986: 171; Ritterband,1986: 113; 22: 1117,אלמוג) 41בעולם

(Mittelberg &Sobel,1990: 768 ) ירידה"מסבירים את הקונוטציות השליליות של המושג :" 

“In Hebrew, emigration from Israel is "yerida", literally, “going down”, failing or 
fading, and in recent years this emigration has been widely viewed by Israelis as 
an index for decline.” 

נפולת של "את המהגרים ממדינת ישראל כ יבראיון טלוויזיונכינה יצחק רבין  1175עוד בשנת 

דבר שגרם לסטיגמטיזציה של אותם מהגרים בקרב החברה , (Shokeid,1988: 6" )נמושות

נוחות בקרב המהגרים עצמם וגרמה להם קונפליקטים פנימיים -וגם גרם לאי, הישראלית

                                                 
37

ובמקום כך " ירידה"שמיעטתי עד כמה שיותר להשתמש בביטוי , המדקדק בקריאה ישים לב, בגלל מעורבותי האישית בנושא  

 ". הגירה"נטיתי  יותר להשתמש בביטוי 
38

 ד, בראשית מו  
39

 ג"פרק י מסכת כתובות  
40

 א"ט ע"ס כת קידושיןמס ,תלמוד בבלי  
41

 03-04עמודים  4ה פרק /להרחבה בנושא יחסי היורדים והקהילות היהודיות ראי  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
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(McNarma,1987: 215; Meyers,2001: 71 ;156: 1111,שוקד.) ר גרר דיון ציבורי הדב

להלן יצוטטו מספר קטעים מן העיתונות של אותה תקופה המייצגים באופן נחרץ . בנושא הירידה

 :את העוינות כלפי היורדים והסלידה מהם

ואם אינם אטומים לחלוטין מבחינה אנושית , אין ירידתם שונה ביקרה מעריקה מבוהלת מהחזית"
ידי ילדיהם -מתסביך נחיתות ומהוקעתם על, יסבלו עד סוף חייהם מרגש אשםהרי , ולאומית
 .(11: 1175,גוטהלף) "וידידיהם

בעלת ממד אחד ואולי אף פחות , היורד בכוח או בפועל מתגלה לכאורה כדמות עלובה ביותר"
החברתית , תלוש מכל מה שקושר בשר ודם לסביבתו הגיאוגרפית, מן קריקטורה של אדם. מכן
 .(15: 1175,יוסף-בר) "תרבותיתוה

אלא של , ולא רק של העם היהודי, אחד החלומות היפים ביותר, אתה ויתרת על חלום"...
לברוח מגורלו ולנסות לבחור בגורל , לכל אדם מותר לערוק. אתה בעצם עריק...האנושות כולה

צם בהמה ועכשיו אתה בע, במו ידיך איבדת את הזכות להיות מותר האדם מן הבהמה. אחר
אבל אני , ואין לי ספק שתצליח בכל מעשה ידיך. בהמה נאה בעלת חן וכישורים, שבחרה בחיים

 (6: 1175,קינן) ..."רחוק מקנאה בך
 

בבואה , הספרות המחקרית נתקלת בבעיה ,המהותית שבירידה מן הארץ תמעבר לבעייתיו

: 1112,למדני; 335: 3226,לב ארי; 521 :1112,כהן" )יורד"או מיהו " רידהי"להגדיר את המושג 

לעיתים המהגרים אינם ממהרים , ראשית ;הדבר נובע ממספר סיבות(.263: 1171,רבי;  552

להצהיר על כוונתם לרדת מהארץ כיוון שיתכן והאדם טרם החליט סופית האם בכוונתו לעזוב את 

ינה לצאת מן הארץ לעיתים כוונתו של האדם ה, שנית. והעניין עדיין בבירור, הארץ לצמיתות

לא תמיד נוח להודות , שלישית. במטרה להתבסס מבחינה כלכלית והכוונה לאחר מכן היא לחזור

רבים מן הישראלים , שכן, (שם :רבי)בפני הסביבה החברתית שאכן קיימת כוונה לרדת מהארץ 

ל המבקשים לעזוב את ישראל מרגישים תחושת אשמה ומבוכה ולכן נמנעים מלספר לסביבתם ע

 (.Brinkley,1989: A6 Column 3)הצעד 

הגדיר  , בנושא מניעת הירידה מן הארץ, מנחם בגין, במכתב לראש הממשלה דאז 1113בשנת 

 :באופן הבא" יורד"את המונח ,  דב שילנסקי, סגן השר במשרד ראש הממשלה

ישראלי  :לצרכינו הייתי מגדיר זאת כך....משמעית-אין לכך הגדרה מקובלת וחד: יורד מהו" 
 (2: 1113,שילנסקי" )ל על מנת שמרכז חייו ופעילותו יהיו שם"שנסע לחו

 
מטרת הנסיעה את אינה מציינת ו למדי מכיוון שהיא כוללנית, עייתיתגם ההגדרה הזאת היא ב 

 .לחזור לאחר מכןוונה היא לנסוע לתקופה מסוימת ויתכן והכ, שכן כפי שצוין, לטווח הרחוק

 

 מספר היורדים 3.4

מי עזב , קשה לדעת מי עזב באופן קבוע את הארץ, "יורד"מכיוון שאין הגדרה רשמית למושג 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מרכזת את הנתונים , לפיכך. כסטודנט או לצורך עסקים, כתייר
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"(. מאזן"פרמטר המכונה )הללו בהתאם למספר היציאות מן הארץ לעומת מספר החזרות אליה 

בהתאם . 3226זים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתוני הגירה עד שנת מרוכ, נכון להיום

מאז שנת . איש מישראל 562,222כ "היגרו סה 3226מאז קום המדינה ועד שנת , לנתונים

הנתון המעניין ביותר הוא כי . איש שהיגרו מישראל 322,222המאזן מצביע על מספר של  1112

(. www.cbs.gov.il) 1112 ביותר מאז שנת  נרשם שיעור מאזן ההגירה הנמוך 3226בשנת 

ניתן להתרשם ,1112החל משנת  מישראל תפלגות מאזן ההגירהלקבלת תמונה ברורה לגבי ה

המאזן  -התגברות המתיחות הביטחונית בתקופות שלכי  היווכחמן הגרף ניתן ל. 1גרף מספר מ

וכן גל פיגועי ההתאבדות  2000 אדה השנייה שפרצה באוקטובר האינתיפ)נמצא במגמת עליה 

מסקרן כיצד תראה התפלגות הנתונים לאחר מלחמת (.  1112לאחר הסכמי אוסלו החל משנת 

 .מצד אירןהגובר ועם האיום הגרעיני , 3225לבנון השנייה בקיץ 

 (:www.cbs.gov.il: אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך) 1גרף מספר 

 

 

 סיכום 3.5 

ידי -כלכלית המתבצעת על" הרפתקה" -המחקר מציע סיבות שונות להגירה כשביניהן ניתן למנות

תרפיה , וכן, במדינת היעד" נתקעים"שבעקבות נסיבות שונות נשארים או  תושבים הארעייםה

המסקנה העיקרית מתוך . טריטוריאלית כמענה על תעוקות נפשיות והענקת רווחה סוציאלית

כי כל תנועת הגירה מונעת על ידי תחושת חוסר ביטחון או ליקוי כלשהו  ,מחקרי ההגירה הינה

 .  יתשל המהגר בסביבתו החברתית המקור
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 א ניתן לדבר על גורמי דחיפה ומשיכה כמשפיעים על ההחלטה האם להגר או שמ, באופן כללי 

את המודל ניתן ליישם באופן פרטני על גורמי הגירה המשפיעים על . להישאר בארץ מוצא

 .ישראלים להגר

, ובליחיוב הגלות והכפר הגל,אינדוויודואליזם, ציונות-פוסט –בעקבות המגמות שצוינו  ,כיום

המכנה המשותף -היטיב לתאר  (16: 3225)וכפי שאלמוג , חלשהנ הלאומית הציונית הזהות

המערער את הקשר דבר , נחלש והלך, האתוס הציוני, הישראלי נחלש עם הזמן מכיוון שהדבק

 .לארץ ומעודד הגירה ממנה

ן הדגש על ידי עליית ההתמערבות והמשיכה הלאה מ-מאופיינת עלהחילונית החברה הישראלית 

לעבר דגש  וקום המדינה צרכים וזהות אחידים אשר אפיינו את תקופת היישוב, סוציאליזם, ציונות

ישראל הייתה , השנים הראשונות למדינה 36במשך . על צרכים ושאיפות אינדיבידואליסטים

וכן בקליטת עלייה של מאסות של , במלחמות עם שכנותיה הערביות, עסוקה בביסוס תשתיותיה

ניתן להניח כי המשימה הלאומית הזאת יכלה להיות מושגת רק  .לים חדשים מרחבי העולםעו

 . מטרות אינדיווידואליסטיותב מאשר יותר ידי תמיכה כללית במטרות משותפות-על

המציינת  שינוי , ציונית-מהמקום מחזקת האידיאולוגיה הפוסט, את  מגמת ההינתקות מהמדינה

ציונות טוענת כי הקיום היהודי -הפוסט תאידיאולוגי. ובליזציהבזהות הישראלית בתקופת הגל

המדינה . והקיום הלאומי אינם חייבים להתקשר עוד עם מדינה( שממילא פחת בקרב חילונים)

היא מדינת כל אזרחיה ולפיכך היהדות והזהות הישראלית הינן ברות קיום גם במקומות אחרים 

 .ובכך ניתנת לגיטימציה להגירה

הדבר כולל מעבר של , ועימן הזהויות הלאומיות הקולקטיביות, לובלי הגבולות נעלמיםבעידן הג

ציונות מנתקת את הישראלי מן -בדיוק כפי שהפוסט, לפיכך .סמלי תרבות ואף אנשים, מידע

אנשים עוברים בחופשיות ממקום למקום והגירה  בו, לענייןהכפר הגלובלי גם  תורם כך, המקום

בעקבות התהליכים הגלובליים המערערים את מעמדן של  הזהויות  .כךנתפסת כדבר של מה ב

לאומיות חדשות החוברות לעולם שמחוץ -לאומיות או פוסט-נוצרות זהויות טראנס, הלאומיות

 .למדינת הלאום

לא , במאמרו טוען כי ישראלים בעידן הגלובלי מחפשים זהות וירטואלית( 27,21: 3227)אלמוג  

יתכן כי הדורות הבאים כבר כלל לא יגדירו עצמם כישראלים או . ציונית-לאומיתעוד זהות 

העולם הגלובלי שבו המדינה הינה לא יותר מישות  -אלא כאזרחי העולם החדש ,אמריקאים

גזעיים או לאומיים אשר יצרו לאורך השנים , הם לא יגדירו עצמם במונחים עדתיים. מוניציפאלית

, התחביב, הם יגדירו עצמם באמצעות המקצוע. עות קדומות ומלחמותד, כל כך הרבה מתיחויות

בעקבות אמצעי התקשורת המתקדמים המכנה המשותף התרבותי בין . תרבות הפנאי וכדומה
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דבר שישפיע ומשפיע על שינוי הגדרות זהויות בכלל וזהויות , רבים בעולם הוא גדול מאוד

 . קולקטיביות שבטיות בפרט

כשבוחנים את , ואכן, נאמר כי זהויות משתנות בהתאם לזמן ולמקום בודהראשון של העבפרק ה

ישראלית לאורך העשורים ניתן להבחין כי היא עברה שינויים -התפתחות הזהות היהודית

בדיון , יחד עם זאת. של הישראליו כבר אינה רלוונטית לזהות "צבר"ה האידיאלית של דמותהוש

 . שרת למקום אחד אלא למוביליותזהות כבר אינה מקו, על הגלובליזציה

לשוב ביום מן  יכולים להתאפיין בכמיהת התושב הארעימהגרים מציגם דפוסי הגירה שונים אשר 

או כפי שמציעה  מקומות במקביל כמו ציפור הנוד הימים למולדתו או לחלופין להתגורר במספר

 .התיאוריה הטראנס לאומית

ההתפלגות מראה  .יחסית לשנים קודמותהגירת ישראלים נמצאת בירידה  3226בשנת 

הנתונים  יתפלגולפיכך סביר שכך , ההגירה גוברת, שבתקופות של מתיחות ביטחונית

התקופה שלאחר מלחמת לבנון השנייה ועם האיום הגרעיני , 3225-7 השניםשיתפרסמו לגבי 

 .האיראני

היום תופעת " כהמבי"או " מבישה"השאלה שהעסיקה אותי בעת כתיבת הדברים היא עד כמה 

 בשנים האחרונות המתרחשים, שציינתי הגלובליים וזאת בעקבות אותם התהליכים, הירידה

בעקבות זאת סביר להניח כי היחס  .זהות הישראליתב חל שינויבישראל ובעולם שבעקבותיהם 

שינוי שמסתמן גם במסגרת המחקר בנושא , רידה התרכך בשנים האחרונותלפי היכ

כי אני עוברת להולנד היו חיוביות הכרזתי התגובות אותן אני קיבלתי בעת  (.161: 1111,שוקד)

חשתי כי אותן התגובות החיוביות . כמעט מכל אותם אנשים עימם באתי במגע, ומעודדות

כאשר העורף הישראלי היה נתון  למלחמה , והתומכות אף נתעצמו לאחר מלחמת לבנון השנייה

. המהווה סכנה קיומית ממשית למדינת ישראל, יני מצד אירןוזאת בד בבד עם האיום הגרע, קשה

חוסר אונים ופחד לאור המצב , ניכרת תחושת חוסר ודאות, משיחות עם חברים ובני משפחה

. ליוקיומה של ישראל כבר אינו מובן מא, עד כמה שהדבר כואב. הביטחוני בו נתונה כיום ישראל

ותו המצב של גרמניה ערב פרוץ מלחמת העולם נתונה בא 3227האם בדיעבד ניווכח כי ישראל 

  ?האם כבר אבדה תקוותינו -ואם אכן כך ?האם יש לארוז את החפצים ולעזוב? השנייה

ברגע שהחליט האדם לגבי אותו מהלך של ההגירה הוא עומד בפני סדרה של ברירות במדינה 

כיצד הוא ? חופשי או לאהאם הוא יהיה אזרח ? היכן יתגורר? כמה זמן? האם להישאר. החדשה

שאלות ? כיצד יביא לידי ביטוי את זהותו הדתית והאתנית? ישלב את תרבותו שלו עם זו החדשה

בו תיבחן תופעת ההגירה של ישראלים בארצות מערביות , אלו ואחרות תענינה בפרק הבא

 .שונות
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 סקירת המצב במבחר ארצות מערביות: ל"ישראלים מהגרים בחו. 4
 

עניין , בנוסף על כך( 15: 3223, זייקובסקי)העצמית מעסיקה מהגרים רבים שאלת הזהות 

ל הינו סבוך וטעון רגשית הן "בחו םהגירתם של היורדים מן הארץ ותהליכי התערותם והיטמעות

כעת תיבחן לעומק סוגיית  .יהודי כפי שמייד נראה-במישור הישראלי והן במישור הקהילתי

מבחר ארצות מערביות וכיצד נוכחותם מחוץ למדינת ישראל התנסותם של מהגרים ישראלים ב

 .משפיע על זהויותיהם הישראליות והיהודיות

 

 תמונה אמביוולנטית: דפוסי הטמעות והשתלבות  4.1

 . של מהגרים ישראלים מציגה תמונה לא אחידה בנושא םהספרות המחקרית בנושא היטמעות

 (Goren,1980; 897)גורן  ;המוצלחת של המהגריםגוף אחד של מחקרים מדגיש את היקלטותם 

 :כי הישראלים כותב

“… have successfully established themselves in the professional life of the 
greater society and have contributed to the Jewish community as teachers and 
communal functionaries.” 
  

הם בעלי . ב ובריטניה מדווחים כי הישראלים הצליחו במקומות אלו"רהא, מחקרים מקנדה

, תורמים רבות לכלכלה ולחברה, רהוטים בשפה האנגלית, משגשגים, יוזמים, השכלה גבוהה

 אחרים יד יהודים-בעלי שיעורי התאזרחות גבוהים ונוטים להתגורר בשכונות מבוססות על

(Bozorgmehr, Der Martirosian& Sabagh 1996: 345-78; Cohen & Gold,1996: 24-5; 

Waterman,1997: 143-60 .) הישראלים כמעט ואינם נתקלים באפליה על רקע גזעני ובעלי

   (. Gold & Phillips, 1996:92)לבני הקהילות היהודיות המקומיות נגישות קלה 

היורדים , ציוניים גוף אחר של מחקרים טוען כי מאחר והירידה מהארץ נוגדת ערכים, בניגוד לכך

 &Shokeid,1988:35-54 ; Linn)ותחושת אשמה ביחס להיותם בגלות , בידוד, חווים זרות

Barkan-Ascher,1996: 10-11 ). 

לא רק מצד ישראלים תושבי הארץ אלא גם מצד " יורדים"מהגרים ישראלים סובלים מסטיגמת ה 

הכללית במדינות  הידי האוכלוסיי-הישראלים מתויגים על, בנוסף על כך. 42הקהילות היהודיות

כך שלמעשה , (161: 1173, אקרמן; McNarma,1987: 215" )מהגרים"או כ" יהודים"השונות כ

הופכים לאחר הגירתם למיעוט , הישראלים שעד כה חיו במדינת ישראל כרוב הדומיננטי במדינה

 ".ומהגרים" יהודים", "יורדים: "ומתויגים על ידי שלושת המהויות
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עמעום וטשטוש הזהות , "לימינליות"כתוצאה מן היחס השלילי שומרים היורדים על מצב של 

מהצטרפות  תהימנעו. אחד טרם הכניסה לאחר סהמאפיינים את שלב הפרידה מסטאטו

, ב נראים כבלתי קיימים"הישראלים בארה: זאת הלארגונים ישראלים משרתת אסטרטגי

השלמה עם הזהות הדחויה המיוחסת ליורדים בשלוש כקטגוריה חברתית נפרדת ובכך מונעים 

מאחר שהיורדים נראים (. Shokeid,1988: 53-4)היהודית והישראלית , יהודית-הלא -החברות

-אאוט/ זמני" )שולי"טאטוס וכבעלי ס( ”Jewish communal deviants“" )סוטים חברתיים"כ

שלילית של יורדים אחרים  הם סובלים ממשבר זהות הכרוך ברגשות אשמה ותפיסה, (סיידר

, דבר המוביל למניעת התאחדות קהילתית, אגואיסטים תחרותיים וחוצפניים, כתחרותיים

;  ;156Shokeid,1988: 55-70,99-103: 1111,שוקד)ואינטגרציה עם יהודים בני המקום 

Mittelberg & Waters,1992: 428-9 .) 

כלפי בני קבוצתם נעוץ בתיאורו של גופמן ההסבר לגבי עצם היותם של היורדים בעלי סטיגמות 

בעל הסטיגמה יהיה אמביוולנטי כלפי חברי קבוצתו , לגבי התמודדות עם סטריאוטיפים לפיו

ניתן לפרש (. Shokeid,1988: 69-70)וזאת לצד הזדהות חברתית ורגשית  ההמעוררים בו דחיי

נה בין ירידה כסוג של את התנהגות היורדים כדרך של התמודדות עם סטיגמה הנוקטת בהבח

לפעולה של פרטים המתמודדים עם בעיות קיומיות , התנהגות קולקטיבית הראויה לגנאי

 . ספציפיות

: 3226,לב ארי; 135,111: 1115, פרידברג ורוזנטל, כפיר Cohen,1999: 123;)חוקרים אחרים 

אלים אחרים טוענים לעומת זאת כי דווקא היורדים הישראלים כן מעדיפים חברת ישר( 336

 .וכך מתבדלים באופן קבוצתי על בסיס אתני, תרבות זאת הם מרגישים בנוח-כשעם תת

 

נוסטלגיה וגעגועים , תחושת אשם, אמביוולנטיות: תושבים ארעייםישראלים כ 4.1.1 
 לישראל

אחד הגורמים המרכזיים לעובדה שישראלים מהגרים אינם מתארגנים באופן קהילתי על , כאמור

המלווה , אתני הינה תחושת האמביוולנטיות לגבי היותם מחוץ לגבולות מדינת ישראלבסיס 

בנוסף על כך קיימת התחושה כי היורד ישוב בבוא העת . געגועים ונוסטלגיה, ברגשות אשם

ובהתאם לדבריו של ראש (. Shokeid,1988:54)לישראל וכי הסטאטוס הנוכחי הוא רק זמני 

 : לס'אנג-הקהילה הישראלית בלוס

“Israelis would always suffer a certain touch of nostalgia because they are 
missing the things they grew up with. Psychologically, most Israelis did not come 
here to swear to the flag; to sing the national anthem and to go to Dodgers 
games. They came here to have the house and the swimming pool and the two 
cars and the job and the money.” (Gold, 2004: 452) 
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אותו . יורק-מתאר במאמרו ערבי שירה בציבור אותם מקיימים יורדים בניו (127: 1112)שוקד 

אמריקאים הרואים יהודים . 43למדינת ישראל געגועים ונוסטלגיה, מעורר רגשותביצוע תרבותי 

בעלה של , יחד עם זאת. את הישראלים השרים ביחד מתרשמים מאוד מפרץ הרגשות העז

כך -מתגעגעים כל, המסכנים האלה":פלט פעם קצת בבדיחות וקצת בהבנה, אישה ישראלית

 ." הביתה

ידי העובדה -ל יכולה להיות מוסברת בחלקה על"האמביוולנטיות של ישראלים לגבי שהותם בחו

רוב היהודים שנכנסו לארצות מערביות . דבר שהוא מיוחד בקרב יהודים, ם מהגרים מרצוןשה

. עם הזדמנויות מועטות לחזור לארצות מוצאם, במשך שלוש מאות השנים האחרונות היו פליטים

, יהודי הגולה, כפי שצוין, ואכן, לישראלים קיימת האפשרות לחזור לארץ מוצאם, בניגוד לכך

ישראלים , כמהגרים מרצון .אף המהגרים עצמם מסכימים שעליהם לחזורמדינת ישראל ו

בבוא "ורבים מהם עורכים נסיעות רבות לארץ ומתכננם לשוב  ,מתארים את שהייתם כארעית

 (. Cohen,1999:132 ; Shokeid,1988:206)לישראל " הזמן

הבחנה בין ישראלים עורכים , בשל אותה בעייתיות באשר למהות רעיון הירידה מן הארץ

כוללות שליחות מטעם המדינה או " לגיטימיות"סיבות . הגורמים והכוונות להמצאם בחוץ לארץ

: 3223,זייקובסקי;   Levi.1986: 171)לימודים עם כוונה לחזור  -ארגון כלשהו או לחלופין/מוסד

לצורך שימור  החשוב הינה תושב הארעישמירה על אותו סטאטוס ה(. 335: 3226,לב ארי; 13

או /העמקת שורשים במדינה החדשה או יצירת קשרים עם מוסדות ו תומונע, הזהות הישראלית

ללא כל קשר עם , שימור על הקשר הפסיכולוגי והסוציולוגי עם ישראל. החיים היהודיים במדינה

 .הינם בעלי חשיבות עליונהארעי תושב הושמירת סטאטוס ה, טווח הזמן בו האדם נשאר בגולה

לא ידי יהודי הגולה מחזקת את הרצון ש-המוטבעת הן על ידי ישראלים והן על" יורד"סטיגמת ה

 (.Levi,1986: 171" )מהגר"ל" תושב הארעי"לחצות את הקו הדק שבן 

מיתוס . 44"מיתוס השיבה"מהגרים מכונה בספרות הארעית של השהות המונח הנלווה לאותה 

ללא קשר )של המילה כניסיון של מהגרים רבים השיבה יכול להיראות במובן הרחב יותר 

לפתור את הקונפליקט בין רצונם הפרמננטי לשוב למולדתם ( 'מצבם הכלכלי וכו, למוצאם

אקט החזרה הופך משאלה פרקטית לרעיון , לפיכך. והעובדה בשטח שזה לא מתממש

פרש במובן מיתוס השיבה יכול גם כן להת(. Gold & Cohen,1997:23-4)אבסטרקטי לא ממשי 

שבה ( לפחות בקרב ישראלים גולים בצפון אמריקה) תכתופעה ישראלית ייחודי, מחמיר יותר
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הטקס המרגש והשירים בו עוררו רגש רב והזלת . לפני מספר חודשים נכחתי בטקס יום הזיכרון של שגרירות ישראל בהאג  

בקונטקסט של מציאות לא , של התמודדות אל מול השירים וסמלי הלאום, באותם רגעים, יםדמעה בקרב רבים מן המשתתפ

 .תחושת האשמה והאמביוולנטיות לגבי ההמצאות בגולה, לפחות בקרבי, אז אז מחלחלת לה -ישראלית
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תזה -ושכאנטי, בניגוד למהגרים אחרים בצפון אמריקה רואים עצמם כמהגרים זמניים, הישראלים

ת הדומים לאלו של הם מנהלים דפוסי התנהגו תלבותם הכלכלית והחברתית המוצלחתלהש

-Linn & Barkan( )זיכרון קולקטיבי חזק וכדומה, ו געגועים וערגה למולדתכמ)פליטים 

Ascher,1996: 6-7 .)המובן השני יכול להיראות כמקרה פרטי של הראשון, בכל אופן. 

הגעגועים , מזכירים את עצם תחושת האשמה בגלל העזיבה את הארץ, אם כן, מחקרים רבים

שני ישנם קולות המדברים על תחושת אחראיות מצד , אליה ותחושת האחראיות הקולקטיבית

 :מעצבת רהיטים ישראלית המתגוררת במילאנו, כפי שטוענת תמר, ומיצוי  עצמי תאינדיווידואלי

אני יודעת שאני . הלאומיים םאני לא מסוגלת לבטל את המאוויים האישיים שלי לטובת המאוויי"
הפנימית הם  ישבעים אחוז מהוויית. שליאבל אני לא יכולה לבטל את העצמיות [ ...] מתבוללת

, לעיתים אני חושבת שמי שישרוד בישראל יהיו הדתיים הפנאטיים [...]הזהות המקצועית שלי
: 3223,זייקובסקי) "משום שהם מבטלים את המיצוי של האינדיוידואל למען המיצוי של החברה

13.) 
 :ששקל ירידה מהארץ טעןכשנשאל לגבי מחסום ציוני אם נתקל בו כ, לס'אנג-חגי מלוס

אין  כל רצון שילדיי יגדלו עם , יש לי רצון לחיות חיים נורמאליים ושקטים. אין כזה. לא"  
ואת המיליטנטיות , הייתי בצבא חובש קרבי. פאנטומים על הראש ושאבא שלהם ילך למילואים

חלתי את רק הת, אני עוד צעיר, מוטב-אך אם אוכל לא להרגיש אותה, של העולם לא אשנה
 45(.75: 1117,שמיר)"לחיות, לראות, לטעום, יש לי תיאבון לנסות, העולם

 
 היטמעותה של המשפחה הישראלית  4.1.1 

המהגרים טוענים בדרך כלל שישראל היא מקום , של המשפחה הישראלית המבחינת היטמעות

ושם לא נגרמים קונפליקטים , יש בה פחות בעיות חברתיות ,היא בטוחה יותר, טוב יותר לילדיהם

, בישראל, לכךבנוסף . ילדיהם שהתחנכו מעבר ליםדוריים בין ההורים הישראלים לבין -בין

מוסדות המדינה מקנים להם את התכנים . יהודים מהווים את הרוב מבחינה תרבותית ודתית

ציונות , היסטוריה יהודית, העברית לימוד הלשון)הנחוצים ליצירת זהות יהודית ולאומית 

ל ישראלים הופכים להיות קבוצת מיעוט ומאבדים את אותם מעצבי "יחד עם זאת בחו(. וכדומה

דבר אשר , משפחה ושכנות עם ישראלים, קשרי חברות-ידי המדינה וכן-הזהות המסופקים על

ריץ שמניע משפחות נוכחותם של ילדים מהווה תמ. יוצר רשתות חברתיות ועוזר בגידול ילדים

כך , מהגרים להעריך מחדש את זהותם הקולקטיבית ולקחת צעדים הכוללים חזרה לישראל

 (.Cohen,1999: 131; Gold,2004: 455)או היהודית /שילדיהם יחוו מן החוויה הישראלית ו
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. אותו הכרתי באחד מאירועי הישראלים באמסטרדם, שנה 70 -החי בהולנד כבר כ, לאחרונה שוחחתי עם אלי, ובהקשר לנושא  

את זאת עשה לאחר שהכיר את , אלי סיפר ששירת ביחידה מובחרת בצבא וכי מעולם לא העלה על דעתו כי אי פעם ירד מן הארץ

 :לאחר ששאלתי את אלי לפשר השינוי סיפר בנחרצות. לדבריו" "נמושה" אהיה שאניאף פעם לא חשבתי . "אשתו ההולנדית

אני חי פעם . על מה שעושה לי טוב, הפסקתי לחשוב על המדינה ועל האחרים והתחלתי לחשוב על העצמי, באיזשהו שלב התפכחתי"

 "?למה אני צריך רק לחשוב על האחרים או על המדינה, אחת
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 התארגנות אתנית קהילתית  4.1

ים של ישראלים כלפי ירידתם מן ישנם חוקרים הטוענים כי אותם רגשות אמביוולנטי, שצויןכפי 

 Shokeid,1988: 55-70,99-103 ; Mittelberg)הארץ מרפים את ידם מגיבוש קהילות אתניות 

& Waters,1992:423,428-9 ;   .) העובדה כי היורדים אינם יוצרים ארגונים משלהם ניתנת

זאת מתאר בגלל סיבה . מהזדהות ברמה הקולקטיבית עם יורדים אחרים תלפירוש כהימנעו

יורק כהוויה של מפגשים מזדמנים ולא מחייבים -שוקד את האתניות הישראלית של יורדים בניו

 (. 156: 1111,שוקד)

כן מעדיפים חברת ישראלים טוענים כי היורדים אכן ( 111,135: 1115)פרידברג ורוזנטל , כפיר

גרמה , שראליתחברתית לשימור הזהות הי-אבל אי הימצאותה של תשתית תרבותית, אחרים

. בסופו של דבר להתבוללות הדור השני למהגרים בתוך החברה האמריקאית הרחבה והנוצרית

ששורשיו הרוחניים והתרבותיים נסמכים  ,ישראלי" גטו"יורק תמונה של -מצטיירת בניו, לדבריהם

 . 46ונוסטלגיה לחיים בישראל תעל תערובת של זיכרונו

טורונטו , לונדון, שיקגו, יורק-ניו, לס'אנג-ממחקרים שנערכו בלוסישנן עדויות , יחד עם כל הנאמר

כי ישראלים פתחו בהן פעילויות וארגונים רבים כמענה על דאגתם שהם חיים , וערים נוספות

התערות עם ישראלים : הפעילויות הקהילתיות המאורגנות כוללות. מחוץ למדינה היהודית

צריכת מדיה דוברת , (ם בהם גרים יהודים רביםובאזורי)מגורים בסביבת ישראלים , אחרים

הליכה , לילה ישראלים-ביקור במסעדות ובמועדוני, (הפקות מקומיות וישראליות)עברית 

עבודה עם ישראלים , הצטרפות לארגונים ישראלים, לאירועים חברתיים ומסיבות על בסיס אתני

תחזוק קרנות , מים ישראליםידי מומחים ויז-צריכת מוצרים ושירותים המסופקים על, אחרים

שפה , פעילויות דתיות)לקיחת חלק בפעילויות בעלות אוריינטציה ישראלית , בבנקים ישראלים

, גיוס כספים למטרות ישראליות( יום-לאומיות ומעוני/פעילויות תרבותיות, בילויים,עברית

עילויות בעוד שחלקן של הפ. וכן אירוח אורחים ישראלים, התקשרות טלפונית עם ישראל

ידי שיתוף -חלקן האחר מתוחזק על, וההתארגנויות הקהילתיות הן פרי עמלם של המהגרים

 ;Gold,1994a:114 )פעולה עם הקהילות היהודיות המקומיות או עם ממשלת ישראל 

Gold,2004: 453  ;Cohen,1999:130-1 ;מתקיים  בנוסף על כל אלו (.337: 3226,לב ארי

ארגונים ישראלים הסובבים סביב  37-לס מצא כ'אנג-מחקר שנערך בלוס .מגוון פעילויות רשמיות

קבוצות , בתי כנסת, ספר ערב ישראלי-בית, צופים ישראלים: שביניהם תרבות ופנאי, נושאי דת

, פיקניקים, עם-ריקודי)פעילויות תרבותיות ישראליות , ארגונים עסקיים, קבוצות ספורט, פוליטיות
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מגוון כזה של (. Gold,1994b: 324; Gold,1997: 2)דון טיסה חוויתי ואפילו מוע, (חגיגת חגים

ארגונים מאפשר למהגרים לשמר פרקטיקות ונקודת מבט ישראלית אתנית על רקע החברה 

 . המארחת

 ל"זהותם הדתית של מהגרים ישראלים חילונים בחו  4.3

 קיום מצוות   4.3.1

פוש זהות יהודית הוא חלק מהגדרה מחודשת טוענת כי הצורך בחי( 123: 1115)יהושע -צבר בן

 -לס'אנג-יורק ובלוס-בהשוואת קיום המצוות של מהגרים ישראלים בניו. של זהות בתהליך הגירה

מתגלה עלייה , עם אלו שלפני הגירתם -הליכה לבית הכנסת בחגים ובשבת וצום ביום כיפור

ל זהותם היהודית בתוך הדבר משקף את מאמציהם של אותם מהגרים לשמר ע. בקיום מצוות

מספר רב של הורים ישראלים , בנוסף(. Gold & Phillips,1996:89) הסביבה הלא יהודית

 (.Gold, 2004: 456)או ישראליות /מהגרים דואגים לשמר קשרים עם התנהגויות יהודיות ו

 למצאה במחקרה כי בני קיבוץ בדומה לישראלים יורדים בכל( 123,126: 1115)יהושע -צבר בן

זאת תוך חיפוש , ל ומחפשים להתקרב לדת ולמסורת"מגלים את יהדותם בחו, ולמהגרים אחרים

היהודית מקלה על ההישארות של החילונים בגולה " התפכחות"לטענתה ה. זהות והשתייכות

ביטויים לשינויים בזהות . ומספקת צורך בקשר ובהשתייכות וכן פיצוי על הפיחות בישראליות

 :יהושע-צוא בדברי נחקריה של צבר בןהיהודית ניתן למ

מאוד אכפת לי מהחגים ומהשבת ולא . אני מרגישה כאן יותר כיהודייה מאשר כישראלית":נירה
וחשוב לי לשמור על היהדות , החגים מתקשרים עם המסורת של העם היהודי. במובן הדתי

אנחנו צמים  ביום כיפור... כמסורת שבזכותה אנו שומרים על המשכיות הרבה מאוד שנים
ברור לי שלא ...אני גאה לפגוש יהודים ואני שמח לפגוש בהם": זאב ."והולכים לבית הכנסת

אני מאוד גאה להיות ": עמיר ."השנה פעם ראשונה בחיי שצמתי ביום כיפור...אתחתן עם נוצרייה
בחינוך שלי חסר ידע ...מאז שאני כאן זיקתי ליהדות התחזקה מאוד וזה חשוב לי. יהודי
. מבחינה יהודית אני מרגיש שאני יותר ויותר יהודי": ניר ."מפריע לי לגלות בורות כיהודי...יהודי

 (121-3: שם) ."שאף פעם לא ידעתי עליהם, אני מתחיל לגלות תכנים רבים ביהדות
 

 המעורבות בחיים היהודיים בגולה והיחסים עם הקהילות היהודיות  4.3.1

 הקהילה ומשמעותה  4.3.1.1 

. עות של החיים בקהילהבפרק המסקנות של ספרו מדבר על המשמ, (,1111:361Eisen)אייסן 

חברי . דתות גדולות מאופיינות על ידי סולידאריות של כתף לכתף של החברים בה ,לטענתו

 . עזרה ותמיכה אישית, עידוד, קשרים חברתיים בה הקהילה מחפשים

לקבוצות תרבותיות שמתקיימות בהן פרקטיקות כל אדם משתייך "טוען כי ( 371: 3223)שגיא 

ההכרה כי זהות של אדם מעוצבת על ידי השתייכות לקבוצות , כלומר "נושאות משמעות

קבוצות "רגון הפסיכולוגי מכונות קבוצות אלו  'בז. ולקהילות שונות המקיימות פרקטיקות שונות
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 צוב זהותו העצמיתאליהן האדם פונה בתהליך עי( ”reference groups“" )התייחסות

(Atkinson, Atkinson, Bem & Edward,1996: 652). 

עצמם מן " מוחקים"ציינתי כי ישראלים בגולה , בהתאם לבסיס התיאורטי של מחקר זה, כזכור

עצמם ליהודים אחרים או למסגרת חיי " יתאימו"התרבות הדומיננטית והנחתי הייתה כי הם 

 .כעת תיבחן הנחה זאת .זהותהקהילות היהודיות כגורם המעצב 

 מגמות של שונות  4.3.1.1

הספרות מציינת כי ישנה מעורבות מסוימת של ישראלים בקהילה היהודית בתור קבוצה אתנית 

ההבדלים נובעים . אך מבחינה חברתית לא ניכרים הרבה קשרים בין שתי הקבוצות, ופעילויותיה

 Gold,1997: 2) 47"יורדים"סטיגמטיזציה של כן אותה ו, פערי תקשורת בשפה, מפערי מנטאליות

; Rosenthal & Auerbach,1992: 279-284 בנוסף (. 161: 1173,אקרמן; 335: 3226,לב ארי

ישראלים אינם ממהרים לקחת חלק כחברים בקהילות היהודיות ולשלם דמי חבר לצורך , על כך

מעדיפים השמת דגש יותר  היו ,ספר יהודיים-הישראלים אשר כן שולחים את ילדיהם לבתי. כך

יותר מאשר תכנים דתיים כפי שהדבר נעשה בבתי הספר  ,על תכנים חילוניים לאומיים

 (.Korazim, 1985: 361) הממלכתיים חילוניים בישראל

משפחות ישראליות אומנם גרות בשכונות בעלות  ב מציינים כי"מספר מחקרים שנערכו בארה

, אך מאידך, רצונן להתגורר בסביבה בעלת תרבות מוכרתמה שמצביע על , יהודי ירוב דמוגראפ

כלל אינו מודע לקיומם , גם לאחר שנים, רובן של המשפחות יורק נמצא כי-במחקר שנערך בניו

ין וזו מצידה אינה מגלה עני, ידי הקהילה היהודית-של שירותים קהילתיים זמינים המסופקים על

דבר שהגביר , ותים חברתיים מותאמים לצרכיהולא פיתחה שיר ,מיוחד באוכלוסיית הישראלים

פרידברג , כפיר;  171-116, 1117, כפיר ורוזנטלLevi,1986:172-3;)את הריחוק ביניהן 

אך אינם בקיאים  ,הופעתם של ישראלים שמצבם הכלכלי שפיר(. 117-137: 1115, ורוזנטל

מעמידה בספק את תפקידם המסורתי של יהודי , במסורת היהודית ואשר עזבו מולדת ותרבות

היורדים מבחינתם מהווים אנומליה הנוגדת הגדרות . אמריקה כתומכים בישראל ושומרים עליה

 ;Cohen,1999: 123)וקטגוריות שלפיהן מבינים יהודי הגולה זהות יהודית ישראלית וציונית 

Shokeid,1988: 50-4) .מוסיף על דברים אלו כי יהודים רבים באמריקה ( 321: 1111)רפאל -בן

חוזר "הם אינן יכולים לראות בישראלי ה, לכן, נוטים לראות בחיים בישראל ערך רוחני מיוחד

הן מצד התרבות  ,בגלל היחס השלילי הכפול. אלא אדם שנכשל במבחן מוסרי" לגולה

-בן. היורד מדגים מצב של שוליות כפולה ומכופלת, והן מצד יהודי הגולה הדומיננטית בישראל

 . ב"הישראלי בארה" גטו"רפאל מציע ששוליות זו הינה אחד הגורמים בהיווצרותו של ה

                                                 
47

 ה הרחבה בנושא בהמשך הפרק/ראי  



 62 

יתר  םארוגנטיים ואגרסיביי, רוח-גסי, בעוד שהישראלים מצטיירים בעיני יהודי הגולה כחצופים

בעיני ישראלים כבעלי  םיהודים אמריקאיים מצטיירי, (Gold & Phillips, 1996: 92)על המידה 

, שם)בביטחון ועם כבוד עצמי , אשר עוצרת אותם מלבטא את עצמם בגאווה' גלותית'מנטאליות 

, שם)מטריאליסטיים ואקסטרווגנטיים , כנובורישים בעיניי הישראלים הם מצטיירים, בנוסף(. 12

-נתפסים על, והיהודים בפרט, ען כי האמריקאים בכללטו  (Shokeid,1988: 46-9)שוקד (. 15

ניסיונות להתחבר עימם . הנוטים להתבדלות ולקשרים רופפים ,ידי הישראלים כאנשים קרים

אפילו במקרים שבהם , ברתיות מורכבות כמעט רק מישראליםהרשתות הח, נכשלים ולפיכך

 .ישנה אינטגרציה כלכלית ותעסוקתית

כאשר היא כן , הקהילות היהודיות ואי ההצטרפות למוסדותיהןעל אף חוסר התקשורת עם 

אפשרות לתעסוקה מן הצד האחד לעומת )מתקיימת היא לרוב מבוססת על אינטרסים הדדיים 

; 161: 1111, שוקד( )הוראת העברית וכדומה, ותכוח עבודה מיומן באבטחת מוסד

 (.12: 3223,ייקובסקיז

יות מוסבר על ידי השוני שבדפוסי ההזדהות היהודית ההסבר לפער בין שתי הקבוצות יכול לה

 .של כל אחת מהן

   דפוסי הזדהות יהודית בקרב יהודי הגולה לעומת דפוסי הזדהות יהודית של  4.3.1.1.1
 ישראלים

: יום-לחיים יהודיים בישראל הוא חלק בלתי נפרד מחיי היום כי הביטוי 348כבר הוזכר בפרק 

אשר כולם מהווים חלק  ,התרבות והריבונות, החגים, העבריתהשפה , האזרחות הישראלית

מורגלים לחיי קהילה המממנת ותומכת  יהודי הגולה, לעומת זאת .מהחיים הלאומיים הציבוריים

ישראלים מהגרים עברו (. Gold,2004: 455)דתית  בעצמה בחברה פלורליסטית מבחינה

ומתרבות בה זהות , הם מיעוט למעשה מתרבות בה יהודים הינם הרוב לעבר תרבות שבה

יהודית אתנית הינה באופן ניכר בעלת ביטוי לאומי חילוני לתרבות שהיא דתית ואתנית באופייה 

(Levi,1986: 170.) האלטרנטיבות ליהדות האורתודוכסית הנהוגה בישראל ,יתירה מזאת- 

 -ואליהן ומשתייכיםאותן רבים מיהודי מדינות מערביות מכירים , יהדות רפורמית וקונסרבטיבית

 .  49אינן כה מוכרות במדינה היהודית

בעוד שהם , "ישראלים: "כגון, מהגרים ישראלים מגדירים עצמם במושגים לאומיים, למעשה 

, משייכים לרוב חגים יהודיים ודיבור עברית וכן הם, "הודיםי" -(הגולה)מכנים את יהודי המקום 

מציין כי חלק נכבד מן הישראלים ילידי ( 57: 3226)שרן ". יהודיות"יותר מאשר " ישראליות"ל

קיומה של מדינת . דתי מובהק-ורבים אף עם יחס אנטי ,הארץ חונכו ללא שמץ מודעות ליהדותם
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. ולא מעט מהם היו מסכימים לחיות במדינות אחרות, ליובעיניהם כדבר מובן מא שראל נתפסי

בחייהם כאילו שום דבר משמעותי לא הם ימשיכו , בה הם מהווים מיעוט מובהק, בארץ היעד

שרן טוען כי אותם . קרה בעקבות עזיבתם את הארץ בה הרוב היהודי מפקח על מוסדות הציבור

כחיים במצב , לאומי של יהודים החיים מחוץ לישראל-אינם תופסים את מצבם החברתי" צברים"

אינם בהכרח  הם, ניהבהתאם לתוצאות מחקר שנערך לגבי יורדים בגרמ, לדעת שרן". גלות"של 

ידי החברה הכללית כחלק -ולתפיסתם על ,מודעים לעובדת שינוי מצבם לעמדת מיעוט

 היהודית המקומית המעבירים ביקורת על האוכלוסיי, ועל כן ,אינטגרטיבי מן הקהילה היהודית

 .כך שלא נטמעו לחלוטין בקרב חברת הרוב ומהווים בעינם אנומאליה-על

 םישנם פרשנים המייחסי, של ישראלים עם דפוסי הזדהות יהודית גלותיתבגלל חוסר ההיכרות 

של  םהם טוענים שהימצאות. יהודיים-של ישראלים לדפוסים תרבותיים לא םאת היטמעות

והשתתפותם ותרומתם  ,הישראלים מחוץ למדינת ישראל מציין מעבר הלאה מן האידיאל היהודי

 ,ארוחות -ותר עבור פעילות חילונית עם תוכן דתי מזערילפעילויות יהודיות היא מוגבלת ומכוונת י

 (. Gold & Phillips,1996: 89; Shokeid,1988:40-6)וספורט , עם-ריקודי, מסיבות

מוצאים את דרכם בקלות יותר במסגרת הקהילה היהודית ובית , לעומת חילונים, ישראלים דתיים

הם כבר מורגלים להיותו של בית . הם להסתגל לחיים היהודיים בגולדבר המקל עליה, הכנסת

עבור הישראלים החילונים לעומת . הדתית של יהדותם ההכנסת מוסד יהודי מרכזי וכן לאוריינטצי

והם צריכים לפתח דרכים חדשות , המיעוט היהודי החדש סקשה יותר להסתגל לסטאטו, זאת

כאשר הישראלי , ךלפיכ (.Levi,1986: 170)מנת לבטא את יהדותם בסביבה הזרה החדשה -על

לעומת הזהות , זהותו הלאומית מבוססת על תחושת סובייקטיביות חילונית, עובר לגולה

דבר שאינו רווח . המבוססת בעיקר על ביקור בבית הכנסת, דתית של יהדות הגולה-האתנית

 (. 335: 3226,לב ארי)כמו גם קיום מצוות באופן כללי , בקרב החילונים

, כפי שכבר הוזכר. בעלי ידע רב לגבי התארגנות קהילתית יהודית מוסדיתרוב הישראלים אינם 

המשרת מטרות דתיות מוגבלות  ,ישראלים חילונים רואים את בית הכנסת כמוסד מוגבל

כתוצאה מכך ישראלים רבים מתחמקים לעיתים קרובות מביקור . מצומצמת( דתית)לאוכלוסיה 

מאז  ,(Levi,1986: 172)לטענתה של לוי  ,סף לכךבנו. בבית הכנסת וכן מוסדות דתיים אחרים

כך שישראלים אינם רגילים  ,לא הייתה קיימת בה תרבות וולונטרית,הקמתה של מדינת ישראל 

הצטרפות , עבורם. ארגוני צדקה או קבוצות וולונטריות אחרות, לארגונים פורמאליים" להצטרף"

להתייחסות ליהדותו של " דרך הגלותיתה"לארגוני צדקה אלו או אחרים מייצגים את התגלמות 

,  אם כן, הדיכוטומיה שבין הזהות הצברית לבין זו הגלותית". דרך הצברית"האדם בניגוד ל

 .אלי להסתגל לחיים היהודיים בגלותמקשה על הישר



 64 

טוען כי ההבדלים הללו בין דפוסי ההזדהות של חילונים בישראל ( 321-3: 1111)רפאל -בן

 :י הגולה יכולים להסביר את קשיי התקשורת שבין שתי הקבוצות ומוסיףלעומת אלו של יהוד

היותו יהודי הינו עניין של זהות אתנית המחייבת אותו להגדיר את ]...[ י יהודי החי בגולה לגב"
מתחמת את , ויהודי ]...[הגדרה זו . משמעות הזהות היהודית לגביו בראש ובראשונה כפרט
 ....תיים ואת המחויבויות הכרוכות בההרלוונטיות של זהות זו בחיים האינדיווידואליים והחבר

היהדות בישראל היא . יהדותו של היהודי הישראלי סובבת הרבה יותר סביב גורמים סוציולוגיים
דות הקיימת יהדות זו שונה מן היה. מציאות נתונה מובנת מאילה, זהות לאומית קולקטיבית

היהדות . שם היהדות הינה בחירתו האישית של האדם שממנה מתפתחת הקהילה, בגולה
יהודי ישראלי . הישראלית שהיורד מביא עימו אינה תופסת עוד במציאות החיים העכשווית שלו

לא בקיבוץ ולא בכל מקום , לא בצבא –זה מתנסה כעת בהוויה אתנית אותה לא חווה מעולם 
. לזהותו היהודית כאל תכונה קולקטיבית מובנת מאליה סאותו יורד למד להתייח. אחר בישראל

ישראלית עוברת טרנספורמציה לזהות –זהותו היהודית , בין אם הוא רוצה או בכך ובין שלא
 "פנייה אל דומיו, כלומר, ידי אימוץ דפוסים שהוא מכיר-והוא חווה אותה על, אתנית

 

המהגר ישים את הדגש על זהותו האתנית והתחברות אל  ניתן להסיק מן הדברים שהישראלי

ידי התחברות לקהילה -על ופחות על פיתוח זהותו הדתית, לו או דפוסים המוכרים/אנשים ו

זו האחרונה לא שיחקה תפקיד מרכזי בתקופת היותו חיי בישראל זהותו וזאת כיוון ש ,היהודית

 .אינה מוכרת לו אףו

 מגמות של חיבור   4.3.1.3

חוקרים אחרים טוענים כי ישראלים אכן לוקחים חלק פעיל בחיי , בניגוד לקולות הרבים הללו

הרצון לתת , בנוסף. הקהילות היהודיות המארחות ובאותו הזמן שומרים על קשר עם ישראל

לילדים חינוך יהודי הוא זה המביא יורדים להתקרב לקהילה היהודית המקבלת אותם ברצון 

יהודי המקום רואים בחיוב הגירת (. 123: 1115,צבר בן יהושע(Gold,2004: 456;לס'אנג-בלוס

 (.Gold,2004: 446)גם מן הבחינה הדמוגרפית כמגדילה את אחוז היהודים המקום   ישראלים

 

 סיכום   4.4
ל אינה מציגה "והשתלבותם של ישראלים מהגרים בחו םבנושא היטמעותהספרות המחקרית 

ים מסוימים מציינים כי הישראלים נקלטים בהצלחה במקום מושבם  חוקר. תמונה אחידה בנושא

דבר הנובע מן הרצון לשמר זהות , וכי הם מפתחים לעצמם פעילויות וארגונים על בסיס אתני

 .הכללית והקהילה היהודית הישראלית על רקע האוכלוסיי

תחושות אשם  ולצד, חוקרים אחרים לעומת זאת טוענים כי הישראלים לא נטמעו ולא השתלבו

הן מצד , וניכור הן בינם לבין עצמם, זרות, ואמביוולנטיות בגלל ירידתם מהארץ הם חווים בדידות

דבר הגורם , הקהילות היהודיות המקומיות והן מצד הישראלים בישראל, הכללית ההאוכלוסיי

את מחקרים אחדים מציינים לעומת ז. למשבר זהות בקרבם ולחוסר התארגנות אתנית קהילתית
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אך ללא , תרבות אתנית מתבדלת-שישראלים אכן מעדיפים אלה את חברת אלה ובכך יוצרים תת

 .תשתית קהילתית מאורגנת

, מעדיפים להכחיש את סופיות הירידה, תושבים הארעייםה, הן יהודים אמריקאים והן היורדים

ב מעבר קיימת הנטייה לראות את הירידה כשל". מיתוס השיבה" -דבר אותו מכנה הספרות

כפי . שזהו גורם נוסף מרכזי לחוסר התארגנותם של היורדים,בחיים לפני חזרתם הסופית לארץ 

ההמצאות מחוץ . ועם הזמן יותר קשה לחזור" נתקעו"ישראלים טוענים כי , שצוין בפרק הקודם

, געגועים לארץ ותחושת אחראיות קולקטיבית, אמביוולנטיות, לישראל מלווה בתחושת אשם

 הכי בקרב היורדים מתקיים מאבק אינדיווידואלי לשלב סתירות בין מחויבות להיסטוריוניכר 

בו בזמן נשמעים קולות . לאומית וחברה מצד אחד ותגמולים אישיים מידיים מן הצד האחר

 .תאחרים המחייבים את ההגירה כקרש קפיצה למיצוי עצמי ואחראיות אינדיווידואלי

דבר אשר מהווה , יים הנוצרים בין המהגרים לבין הדור השנידור-הספרות מדברת על פערים בין

 . את אחד התמריצים העיקריים בהחלטה לחזור לארץ

כאשר הדבר בא לידי ביטוי בעלייה , ניכר שינוי בזהותם הדתית של היורדים עם בואם לגולה

בר ל היהדות כבר אינה ד"והתופעה נובעת מן העובדה שבח. בקיום מצוות והתקרבות למסורת

כפי ,ידי מוסדות המדינה -אינה עובדה קולקטיבית סוציולוגית נתונה הממומשת על, ליומובן מא

מנת -בכל הנוגע לדת על" אקטיביים"ישראלים צריכים להיעשות . שהדבר בא לידי ביטוי בישראל

, בהיפגשם בסביבה לא מוכרת, הנחת המחקר הייתה כי היורדים, בהמשך לדברים. לחוש אותה

יפנו , לזהותם היהודית ולפיכך בנוסף לעובדה שיפגינו שמירת מצוות רבה יותריעשו מודעים יותר 

אם כי מספר מועט של מחקרים . יהודית-לעבר הקהילות היהודית כמקור לעיצוב זהות דתית

רוב רובו של המחקר בנושא שלל אותה וטען ליחסים מרוחקים ולעיתים אף , אישש טענה זאת

 . עוינים בין שתי הקבוצות

עה הינה תוצאה הן של פערי תרבות ומנטאליות והן של פערי דפוסי הזדהות יהודית של כל התופ

אלו , בעוד שדפוסי ההזדהות היהודית של ישראלים הינם לאומיים במהותם. אחת מן הקבוצות

ישראלים גדלו בקונטקסט בו הם מהווים את , כפי שנאמר. אתניים-של יהודי הגולה הינם דתיים

ידי -כך שפעילויות דתיות ממומנות ומבוצעות על, בו דת ולאום הינם היינו הךו, הרוב במדינה

. המדינה ולפיכך הם אינם מורגלים בהצטרפות והשתייכות וולונטרית לקהילות וארגונים דתיים

מורגלים לחיות כמיעוט החי בתוך קהילה הדואגת לענייני הדת , לעומת זאת, יהודי הגולה

דרך חיים או תפיסה שאליה ישראלים  -יהודית הכללית-וסייה הלאהשונים וזאת במסגרת האוכל

גם כן רואים , מצידםיהודי הגולה . אינם מורגלים ועל כן תופסים את יהודי הגולה כאנומאליים
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-בעוד שהיורדים מהווים אנטי, ביורדים כאנומאליים בגלל היותם תומכי מדינת ישראל והציונות

 . תזה לנושא

ישראלים רבים מרגישים מנותקים ומרוחקים מהקהילה היהודית , פר שניםניכר כי גם אחרי מס

מחזקת , תרבות ישראלית שנוטה להיות מנותקת-גודלן של ערי הגולה וקיומה של תת. הרחבה

של  םהוא חוסר היכרות ,בחלק מהמקרים,  גורם נוסף. את הריחוק מהקהילה היהודית המקומית

וכן חוסר מודעותם , של ישראלים שיכולים לחברם אליהםהצרכים והמאפיינים  עםיהודי הגולה 

 .לגבי תרומתם של הישראלים לקהילה בתחומים מגוונים

המהווה את אחד מעמודי התווך בזהותם הדתית של חברי הקהילות , מוסד בית הכנסת

הרואים בו מוסד , פופולארי במיוחד בקרב ישראלים חילונים' מקום עלייה לרגל'היהודיות אינו 

 .גבל המשרת מטרות אוכלוסייה מסוימת בלבדמו

מכיוון שקבוצת , המושגים של ישראלים ויהודי הגלות לגבי החברות בקבוצה שונים, לפיכך

מן הצד השני , ויהודי הגלות, מצד אחד, הזהויות הבסיסית שמקושרת עם היות האדם ישראלי

י שגדלו התחנכו והתערו בתור מ, למעשה. לאומיים ספציפיים/נעוצים בקונטקסטים תרבותיים

מהגרים ישראלים צריכים להתמודד לפתע עם הפרדוקס של , אבל מתגוררים בגלות, בישראל

 .לחיות בתוך קהילה אתנית ודתית

 
ל אינה אחידה "מצב שנתקבלה לגבי השתלבויות ושינוי בזהות היהודית של יורדים בחוהתמונת 

אנסה לענות על אותן השאלות , במסגרתם ,המצב בהולנד קבפרקים הבאים ייבד. ברוב המקרים

האם ? האם נוצרה בהולנד קהילה ישראלית אתנית מובחנת -עליהן ניסיתי לענות בפרק הנוכחי

האם גם בהולנד תתקיים המגמה של ? מוסדיות על בסיס אתני/ קיימות התארגנויות קהילתיות

האם בכלל יפנו ? עליה בזהות הדתית מבחינת קיום המצוות כפי שהוכח במחקרים אחרים

או שמה יהיה ריחוק כפי , מהגרים ישראלים בהולנד אל הקהילות היהודיות וייקחו בהן חלק

 ? שנתקבל מכמה מן המחקרים שהובאו
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 יהדות וזהות בהולנד: חלק ד

 

פרק זה היה , מסיבה זאת .גבי ישראלים בהולנד הינה מצומצמת ביותרהספרות שנכתבה ל

עבורי מחקר שטח בנושא שכלל ראיונות עם כמה מדמויות המפתח הפעילות בקהילות ובארגונים 

ובנוסף על , וכן משיחות אקראיות עם אנשים משני צידי המתרס, הולנדים והישראלים-היהודים

אזכור שמות  ידי ללא-יש לציין כי ממצאי הראיונות סוכמו על. התרשמויות אישיות שלי, אלו

ידם בשל רגישותו של החומר שנמסר בגילוי -וזאת מאחר ונתבקשתי לעשות כן על, המרואיינים

-אבסס את טיעוני על מאמרים מהעיתון היהודי, למעט הספרות בנושא והראיונות שערכתי. לב

ובמיוחד , על מנת לקבל תמונה ברורה ומעמיקה יותר בנושא, בנוסף. NIW-ה, הולנדי היחידי

ערכתי ניסוי מחקרי שכלל חלוקת , דתית של מהגרים ישראלים בהולנד-ושא זהותם היהודיתבנ

בסיכומו של . שאלונים לישראלים החיים בהולנד כפי שיבוא לידי ביטוי בחלקו השני של פרק זה

 .חלק זה ישנה אינטגרציה וסיכום של הממצאים משני הפרקים

 

ומעורבותם בחיי הקהילה  דםים והתארגנויות של ישראלים באמסטרארגונ. 5

 50היהודית

 

 הקהילות  5.1

 הולנדית -הקהילה היהודית 5.1.1

הדבר נכון לגבי . גם כואבת, מרהיבה ויחד עם זאת, יהודי הולנד הינם בעלי היסטוריה ארוכה

התרבותי והכלכלי לבני , לגבי אמסטרדם ששימשה תמיד כמרכז החברתי, ובפרט, הולנד בכלל

 17-במאה ה" עידן הזהב"החל מעת הגעתם של היהודים הפורטוגזים ב: הקהילה היהודית

האמנסיפציה אותה ; כלכליות שונות וכן באספקטים דתיים תוהעשרתה של הקהילה בפעילויו

; 11-צמיחתו ושגשוגו של ענף היהלומים החל מסוף המאה ה; 11-קיבלו היהודים בסוף המאה ה

עד למלחמת . 32-רים הראשונים של המאה ההפרולטריון הרב והתעשיות הענפות של העשו

, לאחר מכן, ממנה הם גורשו, העולם השנייה רוב היהודים חיו בשכונות וברובעים באמסטרדם

 Leydesdroff,1987: 329-331; Van)למחנות עבודה והשמדה במלחמת העולם השנייה

Solinge & De Vries,2001:34.)   
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" הקהילה היהודית"-אכנה את הקהילות היהודיות בהולנד באופן קיבוצי כ, וכפי שנעשה גם בספרות בנושא, לצורכי נוחות  

 .שתייכות הקהילתית הספציפיתבלי קשר לה, כוללנית ליהודי הולנד תכהתייחסו



 68 

בתוך ' ל יהודי אמסטרדם מתאים לתיאורו של ווירתבעשורים ובמאות שחלפו הפיזור המרחבי ש

אוטונומיה מקומית חזקה וכן סממנים , ריכוזיות :(Hannerz,1980: 40-3)ספרו של האנרז 

שמירת מאפייני חיי גטו , אך יחד עם זאת, 11-לתחילתה של אסימילציה לקראת סוף המאה ה

ל אמסטרדם אפילו בשכונות החדשות ש, יהודים מן השכונות-של הקצאת לא

(Leydesdroff,1987: 189.) אך יחד עם זאת , רוב המאפיינים שצוינו כבר אינם קיימים כיום

הריכוז המרחבי עדיין בולט שכן רוב רובם של יהודי הולנד מתגוררים באזור אמסטרדם 

 .( Van Solinge & De Vries, 2001: 34)ואמסטלוויין 

כקהילה שעברה טראומה : הינו שונה מזה שבעברמצבה הנוכחי של הקהילה היהודית ההולנדית 

הדבר ניכר אף באופן )הפרופיל הציבורי שלה הוא יחסית נמוך , ועם אנטישמיות ישנה וחדשה

פיזי כאשר מוסדות יהודיים אינם ברי הבחנה לעוברים ולשבים ולעיתים קרובות מתקיימת 

דבר , ההולנדית המקומיתלה ישנה אסימילציה רבה עם הקהי, בנוסף(. שמירה אדוקה עליהם

הצטמצמות הקהילה מבחינה  -כשהתוצאה של כך, את כמות נישואי התערובתהמעלה 

בהתאם (. ללא הישראלים)איש  22,222-ל 36,222מספרם של יהודי הולנד נע בין ; דמוגראפית

איש בעלי רקע יהודי זה או אחר המתגוררים בהולנד  52,222-להגדרה הכוללנית יותר ישנם כ

(Van Soling & De Van Emden,1996: 8-12;  Vries,2001:31.) 

 -האשכנזית הקהילה היהודית האורתודוכסית : קהילות יהודיות מרכזיות 2בהולנד קיימות 

Nederlands- Israëlitisch Kerkgenootschap ,הידועה בקיצור- NIK , 272-כקיימת מזה 

לחוויותיו על האדם להיות יהודי על פי ההלכה ללא קשר , על מנת להיות חבר בקהילה. שנה

-כולל בתוכו אחראיות על קהילות יהודיות אורתודוכסיות בכ NIK-ארגון ה. ולניסיונו עם היהדות

קהילות  NIK 2-ל לומר שישהיה ניתן  1116בשנת (. Sanders,1996,40)מחוזות בהולנד  22

חברים ורוטרדם  252המונה -האג-דן, חברים 2222בהולנד שהן  אמסטרדם המונה גדולות 

חברים  6622 כ"סה מנתה הקהילה האורתודוכסית 1116כ בשנת "סה. 262 -המונה

(Loonstein,1996,89.)  לפי הנתונים הרשמיים של ה-NIK ,ירד מספר , 3227בשנת , כיום

 .5162 -החברים בקהילה ל

. שחבריה הינם במקור צאצאים למגורשי ספרד, הקהילה הפורטוגזית רדםקיימת באמסט ,בנוסף

הינה גם כן קהילה  NIK-בדומה ל, קהילה זאת .חברים 622-הקהילה מאוד קטנה ומכילה רק כ

 .אורתודוכסית מסורתית

המכנה את , הקהילה הליברליתהוקמה  32-של המאה ה 52 -בשנות ה ,שתי הקהילות הללולצד 

קהילה זאת הינה קטנה בהרבה מן הקהילה ". ליהדות מתקדמת בהולנדהתנועה "עצמה 

התנועה היא . חברים 1122-יש כ שבהן, מחוזות בהולנד 1-האורתודוכסית וכוללת קהילות רק ב
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בפתיחותו מבחינת תנאי קבלת הן הארגון מתאפיין . חלק מהאיגוד העולמי ליהדות מתקדמת

  .(www.ljg.nl) ענפה המתרחשת בוהחברים אליו והן מבחינת פעילות הנשים ה

 

נערך מחקר דמוגראפי לגבי יהודי הולנד בו נמנו הסיבות שלשמן יהודים הולנדים  3221בשנת 

 (:Van Soling & De Vries,2001: 131)הופכים להיות חברים בקהילה היהודית 

 53% -יהודית אני חושב שזו חובה לשמור על קיומה של קהילה .1

 27% –בדרך הזאת אני יכול להביא לידי ביטוי את הקשר שלי עם העולם היהודי  .3

 26% –יותר בגלל מסורת מאשר אמונה  .2

 22% -בדרך זו אני יכול להבטיח שתהיה לי קבורה יהודית .5

 23% –בגלל ילדי  .6

 31% –באמצעות הליכה לבית הכנסת , מאחר שאני אוהב את הקשר עם יהודים אחרים .5

 17% –אני אדם מאמין  כי .7

 13% –ולכן גם אני רשום אוטומטית , מאחר שאחד מהורי כבר רשום בקהילה .1

 11% –אחר  .1

לפיכך  ,מדורגת באחד המקומות האחרונים הדתית כי האמונהמן ההתפלגות ניתן להיווכח 

 -כפי שסאנדרס מציינת זאת .החברות בקהילה משקפת יותר ביטוי חברתי של הזהות היהודית

הפעילויות נעשות מתוך סולידאריות עם הקהילה ולא מתוך האמונה באלוהים רוב 

(Snders,1996,43 .) גם ויינברג  טוען כי החברות בקהילה יהודית לא נעשית מתוך אמונה

 (.Wijnberg,1967,8-9)דתית אלא כדי לתת איזושהי צורה לקשר עם הקבוצה היהודית 

 

 המהגרים הישראלים באמסטרדם 5.1.1

רק החל משנות השבעים : רה הישראלית להולנד הינה יחסית חדשה ובעלת מימדים נמוכיםההגי

 Van Solinge & De)מהגרים מידי שנה  322-החלו המספרים לעלות מעל ל 32-של המאה ה

Vries,2001: 78 .) עד שנות השבעים מהגרים ישראלים להולנד היו בדרך כלל ממוצא הולנדי

" מקוריים"מתקופה זו החלה למעשה הגירה של ישראלים החל . שלמעשה שבו למולדתם

שהתרחשה בו זמנית עם הגעתם של מהגרים אחרים להולנד בעיקר מאזור המזרח התיכון וצפון 

היהודים ; המצב השתנה לחלוטין, למעשה(. זרים) allochtonen: כשכולם יחד נקראים , אפריקה

שהחלו " חדשים"וזאת בגלל אותם זרים  המסורתיים" זרים"המבוססים בהולנד חדלו מלהיות ה

אינטגרציה היא בעייתם העיקרית הלמרות שישראלים דיווחו בסקרים ש. להגיע בהמוניהם

השוואה עם -מצבם החברתי הינו כלל לא בר, (ועל כך בהרחבה בעוד מספר פסקאות)בהולנד 

http://www.ljg.nl/


 70 

דים הולנדיים הם חשים שהם נתפסים באופן זה על ידי יהו, למרות זאת. זה של זרים אחרים

(Kooyman, 2001: 236.)   

אז גם נערך , המוקדמות 12-קיומה של אוכלוסייה גדולה של ישראלים נעשה ברור בשנות ה

 -במימונו של ארגון( והיחידי שנעשה על כה)המחקר רחב ההיקף לגבי ישראלים בהולנד

 ,Joods Maatschappelijk Werk /JMW( )Kooyman" )=השירותים הקהילתיים ליהודים"

2001: 241 .) 

 

הזדמנויות עבודה בהולנד או כשליחים  -סיבות הגירתם של ישראלים להולנד הינן בעיקר אישיות

והסיבה , שיבה למולדת של ישראלים בעלי רקע הולנדי, לימודים, מטעם מקום עבודה בישראל

גר ה לה/הגורמים שמשכו אותובת הזוג כתוצאה מ/הגירה בעקבות בן -השכיחה ביותר

(Kooyman & Almagor,1996:47 ).  

בין היתר בגלל ההגדרות השונות , מספרם האמיתי של הישראלים בהולנד אינו ברור ומוחלט

או , כמי שנולדו בישראל, יש הרואים בישראלים כבעלי אזרחות ישראלית". ישראלי"למושג 

יחד עם (. ולנדיתכמו לדוגמא בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הה)כבעלי מוצא משפחתי ישראלי 

כן את הרקע הישראלי חברתי ותרבותי -זאת ההגדרה הרחבה כוללת את כל הנזכר למעלה וכמו

 &Kooyman)בהתאם לזאת קויימן ואלמגור . וכן את הגדרתו העצמית של האדם כישראלי

Almagor,1996: 9 )הגדירו במחקרם ישראלים כ  : 

 אנשים בעלי אזרחות ישראלית -

 עלי אזרחות ישראליתאנשים שהיו בעבר ב -

 אנשים המחשיבים עצמם כישראלים -

 ל"ילדיהם של כל הנ -

מאחר שהיא נראית כרלוונטית יותר לדיון , בעבודה זאת אשתמש בהגדרה זו האחרונה 

, על בסיס זה. חברה וזהות יהודית, שמתרחש במסגרת העבודה הרחבה יותר של תרבות

 :Koyyman & Almagor,1996)איש  12,222 -מספרם המוערך של ישראלים בהולנד הינו כ

בלשכה המרכזית , ל החזקת אזרחות ישראליתש" היבשה"למרות שעל פי ההגדרה , (20

 (כולל דור שני)ישראלים  7116ישנם  3227כי נכון לשנת , לסטטיסטיקה ההולנדית נמצא

 (.www.cbs.nl ) 51הרשומים במשרד ההגירה ההולנדי

 

                                                 
51

 א2ה נספח /ראי  
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ולא )הסיבה המרכזית שבגללה עבודה זאת מתמקדת בישראלים ויהודים הגרים באמסטרדם 

מן  52%-כשלפי קויימן ואלמגור כ, איש 3111  -52היא ריכוזם הגבוה בה ,(בהולנד באופן כללי

בריכוז ( כמו האג)אמסטלווין נמצאת במקום השני , וסביבתההישראלים גרים באמסטרדם 

בהתאם לדברים נראה שהישראלים הולכים בעקבות דפוסי המגורים של  היהודים . ישראלים

-באמסטרדם עצמה נראה כי הישראלים גם. (Kooyman & Almagor,1996: 21-2)ההולנדים 

 & Cohen)כדוגמת ישראלים אחרים בעולם , כן הולכים בעקבות היהודים המקומיים

Gold,1997:19  .)בעיקר בדרום אמסטרדם -רבים מהם מתגוררים באותן השכונות. 

 :נוספים לגבי ישראלים בהולנד םנתונים דמוגראפיי

o  קבוצת הגיל השכיחה הינה אשכול הגילאים  -סיתצעירים יחניכר כי הישראלים בהולנד

 12-32ולאחר מכן ( 1575) 22-52לאחר מכן אשכול הגילאים   (איש 1531) 22עד  32

מנת להתחיל את לימודיו או -על השירות הצבאישהרוב מגיע לאחר כנראה . (1272)

 (.www.cbs.nl) 53עבודהבמטרה לחפש הזדמנויות 

o 54 2615לעומת  5211 -מספרם של הגברים הישראלים בהולנד עולה על אלו של הנשים 

       (www.cbs.nl) 

o 55נשואים ונשואות 3212לעומת , רווקים ורווקות 6212הינם המוחץ  הרוב  

(www.cbs.nl.) יש  67% -אלמגור מצאו שמתוך קבוצת הנשואים והנשואות לקויימן ו

 . יש פרטנר לא יהודי 52%-לשאר ה, (ישראלי 31%-לא ישראלי וכ 31%-כ)פרטנר יהודי 

o  72% ו מילדי הישראלים נולד 55%. בהולנד נולדו 12%, אב נולדו בישראל-מראשי בתי

 . נולדו בישראל 26%-בהולנד ו

o 12% מהדור השני  65%, הינם בעלי אזרחות הולנדית מראשי בתי האב הישראלים

 . מהישראלים הינם בעלי אזרחות כפולה 53%, הינם בעלי אזרחות הולנדית

o 62%  פחות  16%-שנים ו 12-יותר מ 26%, שנים 12-ל 5מן הישראלים גרים בהולנד בין

 .שנים 12-מ

o  לימודיו כשהרוב רכש את ( 55%)חלק נכבד מן הישראלים הינם בעל השכלה גבוהה

 (.Kooyman & Almagor,1996: 11-12( )56%)בישראל 
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בה צוין כי בהתאם לנתוני  , Het Parool (Pen,2007: 13)מעניין כי לפני מספר חודשים פורסמה כתבה בעיתון ההולנדי   

ניהם נתון שהוא קטן בהרבה מזה של מחקרם של קויימן ואלמגור שביססו את נתו -ישראלים בעיר 7077עיריית אמסטרדם ישנם 

ניסיונות ליצירת קשר עם עיריית אמסטרדם עלו בתוהו שכן הם הפנו אותי , בכל אופן. על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ההולנדית

 .ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה
53

 ב2נספח / ראי  
54

 ג2ה נספח /ראי  
55

 ד2ה נספח /ראי 

http://www.cbs.nl/
http://www.cbs.nl/
http://www.cbs.nl/
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 כמיהה הדדית 5.1

שתי : על פניו נראה כי ישנו מכנה משותף חזק בין היהודים המקומיים לבין הישראלים הגולים

כ חשובה בגלל הרוב החילוני "יחד עם זאת עובדה זאת ניכרת כלא כ. הקבוצות הינן יהודיות

-Kooyman &Almagor,1996: 34)אים מעורבים בשתי הקבוצות והשיעור הגבוה של נישו

6,63; Van Solinge & De Vries,2001: 123  .)גורמים חזקים אחרים מצביעים , יחד עם זאת

התלות ההדדית והקשר החזק בין העם : על הפוטנציאל האינטגרטיבי בין הישראלים והיהודים

הנישואים שבין הולנדים יהודים ; (51-1: 1112,אורון; Herman,1970: 14,17)היהודי 

מרכזיותה של הזהות היהודית ; קשרים משפחתיים בישראל של שתי הקבוצות; לישראלים

( Kooyman & Almagor,1996:72) הותיקים כמכנה משותף בסיסי בקרב המהגרים הישראלים

נן חולקות שתי הקבוצות אי, כפי שיודגם, יחד עם כזאת, ועדיין. והקהילה היהודית ההולנדית

כעת יודגמו נקודות המפגש הפוטנציאליות וכן השאיפות . המטרות ושאיפות ןתמיד את אות

 .והציפיות של שני הצדדים

 

 בחיפוש אחר ישראלים: יהודים  5.1.1

הזרקורים מופנים כאמור לאמסטרדם וסביבותיה , כשמדברים על הקהילה היהודית בהולנד

רוב מוסדות הקהילה היהודית וכן בתי הספר : מוסדיוהתרבותי ה, היסטוריה, יכמרכז הדמוגראפ

וכשבאים לדון על היחסים שבין היהודים המקומיים והישראלים . היהודיים מרוכזים שם

 .ההתמקדות היא על אותם המוסדות ויחסם כלפי הישראלים, באמסטרדם

ארגון "הם ( או לפחות מאלו שהינם בעלי קשר ישיר עם ישראלים)המוסדות המרכזיים  

העובד לעיתים ( Joods Maatschappelijk Werk- JMW" )השירותים הקהילתיים היהודיים

שני הארגונים רואים . ו גשר"וכן ארגון הנשים ויצ, בשיתוף עם הקהילה היהודית הליבראלית

באינטגרציה של הישראלים והיהודים המקומיים כחשובה מאוד לעתידה של הקהילה המקומית 

מאחר והם מדברים עברית , חשיבותם של הישראלים הינה רוחנית מחד. טמצמתהולכת ומצה

ליה זהותם היהודית הינה ברורה מאוכן כמי שגדלו והתחנכו בישראל , השפה הקדושה, שוטפת

מכיוון שככל שהקהילה היהודית גדלה כך גם הבסיס , וגם כלכלית מאידך( 323: 1111,רפאל-בן)

 (. או תמיכה ממשלתית/י עמלות תקופתיות ויד-על)הפיננסי המוסדי מתרחב 

ו "וויצ JMW-ניכר כי ה, אך עדיין. להתפתח הל ישנה מדיניות מסוימת שצפוי"בגלל הסיבות הנ

 . הישראלית הגשר הינם לעת עתה הארגונים היחידים שנוקטים צעדים לטובת האוכלוסיי
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ר מעשור מחקר רחב היקף הינו המוסד היחידי עד כה שהנפיק לפני יות JMW-ה, כפי שהוזכר

המסקנה העיקרית מן (. Kooyman & Almagor,1996)לגבי ישראלים בהולנד  ידמוגראפ-סוציו

המחקר הייתה קיומו של מחסור בפעילויות בעלות גוון ישראלי וכן צורך בעזרה בבעיות הסתגלות 

למען  העובדת הקהילתית, של הגברת ציפי הרמסון תחת שרביטה, כתוצאה מכך(. 25: שם)

נעשה ניסיון ליצור קהילה ישראלית בהולנד עם המטרה לקרב את הישראלים , JMW-ישראלים ב

הארגון שם לו למטרה לנסות ולחבר בין הקהילות , בנוסף. לזהותם הישראלית והיהודית

ההולכת ומצטמצמת מבחינה , לקהילה" דם חדש"היהודיות לבין הישראלים מתוך הרצון להזרים 

 . וכן מתוך המחשבה שהישראלים יכולים לתרום לקהילות היהודיות ,(11: שם)דמוגראפית 

ששאף  (12: א1117,ישועה" )פרויקט ישראל"היה יוזמת  1117בשנת , הפרויקט הראשון 

מאז . לשמש כמעין נקודת מפגש בין ישראלים לבין הולנדים ולעזור בגיבוש הזהות העצמית

מטרתו העיקרית של יום זה הינה ". יום צוותא"רא הנק, אחת לשנה יריד ישראליJMW -מארגן ה

פעילויות מגוונות באווירה : כולל" יום צוותא. "הגברת המודעות לזהות היהודית והישראלית

הקרנת , שוק ספרים ישראלי, אוכל ישראלי, סדנאות שונות בשפה העברית, ריקודי עם -ישראלית

 222-לוקחים בו חלק כ. מוסיקה ישראלית פעילויות לילדים בעברית וכן, ישראליםסרטים 

 .ישראלים מכל הולנד

 

 1.13.3227 "יום צוותא"תוכניית : 1תמונה 
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 "יום צוותא"שוק ספרים ישראלים ב: 3תמונה 

 

 

 באווירה ישראלית" יום צוותא"הפעלות לילדים ב: 2תמונה 

ים היהודיים ולעודד פעילויות נוספות המתקיימות במטרה לעודד את הישראלים לקחת חלק בחי

; ידי מתנדבים מטעם מהקהילה היהודית-המועבר על, קורס הולנדית לישראלים: אינטגרציה

דוברי עברית לגבי  JMWשבו ישראלים יכולים להתייעץ עם עובדי " הפתוח-הקו"פרויקט 

; ידי פסיכולוג-קבוצת תמיכה לנשים המועברת על; אספקטים שונים של הסתגלות לחיים בהולנד

עבור ישראלים המכילים מידע לגבי מגוון פעילויות  JMW-רסום שני עמודים בעברית בעיתון הפ

סדנאות תמיכה , קורסים שונים, קבוצת האזנה לשירה עברית, סדנאות שונות: אותן הארגון מרכז

 (.31: 3227' הרמסון ב;  32: ,3227'הרמסון א)חוגי התעמלות וריקוד , לישראלים

יום עצמאות , קבלת שבת לישראלים: פעילויות רבות הנעשות בשיתוף הקהילה הליברלית 

שבו אנשים " סבתא-פרויקט סבא"לאחרונה אורגן  האג וכן-ותף עם הקהילה הליבראלית בדןמש

 . ילדים ישראלים" מאמצים"מבוגרים מן הקהילה היהודית 
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לחיזוק הקשרים בין הישראלים ליהודי הולנד על ידי ייזום פעילויות  JMW-מלבד ניסיונו של ה

עוזר , הארגון מספק אינפורמציה לגבי נתונים דמוגראפיים של ישראלים בהולנד, שונות

מספק אינפורמציה לגבי פעילויות של ישראלים , לישראלים ליצור קשרים עם ישראלים אחרים

וכלכלית לארגונים ישראלים וליוזמות פרטיות של  תבהולנד וכן נותן תמיכה אדמיניסטרטיבי

פעילויות מייזום  תמעניין שמגמתו של הארגון לגבי הימנעו. יותפעילויות תרבותיות וחברת

לא כארגון היוזם ו, ה עצמו בעיקר כארגון רווחהרא JMW-שנים שכן אז ה 1 -השתנתה מלפני כ

 (.ב1111, מלמד)פעילויות תרבותיות 

לוקחים חלק  32%-מתוכם רק כ ישראלים כתובות של ראשי בתי אב 122-מחזיק כ JMW-ה

שלא לדבר על המספר )פעיל בפעילויות לישראלים אותן הוא מארגן וזאת אף על בסיס לא קבוע 

 (.ההולנדי-המצומצם של הישראלים שלוקחים חלק בפעילויות המאורגנות לקהל היהודי

 

 

 JMW-ידי ה-עלקורס הולנדית לישראלים הממומן : 5תמונה 

ארגון הולנדי נוסף אשר שם לעצמו כמטרה יצירת קשר בין יהודים הולנדים , כפי שהוזכר

כשמטרת , ו הולנד"ביוזמת פדרציית ויצ שנים 12הוקם לפני הארגון . ו גשר"וישראלים הינו ויצ

הוקצו לצורך מימוש מטרה זו  .העל הינה לגשר בין נשים יהודיות הולנדיות לבין נשים ישראליות

 .המשאבים ליצירת ארגון נפרד בניהולן של נשים ישראליות

, מסיבות בחגים, פעילויות חברתיות שונות -ו גשר רבות ומגוונות וכוללות"הפעילויות של ויצ

קהל . וכן הרצאות שונות, הקרנת סרטים ישראלים, הקראת ספרים בצוותא, פגישות בבתים

 51גשר רשומות  ו"בוויצ. גדולים יותר כוללים גם גבריםאך האירועים ה, היעד הינו בעיקרון נשים

אך  ,הלוקחות חלק באופן קבוע בפעילויות הקבועות, חילוניות ודתיות -חברות מרחבי הולנד

גם כאן ההשתתפות של . איש 322-למסיבות ולאירועים בסדר הגודל המשמעותי יותר מגיעים כ

 .ל הנמצא בהולנדאחוז הישראלים הכולל אלים הינה זעירה ביחסהישר
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 בחיפוש אחר זהות: ישראלים  5.1.1

הישראלים גם כן משתוקקים לקשר ומחפשים אחר החוליה , כמו חלק מן היהודים המקומיים

בניגוד ליהודים החוליה החסרה היא הרבה יותר , יחד עם זאת. החסרה אשר תחזק אותם

: מם הקודם בישראלהם שואפים וכמהים לאותם מימושים אשר משלבים את עול: חמקמקה

המשפחה , ( :125Kooyman & Almagor,1996)התרבות הישראלית , השפה העברית

מסיבות ברורות הם אינם יכולים למצוא את שני . יומית המוכרת-והחברים וכן הסביבה היום

 . המרכיבים האחרונים בהולנד ולכן רבים מהם מחפשים את השניים הראשונים

כפי שהדבר בא לידי ביטוי בקשר , שהישראלים ינסו לענות על צרכיהם אלוניתן להניח , לפיכך

על ידי פעילויות , (Kooyman & Almagor,1996: 73)החזק שהם מרגישים כלפי מולדתם 

ידי עשיית שימוש במוסדות -סביב שפה ותרבות וכן על חברתיות יזומות על ידם שיתמקדו

 .תוח ושמירה על זהותהיהודים המקומיים כמסגרת עבודה נגישה לפי

והן קטנים של ישראלים דוגמאות להתארגנויות חברתיות וכלכליות במימדים הן גדולים  

חנויות ; ) www.sababa.nl( אתר אינטרנט לישראלים בהולנד; 56גן ילדים ישראלי : באמסטרדם

בעברית המתקיים מספר פעמים בשנה שוק חליפין לספרים משומשים ; עם מזון ישראלי

www.shookbook.org)) ;ישועה)תיאטרון ישראלי  ;קוסמטיקאיות ישראליות; רופאים ישראלים ,

 .מקהלה ישראלית; עם ישראלים-ריקודי; (/http://het-iatn.nl; ג1117

 

 "שיר בלב"המקהלה הישראלית : 6תמונה 

 :ארגונים ישראלים הינם מעטים וישנם למעשה שניים כאלה 

 -"קיץ" 

" ישראלים צעירים"כארגון תרבותי ל JMW-שנים ביוזמת ה 5 -נוסד לפני כ" קיץ"ארגון  

לאחר זמן קצר . 36-52-לישראלים בני ה תכשהכוונה היא לפעילויות אינטלקטואליות וחווייתיו

עזרה  JMW-מקבל מה" קיץ"כיום . )JMW-לפעול באופן עצמאי לא תחת גג ה" קיץ"החלה 
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  http://www.geocities.com/culturecentrum/info?200625 

http://www.sababa.nl/
http://www.shookbook.org)/
http://het-iatn.nl/
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קהל היעד (. אך כבר לא תמיכה כספית, בפרסום הפעילויות למשל" מוראלית"ו תאדמיניסטרטיבי

חברים אך  562בעיקרון רשומים בארגון . הינו ישראלים והולנדים יהודים או לא יהודים" קיץ"של 

, שאלו לרוב סטודנטים ישראלים, ים באופן קבוע חלק פעיל במגוון הפעילויותלוקח 07-כ רק

 .ישראלים שבאו שלמטרת עבודה וישראלים שהגיעו להולנד להצטרף לבן זוג

ביקור , אומנות, שירה, ספרות -הארגון מציע מגוון פעילויות תרבותיות ישראליות ברוח חילונית

עם הזמן התגבשה בתוך . ילות בעברית לילדיםפסטיבל סרטים ישראלי וכן פע, בתערוכות

הארגון קבוצה מאוד פעילה של הורים צעירים העורכת מפגשים בנושא גידול ילדים ישראלים 

 . שפת הדיבור והתלבטויות נוספות בנושא, זהותם, בסביבה זרה

מימון הארגון מקבל . אינו ארגון למטרות רווח והפעילות בו נעשית על בסיס התנדבותי" קיץ"

מעט מן הקהילה , המרכזת כספים של יהודים הולנדים שנספו בשואה 57"מרור"מקרן 

יחד עם כל . הנותן עזרה ותרומה כלכלית ליהודים בהולנד, "Cefina"האורתודוכסית ומהארגון 

 .נמצא הארגון בקשיים כלכליים, זאת

 "מפגש"

 6122 -נים ומכיל במאגר שלו כש 5הינו ארגון בעל אוריינטציה יותר עממית קיים מזה " מפגש"

. מארגנת מסיבות והופעות של אמנים ישראלים ופונה לקהל הישראלי והיהודי" מפגש. "כתובות

 (.1: אTjordman ,3227)לאחרונה נקלע גם ארגון זה לקשיים כלכליים 

 

 מחלקת התרבות של שגרירות ישראל

ם שונים מתוך המדינה מטרתה של מחלקת התרבות הינה קשירת קשרים ועבודה עם גופי

מטרתו המוצהרת של משרד החוץ . על מנת לייחצן תרבות ופעילות ישראלית ,המארחת

לארגן פעילויות ישראליות עבור התושבים הישראלים המתגוררים במדינות  לאהישראלי הינה 

על כן קהל . שכן בדרך זאת מתקיים עידוד למגורים מחוץ לישראל וזאת לא המטרה, השונות

היעד של הפעילויות התרבותיות המתקיימות מטעם שגרירות ישראל הינם אנשי משרד החוץ 

פעילויות אלו לדוגמאות . מטיים וסטודנטים  ישראליםדיפלו, אנשי תרבות הולנדים, ההולנדים

מחלקת . וכדומה מופעי להקות מחול ישראליות, יום הזיכרוןטקס , הקרנות סרטים ישראלים: הינן

, לפרסם פעילויות שלה העוזרתהתרבות של השגרירות עובדת בשיתוף עם הקהילה היהודית 

 .לישראלים מטרת העל הינה פרסום והסברה על ישראל ולא, כששוב
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 .המחלקים את הכספים לצרכי לארגונים שונים, יהודים הולנדיםמנוהלת על ידי  " מרור"קרן    
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לפני מספר חודשים ניסיתי לפתוח חוג לילדים ישראלים בבית הספר היסודי  -ויוזמה אישית

כשהדבר אמור , מטרת החוג הייתה הגברת המודעות והידע לגבי תרבות ישראלית". פינה-ראש"

בגלל ההיענות . ידי הפעלות חווייתיות בנושא כששפת הדיבור היא עברית-היה להתבצע על

 . ישראלים החוג כלל לא נפתחהנמוכה של ההורים ה

 

 דחייה הדדית  5.3

מצד אחד פעילויות לישראלים : בכל אופן התמונה הכללית המתקבלת הינה אמביוולנטית

 ,(ג1111, מלמד)בעברית וארגונים ישראלים שיוזמים פעילויות חברתיות לישראלים אכן קיימים 

הם גם אינם , יהם לקחת חל בהםלא רק שאינם באים בהמונ, ניכר כי הישראלים, אך מצד שני

לא רבים מוכנים : ידי המוסדות היהודיים-משתמשים באינפורמציה ובמצע הכלכלי המוענק על

וכן לא רבים לוקחים חלק באירועים , לעזרה נוספת JMW-ליזום פעילויות בעצמם ואז לפנות ל

, ודי היחיד בהולנדהעיתון היה(. ב1111, מלמד; 17: 1111, ישועה)לישראלים אותם הוא מארגן 

הקצה במשך מספר שנים שני עמודים בעברית בכל , NIW (Nieuw Israëlisch Weekblad)-ה

 .אך בגלל המספר הנמוך של הקוראים הישראלים היוזמה פסקה, גיליון

בית  -נקודות מפגש נוספות פוטנציאליות בין הישראלים ליהודי המקום הם בתי הספר היהודים 

אשר נמצאים כמו מוסדות יהודיים " )מיימונידס"ובית הספר התיכון " ראש פינה"הספר היסודי 

המהווים פחות מחצי מכלל )תלמידים ישראלים , בבתי הספר הללו(. רבים אחרים בבאוטנפלדרט

לומדים לצד התלמידים ( Kooyman & Almagor,1996: 98;שראלים באמסטרדם הילדים הי

, ומהווים מקומות שבהם גם הילדים וגם הוריהם יכולים להיפגש ולהתחבר, היהודים ההולנדים

במסגרת הראיונות אותם ערכתי ניסיתי ליצור קשר עם מנהלת בית ; אך נראה שההפך קורה

אף שהסברתי לה -על. במשך כשנה וחצי כמורה לעברית בו עבדתי, "פינה-ראש"הספר היסודי 

המנהלת , במכוון או שלא במכוון, במכתב מפורט מהי מהות מחקרי ובמה אתמקד במהלך הראיון

אותם חוו מורות )הדברים שאביא כאן מתקופת עבודתי בבית הספר . התעלמה מפנייתי זו

ניתן היה להבחין , ראשית -"תהתעלמו"יכולים כנראה להסביר את אותה ( ישראליות נוספות

תופעה הרווחת גם בבית הספר ), בקבוצות ובחברויות נפרדות של הילדים ההולנדים והישראלים

גם בקרב הורי הילדים אשר בעת  בלטהאותה תופעה , (17 :ב1117,ישועה;  "מיימונידס",התיכון

צויות של הורים ההמתנה לילדיהם לצורך איסופם מבית הספר ניתן היה להבחין בנקל בהתקב

התופעה לא נסתיימה רק בקרב התלמידים והוריהם . ישראלים מחד ושל הורים הולנדים מאידך

לעומת קבוצת המורים " המורים לעברית"גם אנו התקבצנו בקבוצת . אלא גם בקרב צוות המורים

לאחרונה הוציאו מספר הורים הולנדים את , ל"בנוסף לכל הנ. היהודים והלא יהודים כאחד
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הספר בטענה שהילדים הישראלים מורידים את רמתו של בית הספר והופכים -ילדיהם מבית

או  zwartschoolי ההולנדים "כפי שהדבר נקרא ע, יםאותו לבית ספר של זר

allochtonenschool . 

שכן , כלל התבלטה לרעה-התנהגותם של התלמידים הישראלים בדרך, מצידו השני של המתרס

, הילדים הישראלים היו בדרך כלל אלו הרעשנים, רתי לכיתות ההומוגניותבשיעורים אותם העב

 . והמפריעים ביותר, הפטפטנים

במחקר משנת . ישראלים מצידם גם אינם ממהרים לקחת חלק בקהילות היהודיות ובמוסדותיה

 יש ניסיון חיובי 31%-ל, מן הנשאלים כלל אין ניסיון עם הקהילה היהודית 51%-נמצא כי ל 1115

או עזרה פרקטית בעניינים  עם הקהילה היהודית המבוסס בעיקר על קשרים חברתיים מזויפים

מהנשאלים ומבוסס בעיקר על יחסם של ההולנדים כלפי  33%-ניסיון שלילי היה ל, שונים

ניכר כי לא מעט מן הישראלים , באופן כללי .(Kooyman & Almagor,1996: 74-7)הישראלים

 (.15-17: ב1117: ישועה)ת היהודיות מתלוננים על יחס שלילי ומפלה שהיו מעורבים בקהילו

 

 :סטריאוטיפים  5.3.1

, הישראלים והיהודים שונים במנטאליות, (Cohen & Gold,1997:22-3)כמו בדוגמא הקנדית 

לכל קבוצה יש ציפיות שונות לגבי ההתנהגות החברתית : םדבר שיכול להתפרש כסטריאוטיפי

מופיעות הסטיגמות והזרות , וכאשר הציפיות הללו אינן מתממשות. האחרתשל הקבוצה 

קויימן סיכם במאמרו את התדמית של היהודים ההולנדים המצטיירת (. 15-17: ב1117,ישועה)

אינם פתוחים לקבלת רעיונות חדשים ומצפים מאחרים , פרקטיים, מרוחקים: בקרב הישראלים

גם בראיונות  .(Kooyman :353-2,2001)טראומטי -סטמתנהגים כמיעוט פו, להתאים את עצמם

כך שהפורמאליות ההולנדית והפעילויות החברתיות , אותם ערכתי עלו סטריאוטיפים שכאלו

, "ראש-כבדת"מתקבלות בקרב ישראלים מסוימים כהתנהגות , המתוכננות זמן רב מראש

של הישראלים מצטיירת והחילונית " דוגרית"התנהגותם ה, ולעומת זאת, תארוגנטית ואפאטי

 .דתכחוצפנית וולגארית וכחסרת כבוד ל בעיני ההולנדים

 

 מתוך הראיונות  5.4

, "תיקוותינו", "עקיבא-בני: "תנועות הנוער: הארגונים הבאים ראשי ופעילי הראיונות התבצעו עם

"CIJO" ,הקהילה הליבראלית , הקהילה האורתודוכסית באמסטרדם, "דרור -הבונים"ו

ה לנסות ולקבל תמונה מטרת הראיונות הינ". JMW"ה -ו" קיץ"ארגון , ו גשר"ויצ ,םבאמסטרד

 .ראלים בארגונים ובקהילות הללוברורה לגבי המעורבות של היש
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ועזרו לקבלת תמונה כללית וברורה של , באופן מפליא אותן התמות חזרו ונשנו בכלל הראיונות 

 : 58הישראלים בהולנד

בארגונים ובפעילויות של יהודי , לוקח חלק בקהילות( 32%-12%)ישראלים אחוז מצומצם של   -

 .הולנד

 

יוצאת דופן זו . בתוך ארגונים היהודיים לא מתקיימות פעילויות מיוחדות לישראלים לרוב -

קבלת שבת לילדים  -הקהילה הליבראלית אשר כן פועלת בעניין ומקיימת מספר פעילויות כגון

 (.JMW-בשיתוף עם ה)והקרנת סרטים ישראלים  שירה בציבור, ישראלים

 

המתבדלים , ארגונים הולנדים מסוימיםת של ישראלים בתוך יוניתן לראות מעגלי חברו ,לעיתים -

וכן במשך זמן  אדםההולנדית של ה השפה אך הדבר תלוי בעיקרון ברמת, משתתפיםמשאר ה

ורתודוכסית אחרי המלחמה די הקהילה הא, האינטגרציה לא קלה .בהולנד ישראלישהותו של ה

 .והסתגרות הדור השני לניצולי השואה גדל בתחושה של פנימיות, הסתגרה

 

. דבר שנחשב בעיני ההולנדים כלא מנומס, ישראלים שמחים להתקבץ יחדיו ולדבר בעברית -

, הישראלים מצידם אינם מנסים להתערות בחברה ההולנדית הכללית, עלתה בנוסף הטענה כי

 . בעברית הומעדיפים לקרוא עיתונים בעברית ולראות טלוויזי ,ליטיקה ובאקטואליהלמשל בפו

 

נראה להם מוזר , הישראלים אינם ששים ואינם ממהרים להפוך לחברים בקהילות ובארגונים -

זה נעשה בדרך כלל על  ,כאשר ישראלים בכל זאת באים לקחת חלק. לשלם דמי חבר לצורך כך

-סדר, מצווה-ת/חגיגת בר, ת כגון לקיחת חלק בשיעורי יהדות לילדיםמנת לשרת פונקציה מסוימ

בעיקר ניתן לראות  ,כלומר. ובאופן כללי פעילויות המאורגנות לילדים, חגיגות פורים וחנוכה, פסח

הדבר הינו לרועץ כלפי . על בסיס משתנה ולא מחייב, משפחות עם ילדים שלוקחות חלק

כאשר מגיעה בקשה מן הצד הישראלי לשיתוף פעולה ולקבלת עזרה מן  ,הארגונים הישראלים

הקהילות היהודיות  אחד מן הארגונים הישראלים פנה לאחת, כדוגמא לכך. הקהילות היהודיות

ראשי אותו הארגון . הפיזי של המבנה של אותה הקהילה פעילות מסוימת בשטחו במטרה לקיים

לוקחים חלק  זאת מכיוון שישראלים אינם, ים בכךגיחכו בתגובה בטענה שהם אינם מעוניינ

 .  בעניין מוטיבציה לעזור אינם בעליולכן , אלא אם כן זה למטרות פונקציונאליות ,בקהילה
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 .כפי שצוין בתחילת פרק זה תוכן הראיונות סוכם ללא ציון שם המרואיינים והארגון אליו הם שייכים בגין רגישות הדברים  
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זרה " קהילה"להרבה מהישראלים לא רק שהמילה , באופן ספציפי לגבי הקהילה הליבראלית -

. לעבור שעליהם סף כלשהווזהו , אלא גם הדפוס הזה של יהדות ליברלית אינו מוכר לרובם ,להם

חלק בפעילויות הקלילות והנחמדות  ווהם בדרך כלל ייקח, לא כל הפעילויות מדברות לישראלים

 . ולא מעבר לזה

 

ת האוכלוסייה ההולנדי, ישנה טענה האומרת כי בגלל המצב הרעוע עם הפלסטינים בישראל -

יתכן שהדבר גורם לתסכול מסוים מצד יהודי הולנד . הכללית מאשימה את יהודי הולנד בדבר

 .  כלפי ישראלים

 

אך )הצעירים בארגוני הנוער : הישראלים כלפיקיימים סטריאוטיפים של ההולנדים בביקורתם  -

נם מכבדים אי, חסרי נימוסים, םברוטאליי, הם בעלי בעיות התנהגות( גם המבוגרים באופן כללי

מפגרים בתשלומים הכספיים לפעילויות ולארגונים  הוריהם ,את המרחב הפרטי של האדם

 האישית נטען כי לעומת הישראלים בעלי הרמה, יחד עם זאת. השונים ובאופן כללי בעיתיים

( 59"ראק-ישראלי הדאם"או " ישראלי השווארמה: "ידי ההולנדים היהודים–המכונים על )הנמוכה 

השתנתה  הכיום האוכלוסיי, להולנד עד השנים האחרונות בעיקר לצורכי עסקים ומסחרשהגיעו 

בדרך כלל )ואם הם לוקחים חלק , אנשי רוח ואומנות, מגיעים הרבה אנשים מלומדים, לטובה

לצד . זה בדרך כלל מתוך החלטה מודעת לגבי זהותם הדתית( בקהילה הליברלית

מאפיינים חיוביים לגבי ( אם כי לא במידה רבה)וע לשמ ניתן היההסטריאוטיפים השליליים 

 .שהם פתוחים וחמים, הישראלים

 

קרה שפעילות פורים מטעם אחד , למשל .תרבות ותחומי עניין, מנטאליות, הישנם פערי  שפ-

אך הפעילות  ,באמסטרדם תהארגונים הישראלים נעשתה ביחד עם אחת הקהילות היהודיו

שחיפשו  ,בשפה העברית ולא רלוונטית ליהודים, ני לחלוטיןי ישראלי חילוהייתה בעלת אופ

שלא לדבר על השפה שלא הייתה , פעילות בעלת גוון יותר יהודי דתי ופחות ישראלי חילוני

 . מובנת להם

 

מכיר היטב את שתי המכהן בתפקיד מזה מספר שנים ו, אחד מראשי תנועות הנוער -

קבוצת הישראלים . 1 -סוגים 2-שראלים בהולנד לחלק את קהילת היניתן להאוכלוסיות טען כי 

חברי אותה קבוצה הינם בדרך כלל בעלי מצב . אשר הגיעה להולנד למטרת לימודים או עבודה
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 .סק שונים בבעלותם של ישראליםע-ראק הינו אחד מרחובותיה המרכזיים של אמסטרדם בו קיימים בתי-הדאם  
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זוגות . 3שונים היהודים הארגונים האקונומי גבוה ולא יקיימו קשר עם הקהילה היהודית ו-סוציו

הקבוצה . 2לבו במסגרת הקהילה היהודית בדרך כלל ישת -(יהודים) מעורבים ישראלים והולנדים

אף כולל הדבר שלעיתים  ,ישראלים שהגיעו להולנד לצורכי עסקים ומסחר -השלישית והבעייתית

חברי אותה קבוצה אינם משכילים , לרוב. סחר לא חוקי בסמים ובעסקים מפוקפקים למיניהם

לפער , לבעייתיות אותה הקבוצה היא היא הגורמת. ומגיעים מרקע סוציו אקונומי נמוך

שנה  622-יהודי הולנד מהווים קהילה מבוססת המקיימת מזה כ. ולקונפליקטים עם יהודי הולנד

ואף רואים עצמם , חיי תרבות ורוח עשירים בנסותם להתערות במסגרת ההולנדית הכללית

אותם ישראלים מתוך אותה הקבוצה . ורוחנית יחסית לאוכלוסיה הכללית תכאליטה תרבותי

ליהודי  גורמיםהלכי רוח ואורחות חיים ו, ליותאישית הינם שונים בתכלית מהם מבחינת מנטהשל

 . הולנד לשם לא טוב
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דתית -בפרמטרים של זהותם היהודיתשינויים זהות ישראלית ו-ניסוי מחקרי .6

 .מהגרים ישראלים חילוניים באמסטרדם של

 

 בדיקת שינויים בזהות ובהשתייכות :מטרה 6.1
 

 & Kooyman)ידי קויימן ואלמגור -המחקר היחידי שנערך עד כה לגבי ישראלים בהולנד על

Almagor,1996 )כלל  כשהדבר, בדק פרמטרים שונים ומרובים לגבי מהגרים ישראלים בהולנד

וי בין המצב יחד עם זאת מגמת השינ. דתית של המהגריםבין היתר קשר ליהדות והגדרתם ה

לפיכך מטרתי היא לבדוק . בארץ לפני ההגירה לבין המצב בהולנד לאחר ההגירה לא נבדק

. שמירה על דיני כשרות וכן קיום מצוות, שינויים בזהות היהודית מבחינת הגדרה עצמית דתית

, קשר עם הקהילות היהודיות, חוזק הזהות הישראלית: בנוסף על כך יבדקו הנושאים הבאים

לעיתים אף יערך ניסיון לבדוק האם יש קשר בין נתונים דמוגראפיים . ההגירה להולנד ועודמטרת 

 . ל"שונים לבין הנ

 
 שאלונים: שיטה והליך 6.1

 
ר את התשובה המתאימה כאשר על הנבדקים היה לבחו, שאלות סגורות הן המכיל 60נבנה שאלון

 .של שאלות פתוחות והן מספר מצומצם, ביותר עבורם

המתגוררים , ומעלה 32בני , מאמסטרדם וסביבתה חילונים 61הינה ישראלים וסיית המטרהאוכל

תקופה זו של שנה נראתה לי כסבירה לאפשרות של התפתחות ושינוי . בהולנד למעלה משנה

" פינה-ראש"חלק גדול מן השאלונים חולקו להורי ילדים מבית הספר היסודי . בזהותו של האדם

-דים בקורס הולנדית מטעם הישראלים הלומ ,בו עבדתי וכן לעובדים הישראלים בבית הספר

JMW מכיוון , כי ישנה הטיה מסוימת בתוצאות המדגם ,יש לציין. וכן חברים ומכרים אישיים שלי

רובה מורכבת , שכן כפי שנאמר, אינה רנדומאלית, הנחקרים אשר הייתה נגישה לי תשאוכלוסיי

של  הותם היהודיתזדבר שמעיד מלכתחילה על עמדתם לגבי , הספר היהודי-מהורי תלמידי בית

 .לכתי לילדיהםישהם מעוניינים להקנות חינוך יהודי ה בעצם העובדה( אף שלהם עצמםו)ילדיהם 

נערך , לאחר שהוחזרו השאלונים. אלונים הוחזרוש 73אך רק  , שאלונים 12חולקו  להכו-בסך

 .SPSSעיבוד וכימות סטטיסטי באמצעות התוכנה 
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 4מספר ה נספח /ראי  
61

 13ה עמוד /להגדרה של ישראלים ראי  
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 תוצאות  6.3

 :כללי

  שנה 16מתגוררים בהולנד עד ( 12%)רוב הנבדקים. 

  הישנה השכלה גבוה 31%-ואילו ל, (55%)רוב הנבדקים הינם בעלי השכלה אקדמית 

 .כלשהי

  35%לאחר מכן  ,הינם בעלי אזרחות הולנדית ואזרחות ישראלית( 52%)רוב הנבדקים 

 . הינם בעלי אזרחות ישראלית ואשרת שהיה הולנדית

  ולאחר מכן בהפרש מזערי, הגיעו הולנד לצרכי עבודה( 21%)רוב הנבדקים במחקר ,

 (.21%)מטרת הגירתם של ישראלים הינה הצטרפות לבן או בת הזוג 

 

  (.בין אם ישראלי ובין אם הולנדי)הינם בעלי פרטנר יהודי ( 75%)רוב הנבדקים 

 

 :זהות ישראלית

 

  קבוע חוגגים את יום העצמאות בהולנד אך לא באופן ( 51%)רוב הנבדקים. 

מטרת ההגירה
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  מעניין . ת/טענו שההגדרה המתאימה להם ביותר הינה ישראלי( 51%)רוב הנבדקים

, (32%)ת /הולנדי -ת/אם כי בהפרש גדול הייתה ישראלי, שהקטגוריה השכיחה הבאה

רק במקום הרביעי ציינו , ה/יהודי-ת/ישראלי -6%ולאחר מכן אם כי בהפרש לא גדול של 

 .ה/יהודי -המתאימה להם ביותר הינהמן הנבדקים כי ההגדרה  5%

 

 הינם בעלי קשר חזק עד חזק מאוד לישראל( 11%) רוב הנבדקים. 

 

 

  לאחר מכן אך בהפרש גדול ( 75%)ישראלים מתחברים יותר מכל עם ישראלים אחרים

אם כי בהפרש לא גדול עם , ולאחר מכן( 11%)מתחברים ישראלים עם יהודים הולנדים 

 .הולנדים לא יהודים

  (.52%)הנבדקים במחקר מעדיפים להשתמש לעיתים קרובות במדיה בשפה העברית 
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 :זהות יהודית

 הגדרה עצמית דתית

 

דתית בעקבות -לא שינה את הגדרת זהותו היהודית( 12%)הרוב המשמעותי של הנבדקים 

שווה של נבדקים אשר הפך ליותר דתי ואחוז ( 6%)זאת לעומת אחוז מצומצם , ההגירה להולנד

כך , תוצאות דומות נתקבלו לגבי שמירת דיני כשרות(. 6%)של נבדקים שהפכו לפחות דתיים 

וזאת לעומת הנבדקים אשר החמירו  ,זוהבחינה הלא חל שינוי מ( 11%)שבקרב רוב הנבדקים 

 (.1%)לעומת אלה אשר הקלו על עצמם ( 5%)עם עצמם מן הבחינה הזאת 

 

 

 

 

 קיום מצוות

 :יותר עם המעבר להולנד גבוהההמנהגים הבאים נערכים בתדירות 

 ( 3.15ישראל  3.55 62הולנד)הדלקת נרות שבת -

 (1.11ישראל  1.56הולנד )הדלקת נרות חנוכה  -

 (3.57ישראל  3.6הולנד )צום ביום כיפור  -

 :יותר עם המעבר להולנד נמוכההמנהגים הבאים נערכים בתדירות 

 (3.15ישראל  2.11הולנד )הליכה לבית הכנסת  -

 (1.11ישראל  1.13הולנד )השתתפות בסדר פסח  -

 

בהן הנבדקים יכלו להוסיף מלל לגבי הגורמים , בשאלונים היו מספר שאלות פתוחות, כאמור

 :להלן כמה מן הדברים שנכתבו בנושא. לשינויים בפרמטרים של הזהות היהודית

                                                 
62

כך שככל שממוצע , לפיכך מתקיים יחס הפוך, התנהגויות שכיחות קיבלו בשאלון ציון דרוג יותר נמוך, מבחינה מתודולוגית   

 .ההתנהגויות גבוה יותר כך שכיחות ההתנהגות נמוכה יותר ולהפך
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 "בעיקר עבור הילדים, רגשה של קבלת שבתבהולנד התחלתי להדליק נרות שבת כדי לתת ה" 

 

. ל כאשר אתה לפתע מוצא את עצמך כמיעוט שונה"קשה יותר לשמר את הזהות היהודית בחו" 

אני חושב שזה מסייע כאשר אתה מציין לעיתים קרובות יותר חגים או אירועים הקשורים במי 

 ."שאתה ובמה שהיית

 

 ."ים והמסורת היהודיתהשינוי נעשה מתוך ניסיון לשמור על השורש"

 

 ."הגורם לשינוי הינו הצורך לתת לילדים זהות יהודית"

 

 :מן הנבדקים הבודדים אשר שייכים לקהילה היהודית הליברלית, ועוד כותבת אחת הנבדקות

כאן צריך את בית הכנסת כדי להיות . בארץ אתה באופן אוטומטי נמצא בתוך מסגרת יהודית"

 ."וכמובן גם כדי לחזק את הקשר ליהדות אצל הילדים, בתוך מסגרת יהודית

 

 קשר עם הקהילה היהודית

  שאר . אינו משתייך כלל לקהילה יהודית כלשהי, (12%)הרוב המשמעותי של הנבדקים

הן בקהילה היהודית האורתודוכסית והן בקהילה ( 12%)הנבדקים מתפלגים באופן שווה 

 .הליברלית

 

 

 זאת משתייכת לקהילות היהודיות הרוב מעורבים  מתוך הקבוצה הקטנה אשר בכל

 (.55%)בפעילויותיהן באופן חלקי 

השתייכות לקהילה יהודית

10%

10%

80%

הקהילה האורתודוכסית
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 בקרב קבוצת . ביותר בקרב כלל הנבדקים חברויות עם ישראלים אחרים הן השכיחות

-ישנו הסיכוי הרב ביותר לחברות עם יהודים, הולנדי-הישראלים שלהם פרטנר יהודי

 .הולנדים מאשר לשאר הקבוצות

 לא משתייך לקהילה יהודית ( 17%)בעלת פרטנר ישראלי הרוב המוחץ  מתוך הקבוצה

 21%כך שרק  ,הולנדי התמונה כבר משתנה-מתוך הקבוצה בעלת פרטנר יהודי. כלשהי

המשתייכים  55%וזאת לעומת הרוב המהווים , אינם משתייכים לקהילה יהודית כלשהי

 . המשתייכים לקהילה הליברלית 32%-לקהילה האורתודוכסית ו

בקרב קבוצת הישראלים בעלת פרטנר לא יהודי הרוב אינם משתייכים כלל לקהילה 

המעניין הוא כי אף . משתייכים לקהילה הליברלית( 32%)ואילו השאר ( 12%)יהודית 

 .אחד מן הנבדקים מקבוצה זו אינו משתייך לקהילה האורתודוכסית

 לוקחים חלק  15%ק ר ,להולנד לצורך עבודה המתוך קבוצת הישראלים אשר הגיע

בקהילה היהודית ואילו אף לא אחד מן הנבדקים שהגיע להולנד למטרת לימודים אינו 

 .לוקח חלק בקהילה היהודית

 כך שככל , מספר שנות המגורים בהולנד יכול להיות מנבא להשתייכות לקהילה יהודית

הילות שהנבדק נמצא יותר שנים בהולנד כך ישנו סיכוי רב יותר שישתייך לאחת הק

אינם רשומים בקהילות  16%שנים  6בקרב הקבוצה המתגוררת בהולנד עד  -היהודיות

הגרים  71%שנים ולעומת  5-16המתגוררים בהולנד  15%זאת לעומת , היהודיות

 . שנה 15-בהולנד למעלה מ

 רוב הישראלים באזור אמסטרדם מתרכזים באותם השכונות  ,כפי שצוין בפרק הקודם

 :כפי שניתן להתרשם מן הגרף הבא, רך כלל יש ריכוז יהודי גבוהוהאזורים בהם בד
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 סיכום 6.4

יהדות הולנד שהינה בעלת היסטוריה עשירה ומרהיבה ביססה עם השנים את מעמדה בקרב 

וכיום ניתן להצביע על אסימילציה ואינטגרציה של היהודים , ההולנדית הכללית ההאוכלוסיי

מן הצד השני של . היתר צמצום דמוגראפי של יהודי הולנד נגרם בין, כתוצאה מכך .בקרבה

בעקבות טראומת השואה נסתגרה הקהילה היהודית בתוך עצמה ואינה מאפשרת , המתרס

בעוד שיהודי הולנד תמיד . שבכלל זה המהגרים הישראלים להיכנס לתוכה,"זרים"לאחרים ה

נוצר כאן למעשה איזשהו  .הישראלים -חדשה" זרים"כעת ישנה קבוצת " זרים"נחשבו הם ל

רבים , הכללית הכך שבעקבות האינטגרציה עם האוכלוסיי, "כיווני-שסתום חד"פרדוקס של 

פתיחות . חדשים אינם מוזמנים להיכנס אליה םעוזבים את הקהילה אך מועמדים פוטנציאליי

 . כלפי הישראלים הייתה יכולה בהחלט לעזור באותו פן דמוגראפי

הארגונים ההולנדים אשר כן ניסו ליצור אינטגרציה בין שתי הקהילות ולעזור בבניית קהילה 

כך . ישראלית בהולנד זכו לשיתוף פעולה מועט ביותר מצד הישראלים ולרוב על בסיס לא קבוע

 . שהיד מושטת אך אין כל דורש

חקרי והן בין המהגרים הישראלים לזהותם הישראלית הן במ למרות הקשר החזק שנמצא

ולמרות שניתן למצוא באזור , (Kooyman & Almagor,1996: 73)במחקרם של קויימן ואלמגור 

לא נראה כי הישראלים ממהרים , ישראלי-אמסטרדם מגוון פעילויות והתארגנויות על בסיס אתני

או לפחות בארגונים שהם בעלי פוטנציאל בשלב זה או אחר לכונן קהילה  ,לקחת בהן חלק

-ידי הארגונים והמוסדות היהודים-בדיוק כפי שנעשה הדבר בפעילויות המאורגנות על, ישראלית

לפיכך . יהיה זה על בסיס משתנה ולא מחייב, כשהישראלים בכל זאת לוקחים חלק. הולנדים

ישראלים ניכר ש. כנראה נמצאים הארגונים הישראלים בקשיים כלכליים ובסכנת סגירה

צריכת מדיה , ם האתנית בשמירה על קשר חזק עם ישראלמסתפקים לצורך שמירה על זהות

התרכזות , חגיגת חגים ישראלים, דיבור בעברית, שמירת קשר עם ישראלים אחרים, ישראלית

 . ובכוונתם לשוב בבוא היום לישראל, במושבות אתניות

 הישראלים אינם משתמשים בשירותי הקהילות היהודיות והארגונים היהודיים אלא, ככל הנראה

, דבר המעורר את חמתם של יהודי הולנד, מסוימת תאם זה לצורך מטרה פונקציונאלי

ישראלים אשר . כלל אינם טורחים לארגן פעילויות לטובת הישראלים, לפחות רובם, כשהאחרונים

חוסר , כך שלמעשה ישנה סגירות. כ ביחס מפלה ושלילי"כן לוקחים חלק בקהילות נתקלים בד

, נמצא. הן ההולנדי והן הישראלי -טיפים המלבים את העניין משני הצדדיםשיתוף פעולה וסטריאו

אינם משכילים , כי בניגוד לתיוג מצד יהודי הולנד לגבי הישראלים כי הם בעלי רמה נמוכה

 .דווקא אחוז גבוה מתוכם הינו אכן בעל השכלה גבוה, ולוקחים חלק בעסקים מפוקפקים למיניהם
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כי עצם קיומו של פרטנר יהודי יכול לסלול את הדרך ליצירת קשר  ניכר, בהתאם לתוצאות המדגם

בכל פעם שציינתי ; את זאת חוויתי על בשרי. ובין היתר לחברות בקהילה, עם הקהילה היהודית

אשר גררה " מילת קסמים"זו כמעין  הזוגי בפני אנשי הקהילה היהודית היית-של בן" ייחוסו"את 

מבחינת אפשרויות תעסוקה בקהילה היהודית והן מבחינת לפתע יחס שונה ופתחה דלתות הן 

 . יצירת קשרי חברות

 

להולנד אם כי לא בהגדרת  הנבדקים מעברמביצועי מנהגים יהודיים שחלו עם ניכר שינוי בכמה 

לשמירת זהות  רהימצאם של ילדים בבית משמש כמעין קטליזאטו. הזהות היהודית העצמית

פעילויות בעלות גוון יהודי לילדים אפילו אם זה במסגרת הקהילות יהודית ועל כן חיפוש של אותן 

 . היהודיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

י זהות דתית לעומת סטגנציה אתנית הגירה כמנוף לשינו :סיכום ומסקנות . 7
 קהילתית

 
 ,Herman)בתחילת מחקרי הצבתי מספר השערות המתבססות על ממצאי מחקרו של הרמן 

 marking“" )מחיקה"וכן ה, עם יהודים אחרים בגולה( ”alignment“" )התאמה"בדבר ה  (1972

off” )או ההתבדלות של הישראלים מן התרבות הדומיננטית . 

 -גישת ה יאמצו את בהולנד מהגרים ישראליםכי , היו, כזכור, יהשערותי, בהתבסס על הדברים

"marking off"  יטו , יהודית-סגרת החיים בחברה הלאבמבהקשר לשינויים בזהות דתית וכי

כשהדבר יגרור עלייה בפרמטרים של , מבעבר זו ות יותר מודעים וערים לגבי זהותישראלים להי

 על ידי alignment”"-תובא לידי ביטוי גישת ה, בנוסף. הגדרה עצמית דתית וכן קיום מצוות

 .הדתית של המהגרים הישראליםכביטוי לזהותם  ת ולארגוניה השוניםלקהילה היהודי התחברות

וטענתי כי ישראלים לא רק  alignment”"-מבחינת זהות ישראלית הצעתי גם כן את גישת ה 

לצורך שמירה על , אלא גם יתחברו עם ישראלים אחרים ,שיתחברו עם הקהילות היהודיות

 . ישראלי-על ידי התארגנות קהילתית על בסיס אתני, זהותם הישראלית

, אנסה בשלב זה לתת מענה להשערות אותן העליתי ,המחקר שהתקבלו לאור תוצאות 

ולאחר מכן בשאלת הזהות הישראלית של מהגרים  ,כשתחילה אעסוק בשאלת הזהות היהודית

 .ישראלים חילונים באמסטרדם

 

 זהות יהודית
 

ולהעריך את זהותם היהודית של הישראלים בהולנד בהתאם אנסה לסכם את הממצאים  ,ראשית

למדידת זהות  ((Lazerwitz,1967,204-220 63לזארוויץפיתח למדדים או למרכיבים אותם 

 .יהודית אמריקאית

   

ובפרט )יהדות הולנדיים -אינם מזדהים עם דפוסי ,ב המקריםובר ,ישראלים :התנהגות דתית( 1

הם  ,כפי שהוכיחו תוצאות המחקר. (שכמעט ולא מוכר בישראל ,עם הרעיון של יהדות ליבראלית

ומשתמשים בשירותיו או בפעילויות ובשירותי הארגונים והקהילות , הולכים לבית הכנסת אינם

ת /חגיגת בר)פונקציות מסוימות או הענקת זהות יהודית לילדים  מלאהיהודיות רק על מנת ל

הם אינם משתייכים לקהילות היהודיות ובכלל  ,לרוב. (שיעורי יהדות וכדומה, חגיגת חגים, מצווה

יחד . חבר-ון של תשלום דמימפני שהם מתנגדים לרעי, זה לבתי הכנסת שבבעלותן של הקהילות

הדלקת נרות  -כמו בבית נערכותפעילויות דתיות הכי , במסגרת משתתפי המדגםניכר  ,עם זאת
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   99-0ה עמוד /ראי  
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מתקיימות בשכיחות גבוהה יותר עם המעבר  ,ות שבת וכן צום יום כיפורהדלקת נר, חנוכה

בדיוק כמו יהודים . 64ישנה נטייה קלה לשמור יותר מצוות בהולנד מאשר בישראלש כך, להולנד

אותה תאר הרמן " marking off" -מאמצים את גישת ה במדגם המהגרים הישראלים, הולנדים

(Herman,1970: 14 .)יות יותר מודעים הם מנסים לה, בעודם גרים בסביבה לא יהודית

ידי -ההפגנה המודעת הזאת של מחויבות לדת מחוזקת על. ומצפוניים לגבי היותם יהודים

, נבדקים כי לדת יש תפקיד חשוב בחייהם כחלק מייצוג זהות דתית בתרבות זרההטיעוניהם של 

ר מספ( Nederland 2)מידי יום ראשון מתקיימות בערוץ ההולנדי  ,וכראיה לעניין .לא יהודית

 The הישראלישבמסגרת זו משודרת סידרה הנקראת , 65שעות של שידורים לקהילה היהודית

Hebrew man ,לומד ומתחקה בעזרת יהודים , שהיהדות אינה מוכרת לו, בה בחור ישראלי

הדבר משקף את חוסר , מעבר לרעיון המבדר של הסדרה -הולנדים אחר סמלים ומנהגים יהודיים

שכן נוכחנו שישראלים חילונים , החילונים לגבי מנהגים וסמלים ביהדותהידע של הישראלים 

תרבותיות ומשפחתיות -בישראל שומרים במידת מה על המסורת כתוצאה מנורמות חברתיות

, ולרוב היהדות בישראל הינה עובדה ברורה ומובנת מאליה בספירה הציבורית, הקיימות במדינה

נעשה ניסיון ללמוד ולהתקרב לזהות  ,ברורים מאליהם כשהדברים כבר אינם כה, ודווקא בגולה

השינוי בזהות הדתית חל רק בפרמטר , כפי שהתקבל בתוצאות המדגם, עם זאתיחד . היהודית

 .דתית-ולא הרחיק לכת עד לכדי שינויים בהגדרה העצמית ,של קיום מצוות יהודיות

 

ם ליהדותם של דרך דאגת תפגינים את מחויבותם ליהדומ במדגם הישראלים :חינוך יהודי(1

או ידי קיום מצוות דתיות -על במיוחד בספירה הביתית, כפי שראינו, כשהדבר נעשה ,ילדיהם

לילדים וכן לקיחת חלק על בסיס לא קבוע בפעילויות יהודיות  ,לצורך מטרות דתיות מסוימות

מסיבות בחגים , שיעורי יהדות)או הארגונים הישראלים /ידי הקהילות היהודיות ו-רגנות עלהמאו

תי הספר היהודיים באזור מן הילדים לוקחים חלק בב(  51%)אחוז סביר אך לא גבוה (. וכדומה

דבר שניתן להסבירו , בארגוני הנוער והילדים היהודייםלא רבים לוקחים חלק וכן , 66אמסטרדם

  .ידי בעיית האינטגרציה הבעייתית עם יהודי הולנד-על

כך , מסוימות להתנהגויות יהודיות רילדים במשפחה מהווים קטליזאטובאופן כללי ניתן לומר כי 

, כאן, ת לילדיםדואגים להעניק זאוהחיים הציבוריים במדינה  שבעוד שבארץ משרד החינוך

 . על ההוריםבגולה התפקיד מוטל 
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לעומת המנהגים האחרים בהם )כנראה שהסיבה שבגללה מנהגי ההליכה לבית הכנסת בהולנד דווקא התמעטו יחסית לישראל   

 .בניגוד לישראל, בהולנד יש לשלם דמי חברות בבית הכנסת, שכאמור, טמונה בעובדה, (חלה עליה
65

  www.joodseomroep.nl  
66

כך שיתכן שאם תנאי הקבלה היו , אולי ההסבר לעניין טמון בעובדה שתנאי הקבלה לבתי הספר הינו היות הילד יהודי הילכתי  

 .היו יותר ילדים להורים ישראלים לוקחים בהם חלק, מקלים יותר
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בארגונים וקיימת מעורבות נמוכה בקהילות  במחקר נמצא כי :פעילויות ותרומה לארגונים(3

מספר רמת ההסתופפות הנמוכה עם הקהילה היהודית המאורגנת יכול להתייחס ל. םיהודיי

, התרבות הישראלית אינה תרבות וולונטרית המורגלת להצטרפות לקהילות וארגונים -גורמים

מדוע יש להשקיע  -כשבכלל זה) חוסר ידע והבנה לגבי ההתארגנות הקהילתית של יהדות הולנד

ה הרחבה /ראי) עבור חבריה ומשמעות ההשתייכות לקהילה (בקהילהדאגה וכסף , ותמחויב, זמן

 (.בנושא בעוד מספר פסקאות

 

בין אם  -מתחתנים עם יהודים הישראלים במחקר ,לרוב :דפוסי חיזור וחברויות בין יהודים(4

 . רוב הישראלים מקיימים קשרי חברות עם ישראלים אחרים .ישראלים ובין אם יהודים הולנדים

כשהדבר ניכר במיוחד בקרב , ט של ישראלים הינו בעל חברויות עם יהודים הולנדיםמספר מוע

מקיימים במחקר רוב הישראלים , ניכר כי באופן כללי, בכל אופן. ישראלים בעלי פרטנר יהודי

 .קשרי חברות עם יהודים

 

חינוך  במדינת ישראל הם קיבלו. רוב הנבדקים נולדו בישראל והתחנכו בה: הרקע הביתי כילד(5

אם כי לא בהגדרה העצמית אך בהתנהגויות היהודיות כן  .יהודי וכן גדלו בחברה יהודית-אליישר

גדל והתחנך  השפעה לרקע היהודי בו הנבדק יכולה להיות, משמע שאכן, ניכר כי היה שינוי

 .היותו יהודיישנו קשר משלים בין היות האדם ישראלי לבין , ולפיכך

 

ניכר  ,למרות שהמהגרים הישראלים עזבו את ישראל :כלפי ישראלהתייחסות / עמדות(6

 תושבים הארעייםה. הם עדיין מתייחסים לישראל כפקטור חשוב בחייהם מתוצאות המחקר כי

בעלי קשר , יםולמעשה הרבה חוזרים לביקור, למולדתם בבוא היום מתכננים לחזור הישראלים

, יהודיות/ גרים במובלעות ישראליות, יםמעדיפים קשרים עם ישראלים אחר, חזק עם ישראל

 . 67צורכים מדיה בעברית ומעדיפים לדבר בעברית, חוגגים חגים ישראלים

 

כי על פי , בהולנדשל מהגרים ישראלים  תניתן לומר לגבי דפוסי הזהות היהודי, באופן כללי

מידה כמו אמנם הם לא תמיד מזדהים באותה . המרכיבים הללו ניתן לראותם כיהודים מחויבים

ולאו דווקא , אך יתכן שהתייחסות למימדים או למרכיבים אחרים בזהות יהודית ,יהודים הולנדים

שכן הוכח , ים תמונה שונה בנושאהיו מגל ,כאלו שפותחו למדידת זהות יהודית של יהדות הגולה

 . שניתן לדבר על מרכיבים שונים בזהות היהודית
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 .ה בעוד מספר פסקאות/להרחבה בנושא זהותם הישראלית של ישראלים בהולנד ראי  
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כך שאנשים יכולים , ת משתנה על ציר הזמן והמקוםזהות יהודינוכחנו במסגרת העבודה כי 

כאשר במקרה , חייהםלשנות את זהותם בכלל וזהותם הדתית בפרט בהתאם לשינויים בנסיבות 

בציר בפרק הראשון הצעתי התייחסות לזהות יהודית , כזכור. נסיבות הגירתם  -הנדון בעבודה זו 

מה מרכיב את הזהות ומהי "נה על השאלות וכן בציר אנכי העו ,"איזו זהות"אופקי המדברת על 

הציר האופקי נותר סטאטי שכן , נבדקי המדגםהודית של ניכר כי במסגרת זהותם הי" ?עוצמתה

אך , (והרי לא אומצה הזהות היהודית ההולנדית)עדיין מדובר על זהות ישראלית חילונית 

שינוי בפרמטר של קיום מצוות  כפי שנוכחנו חל, שכן, במסגרת הציר האנכי ניכר כי אכן חל שינוי

 .דתיות

נטען עוד כי בני האדם יוצרים ומעצבים את עצמם בין שהם מאמצים אפשרויות שהאחר  1בפרק 

העבר ואל המסורת שהם מרכיבים  אלובין שהם שבים  ,"(ההקשר הסינכרוני)"פותח בפניהם 

ניכר כי האפשרות הראשונה לא "(. ההקשר הדיאכרוני)"חשובים בהבניית הזהות בהווה 

לא הושפעו מיהודי הולנד בשינוי אורחות חייהם והסתגלותם במחקר וכי הישראלים  ,נתממשה

השנייה  העדיפו את זו, אלא, לקהילה היהודית וכן לא אימצו את הזהות היהודית ההולנדית

ובררו מתוכה  ,כזו החוזרת למסורת ולמנהגיה, זהות יהודית יועיצבו לעצמם באופן אינדיווידואל

דבר המאפיין את , בדיוק כפי שהחילונים בישראל עושים, את אותם המנהגים שבהם יחול שינוי

 ,בה האדם יוצר בהתאם לצרכיו ורצונותיו דת אינדיבידואליסטית ,מודרניסטית-התקופה הפוסט

הינה הוכחה לרעיון שזהות יהודית הינה תופעה סובייקטיבית ומכאן ש -שגבולותיה אינם ברורים

 . דינאמית גם

 

, בגולה, דרך זו הישראלית זהותם היהודית של ישראלים בישראל משתקפתניכר כי בעוד ש

אך הזהות היהודית שעד כה הייתה מובנת מאליה ונתון , 68חזקהזהות ישראלית נשמרת 

ויש להפוך לאקטיביים על מנת לשמר  ,כזאתש אינהכעת היא כבר , קטיבי סוציולוגי נתוןאוביי

מעניין שכשהזהות  .בדיוק כפי שתמונת המצב לגבי היורדים במדינות השונות מגלה, זאת

וכשהקונטקסט הלאומי נעלם במסגרת החיים במדינה , הישראלית כבר אינו כה ברורה מאליה

  .מתחזקת זו הדתית, החדשה

 
 marking”הישראלים במחקר גישת ה לגבי כי ,ניתן להסיק מסקנה ראשונה, לסיכום שלב זה

off”  הגירה מהווה מנוף לשינויים מסוימים בזהות דתיתוכי  ,מתממשת( 1173)עליה דיבר הרמן ,

לקיחת  -כשעל זאת ניתן להוסיף ,בספירה הביתית מצוות המבוצעותכשהכוונה היא לשינוי בקיום 
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מעניין אילו תוצאות היו מניב מחקר שכזה במסגרת הגירת . ו שינויים בזהות דתית בלבד אך לא בזו הלאומיתבמחקר זה נבדק 

 . ישראלים
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חלק באופן מסוים בפעילויות הקהילה היהודית המתקיימות לילדים כדי לשמר את זהותם 

 . היהודית

 חייה הדדיתד :ישראלים והקהילות היהודיות

. מכנה משותף מסוים קיים בין הישראלים ויהודי הולנד, כפי שהוכח בפרק החמישי של העבודה

, המרחבי של שתי האוכלוסיות המכנה המשותף הזה חזק יותר באמסטרדם כתוצאה מהריכוז

של ישראלים ליהדות בקרב ( היחסי)הקשר החזק ; יחד עם המוסדות היהודיים המרכזיים

ו "וויצ JMW-הכרתם של ה; (  Kooyman & Almagor,1996:72)הישראלים באזור אמסטרדם 

; (15: ב1117,ישועה)הולנדיות יהודיות באמסטרדם -בחשיבות של פעילויות תרבותיות ישראליות

וכן עזרה כספית מסוימת ומאוד מצומצמת הניתנת לחלק מן הארגונים הישראלים הפעילים 

כי השתייכות לקהילות או אך ככל הנראה הפוטנציאל האינטגרטיבי אינו ממומש ולא ניכר . באזור

הסיבה העיקרית . עיצוב זהותם היהודית של היורדיםדומיננטי ב לארגונים יהודיים מהווים חלק

כפי , אך לא מספיקלאינטגרציה זו כנראה מאחר שהמכנה המשותף הזה הוא תנאי הכרחי הינה 

מהן הסיבות העיקריות המונעים מן האינטגרציה .  69שהוכח במחקרים אחרים שנעשו בנושא

 ?הזאת להתקיים

 

 תסביך נחיתות ההגירה: ישראלים .1

המחלישים את " רדיםיו"במחקרים שנעשו בנושא נמצא כי המהגרים הישראלים מוכתמים כ

למרות . קיימת תחושת אשמה בקרב המהגרים הישראלים, בעקבות זאת. ידי עזיבתה-ישראל על

הן בקרב אנשי הקהילה  ,שלא מצאתי הוכחות לגבי התסביכים הללו בראיונות ובשיחות שערכתי

השיח בישראל לגבי הגירה הודגם כי ולמרות ש, היהודית באמסטרדם והן בקרב הישראלים

הגיוני לראות בגורמים האלה כעומדים ברקע של גורמים , ממנה התרכך בשנים האחרונות

מיתוס "כשאחד מהגורמים המרכזיים הוא  ,אחרים יותר ברורים של גורמי הדחייה ההדדית

 ".השיבה

קבוצה גדולה : מופיע כאלמנט דומיננטי בחייהם של הישראלים באמסטרדם" מיתוס השיבה"

אך פחות משישית מהם , שני שליש מהם מתכננים לשוב למולדתם; חשה קשר חזק לישראל

הרוב חי בהולנד ; (רובם של האחרים עדיין לא תכננו מועד מסוים)מתכנן לשוב בתוך שלוש שנים 

לעולם  ,לכל היותר ,ושלושת רבעי מהם ,לכל הפחות ,כך שנראה כי חצי מהם, יותר מארבע שנים

, תושב הארעיאו סטאטוס ה ,מיתוס השיבה(. Kooyman & Almagor,1996: 68-70)לא ישובו 
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 -Cohen & Gold,1997ה /ראי; ישראלים בטורונטו, לדוגמא  
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שכן , אין כל טעם לטרוח ולהיטמע בקרב הקהילה היהודית -לישראלים" אליבי"כמעיין  משמשים

 .בכוונתם לשוב בבוא היום לישראל, ממילא

 נקודות מבט שונות: ישראלים ויהודים .3

החיים החברתית והתרבותית בין כי ישנו חוסר הסכמה רב בהקשר לאספקטים רבים בדרך  ,ניכר

אלא מתוך שתי הסביבות , הדבר אינו נובע מוויכוחים אידיאולוגיים. יהודי המקום לבין הישראלים

הרקע , למרות השונות הפנימית בכל קבוצה וקבוצה. שבהן גדלו שתי הקבוצותהשונות 

, הקבוצות לגבי דתהתרבותי והחברתי השונה חושף את העמדות השונות של שתי , יההיסטור

 .קהילה ומנהגים חברתיים ומראה כי המכנה המשותף הוא כנראה תנאי לא מספיק לאינטגרציה

 

בעוד שבישראל . שתי הקבוצות שונות במובהק מבחינת יחסן כלפי הדת היהודית, כפי שכבר צוין

, ינההמדכל שירותי הדת מסופקים על ידי מוסדות דתיים המהווים חלק אינטגראלי מרשויות 

תלות הדדית ישנה  -רובה של יהדות הגולה כמו ברוב –מערכת הקהילתית ביהדות הולנד ל

כמו הליכה )בה חלק פעיל  ואם החברים לא ייקח: אינהרנטית בין המוסדות לבין חברי הקהילה

בעוד , לפיכך. הקהילה למעשה תתפורר( חבר והשתתפות בפעילויות-תשלום דמי, לבית הכנסת

עבור בני הקהילה היהודית ההולנדית , הוא רק אחד ממרכיבי זהותו של הישראלישלהיות יהודי 

רוב , היהודים ההולנדים אינם דתיים שלולמרות שרובם . זהו הגורם המאחד הראשון במעלה

עבודה -חברתיות מבוצעות במסגרת בית הכנסת ונעשות במסגרת-פעילויותיהם הקהילתיות

שרובם חילונים וחסרי , הישראלים: ת בקונספטים שוניםשתי הקבוצות מדברו, לפיכך. יהודית

מפרשים את הפעילויות היהודיות והרעיון ( Kooyman & Almagor, 1996: 63,72)זיקה לדת 

. עניין הנתון לויכוח סוער במסגרת החברה הישראלית, הכללי של קהילה כמעין כפיה דתית

ראלים כלפי מוסדות הקהילה רואים את יחסם של היש ,לעומת זאת ,היהודים ההולנדים

ופונים  ,מאחר שרוב הישראלים אינם חברים בקהילה היהודיות ומוסדותיה, יכאינסטרומנטאל

חגיגת , מצווה-ת/בר, טקסי ברית מילה)אליה רק כאשר הם צריכים להשתמש בשירותיה הדתיים 

 . שהם שנהגו לעשות בישראלפי כ( חגים וכדומה

יכולות להסביר את המעורבות הנמוכה יחסית של ישראלים כל הסיבות שצוינו מעלה גם כן 

 . של רבים מאלו אשר כן מעורבים ותלונותיהםבארגונים יהודיים בהולנד 

 

היהודים , באופן כללי: מסקנה אחת ועיקרית יכולה להיות מוסקת מהאינפורמציה שהוצגה כאן

בעלי פוטנציאל  הינםכי שנראה היה , ההולנדים והישראלים בהולנד ובמיוחד באזור אמסטרדם

בדיוק כפי שהוכיחה תמונת המצב לגבי יורדים , אינם רוצים את אותם הדברים, אינטגרטיבי
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מחפשים בעיקר פעילויות , כי שיוכח בעוד מספר פסקאות, הישראלים. במקומות אחרים בעולם

 & Kooyman)כלל חילוניים -בדרך, תרבותיות בעלות מאפיינים ישראלים מבחינים

Almagor,1996: 89-91  ; נראה כי אינטגרציה בין שתי , לפיכך(. 15-17: ב1117ישועה

 . הקבוצות אינה בעלת בסיס התחלתי משותף מספק

בכל זאת תתקיים אותה , כי יש עוד מקום לשיפור ולשינוי ואם דברים יעשו אחרת, אך יתכן

בגלל היותם , בניגוד לדעות הקדומות לגבי המהגרים הישראלים ;אינטגרציה בין שתי הקבוצות

לפיתוח רוחני של הקהילה , יכולה הקהילה היהודית לנצל עובדה זאת לטובתה ,לרוב משכילים

יש לדעת כיצד לגשת אל הישראלים  ,על מנת לעשות זאת. הדמוגראפי ור מצבהפיוכמובן גם לש

, חילוני אשר ידבר אליהם -יהודי-ישראלי עם דגש, נותבפעילויות ובדרכים שו, (מבוגרים וילדים)

במידה וההיענות של , יחד עם זאת. בלעשות כן מאחר שכפי שנראה הקהילה היהודית ממעטת

כי הישראלים מעדיפים את הביצועים  ומכיוון שהוכח במדגם ,ההישראלים תמשיך להיות נמוכ

, ראלים בבתים של משפחות יהודיותיש לשקול אירוח מאורגן של יש, הדתיים בספירה הביתית

ולמעשה להראות  ,או לחלופין משפחות יהודיות מאמצות שילוו את המהגרים הישראלים

מוכנות , ששיתוף פעולהכמובן . ובדרך זאת להציג דפוסי יהדות חדשים ,כך נורא-לא כל "השד"ש

ה כפחות וזאת על מנת לעשות את חוויית ההגיר, צריכים להגיע משני הצדדים ופתיחות

 . טראומטית ויותר ריאליסטית לכל הצדדים הנוגעים בדבר

 

הרי ודאי לא הרבה ישראלים הגיעו להולנד ? לאינטגרציה ללייח סיבהאין כל , מן הצד השני, ואולי

שכבר הודגם על ידי הם שכן כפי , במטרה להשתלב ולהתמזג עם הקהילה היהודית המקומית

 . הגיעו בעיקר עקב סיבות אישיות

 הפניית גבם של ההולנדים כלפי -"מה קדם למה"-ניתן להעלות תהיות לגבי סוגיית ה ,בכל אופן

 .או להפך ,חוסר התעניינותו המהגרים החדשים שבגללה הגיע ריחוק

 

( וארגוניה)המחקר השנייה הנגזרת היא כי מבחינת הקהילה היהודית  מסקנת, לסיכומו של דבר

חברויות , השתייכות, כשהדבר כולל) באמסטרדםשראלים כמעצבת זהותם הדתית של מהגרים י

אינה ( 1173)עליה דיבר הרמן  “ alignment“-ניכר כי גישת ה, (עם יהודים מהקהילה וכדומה

להוציא את קבוצת , של הנחקרים שכן היא אינה משמשת כמרכיב דומיננטי בזהותם, מתממשת

 .לחלופין ישראלים המתגוררים בהולנד שנים רבותאו , ת/ה הולנדי/ת זוג יהודי/שלה בןהנבדקים 

, חברתיים, תסביך נחיתות הגירה וכן פערים תרבותיים: הגורמים העיקריים לעניין הם, כאמור

 .םדתיים ומנטאליי
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כי אוכלוסיית המדגם מוטית ואינה רנדומאלית מעצם ניין לתת את הדעת לעניין שעל אף שצוין מע

המכיל כבר עמדה מסוימת לגבי  עניין ,הספר היהודי-לבית עובדת השתייכות ילדי הנבדקים

דבר שנמצא , חברים בקהילות היהודיות אינםכי רובם  דווקא עדיין נמצא, זהותם היהודית

 . ולמעשה מחזק את מסקנת מחקר זומה עם ממצאי הראיונות בהלי

 

 זהות ישראלית  
 

הולכים בעקבות דפוסי מגורים של יהודים הולנדים ויוצרים בכך  במדגם ישראליםנראה כי 

מאפייני ודפוסי התיישבות אלה משקפים את . אתניות תרבותיות למעשה מובלעות התיישבות

 : שלפיהם( Siu,1952: 36) תושבים הארעייםסיו לגבי ה ממצאיו של

“…on the basis of common interests and cultural interests, the sojourner 
immigrant tends to associate with people of his own ethnic group and is very 
likely to live in a cultural enclave". 
 

אך , היהודיות תגרים במובלעות הגיאוגרפיו כי אותם ישראלים ,נכון לומר אולי למעשה יהיה יותר

 . ישראלית-בתוכן שומרים על מובלעת אתנית

ישראלית -זהותו היהודית ,לאחר הגירתו של הישראלי ,(323: 1111)כפי שהציע בן רפאל 

וממחיש ושומר על זהותו , והישראלי פונה אל דומיו, עוברת טרנספורמציה לזהות אתנית

כך שמעבר למגורים בתוך  .הישראלית במימושים שונים ברמה האישית היכולים לשמר זהות זו

מתכננים לשוב  ,קשר חזק עם ישראלבמחקר מקיימים הישראלים  ,תרבותית -מובלעת אתנית

 ,צורכים מדיה בעברית ,מדברים עברית, מבקרים רבות בישראל ,ביום מן הימים לישראל

עדיפים קשרים עם ישראלים אחרים וחוגגים חגים מ, יים מסוימיםריטואלים סימבול מקיימים

  .שעשו זאת בישראלכפי , ישראלים או חגים יהודיים באופן חילוני

תרבותי -בנוסף על כל אלו ניתן למצוא פעילויות והתארגנויות פרטיות על בסיס כלכלי או חברתי

-היוצרים כולם יחד תת ,תיאטרון ישראלי וכדומה, מקהלה ישראלית, חנויות ישראליות: כמו

ר קהילה דואגים ליצו ישראלים באמסטרדםלא ניכר כי ה ,יחד עם זאת. אתנית-תרבות ישראלית

דומה . אולי ניסיון ליצירת קהילה שכזאת או לקחת חלק בארגונים המהווים מאורגנת ישראלית

כי היורדים נמנעים מלקחת חלק ואף לא  -(1111)שהמצב תואם את הנאמר במאמרו של שוקד 

זה נעשה כחוויה של מפגשים , וכשהדבר כן נעשה, זמים פיתוח ארגונים על בסיס אתנייו

" קהילתיות"ידי הקונספט של -רעיון זה ניתן להסביר על. בסיס לא קבוע ולא מחייבמזדמנים על 

כך שלא רק , שהוא זר לישראלים המגיעים מהמדינה שבה הם מהווים את הרוב הדומיננטי
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אלא שגם אינם רואים את  ,שאינם רואים את הצורך להתחבר לקהילות היהודיות באמסטרדם

 .הצורך ביצירת קהילה משל עצמם

 

כזהות  דווקא יכולה להתפרש שכזאת מצד הישראליםפאסיביות יש לתת את הדעת לכך ש

, הישראלים לשוב לארץ בסופו של דבר תושבים הארעייםאת הרצון ההמבטאת  חזקהישראלית 

סיבה נוספת יכולה להיות אותה בושה כלפי אקט הירידה " . מיתוס השיבה" -שזהו למעשה

הבניית סטיגמות כלפי מהגרים שתוצאתו היא , מהארץ ומשבר הזהות אותו חווים היורדים

ו אינטרס א ההגוררת חוסר מוטיבצי, אותה מציע גופמן( Shokeid,1988: 69-70) 70אחרים

אתנית מתבדלת הכוללות " תרבות-תת"ב הסתפקותאלא , על בסיס קהילתילהתארגנות 

 . או לחלופין פעילויות מעצבות זהות ברמה האישית כפי שנזכרו מפגשים בלתי מחייביםפעילויות ו

 & Kooyman)מעניין כי אחת מתוצאותיו העיקריות של מחקרם של קויימן ואלמגור 

Almagor,1996: 90 )תרבותיות או למיסודו -הייתה דרישתם של הנחקרים לפעילויות חברתיות

אך כשהדברים מגיעים  ,מסתבר כי הדרישה רלוונטית רק לתיאוריה. של ארגון ישראלי כלל ארצי

 .התמונה משתנה, לכדי מימוש ועשייה הלכה למעשה

הישראלית מעצבי הזהות  ,שלהםלא נטשו את המכנים המשותפים , אם כן, הישראלים

אך ברמה , ים להשתוקק אליהםוהם ממשיכ -התרבות והמנהגים החברתיים, השפה -החילונית

לא אימצו גם במקרה במחקר הישראלים  -כך שבחזרה לשאלה המחקר. אישית ולא הקהילתיתה

, ועדיין לא גיבשו עצמם לקהילה ישראלית אתנית פעילה“ alignment“ -הזה את גישת ה

ההגירה וכן קונספטים של התארגנות תסביך נחיתות  -ינה גם במקרה זההסיבה העיקרית הכש

 .קהילתית הזרים לישראלים

בעוד  -הגלובליזציה הראתה את אותותיה גם במסגרת הגירת ישראלים להולנד, ולפני סיום

הגיעו אליה בעיקר , לרוב ברמה אישית לא גבוהה, שבשנות השבעים המהגרים הישראלים

נפולת של "המגונה וה" יורד"והביאו לידי ביטוי ומימוש את אותן סטיגמות ה לצורך מסחר ועסקים

הון , מידע, ידע, בעידן הגלובלי הכולל מעבר של אנשים, כיום -שרווחו באותה תקופה" נמושות

ונעשו לחלק מתופעה  ,כבר אינן נחשבות למילים גסות" ירידה"או "הגירה מישראל ", וסחורות

מתוך המחקר עלו עדויות , ואכן .המקורכבגידה במדינת ו דווקא כלל עולמית מקובלת ולא

שהקהילה ומשכיל  המהווים הון אנושי איכותישבשנים האחרונות הגיעו להולנד ישראלים 

 . לצרכים שונים בו רבהחלט יכולה להיעז, היהודית

 

                                                 
70

 02ה עמוד/ראי  
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מקום אולי יש עוד , יחד עם זאת, עדיין אין באמסטרדם, אם כן, קהילה ישראלית מאורגנת

הראו במחקרם על ישראלים (  Cohen & Gold, 1997:24-5)שכן כפי שכוהן וגולד , לציפייה

שכעת נראה שהיא , לקח לישראלים שם שנים רבות לפתח קהילה אתנית משלהם, בטורונטו

כי בעוד מספר מסוים של שנים לתוך עידן הגלובליזציה השיח , יתכן אף, מצד שני. חזקה

וכבר לא יהיה כלל צורך , לאומיות ואולי אפילו וירטואליות-פוסט/ת טראנסהאקדמי יתמקד בזהויו

 .למולדת או ללאום מסוים, רה למקוםהמבוססת על זהות הקשו, בקיומה של קהילה שכזאת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 101 

 ביבליוגרפיה  .8
 

 .125-155, 26, קשר, "ישראלים בכפר הלוקאלי ובכפר הגלובאלי", (3227. )ה, נוסק, .ח, אדוני
 

: עורכים, מודרני-זהויות יהודיות בעידן רב: בתוך,"אתגור מיתוס הישראליות", (3227) .ד, אוחנה
 .533-522, האוניברסיטה הפתוחה: רעננה, .ל,רפאל-בן חיים, .א,רפאל-בן
 

 .22-21, 26, מפנה, "זהות יהודית", (3221) .ז, אוטיץ

 .ספרית פועלים:אביב-תל ,ישראלית-זהות יהודית, (1112. )י, אורון

 .עובד-עם: אביב-תל, דיוקן-הצבר, (1117) .ע, אלמוג

 .13-16, 61, מפנה, "הערות שוליים של סוציולוג -זהות ישראלית", (3225) .אלמוג ע

-11, 15, כיוונים חדשים, "או אדם חופשי בכפר הגלובלי -עם חופשי בארצנו", (3227. )ע, אלמוג
52. 

 
 .161-151, (1-3)15, בתפוצות הגולה, "הישראלים היורדים בקנדה", (1173) .א, אקרמן

 .22-21, 115, +נטו, "Relocation-ל וחזרה"הגירה של ישראלים לחו", (3227) .ר, אריה

, (2)35, מגמות ,"היהודית בישראל ההאוכלוסיימדד דתיות עבור " ,(1171) .פ, קדם .י,בן מאיר
262-253. 

 
 .111-323, (1)א , סוציולוגיה ישראלית, "ביקורת ספרים", (1111. )א, רפאל-בן

 ,"?אחד' עם יהודי'עדיין : זהויות יהודיות בנות זמננו", (א 3225. )ל, חיים-בן רפאל, .א, רפאל-בן
 .552-517, 15, עיונים בתקומת ישראל

 
האוניברסיטה  :רעננה ,מודרני-זהויות יהודיות בעידן רב, (ב3225.)ל, חיים-רפאל-בן, .א,רפאל-בן

 .הפתוחה
 

, "משבר הזהות היהודית של ישראל? יהדות-פוסט, ציונות-פוסט", (1116) .ל, ויינבאום, .א, בקר
 .31-22, 1, כיוונים

 
 . 12-15, (3)53, מאזנים, "יורדים בכוח ובפועל", (1175) .י, יוסף-בר

 
 .35-31, 11, כוורת, "זהות יהודית וזהות ישראלית", (3226. )א, עוז-בר

 
ירושלים , כלכלת ישראל בצל תהליכים בכלכלה העולמית :הגלובליזציה, (3222. )ר, גרונאו

 המכון הישראלי לדמוקרטיה:
 

, כתב עת לעיניינים יהודיים:גשר, "מגוון של זהויות:הברית-יהדות ארצות", (3225) .ש,י, היילמן
62(162) ,1-32. 



 102 

 הספרייה הציונית: ירושלים, סיכולוגי חברתימבט פ: זהות יהודית, (1112. )ש, הרמן
 

 . 77-12,(123)53,כתב עת לעניינים יהודיים:גשר, "שינוי זהויות יהודיות", (1115. )'ג,ויגודר
 

שייכות וקבילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל , גלובליזציה", (3227. )ט, פנסטר, .א, ויזל
 .221-231, (3) 1, סוציולוגיה ישראלית, "יפו-אביב

 
 .12-16, 11, ארץ אחרת, "ישראלים בגלות מילאנו", (3223. )ו, זייקובסקי

 מאה ועשרים שנות תרבות: לה המלאההעג: בתוך,"ך"סוף המאה של התנ", (3223. )י, זקוביץ
 .112-132, האוניברסיטה העברית, מאגנס: ירושלים, .י, ברטל: עורך, ישראל

 
 .522-557, (5)23, מגמות, "ערבי והירידה מהארץ-הסכסוך הישראלי", (1112. )י, כהן

 
, 5, כיוונים, "חבלי התערות-יורק-ישראלים בניו", (1115. )מ, רוזנטל, .א, פרידברג, .א, כפיר

117-137. 
 

-11, כיוונים, "התערות והתבדלות -ב"מהגרים ישראלים בארה", (1117. )מ, רוזנטל, .א, כפיר
13 ,171-116. 

 
שמירת מסורת וערכים של , דיוקן אמונות: יהודים ישראלים(. 3222. )ח, לוינסון, .ש, לוי, .א, ץ"כ

הוצאת המכון הישראלי : ירושלים, (מחקר שנעשה עבור קרן אביחי) 0777יהודים בשנת 
 .לדמוקרטיה

 
-331מ "ע, 121-123 ,פעמים, "ב"הבדלים בין מזרחים ואשכנזים בארה", (3226. )ל, לב ארי

351. 
 

 62פרספקטיבה של  : זהות יהודית משתנה בארצות הברית ובישראל", (1111) .'צ, י, ליבמן
 . 7-15, (121)56, כתב עת לעניינים יהודיים:גשר, "שנה

 
 .553-571, 22, רבעון לכלכלה, "הירידה מישראל", (1112) .ר, למדני

 
  ,32, ארץ אחרת, "זמננו-ים של הציפור היהודית בתשתי הכנפי", (3225) .א, רטיג, .ע, לרמן

13-17 
 

הגירה : 'התקלקלו היחסים והתחילה התקדמות, מרגע שקמנו והלכנו'" , (3225. )י, מירסקי
 .32-52, (1) 35, חברה ורווחה, "כהזדמנות להתפתחות

 
ם מקו, "הרהורים על השהות הישראלית במפנה המאה -מיהו ישראלי", (1111) .א, נווה

 .33-31,  5,למחשבה
 

על דרך   :בתוך, "על הפסיכולוגיה של העם היהודי בעקבות קורט לוין", (3221. )ש, סולברג
, בזק: עורך, קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך: שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג  :האבות 

 .611-625, תובנות: אלון שבות,  .א
 



 103 

: עורכים, מודרני-זהויות יהודיות בעידן רב: בתוך, "?יהדות או תרבות עברית", (3227) .ע, עוז
 .551-565, האוניברסיטה הפתוחה: רעננה, .ל,רפאל-בן חיים, .א,רפאל-בן
 

 .361-316, 6, יהדות זמננו ,"1156-1116, הזהות היהודית של נוער ישראלי" ,(1111) .א, פרגו

 : לא להאמין: בתוך" החילונים והחגים היהודיים? מה עושים בחגים", (3225. )ר, פרומן
, אביב-הוצאת אוניברסיטת תל: אביב-תל, .א, קליינברג: עורך, מבט אחר על דתיות וחילוניות 

326-352. 
 

 .עם עובד: תל אביב, LAקיבוץ , (1115. )נ, יהושע-צבר בן
 

 עובד-עם: אביב-תל ילידים, מתיישבים, מהגרים, (3225) .ב, קימרלינג
 

עיון מחודש : שורש הדברים: בתוך" ?איך שינתה מדינת ישראל את היהדות", (3226. )מ, קליין
 .37-27, כתר: ירושלים, .ר, רוזנטל:עורך, בשאלות עם וחברה

 
 251-261, 36, רבעון לכלכלה, "1151-1177הירידה מישראל ", (1171. )צ, רבי

 
חברה : בתוך,"סוציולוגיה של ערעור על הגמוניה, העשור הראשון: ציונות-פוסט", (3226. )א, רם

באר , .ט, פרילינג, ד, גוטווין, .א, בראלי: עורכים, מבט היסטורי ועכשווי :וכלכלה בישראל 
 .122-165, גוריון בנגב-הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן :שבע

 
 :תרבות יהודית בעין הסערה   : בתוך,"ח הזהות היהודיביקורת שי", (3223) .א, שגיא

הוצאת :עין צורים, .ושגיא א. נ, אילן: עורכים, ספר יובל למלאת שבעים שנה ליוסף אחיטוב 
 .351-313, הקיבוץ המאוחד

 
, מגמות, "אתניות ישראלית כהוויה של מפגשים מזדמנים: יורק-יורדים בניו", (1111. )מ, שוקד

22(3) ,156-156. 
 

, שירות הפרסומים:ירושלים, .ח, אמיר: עורכת, הירידה מן הארץ: בתוך, (1113) .ד, שילנסקי
 . 2-5, מרכז ההסברה

 
 .72-15, 132, החינוך המשותף, "ובעיית הקשר שלנו לעם ולארץ-הירידה, (1117. )א, שמיר

 
 עם עובד:אביב-תל, יהודים ישנים, יהודים חדשים, (1117. )א, שפירא

 
 :בתוך, "זהות ישראלית בהשתנות:ח לדור ילדי הנרות"מדור הפלמ", (3221. )א, שפירא

 .131-153, עם עובד: אביב-תל, יוסי מאלי: עורך, מהפכות וזהות דורית, מלחמות
 

, מאגנס: ירושלים  ך והזהות הישראלית"התנ, "ך והזהות הישראלית"התנ", (3226.)א, שפירא
 .1-22, האוניברסיטה העברית

 
 .32-25, 1, כיוונים חדשים, "ציונות-הזיכרון הקולקטיבי מול הפוסט", (3222. )ג, שקד

 



 104 

-55, (5-6) 11, נתיב, "נורמאליות ושנאה עצמית בקרב יהודים, התבוללות", (3226. )ש, שרן
61 . 

 
Aas, F, K. (2007), “Analyzing A World in Motion: Global Flows Meet ‘Criminology 
of the Other’ “, Theoretical Criminology, 11(2), 283-303. 
 
Atkinson,L,R.,Atkinson,C,R.,Bem,J,D.& Edward,E,S. (1996), Hilgard's 
introduction to psychology, Fort Worth : Harcourt Brace College Publishers. 

 

Ben-Moshe, D. (2005), “The Oslo Peace Process and Two View on Judaism and 
Zionism, 1992-1996” The British Journal of Middle Eastern Studies, 32(1), 13-27. 
 
Ben-Rafael, E., Gorny, Y. & Ro’i, Y. (2003),Contemporary Jewries: convergence 
and divergence, Leiden : Brill 
 
Ben-Rafael, E., Peres, Y. (2005), Is Israel One? :Religion, Nationalism, and 
Multiculturalism Confounded, Leiden : Brill 
 
Bogue, J, D. (1969), Principles of Demography, New York: John Wiley and Sons 
 
Breslauer, S. D. (2003),Understanding Judaism through History, Belmont:  
Wadsworth Thomson Learning. 
 
Brodsky, I. (1968), “Jewish Identity and Identification”. Journal of Jewish 
Communal Service, 44, 254-259. 
 
Bozorgmehr, M., Der-Martirosian, C., Sabagh, G. (1996), “Middle Easterns: 
Anew Kind of Immigrant”, In: Ethnic Los Angeles , Eds: Waldinger, R., 
Bozorgmehr, M., New York: Russell Sage Foundation, 347-78. 
 
Chaitin, J. (2004), “My Story, My Life, My Identity”, International Journal of 
Qualitative Methods, 3(4), 1-18. 
 
Charmé, Z,S. (2000), “Varieties of Authenticity in Contemporary Identity”, Jewish 
Social Studies, 6(2), 133-155. 
 
Cohen, R. (1999), “From Ethnonational Enclave to Diasporic Community: The 
Mainstreaming of Israeli Jewish Migrants in Toronto”, Diaspora, 8(2),121-136. 
 
Cohen, R., Gold, G. (1996), “Israelis in Toronto: The Myth of Return and the 
Development of Distinct Ethnic Community”, The Jewish Journal of Sociology, 21 
(1), 17-26. 
 
Cohen, R., Gold, G. (1997), “Constructing Ethnicity: Myth of Return and Modes of 
Exclusion among Israelis in Toronto”, International Migration, 35 (3), 373-393. 
 



 105 

Douglass, W, A. (1970), “Peasant Emigrants: Reactors or Actors?”  In: Migration 
and Anthropology, Ed. Spencer, R, F, University of Washington Press, 21-35. 
 
Eaton, W, J. (1971), Migration and Social Welfare, New York: National 
Association of Social Workers 
 
Eisen, M,A. (1998), Rethinking modern Judaism : ritual, commandment, 
community, Chicago : University of Chicago Press 
 
Elizur, D. (1973), “Attitudes and Intentions of Israelis Residing in the United 
States Towards Returning to Israel”, International Migration, 11, 3-14. 
 
Glenn ,A, S. (2002), “In the Blood? Consent, Descent, and the Ironies of Jewish 
Identities”, Jewish Social Studies, 8, 139-152. 
 
Gold, S. (1994a), “Patterns of Economic Cooperation Among Israeli Immigrants 
in Los Angeles”, International Migration Review, 28(105), 114-35. 
 
Gold, S. (1994b), “Israeli Immigrants in the United States: The Question of 
Community”, Qualitative Sociology, 17(4), 325-345. 
 
Gold, S, J. (1997), “Israelis settle in Los Angeles”, Society, 34(2). 
(http://find.galegroup.com, 12.12.2006) 
 
Gold, S. (2004), “The Emigration of Jewish Israelis”, ”, in: Jews in Israel: 
Contemporary, Social and Cultural Patterns, Eds. Rebhun, U., Waxman,I, C., 
Hanover : Brandeis University Press, 445-464. 
 
Gold, S, J, Phillips, B, A. (1996), “Israelis in the United States”, American Jewish 
Yearbook, 51-101. 
 
Goldstein, S., Goldscheider, C. (1968). Jewish Americans: Three Generations in  
a Jewish Community.  Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc. 
 
Gordon, M.M. (1969), Assimilation in American Life. New York: Oxford University 
Press 
 
Goren, A., A. (1980), “Jews”, in: Harvard encyclopedia of American ethnic 
groups, Ed. Thernstrom, S., Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard 
University, 571-598.  
 
Gruber,E,R. (2002), Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe, 
Berkeley, Calif. : University of California Press. 
 

http://find.galegroup.com/


 106 

Hannerz, U. (1980), Exploring the City: Inquiries Towards an Urban 
Anthropology, New York: Colombia University Press 
 
Herman, S. (1973). Israelis and Jews: The continuity of an Identity. New York: 
Random House. 
 
Kass, D., Lipset, M, S. (1982) “Jewish Immigration to the United States from 
1967 to the Present: Israelis and Others”. In: Understanding American Jewry. Ed. 
Sklare. M. New Brunswick, London: Transaction Books, 272-294. 
 
Kooyman, C. (2001). “Through the Israeli Looking Glass: Dutch Jews in the Eyes 
of Israelis Living in Holland”. In: Dutch Jews as Perceived by Themselves and by 
Others. Eds: Brasz, C., Kaplan, Y.,  Vol 24.  Leiden, Boston, Koeln: Koninklijke 
Brill NV. 
 
Kooyman, C., Almagor, J. (1996), Israelis in Holland, Amsterdam: Stichting 
Joods Maatschappelijk Werk. 
 
Korazim, J. (1985), “Raising Children in Ambivalent Immigrant Families: Israelis 
in New York”, Children and Youth Service Review, 7, 353-362. 
 
Lazerwitz, B. (1973), “Religious Identification and Its Ethnics Correlates”. Social 
Forces , 52 (2), 204-220. 
 
Levi, G., L. (1986), “Israelis in New York and the Federation of Jewish of 
Philanthropies: A study of Anomie and Reconnection” in: Contemporary Jewry , 
Ed: Dashefsky, A., New Brunswick and Oxford: Transaction Books, 167-180. 
 
Levi, S., Levinsohn, H., Katz, E. (2004), “The Many Faces of Jewishness in 
Israel”, in: Jews in Israel: Contemporary, Social and Cultural Patterns, Eds. 
Rebhun, U., Waxman,I, C., Hanover : Brandeis University Press, 265-284. 
 
Leydesdroff, S.(1987), Wij Hebben Als Mens Geleefd: Het Joodse Proletariaat 
van Amsterdam 1900-1940, Amsterdam: Meulenhoff.  
 
Linn, R., Barkan-Ascher, N. (1996), “Permanent Impermanence: Israeli 
Expatriates in Non-Event Transition”, The Jewish Journal of Sociology, 38 (1), 5-
16. 
 
Loonstein, H. (1996), “De Joodse Gemeenschap in de Krommende 25 Jaar: De 
Orthodox-joods Ontwikkeling”, In: Het Nederlandse Jodendom 1945-2020, Eds: 
H.M van Emden, Amsterdam:Genootschap voor de Joodse Wetenschap in 
Nederland, 87-96. 
 



 107 

McNarma, F., T. (1987), “Language and Social Identity: Israelis Abroad”, Journal 
of Language and Social Psychology, 6 (3-4), 215-228.  
 
Meyers, O. (2001),” A Home Away from Home? Israel Shelanu and the Self-
Perceptions of Israeli Migrants” Israel Studies, 6( 3),  71-90 
 
Mittelberg, D., Sobel, Z. (1990), “Commitment, Ethnicity and Class as Factors in 
Emigration of Kibbutz and Non-Kibbutz Populations from Israel”, International 
Migration Review, 24(4), 768-782. 
 
Mittelberg, D., Waters, C, M. (1992), The Proces of Ethnogenesis Among Haitian 
and Israeli Immigrants in the United States”, Ethnic and Racial Studies, 15(3), 
412-435. 
 
Nijman, J. (2007), “Locals, Exiles and Cosmopolitans: A Theoretical Argument 
About Identity and Place in Miami”, Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geografie, 98(2), 176-187. 
 
Oxford Dictionary, )1995), Ed: Levi, Y., Jerusalem: Kernerman Publishing Ltd. 
 
Rebhun, U, Waxman, I,C. (2004),”Challenges for the Twenty-First Century”, 
Jews in Israel: Contemporary, Social and Cultural Patterns, Hanover: Brandeis 
University Press, 467-477 
 
Resnik, J. (2006), “Alternative Identities in Multicultural School in Israel: 
Emancipatory Identity, Mixed Identity and Transnational Identity”, British Journal 
of Sociology of Education, 27(5), 585-601.   
 
Ritterband, P. (1986), “Israelis in New York”, in: Contemporary Jewry , Ed: 
Dashefsky, A., New Brunswick and Oxford: Transaction Books, 113-126. 
 
Rosenthal, M., Auerbach, C. (1992), “Assimilation of Israeli Immigrants in the 
United States and its Implications for Communal Services”, Journal of Jewish 
Communal Service, 68 (3), 279-284. 
 
Sanders, J. (1996), “Assimilatie, Secularisatie en Religie: De Vorming van een 
Gepolariseerde Joodse Gemeenschap”, In: Het Nederlandse Jodendom 1945-
2020, Eds: H.M van Emden, Amsterdam:Genootschap voor de Joodse 
Wetenschap in Nederland, 27-62. 
 
Schweid, E. (2004), “Judaism in Israeli Culture”, in: Jews in Israel: 
Contemporary, Social and Cultural Patterns, Eds. Rebhun, U., Waxman,I, C., 
Hanover : Brandeis University Press, 243-263 
 



 108 

Shimoni, G. (1997), The Zionist Ideology, Hanover : Published by University 
Press of New England [for] Brandeis University Press. 
 
Shokeid, M. (1988). Children of Circumstances, Israeli Immigrants in New York. 
Ithaca : Cornell University Press. 
 
Silberstein, J, L. (1999), The Postzionism debates: knowledge and power in 
Israeli culture, New York and London: Routledge . 
 
Siu, P, C, P. (1952), “The Sojourner”, American Journal of Sociology, 58(1), 34-
44.  
 
Sklare, M., Greenblum, J. (1967), Jewish Identity on the Suburban Frontier. New 
York: Basic Books Inc. 
  
Slawson, J. (1971), “Jewish Identity in the United States”. Journal of Jewish 
Communal Service, 48, 42-48.  
 
Sobel, Z. (1986), Migrants from the Promised Land, Brunswick and London: 
Transaction Books. 
 
Szary, A”L, A (2007), “Are Borders more easily crossed today? The Paradox of 
Contemporary Trans-Border Mobility in the Andes”, Geopolitics, 12, 1-18. 
 
The Oxford Hebrew English Dictionary (1996), Ed: Doniach, N, S., New York: 
Oxford University Press. 
 
Van Emden, H., M. (1996),”Inleiding”,  Het Nederlandse Jodendom 1945-2020,  
Amsterdam:Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland, 9-13. 
 
Van Solinge, H., De Vries, M. (2001), De Joden in Nederland Anno 2000, 
Amsterdam: Aksant. 
 
Waterman, S. (1997), “The ‘Return’ of the Jews into London”, In: The Promised 
Land? The Migrant Experience in  A Capital City, Ed: Kershen, A, J., Aldershot: 
Avebury, 143-60. 
 
Waxman, I,C, (2004), “Religion in the Israeli Public Square”, in: Jews in Israel: 
Contemporary, Social and Cultural Patterns, Eds. Rebhun, U., Waxman,I, C., 
Hanover : Brandeis University Press, 221-239 
 
Webber, J. (1994). “Modern Jewish Identities”,in: Identities in the New Europe, 
Ed. Littman,J., London : Published for the Oxford Centre for Postgraduate 
Hebrew Studies, Littman Library of Jewish Civilization, 74-85. 
 

http://opc.uva.nl:8080/DB=1.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Postzionism
http://opc.uva.nl:8080/DB=1.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=debates
http://opc.uva.nl:8080/DB=1.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=knowledge
http://opc.uva.nl:8080/DB=1.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=power
http://opc.uva.nl:8080/DB=1.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=Israeli
http://opc.uva.nl:8080/DB=1.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=4&TRM=culture
http://opc.uva.nl:8080/DB=1.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=New
http://opc.uva.nl:8080/DB=1.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=York
http://opc.uva.nl:8080/DB=1.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Routledge


 109 

Webster’s ninth new collegiate dictionary (1983), Springfield, Mass. :Merriam-
Webster. 
 
Weissbord, L. (2002), Israeli Identity : In Search of a Successor to the Pioneer, 
Tsabar and Settler, London : Frank Cass 
 
Wijnberg, S.(1967), De Joden in Amsterdam.  Assen: Van Gorcum 

 
 עיתונות

 
 15.1.1175, 11,11מ "ע, דבר, "היורדים לחיי העם הארץ", (1175.)י, גוטהלף

 
 .Benjamin ,11 (51) ,1 ,32-31, (א 3227) Tjordman, .צ, הרמסון

 
 .Benjamin ,11 (51),32-35,(ב 3227). צ, הרמסון

 
 NIW ,12 ,36.7.1117, "סוף חושבים על הישראלים בהולנד-סוף", (א1117. )ד, ישועה

 
 NIW ,15-17 ,13.1.1117, "בהחלט לא סיפור אהבה", (ב1117. )ד, ישועה

 
 .NIW ,11.11117, "למי למי יש יותר כבוד( "ג1117. )ד, ישועה

 
 NIW ,11.13.1111, "?ישראלית מגיבה על מחמאה איך", (1111. )ד, ישועה

 
 NIW ,17.13.1111, "?ואיפה כולם", (ב1111. )ג, מלמד

 
 .NIW ,2.1.1111, "עמותה חדשה תארגן אירועים חברתיים לישראלים", (ג1111. )ג, מלמד

 
 15.5.1175. 6מ "ע, ידיעות אחרונות, "מכתב ליורד", (1175.)ע, קינן

 
 .12.1.1115, ב1מ "ע, ז"גיליון ראש השנה תשנ, הארץ, "קוקטיל ישראלי", (1115. )ז, שטרנהל

 
 

Brinkley, J. (1989), “Palestinian Uprising Prompts both Arabs and Jews to 
Leave”, The New York Times, 29.8.1989. 
(http://query.nytimes.com) 
 
Killgore, I, A, (2004) “Facts on the Ground: A Jewish Exodus From Israel”, 
Washington Report on Middle East Affairs, 23 (2), 18-20. 
 
Pen, H. (2007),” De Titel Wereldstad Lijkt Gerechtvaardigd”, Het Parool, 12-13, 
23.8.2007 
 
Peraino, K. (2005), “The End of A Dream”, Newsweek, 146(8), 26-33, 22.5.2005 

http://query.nytimes.com/
http://digitaal.uba.uva.nl/V/AF3JEVP3RH5MB83762GMESG7283VMLMRHCEPTKKGULY1I3IGFQ-10421?func=lateral-link&doc_number=000916964&line_number=0007


 110 

 :אתרי אינטרנט
 

www.cbs.gov.il 11.11.3227 -תאריך כניסה אחרון      

www.cbs.nl    22.1.3221 -תאריך כניסה אחרון  

 www.joodseomroep.nl    21.1.3221 -תאריך כניסה אחרון  

www.sababa.nl  21.1.3221 -תאריך כניסה אחרון  

www.shookbook.org    21.1.3221 -תאריך כניסה אחרון  

http://www.geocities.com/culturecentrum/info?200625 תאריך כניסה אחרון-    

21.1.3221 

http://het-iatn.nl/  2.3.3221 -תאריך כניסה אחרון   

www.ljg.nl   6.3.3221 -תאריך כניסה אחרון      

 :ראיונות
 

הקהילה האורתודוכסית באמסטרדם , חברתית-עובדת תרבותית, איטאליאנדר. חהגברת 
(NIHS) ,31.1.3221 
 

, (LJG)הקהילה היהודית הליבראלית באמסטרדם , חברתית-עובדת תרבותית, בינו.הגברת מ
 17.1.3221, אמסטרדם

 
ים וכן מורה ליהדות חבר בתנועת דרור הבונ,  CIJOר ארגון הנוער "סגן יו, אפרים-בר. האדון ש

 31.1.3221, אמסטרדם, ועברית בקהילה הליברלית
 

 7.5.3227, אמסטלוויין, עקיבא הולנד-בני, שליח, טוב-הר. האדון נ
 

, JMW, עובדות קהילתיות עם ישראלים, חלה-ואן קוטן. הרמסון והגברת א. הגברת צ
 .11.5.3227, אמסטרדם

 
  32.1.3221, אמסטרדם, תקוותנו, עובדת נוער ,ואס. הגברת א

  32.5.3227, האג, שגרירות ישראל, עובדת מחלקת תרבות, וייסבן. הגברת ס

 6.3.3221, הילברסום, "קיץ"ארגון , גזברית, זוהר.הגברת ד
 

 JMW ,15.6.3227, ראש מחלקת מחקר, קויימן. האדון כ
 

 .21.1.3221, אמסטרדם, ו גשר"ר ויצ"יו, קוקר. הגברת ח

http://www.cbs.gov.il/
http://www.cbs.nl/
http://www.joodseomroep.nl/
http://www.sababa.nl/
http://www.shookbook.org/
http://www.geocities.com/culturecentrum/info?200625
http://het-iatn.nl/
http://www.ljg.nl/


 111 

 11-זהויות יהודיות בתחילת המאה ה: 1נספח מספר 
 

 251-251: ב3225, רפאל-רפאל ובן חיים-בן: מתוך

 

 

שלושת הזרמים 

 :ודגמיהם

מחויבות 

-עם:"קולקטיבית

 "ישראל

תפיסת ייחוד 

 -אלוהי:"הקולקטיב

 "תורת ישראל

דימוי מיקום 

ארץ : "הקולקטיב

 "ישראל

דבקות באורח חיים  הדגם החרדי. א

מסורתי ושאיפה 

להחזיר את האם 

 "מוטב"ל

עמידה על האמונה 

כמרכיב המרכזי של 

 היהדות

אמונה בשיבת ציון 

דרישות ; המשיחית

 הלכתיות מישראל

מושג זה עשוי גם    הדגם האמריקאי. 1

להתייחס לכל מקום 

שבו מקיימים את 

 התורה

: הדגם הישראלי. 3

 אשכנזים

עברית כשפה  מעורבות בחיי הציבור

 המרכזית בקהילה

 

: הדגם הישראלי. 2

 מזרחים

דגש על התערות 

 "עמך ישראל"ב

דגש על נוסח הפולחן 

 של יהודי ספרד

קבלת הציונות כפועל 

 יוצא של מסורתיות

-הדגם האתנו. ב

 תרבותי

Peoplehood 

 כמושג המרכזי

זיקות מגוונות 

להלכה ויחס חיובי 

להסתגלות לעולם 

 המודרני החילוני

התייחסות מטפורית 

וקבלת זהות למושג 

-לאומית כלל

 חברתית

פלורליזם של קהילות   הדגם האמריקני. 1

דתיות -תרבותיות

 (לרוב)

 

  גישה דתית תרבותית  א: הדגם הצרפתי. 3

היהודיות כתכונה של  ב: הדגם הצרפתי. 2

פרטים ללא משמעות 

 קהילתית רבה
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שאיפה לגשר בין    הדגם הארגנטינאי. 5

זהות פרטיקולארית 

 ללאומית

   יהדות כהזדהות הדגם הרוסי. 6

אורתודוכסים . 5

 מודרניים

קבלת ההלכה  

 והמודרנה

 

  בררנות כלפי ההלכה  קונסרבטיבים. 7

-רה. 1

 קונסטרוקציוניסטים

הקהילה כמרכז חיי 

 הדת

  

דתיות ללא הלכה   רפורמים. 1

ודגש על ערכים 

 אוניברסליסטיים

 

הומניסטים . 12

 חילונים

זניחת העיקרון של  

 האמונה

 

ציונות -פוסט. 11

 ישראלית

היהודים הישראלים 

 כקבוצה אתנית

תרבות ישראלית 

 יהודית-וישראלית

ישראל כמדינת כל 

 אזרחיה

דיכוטומיזציה של  הזרם הלאומי. ג

 העולם היהודי

חילון סמלים 

 מסורתיים

 המרכיב המרכזי

אמונה כיסוד   דתיים לאומיים. 1

 לאומיתלפוליטיקה 

 

יהודי רוסיה . 3

 בישראל

אתניות תרבותית 

 בתוך האומה

שמירה גם על תרבות 

 המוצא

המשך זיקה לארץ 

 המוצא

ניתוק האומה  כנעניות. 2

הישראלית מהעם 

 היהודי בגולה

דגש על תרבות 

 ישראלית

זיקה בלעדית 

 לטריטוריה

 

 

 

 

 



 113 

 זהויות ישראליות: 1נספח מספר 

 327: ב3225רפאל -חייםרפאל ובן -בן: מתוך

 

 

 "אחרים" ייחוד מעגל מחויבות 

תרבות דומיננטית 

 באופן כללי -(ד"ת)

-לאומיות יהודית ארץ

 ישראלית

-אומה -טריטוריאליזם

יהדות ; מדינה

ריבוי סמלים ; חילונית

 קולקטיביזם; יהודיים

שאיפה לשיזור 

במזרח התיכון לצד 

שמירה על ייחוד יהודי 

עם  תוסולידאריו

 התפוצות

-לאומיות ארץ ד בתקופת היישוב"ת

 ישראלית

+ ד כלליים"מאפייני ת

"+ ישראלים"סמלים 

 אליטיזם ילידי

הדגשת המזרח 

התיכון תוך שמירה על 

 הייחוד

-לאומיות ארץ ד כיום"ת

 ישראלית

ד "מאפייני ת

סמלים + כלליים

+ מערביים

 אינדיווידואליזם

לא  -הדגשת המערב

 המזרח התיכון

-לאומיות ישראלית ס"ש

 יהודית

מורשות "+ ישראליות"

בעיקר , דתיות-אתנו

 המורשת הספרדית

יהודים -מלא: מידור

ובמידה , במרחב

חלקית מיהודים לא 

בעיקר , מזרחיים

 בגולה

, מלא יהודים : מידור דתיות"+ ישראליות" לאומיות ישראלית הדתיים לאומיים

ובמידה , כולל הערבים

 .חלקית מיהודי הגולה

+ יהודיות רוסית עולי רוסיה

-לאומיות ישראלית

 יהודית

+ תרבות ושפה רוסית 

 הביטים של ישראליות

מידור חלקי 

ישראלית  המאוכלוסי

 ותיקה

אלמנטים + דת ישראל היהודים בכללם חרדים

" ישראליות"של 

, יהודים-מלא: מידור

כולל ערבים בישראל 
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חלקית גם , ובאזור (עברית וכדומה)

 חילונייםמיהודים 

היהודים הישראליים  כנענים

 "(עבריים)"

תרבות עברית ומזרח 

 תיכונית

מיהודים לא : מידור

ישראלים וחלקית 

 מערביי ישראל והאזור

" מדינת כל אזרחיה" הישראלים בכלל ציונים-פוסט

תרבות עברית וערבית 

 מקומית

 מידור מיהודים ציונים

, ערביי ישראל ערביי ישראל

ערביי , הפלסטינים

 האזור

 -תרבות ערבית

פלסטינית וכן היבטים 

עברית )של ישראליות 

 (ועוד

מידור חלקי מיהודים 

 ישראלים
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 סקאלת זהות דתית  :3 פרנספח מס
 

  Levi, Levinsohn &Katz,2004: 268: מתוך
 
 
 

 

 

 דתיתסוג הזהות ה

 

 % אחוז

 6 חרדי -1

 7 בקפידהמקיים מצוות , דתי -3

 5 מקיים מצוות במידה רבה, דתי -2

 15 מקיים מצוות במידה רבה, מסורתי -5

 17 מקיים מצוות במידת מה, מסורתי -6

 31 מקיים מצוות במידת מה, לא דתי -5

 11 לחלוטין לא מקיים מצוות, לא דתי -7

 5 לחלוטין לא מקיים מצוות, דת-אנטי -1

 122  (N=2717)כ "סה
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 השאלון : 4נספח מספר 
 

 ,ה/גברת נכבד/ אדון

 

שהוא חלק מעבודת המאסטר שלי באוניברסיטת , י להקדיש מספר דקות למילוי שאלון זה/אודה לך אם תואיל

 .השאלון אנונימי והשימוש בו נעשה לצרכי מחקר זה בלבד. אמסטרדם

 

 ,תודה רבה על שיתוף הפעולה

 שירלי אבני

 .התשובה המתאימה עבורך ביותרי את /אנא הקף -

 

 :איזור מגוריך/נ                                                                          שכונת/ ז :  מין .1

 

 :קבוצת הגיל .2
    7 .93-03        9 .07-42          0 .40-03           4 .03 + 

 

 :השכלה. 3

 אקדמאית   . 4על תיכונית כלשהי      .0   תיכונית     . 9יסודית       .  7 

 : י על השאלה הבאה/אנא ענה, בת זוג/במידה ויש לך בן -

 :ה/בת הזוג שלך הינו/האם בן. 4

 אחר. 4ה  /ת לא יהודי/הולנדי. 0ה  /ת יהודי/הולנדי. 9ת   /ישראלי. 7

 

 ?ה ברשותך/ה מחזיק/איזו תעודה את .5

רישיון תושב שאינו + דרכון ישראלי . 4דרכון ישראלי ודרכון הולנדי . 0הולנדי דרכון . 9. דרכון ישראלי. 7

 (Verblijfsvergunning)אזרח 

 

 ?בהולנד ת/מתגורר ה/כמה זמן את. 6 

 שנים 70 -למעלה מ. 0שנים       0-72. 9שנים         2עד  .7

 

 ?ת בהולנדולאחת מהקהילות היהודי ת/משתייך ה/האם את .7

 ? ___________איזו. לקהילה אחרת. 0לקהילה הליברלית , כן. 9האורתודוכסית   לקהילה, כן. 7

 . ת לאף אחת מן הקהילות/אינני משתייך, לא. 4

 

 8י לשאלה מספר /אנא דלג,  4' במידה וענית תשובה מס -

 

 (ביקור בבית הכנסת וכדומה, אירועים תרבותיים, ימי עיון)? ותך בקהילהבמהי מידת מעור .8

 ת/כלל לא מעורב.  4במידה מועטה  ת/מעורב. 0  באופן חלקי ת/מעורב. 9 באופן מלא  ת/ורבמע. 7
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 ?ת בהולנד את יום העצמאות/ה חוגג/האם את .9

 אף פעם לא. 4לא באופן קבוע  . 9בקביעות מידי שנה  , כן. 7

 ?(שגרירות ישראל( ת בקשר עם הקונסוליה הישראלית בהולנד/האם הינך נמצא .11

 אינני בקשר עם הקונסוליה הישראלית, לא. 4לעיתים רחוקות . 0לפעמים . 9בקשר מתמיד , כן. 7

 ?איזו מן ההגדרות מתאימה לך ביותר.  11

 ת /הולנדי-ת/ישראלי. 2ת  /הולנדי-ה/יהודי. 4ה  /יהודי. 0ת      /ישראלי. 9ת     /הולנדי .7

 ה /יהודי–ת /ישראלי. 0

 ?בהולנדמהי מטרת הגעתך להתגורר . 12

 אחר . 2לימודים .4עבודה  . 0ת  /ה הולנדי/יהודי לאבת זוג /בן. 9ת   /ה הולנדי/בת זוג יהודי/ בן .7

 

י עיגול סביב /סמן)? כיצד ראית את עצמך בארץ? ה רואה את עצמך כיום/כיצד את, מבחינה דתית. 13

 (המספר המתאים בכל טור

                

 בארץ                              כאן בהולנד                                                     

 7                                       7                                                 דתי 

 9                                       9מסורתי                                             

 0                                       0חילוני                                               

 . 74אנא דלג לשאלה  , במידה ולא , י על השאלה הבאה/אנא ענה, במידה וחל שינוי -

 

   ?מה לדעתך גרם לשינוי. 14

_____________________________________________________________ 

 

 ?על דיני כשרות, בהולנד, ת כיום/ה שומר/והאם את, האם שמרת בארץ. 15

 

 בארץ                                    בהולנד                       

 

 כן. 7כן                                                            . 7

 ת חזיר/אך אינני אוכל, לא. 9ת חזיר                           /אינני אוכלאך , לא. 9

 בכלל לא. 0בכלל לא                                                   . 0
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? ת את המנהגים הבאים בהולנד ובאיזו תדירות קיימת אותם בארץ/ה מקיים/באיזו תדירות את. 16

 (אים לגבי כל מנהג ומנהגי עיגול סביב המספר המת/סמן)

 

 בארץ                                                    בהולנד                                      

לעתים  לפעמים בקביעות 

 רחוקות

לעולם 

 לא

לעתים  לפעמים בקביעות

 רחוקות

לעולם 

 לא

הדלקת 

נרות 

 שבת

7 9 0 4 7 9 0 4 

הדלקת 

נרות 

 חנוכה

7 9 0 4 7 9 0 4 

הליכה 

לבית 

הכנסת 

 בחגים

7 9 0 4 7 9 0 4 

הליכה 

לבית 

הכנסת 

 בשבת

7 9 0 4 7 9 0 4 

צום ביום 

 כיפורים
7 9 0 4 7 9 0 4 

השתתפות 

בסדר 

 פסח

7 9 0 4 7 9 0 4 

  

אנא ענה , (72-ו 74)וחל שינוי כלשהו באופן קיום המצוות בהולנד ובארץ בשתי השאלות האחרונות במידה  -

 .על השאלה הבאה

   ?מה לדעתך גרם לשינוי. 17

_____________________________________________________________ 

 :האם הקשר שלך עם ישראל הוא. 18

 אין קשר. 2חלש         . 4בינוני                        .  0חזק . 9חזק מאוד     .7

  :רוב קשריך החברתיים הקבועים הם עם. 19

 ות /אחרים. 4יות    /יות לא יהודים/הולנדים. 0יות    /יות יהודים/הולנדים. 9יות    /ישראלים . 7

 ?אינטרנט בעברית/  נותועית/  דברי עיון/  ת בעברית ספרות יפה/ה קורא/האם את. 21

 

 אף פעם לא. 4לעיתים רחוקות    . 0לעיתים   . 9לעיתים קרובות    . 7

 

 !ולהושוב תודה על שיתוף הפע
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 כ ישראלים בהולנד "סה: א-5 נספח
 
 (www.cbs.nl: מתוך)
 

 

Bevolking naar herkomstgroepering en generatie, 1 januari 

  

Geslacht Totaal mannen en vrouwen 

Leeftijd Totaal alle leeftijden 

Burgerlijke 
staat 

Totaal alle burgerlijke staten 

Onderwerpen Totaal alle personen 

Herkomstgroepering Perioden absoluut 

Israël 1996 5374 

1997 5416 

1998 5604 

1999 5835 

2000 6066 

2001 6294 

2002 6658 

2003 7179 

2004 7531 

2005 7775 

2006 7851 

2007 7915 

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2008-01-29  
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 התפלגות הגילאים של ישראלים בהולנד: ב-5נספח 
 
 (www.cbs.nl :מתוך)
 

 

 

 

 

Bevolking naar herkomstgroepering en generatie, 1 januari 

  

Gesla
cht 

Totaal mannen en vrouwen 

Leeftij
d 

0 tot 
10 
jaar 

10 
tot 
20 
jaar 

20 
tot 
30 
jaar 

30 
tot 
40 
jaar 

40 
tot 
50 
jaar 

50 
tot 
60 
jaar 

60 
tot 
70 
jaar 

70 
tot 
80 
jaar 

80 
tot 
90 
jaar 

90 
jaar 
of 
oud
er 

Burge
rlijke 
staat 

Tota
al 
alle 
burg
erlijk
e 
state
n 

Tota
al 
alle 
burg
erlijk
e 
state
n 

Tota
al 
alle 
burg
erlijk
e 
state
n 

Tota
al 
alle 
burg
erlijk
e 
state
n 

Tota
al 
alle 
burg
erlijk
e 
state
n 

Tota
al 
alle 
burg
erlijk
e 
state
n 

Tota
al 
alle 
burg
erlijk
e 
state
n 

Tota
al 
alle 
burg
erlijk
e 
state
n 

Tota
al 
alle 
burg
erlijk
e 
state
n 

Tota
al 
alle 
burg
erlijk
e 
state
n 

Onder
werpe
n 

Tota
al 
alle 
pers
onen 

Tota
al 
alle 
pers
onen 

Tota
al 
alle 
pers
onen 

Tota
al 
alle 
pers
onen 

Tota
al 
alle 
pers
onen 

Tota
al 
alle 
pers
onen 

Tota
al 
alle 
pers
onen 

Tota
al 
alle 
pers
onen 

Tota
al 
alle 
pers
onen 

Tota
al 
alle 
pers
onen 

Herkoms
tgroeperi
ng 

Perio
den 

absoluut 

Israël 1996 1408 1075 873 1058 678 216 50 10 6 - 

1997 1316 1163 893 1017 711 226 71 12 7 - 

1998 1297 1231 947 1015 756 267 73 12 6 - 

1999 1285 1290 1031 1006 818 299 87 13 6 - 

2000 1311 1326 1079 1051 853 326 102 13 4 1 

2001 1298 1370 1130 1087 897 371 120 17 4 - 

2002 1361 1410 1226 1173 919 416 128 22 2 1 

2003 1432 1464 1398 1320 920 475 139 27 3 1 

2004 1456 1474 1502 1416 941 554 154 29 4 1 

2005 1475 1459 1596 1444 990 599 176 30 5 1 

2006 1479 1411 1645 1459 976 640 195 38 6 2 

2007 1516 1370 1629 1474 984 668 214 50 8 2 
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 התפלגות לפי מין של ישראלים בהולנד: ג-5נספח 
 
 (www.cbs.nl: מתוך)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolking naar herkomstgroepering en generatie, 1 januari 

  

Geslacht Mannen Vrouwen 

Leeftijd Totaal alle leeftijden Totaal alle leeftijden 

Burgerlijke 
staat 

Totaal alle burgerlijke staten Totaal alle burgerlijke staten 

Onderwerpen Totaal alle personen Totaal alle personen 

Herkomstgroepering Perioden absoluut 

Israël 1996 3006 2368 

1997 3011 2405 

1998 3128 2476 

1999 3241 2594 

2000 3376 2690 

2001 3514 2780 

2002 3727 2931 

2003 4006 3173 

2004 4163 3368 

2005 4281 3494 

2006 4288 3563 

2007 4319 3596 

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2008-01-29  
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 התפלגות מצבם המשפחתי של ישראלים בהולנד : ד-5נספח 
 
 (www.cbs.nl: מתוך )
 

 

 

Geslacht Totaal mannen en vrouwen 

Leeftijd Totaal alle leeftijden 

Burgerlijke 
staat 

Ongehuwd Gehuwd Verweduwd Gescheiden 

Onderwerpen Totaal alle 
personen 

Totaal alle 
personen 

Totaal alle 
personen 

Totaal alle 
personen 

Perioden absoluut 

1996 3585 1441 17 331 

1997 3666 1386 21 343 

1998 3820 1413 23 348 

1999 3965 1472 24 374 

2000 4135 1524 21 386 

2001 4293 1575 24 402 

2002 4585 1628 26 419 

2003 4946 1767 33 433 

2004 5182 1875 33 441 

2005 5346 1931 36 462 

2006 5385 1961 37 468 

2007 5380 2013 42 480 
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