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עמיות יהודית: מושג במלכודת 
נגה כוכבי

תקציר

הכלה  היהודי,  בעולם  גומלין  יחסי  ישראל"  "כלל  העברי  המושג  משקף  שנים  אלפי  במשך 
מודגשת  זה  במושג  גם   ,Jewish peoplehood היהודי־אמריקאי  ברעיון  כמו  הדדית.  וערבות 
ההשתייכות לעם ישראל. אלא שיש להבחין בין המושג "כלל ישראל" העברי והמסורתי ובין רעו 
הלועזי והפרוגרסיבי, המתורגם ל"עמיות יהודית". ההמרה לעברית טשטשה מעט את המקור, 
אך לא ביטלה את ההשפעות שדבקו בו כשנוצר והתעצב בתרבות מארחת. בתהליך עיצוב זה, 
שראשיתו בשנות השלושים של המאה העשרים, והוא מבוסס על מינוח סוציולוגי ואוריינטציה 
תרבותית, הלכה והתגבשה "מהפכת העמיות". מהפכה זו, שהתפתחה בהדרגה איטית ולכן קשה 
במבט ראשון לזהותה כמהפכה, נוצרה כתגובת נגד לחילון הנרחב של יהדות ארצות הברית, 
למודרנה ולהתבוללות, מתוך רצון לחפש מכנה יהודי משותף שאינו דתי. היא מוצגת בבהירות 
ב"מניפסט" שלה – הספר "היהדות כציביליזציה", שפרסם מרדכי קפלן בשנת 1934 ונעשה רב־
מכר, התפרסם במהדורות רבות ותרם תרומה נכבדה לדיון על יהדות זמננו. למהפכה זו יש גם 

תנועה משלה: תנועת ההתחדשות היהודית, השואבת השראה מן הזרם הרקונסטרוקציוני. 
מסוף שנות השבעים של המאה העשרים, כשהגיע רעיון העמיות לישראל, ובייחוד לאחר 
רצח יצחק רבין, הלכו והתרבו פעולותיה ומרכזיה של התנועה האמריקאית בישראל, ובד בבד 
הלכה והתגבשה תפיסת העמיות היהודית בשלוש פרדיגמות שמאתגרות את גבולות היהדות: 
אוניברסליזם, אקטיביזם והתחדשות יהודית. אלא שמסר ההכלה הכמעט גורפת שמשדרות 
פרדיגמות אלו, וכן הקודים הזרים שיובאו לישראל והפוליטיזציה של יחסי ישראל והתפוצות, 
העמיות  רעיון  התגבשות  תהליך  את  מאיר  זה  מאמר  למלכודת.  העמיות  רעיון  את  הכניסו 
דרכים  על  לדיון  יסודות  ומניח  פיתוחו  המשך  את  שמעכבות  הסיבות  את  מתאר  היהודית, 

לצמצום הפער בין המושג "כלל ישראל" למושג "עמיות יהודית".
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מבוא

והוא  והתפוצות,  ישראל  ביחסי  המטפלים  של  בשיח  בעיקר  רווח  יהודית"  "עמיות  המושג 
מיובא ממערכת מושגים שנוצרה מחוץ לישראל. כמילים רבות אחרות, גם המושג "עמיות" 
נתון לחסדי הזמן והמקום. חלק מגווניו התקבעו ואילו אחרים דהו, אולי כדי לשוב ולתבוע 
את מקומם בנסיבות המתאימות. בתוך כך עומעם זוהרו של המושג "כלל ישראל", והוא ירד 
מגדולתו לטובת תפיסה שהתעצבה מחוץ למדינת ישראל. טענות אלו עומדות למבחן בדיון 
על הביטוי העברי "עמיות יהודית" ועל רעו הלועזי – Jewish peoplehood. "עמיות" היא 
על  מעידות  השונות  משמעויותיה  ההיסטוריים.  במקורות  רווחת  ובלתי  ישנה  עברית  מילה 
השפעה גרמנית ואמריקאית, והן התגלגלו במסורת היהודית, בתנועה הציונית וביהדות ארצות 
peoplehood, שהותאמה לתפיסת הציבוריות  גם במילה  ניכר  הברית. תהליך של השתנות 
נפגשו במחצית השנייה של  והלועזי,  יהודית. שני המסלולים, העברי  לא  היהודית במדינה 
על  אור  לשפוך  זה  נפרץ. מטרת מאמר  חזון  לכדי  הבשיל  לא  המפגש  אך  העשרים,  המאה 

התפתחות המושג ועל מלכודת השפה הזרה שבה נקבע לראשונה.

"עמיות" במקורות ישראל ההיסטוריים

העקבות ההיסטוריים של המילה "עמיות" במקורות העבריים ניכרים בעיקר מן המאה ה־19 
צביונה  פנימיות.  סתירות  על  ואף  שונים  שימושים  על  מלמדת  אחריהם  ההתחקות  ואילך. 
של המילה מסורתי כשהיא נובעת מן המקורות העבריים הקדומים, אך הוא פורץ גדר כאשר 
מקורותיה לועזיים. כמו כן, היא משקפת גישה מכילה שיש בה מקום לכל אדם המזהה את 
החוגים  את  מעליה  מרחיקה  היא  להלכה  הליברלית  התייחסותה  בשל  אולם  כיהודי,  עצמו 
"עם הארץ",1  "עמיות" מלשון  יותר. אלה האחרונים השתמשו במילה  היהודיים השמרניים 
כלומר ּבּורות תורנית והלכתית, ואילו לתיאור יחסי גומלין בעם וערבות הדדית הם השתמשו 
במושג הוותיק "כלל ישראל", ולא היה להם צורך להמציא מושג חדש. לא כך הוא בהגות 
 Volkstum המילה  מגרמניה.2  ובייחוד  מאירופה,  העמיות  רעיון  את  קלטה  היא  הציונית: 

ראו לדוגמה: לוין, 1916, עמ' 44; אבן אודם, 1955, עמ' 1108–1109.  1
על השפעת המחשבה הגרמנית בהגדרת מושגי היסוד "עם", "אומה" ו"מולדת" בתנועה הציונית, ראו:   2

וסרמן, 2007, עמ' 13.
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הייתה שכיחה למדי בעיתונות היהודית־גרמנית בשנות העשרים והשלושים. היא שירתה את 
פשוט  באופן  נעשתה  המשמעויות  שתי  בין  וההבחנה  לשלילה,  הן  לחיוב  הן  גרמניה  יהודי 
 3,)deutschen Volkstum( "למדי: כשההקשר היה אנטישמי הופיע הביטוי "עמיות גרמנית
 4.)jüdisches/jüdischen Volkstum( "וכשההקשר היה ציוני הופיע הביטוי "עמיות יהודית

הציונית  בספרות  זו  מדגים השפעה  ב־1947  לאור  ויצא  מגרמנית  בספר שתורגם  מאמר 
כדשן  "יהודי המערב  סוגיית  את  )1876–1944(,5 העלה  קלָורי  הספר, משה  העברית. מחבר 
התרבות" וגילה יחס פייסני כלפי ההתבוללות בגרמניה. לדעתו, ליהדות גרמניה היה תפקיד 
חיוני בתנועה הציונית משום שההשפעה הגרמנית תמכה ב"התחדשות" ואף יותר מכך: "מי 
שהיא  בין  הקונספסיונאלית,  יהדות־המערב  של  הרחבה  פירושה  אין  ההתבוללות  אם  יודע 
פולחנית ובין שהיא ליבראלית, לימי עמיות יהודית".6 אומנם באופן כללי העדיפה התנועה 
הציונית את ההשפעה הסוציאליסטית ממזרח אירופה, והסתייגה מגילויי בורגנות הבילדונג,7 
המילה  ברצון.  התקבלה  הגרמנית  ההשפעה  לציונות,  המגויסת  בעמיות  מדובר  כשהיה  אך 
"עמיות" בחיבורים ציוניים עבריים כיוונה לאותה מטרה גם כשנכתבה מנקודת מבט דתית, 
כמו זו של הסופר והמורה יצחק דמיאל שווייגר )1892–1972(: "ייחודו של ישראל, יחידּות־
יחודו היא בעצם אופיה של העמיות שלו ]...[ ועל זה עומד במרוכז יהושע במשא החגיגי שלו 

באסיפת "כל שבטי ישראל" עם התנחלותם הראשונה בארצו של ישראל".8 
משימה!  משמעותו  ישראל  "כי   – משותפת  שליחות  ביטאה  הציוניים  בניסוחים  עמיות 
ישראל משמעותו התחייבות!"9 – וביטאה את שלילת הגלות. את הרקע ההיסטורי לשלילת 
הגלות אפשר לנתח באמצעות דפוס שחוזר על עצמו בתולדות ישראל: ניסיון להכפיף את 
האמנציפציה  למשל  הייתה  כזו  הרב־ממדי.  לצביונה  מענה  נותנת  שאינה  למסגרת  היהדות 

 Hans Münzer, "Die antisemitische Welle in ווכנפוסט":  "יודישה  היהודי  בשבועון  למשל   3
.Oesterreich", Jüdische Wochenpost, 23 März 1934, s. 4

 "Zum neuen Iahre", וולקסבלאט":  "יודישס  למשל במודעה של המועצה הציונית בעיתון היהודי   4
.Jüdisches Volksblatt, 14 September 1928, s. 1

חינוכית  לעבודה  התמסר  רבות  שנים  ובמשך  "דבר",  העיתון  של  הגרמנית  ההוצאה  עורך  היה  הוא   5
וציונית. ספרו תורגם מגרמנית.

קלָורי, 1947, עמ' 192.  6
הבילדונג הוא מושג גרמני שמשקף תהליך של התחנכות הומנית וליברלית ושל רכישת השכלה בתוך   7
תרבות נאורה. הבילדונג שזוהה עם הבורגנות של מרכז אירופה הוליד את הביטוי "בורגנות הבילדונג" 

.)Bildungsbürgertum(
דמיאל, 1957, עמ' 17.   8

שם, עמ' 24.  9
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באירופה. בראשית המהפכה הצרפתית )אוגוסט 1789( התכנסה האספה הלאומית בפריז כדי 
לאשר את "ההכרזה על זכויות האדם והאזרח" ולקבוע את הזכויות האזרחיות של היהודים. 
)Tonnerre(, ממבקשי המונרכיה החוקתית בארצו, הבהיר: "יש לשלול  הרוזן קלרמון טונר 
הכל מן היהודים בתורת אומה: יש לתת להם הכל בתורת יחידים ]...[ אין להתיר שהיהודים 
יהוו גוף מדיני, או מעמד במדינה".10 ההתייחסות ליהדות כאל דת וביטול שאיפותיה הלאומיות 
שבו והשתקפו גם ב"סנהדרין של פריז", יוזמת נפוליאון בשנת 1806. רמיסת מעמד היהדות 
כעם נעשתה בשם השוואת הזכויות האזרחיות וביצרה את היסוד האנטישמי של האמנציפציה 
באירופה. בספרו "מדינת היהודים" עמד הרצל על כישלון ההשתלבות של היהודים בארצות 
את  חושב  "אינני  האמנציפציה:  שהכתיבה  היהודית  הלאומיות  שלילת  נגד  ויצא  השונות 
שאלת היהודים לא לסוציאלית ולא לדתית, אף אם היא מתגוונת כך או אחרת. זו היא שאלה 

לאומית",11 הוא הדגיש, "עם אנחנו".12 
ההתפכחות מן האמנציפציה, וכן השפעת "אביב העמים" של מחצית המאה ה־19, הכשירו 
פרסם  ב־1882  הגלות.  "עם" בהתאם לשלילת  המושג  לתפיסת  הציונית  בתנועה  הדרך  את 
יהודה לייב פינסקר בברלין את "אוטואמנציפציה". חיבורו הופץ בארץ בגרסאות שונות ולא 
בכולן תורגמה המילה הגרמנית Volkstümlichkeit 13 לעמיות, אך בכל הגרסאות היה ברור 
שאין תקנה לחיים משותפים של עם ללא ארצו.14 בגרסת תרגום שהתפרסמה באסופת מאמרים 
ב־1956 תורגמה המילה הגרמנית ל"עמיות",15 והתלוותה לה אותה משמעות ציונית: "בשביל 
לאומיות יהודית חסרים היהודים עמיות אופיינית ידועה, הטבועה בכל אומה אחרת ומותנה 
על ידי ֶשבת יחד בתחום מדינה אחד. עמיות זו, מן הטבעי שלא יכלה להתפתח בפזורה".16 
לזכות  היה  מי שעתיד  על  בביקורתו  ישורון קשת,  ומבקר הספרות  הגדיל לעשות המשורר 

מאהלר, 1952, עמ' 132.  10
 Herzl, :ראו ;"Sie ist eine nationale Frage" :ראו: הרצל, 1978, עמ' 14–15. במקור בגרמנית נכתב  11

.1933, p. 13
 ,Volk לאורך הטקסט יש הטיות שונות של המילה ."Wir sind ein Volk" :)שם. ובמקור בגרמנית )שם  12
כגון "תנועה עממית" )Volksbewegung, p. 86( או "קהילת עם" )Volksgemeinschaft, p. 93(, והיא 

 .)Nation, p. 101( "מובחנת מן המושג "לאום
למילה זו אין תרגום מדויק בעברית. בין הצעות התרגום שאספתי מדוברי גרמנית בזמננו היו: עממיות,   13

פופולריות, עמיות, עמיותיות, אומתיות.
"שמציאותה  ונאמר  לאומית"  ל"מהות  הגרמנית  המילה  תורגמה  שם   .59 עמ'   ,1935 פינסקר,  ראו:   14

אפשרית רק בהיות אישי העם חיים יחד במדינה אחת". 
.Pinsker, 1903, p. 8 :ראו ;Volkstümlichkeit :במקור  15

ראו: פינסקר, 1956, עמ' 108.   16
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"יש  יהודי אחד:  יותר מעם  נובל לספרות שנים ספורות אחר כך. מבחינת קשת היה  בפרס 
משהו טראגי בדמותו של ש"י עגנון כסופר ]...[ הוא משורר שאין לו ציבור של ממש )בהיקף 
בדור שעבר".17 במבט  בגליציה  היהודי  זה העם  עגנון,  יצא  ]...[ העם שמתוכו  עמיּות(  של 
לאחור קל לראות שהכפפת המושג "עמיות" לשלילת הגלות וזיהויו עם הרעיון הציוני לא 
 Jewish האריכו ימים. כפי שנראה בהמשך המאמר, נסיגת שלילת הגלות פינתה מקום למושג

peoplehood, הלוא היא העמיות היהודית שהתעצבה באמריקה.

 Jewish Peoplehoodל־ Peoplehoodהמעבר מ־

מושגים וערכים, ובהם גם אלו המכונים "אוניברסליים", מתפרשים בהקשר התרבותי שלהם. 
peoplehood ועל מושגי היסוד הקשורים לו.  לקביעה זו יש משנה תוקף בדיון על המושג 
באמריקה.   people המילה  של  מזו  לחלוטין  שונה  באווירה  ספוגה  בעברית  "ַעם"  המילה 
יכול  אינו   Jewish peoplehood המושג  של  המשמעות  מלוא  את  להבין  המבקש  לפיכך, 
להסתפק בתרגום מילולי שלו. המטען של צמד מילים זה כולל מרכיבים אמריקאיים מובהקים, 
 Big Tentשעל כמה מהם כבר עמד נועם פיאנקו:18 נאום גטיסבורג,19 רוח החוקה,20 רעיון ה־
שהשפיע על יהדות מכילה )inclusive Jewishness(,21 ואפילו נימת ההדרה המופיעה חדשות 

 .you people לבקרים בביטוי
המאה  הראשונה של  במחצית  הברית  ארצות  יהודי  ידי  על  אומץ   peoplehood המושג 
העשרים, אך באוכלוסייה הלא יהודית הוא הופיע לפני כן. בספרות האמריקאית במאה ה־19, 
סולידרית  משמעות  היה  הזה  למושג  האזרחים,  למלחמת  קשורה  שהייתה  בכתיבה  ובייחוד 

ראו: קשת, 1958, עמ' 220.  17
.Pianko, 2015 :ראו  18

הכוונה לנאומו של לינקולן בבית הקברות הצבאי בגטיסברג שבפנסילבניה ב־19 בנובמבר 1863. הנאום   19
נישא בעיצומה של מלחמת האזרחים, בתום אחד הקרבות שהובילו להכרעה, וצרב בתודעה האמריקאית 
 and that government of the people, by the people, for the people, shall not" :את המשפט

."perish from the earth
."We the people of the United States" :החוקה האמריקאית נפתחת במילים  20

על גישת ה־Big Tent ביהדות, שמקורה בימי הנשיא רוזוולט וה"ניו דיל", יש חומר רב; ראו לדוגמה:   21
.Brown and Galperin, 2009, p. 168
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היא המבחן לעמיות".22 באותה חברת  ריבונות, אשר  "לא תתקיים מדינה ללא  ופטריוטית: 
מהגרים ובין בני המקום, זו הייתה עמיות מדירה ובעלת סייגים של דת, תרבות, מוצא וצבע 
עור: "הוי, 'תם פרחחים קטנים של עמיות23 ללא אל", נכתב בסיפור Ku Klux, שמשקף את 
רוח התקופה.24 את סוג העמיות הזה יתאר לימים הסוציולוג היהודי־אמריקאי, מילטון גורדון, 

 25.)folk society( "כ"חברה עממית
במאה העשרים חלה תמורה בהקשרים שבהם הופיעה המילה בארצות הברית, ומעמיות 
מדירה היא הפכה לעמיות רב־תרבותית. בין הגורמים לתמורה הזאת היו חשיפת הפרשנות 
והתנגדות  ההיתוך"  "כור  רעיון  התפשטות   ,)Volkstum( הגרמנית  העמיות  של  המזוויעה 
גורמים אלו עמדו בלב סדר היום של  ואחרים.26  יהודים  ומפלה כלפי שחורים,  גזעני  ליחס 
נקודת מבט  ומהם צמחה שותפותם הבכירה בתהליך מרתק: השתת  רבים מיהודי אמריקה, 
שונות  קבוצות  על  שלו  פייסנית  והחלה  "עמיות",  המושג  על  סוציולוגית־אנתרופולוגית 

בחברה האמריקאית.27 
צירוף ה־Jewish ל־peoplehood היה ביטוי מוקדם של מגמה זו, והוא ביטא את האתגר 
גיסא,  מחד  הזדמנויות  עתירת  רב־תרבותית  בחברה  השתלבות  אמריקה:  יהודי  של  הגדול 
ושמירה על הייחודיות היהודית מאידך גיסא. סמוך לראש השנה 1932 נשמעו מפיו של סטפן 
וייז )1874–1949(, שבאותם ימים פעל למען הקמת הקונגרס היהודי העולמי,28 דברים נוקבים. 
על רקע התבטאות אנטישמית יצא אז הרב הרפורמי נגד מי שהעז לדרוש מאחיו "לוותר על 

ראו: Bokum, 1863, p. 55 )התרגום שלי כאן ולהלן(. בוקום היגר מגרמניה לארצות הברית כשהיה כבן   22
21 שנים, ותקופה מסוימת היה כומר. לאחר בריחתו במלחמת האזרחים מן הדרום לצפון, היה עורך, 
סופר ומרצה ללשון ולספרות גרמנית באוניברסיטת פילדלפיה. נראה שאת המושג peoplehood שאל 

.Volkstum מן המקור הגרמני
.peoplehood :במקור  23

.Pomeroy, 1871, p. 87 :ראו  24
.Gordon, 1967, p. 23 :ראו  25

)The Crisis(, הקורא ליהודים  ראו למשל את מאמר המערכת בשבועון היהודי־אמריקאי "המשבר"   26
 "We Must Stand Together", The Crisis, January :ולשחורים להתלכד נגד דיכוי גזעני באמריקה

.29, 1939
תקצר היריעה מפירוט הפרסומים של חוקרים והוגי דעות יהודים באמריקה שדנים על "עמיות אתנית",   27
 Gordon, 1967, לדוגמה:  ראו  ועוד.  עמיות"  של  "הבניה  מנוניטים",  של  "עמיות  נוצרית",  "עמיות 

.pp. 24, 28, 53, 58, 70; Hertzler, 1971, p. 20; Gerber, 1977, p. 119
הקונגרס היהודי העולמי נוסד ב־1936, אך קדמו לו כנסי הכנה בשנות השלושים המוקדמות.   28
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עמיותם ואמונתם".29 באותה הזדמנות גם הוכיח בחריפות יהודים שהם "מתבוללים פחדנים",30 
ואת כל מי שאינו מבין את הקשר בין שמירה על זהות יהודית ובין בשורת עם ישראל לעולם 
 ,"Gospel of social justice" בתחום הצדק החברתי. למרבה האירוניה השתמש וייז במילים 
ובכך נקט לשון נוצרית. רבני היהדות הפרוגרסיבית באמריקה לא הקפידו על ההלכה כעמיתיהם 
אנדרו  הרפורמי  הרב  מעיניהם.  נעלמה  לא  הדת  דחיקת  של  המשמעות  אך  האורתודוקסים, 
חלוצי   31."religious peoplehood" לשמר  במפורש  ביקש   )1977–1913( פלדמן   אברהם 
העבירו  העשרים  המאה  של  והארבעים  השלושים  בשנות  שפעלו   Jewish peoplehoodה־
מסרים סותרים על משמעות המושג. יחסם להלכה היה מגוון, ומסורת ושמירת מצוות הופיעו 
בדבריהם בדרכים שונות. בה בעת השפעת גישת ה־Big Tent, הבלטת היהדות כתרבות ואימוץ 

ביטויים נוצריים יצרו תפיסת עמיות אמריקאית שאינה מתאימה לכל שדרות העם. 

Jewish Peoplehoodמרדכי קפלן וה־

בדומה לאברהם גייגר, אבי התנועה הרפורמית, ולזכריה פרנקל, אבי התנועה הקונסרבטיבית, 
נחשב גם מרדכי קפלן לאב הרוחני של תנועה שהפכה לזרם דתי. קפלן נמנה על המנהיגים 
עם  עמדו  הגותו  בלב  העשרים.  במאה  הברית  ארצות  ביהדות  ביותר  המשפיעים  הרוחניים 
להרחיק  ביקש  ולא  במסורת  העמיק  הוא  וכרב  מצוות  שומר  כיהודי  דתית.  ותרבות  ישראל 
הזרמים  מתופעת  הסתייג  ולכן  ולליכודו,  העם  לאחדות  היו  פניו  אדרבה,  שומריה.32  את 
)denominations(.33 אלא שאפילו קפלן, שיצר משנה סדורה רחבה ומכילה, נפל אל מלכודת 

הצמצום, וממשיכיו המשיכו ליפול בה אף ביתר שאת. 
היהודית  לתרבות  הותאמה  העשירה  והגותו  אמריקאי,  מלכתחילה  היה  שלו  היעד  קהל 
האמריקאית־פרוגרסיבית. עדות לכך נמצאת בספרו הידוע "יהדות כציביליזציה: לקראת בנייה 

.Wise, 1932, p. 32 :ראו ;"to give up their peoplehood and their faith" :במקור  29
שם.  30

הוא דיבר על כך בהתוועדות רבנים רפורמים )Central Conference of American Rabbis( ב־12   31
 "Rabbis Adopt Seven-Point אמריקאי:  יהודי  ביומון  מערכת  במאמר  צוטטו  דבריו   .1934 ביוני 
הידיעות  וב"סוכנות   ,Peace Plan", Jewish Daily Bulletin, XI, No. 2870 )June 13, 1934(

היהודית" )JTA – Jewish Telegraphic Agency( באותו יום.
.Kaplan, 1970, p. 81 :ראו  32

ראו: שם, עמ' 12.   33
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חדשה של חיים יהודיים־אמריקאיים".34 קפלן הניח את היסודות שהקלו על ממשיכיו לגבש 
תפילה,35  סידור  בעל  דתי  כזרם   )Reconstructionism( הרקונסטרוקציוניסטית  התנועה  את 
בתי מדרש ומסלול הכשרה רבנית משלו. בתנועה הזאת, שידועה בעברית כ"יהדות מתחדשת", 
שגשגה השאיפה להיפטר מחלקים מסוימים במסורת ולהמירם במה שנראה רלוונטי יותר למקום 
ולזמן. בתוך כך המליץ קפלן לעצב את חג החנוכה עם סממנים של חג המולד הנהוג בחברת 
 ,)2001–1906(  הרוב באמריקה.36 באותו קו המשיכו רבים בתנועה ובראשם עירא אייזנשטיין 
יורק  בניו  שהתקיים  הרקונסטרוקציוניסטי  בכנס  התנועה.  כמנהיג  ויורשו  חתנו   תלמידו, 
ב־26–28 ביוני 1942 התייחס אייזנשטיין לשמירת השבת: "אם אנו מצפים ממוזיקאים יהודים 
ליצור מוזיקה יהודית למעננו, לא נוכל לבקש מהם להתייחס לנגינה בשבת כאל חילול הקודש".37 
אתגר  והחילון  המודרניזציה  תהליכי  הציבו  העשרים  המאה  של  הראשונים  בעשורים 
יהדות אמריקה. עזיבת הדת והתשוקה להשתלב בחברה  גדול בפני המנהיגות הרוחנית של 
הועלו  אלו  בנסיבות  הקהילה.  ממוסדות  להתרחק  ועודדו  להתבוללות  דחפו  האמריקאית 
הצעות לשרטט מרחב זהות שיתאים לאורח החיים החדש, ומהן נולדה קריאת קפלן להבניה 
רעיון  להנחלת  גם  ובהמשך  מתפתחת,  כתרבות  ראייתה  באמצעות  היהדות  של   מחודשת 
בהפיכתו  החיה  הרוח  היה  אך  הזה,  הרעיון  את  המציא  לא  קפלן   .Jewish peoplehoodה־

ליסוד מכונן במחשבה היהודית־אמריקאית.38 
באותו כנס שהוזכר לעיל נוסחה החלטה מוצהרת על השימוש במילה peoplehood.39 כנס 
זה עסק בצביון החיים היהודיים באמריקה, ובו חיפשו ראש התנועה קפלן ושאר המשתתפים 
למצוא  הצורך  הוצג  קפלן  הרצאת  בעקבות  שהתקיים  הראשון  בדיון  חדשה".  "פלטפורמה 
תחליף למילה nationhood 40 והוצעו כמה רעיונות. אף אחד מן המשתתפים לא העלה את 
האפשרות להימנע מן הכניסה למלכודת הלועזית, ואיש מהם לא ביקש להטות את הדיון אל 
מחשבת ישראל ולייחס את "הפלטפורמה החדשה" למושג הסולידרי והמלכד "כלל ישראל". 

.Kaplan, 1957 :ראו  34
הסידור שחיבר קפלן הועלה על המוקד על פי החלטת מאתיים רבנים בניו יורק; ראו: "חרם על מחבר   35

סידור תפילה מתוקן", המשקיף, 15 ביוני 1945.
.Kaplan, 1957, p. 451 :ראו  36

.Kohn, 1942, p.20 :ראו  37
 .Kaplan, 1949, pp. 63, 168 :ראו שם. וראו גם  38

באוקטובר  ב־2  שפורסמו   The Reconstructionist הביטאון  של  בגיליונות  לקרוא  אפשר  הכנס  על   39
1942 וב־27 בנובמבר באותה שנה. 

.Kohn, 1942, p. 17 :ראו  40
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חתר  אמריקאית",41  "המצאה  אותו  כינה  ושפיאנקו   ,peoplehood שהתקבל,  התחליף 
היהודית־ התרבות  גבולות  בתוך  אותה  צמצם  הוא  למעשה  אך  הפלטפורמה,  להרחבת 
אמריקאית בשל התחככות בין שלושה כוחות: תהליכי חילון מתקדמים, השתלבות נלהבת 
בחברה האמריקאית ותמיכה בתנועה הציונית. מן המפגש הייחודי הזה נולד צורך כפול: זיהוי 
אזרח  בין  והבחנה  בעידן שבו מתערערת הסמכות ההלכתית,  היהודי  המכנה המשותף לעם 
נאמן לאמריקה ובין בן נאמן לעם ישראל. המונח העברי "כלל ישראל" היה מזוהה עם העולם 
 statehoodהמסורתי הישן ולכן לא נתפס כמתאים בעיני המחדשים. גם המילים הנגזרות מ־
ומ־nationhood כבר לא התאימו לעולם היהודי, והן הקשו על יהודי ארצות הברית לנוכח 
 statehood הייתה:  המביכה  השאלה  ישראל.  לארץ  בעלייה  ליישמן  הציונית  התביעה 

ו־ nationhood של איזו ישות – אמריקה או המדינה היהודית שבדרך? 
קפלן עצמו ציין בהקדמתו ל"יהדות כציביליזציה" )במהדורה שהתפרסמה לאחר הקמת מדינת 
ישראל( שהמילה peoplehood היא זו שסיפקה את הבידול הנדרש.42 באותה נקודת זמן היא ענתה 
על שני הצרכים: אי־חיוב הדתיות ושמירה על חופש הבחירה האזרחי. יתר על כן, היא הסיטה את 
מרכז הכובד מדרישת המונופול של המדינה היהודית אל ההשתייכות לעם היהודי ואל האחריות 
כלפיו. הבחירה ב־peoplehood הייתה אמורה לטפל במי שהאשים את יהודי אמריקה ב"נאמנות 
כפולה". היא "התירה" ליהודי ארצות הברית להעמיק את השתלבותם בחברה האמריקאית מצד 
במבחן  להשתתף  שלא  להם  אפשרה  גם  והיא  שני,  מצד  הציוני  למפעל  נאמנות  ולגלות  אחד 
הריבונות היהודית בארץ ישראל אך בה בעת לנקוט עמדה כלפי צביונה. אחד הביטויים המובהקים 
לכך נמצא בנאום המכונן "חובתנו כאמריקאים, אחריותנו כיהודים" של השופט היהודי־אמריקאי 

רֹוְסָקאּוֵאר )1877–1971(, שבעקבות השואה נטש את התנגדותו למפעל הציוני:  ג'וזף ּפְ

מעולם לא הייתה לנו, לא יכולה להיות לנו ולא תהיה לנו שום נאמנות פוליטית מלבד 
היוצא  והפועל  זו,  יסוד  הנחת  דורשת שנתחיל עם  לאמריקה שלנו. חשיבה צלולה 
פוליטית  מסכיזופרניה  סובלים  אינם  אמריקה  שיהודי  לאנטישמים  לומר  הוא  שלה 
]...[ ברוח של אחווה מוטל עלינו לעזור למדינה החדשה ]ישראל[ להיעשות מדינה 

דמוקרטית באמת.43 

.Pianko, 2015 :ראו ;Jewish Peoplehood: An American Innovation :זהו גם שם ספרו של פיאנקו  41
.Kaplan, 1957, p. ix :ראו  42

הוא נשא את הנאום באספה ה־41 של הוועד היהודי האמריקאי, כשכיהן כנשיא הוועד. נוסח הנאום   43
.Proskauer, 1948 :המלא )מ־18 בינואר 1948( חולק לציבור; ראו
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את  שתיאר  ברנדייס,  לואי  השופט  ובהם  אמריקה,  מציוני  רבים  של  לגישתם  תאמו  דבריו 
היהודים כ"עם עתיק" ש"חלה עליו חובה של לאומיות יהודית".44 

ציוני אמריקה תמכו בציונות כחלק מתודעת ה־peoplehood שלהם, תודעה שלא בהכרח 
חפפה למושג "לאומיות". הם תמכו בה כיהודים, אך לא פחות מכך גם מתוקף היותם אזרחים 
ובין  עמיות  בין  ההבחנה  חשיבות  את  הבין  לכול".45 קפלן  וצדק  "חירות  שוחרי  אמריקאים 
לאומיות ציונית בעיני יהודים אמריקאים רבים, אך בעצמו כבעל תודעה ציונית לא היה שותף 
לדיסוננס הזה. הוא הפגין זאת כבר בהגותו המוקדמת באמצעות הביקורת שמתח על התנועה 
הרפורמית,46 ושב וחזר על כך גם לאחר מכן. "בנייה מחדש של ארץ ישראל כמרכז היצירה 
של היהדות"47 הייתה לדעתו תנאי להמשכיות החיים היהודיים באמריקה. נטייתו אל היהדות 
כתרבות ואל הציונות הרוחנית, המזוהות עם קודמו אחד העם, ובהדגשים שונים גם עם שמעון 
ראבידוביץ )1896–1957(,48 הצעיר ממנו, הייתה מרכזית בתפיסת העמיות שלו. בֵשֹיבתו אף 
חי בישראל תקופה מסוימת לפני ששב לאמריקה. כרבים מציוני אמריקה אף הוא חלם על 
היהודי.  בעולם  מופת מעוררת השראה  ותקיים חברת  לכוח משמר  יהודית שתהפוך  מדינה 
היהודי־אמריקאי  ביטוייו העיקריים של החלום  בין שני  ובלט ההבדל  במרוצת השנים הלך 
לביקורת  ומקור  אחד,  מצד  חייה  אורחות  ובטיפוח  הארץ  בבניין  לשותפות  מוטיבציה  הזה: 

חריפה על ישראל מצד שני.

Jewish Peoplehoodשלוש פרדיגמות בתפיסת ה־

ג'וזף  הורנצ'יק,  גבריאל  וולף,  הכהן  חגית  גלפרין,  מישה  ובהם  זמננו,  בני  והוגים  חוקרים 
 Jewish טלושקין ואחרים, מסמיכים את העמיות היהודית למושג "כלל ישראל". אלא שהמושג

.Hertzberg, 1997, p. 517 :ראו  44
.)Pledge of Allegiance( מתוך שבועת הנאמנות האמריקאית  45

הרפורמית  התנועה  שניסחה  פיטסבורג"  ל"מצע  התייחס  בביקורתו   .Kaplan, 1957, p. 102 ראו:   46
ב־1885, ובו נאמר בין היתר ש"כבר איננו רואים את עצמנו כאומה אלא כקהילה דתית". תגובת קפלן 
יש  להישרדותו".  כחיונית  היהודי  העם  לאומיות  אל  מתייחסת  אינה  "הרפורמיות  הייתה:  זה  למצע 

להעיר שהתנועה הרפורמית התנערה ממצע זה לאחר עליית הנאצים לשלטון.
.Kaplan, 1949, p. 36 :ראו  47

על משנתו של ראבידוביץ אפשר ללמוד מספרו "בבל וירושלים" )ראבידוביץ, 1957(. אחת הנקודות   48
החשובות במשנתו היא תמיכתו בקיום חיים יהודיים עשירים הן בגולה הן בארץ ישראל.
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peoplehood מייצג יצירה מקומית ובעלת קודים לשוניים שאין לנתקם מן הפוליטיקה של 
החברה המארחת, שכן ערכי השלום, הדמוקרטיה וזכויות האדם התעצבו בה מתוך התמזגות 
הזהות היהודית ומקורותיה עם החוויה האמריקאית. יהודי אמריקה היו חלק מן המאבק של 
התנועה לזכויות האזרח, חלק מתרבות המחאה של "ילדי הפרחים" וחלק מן הקוסמופוליטיות 
פרשנות  הגו  הם  הללו  התופעות  בהשראת  היודו־נוצרית.  התרבות  ושל  מהגרים  חברת  של 
ובעיתונות,  בקולנוע  ובאומנות,  בספרות  ומורשתם  זהותם  מקורות  של  ומחדשת  יצירתית 
שלוש  והתגבשו  עלו  הזאת  הפרשנות  מן  התפילה.  ובסגנון  ישראל  במועדי  החיים,  בטקסי 

פרדיגמות מרכזיות של המושג "עמיות" בצביון אמריקאי. 

 )Jewish Renewal( א. התחדשות יהודית
תנועת ההתחדשות היהודית נולדה ב"תרבות הנגד" האמריקאית של שנות השישים והשבעים, 
והיא ממזגת מסורתיות חסידית עם ערכים של חברה כללית פרוגרסיבית.49 כמו תנועות אחרות, 
לארגון  מחויבות  שונות שאינן  ובמסגרות  מגוונות  ביוזמות  ניכרת  היהודית  גם ההתחדשות 
האדמיניסטרטיבי  הארגון   ,)Aleph( "אלף"  שהגדיר  שההגדרה  נראה  זאת,  עם  בלבד.  אחד 
המרכזי בתנועה, מתאימה לכל יוזמות ההתחדשות היהודית. על פיה מדובר "בהשקפה חוצת 
זרמים השואפת להפיח רוח חיים חדשה ביהדות". בין מייסדי התנועה וממנהיגיה הנחשבים 
עמד  הוא  המאוחרים  ממאמריו  באחד   50.)2014–1924( זלמן שחטר־שלומי  הרב  היה  ביותר 

בקצרה על עיקרי תנועתו: 

ֵמרב  ועם  בהווה  אותם  חווים  שאנו  כפי  הרוחניים  צרכינו  את  למלא  מבקשים  אנו 
המסורת. כדי שזה יקרה עלינו להתאים את האמצעים הטכנו־רוחניים שלנו לדרישות 
ולחשיבה  תקופתנו. אנו מגלים רגישות לפמיניזם, לפוטנציאל האנושי, לאקולוגיה 

כוללת על כדור הארץ.51 

ולמתווה  זו  לגישה  נאמנות  על  שמרו  המאוחרים  היהודית־אמריקאית  ההתחדשות  מופעי 
יי ארתור וסקוב ואחרים  ְרּבַ ששרטטו "ֵרּב זלמן" )זה היה כינויו של שחטר־שלומי(, תלמידו 

מעיון באתר האינטרנט של התנועה )aleph.org( אפשר ללמוד שאותם יסודות תקפים גם בשנות האלפיים.   49
נולד בפולין, בעל השכלה תורנית וכללית, ממייסדי תנועת ההתחדשות היהודית באמריקה וממנהיגיה   50

הבולטים.
.Schachter-Shalomi, 2006 :ראו  51
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ישראל,  במקורות  שעוסק  יהודי  רנסנס  מעין  היא  המתחדשת  היהדות  בעקבותיהם.  שהלכו 
ובה בעת מעלה על נס את ההתקבלות לחברה האמריקאית ואת ההתאמות לחברת הרוב.52 
זו חגיגה של פלורליזם ושל יצירה תרבותית עשירה, המבטאת את ערכיה בדרכים מגוונות: 
מזוהה  האחרונה  זו  פוליטית.  ופעילות  אלטרנטיביים  טקסים  קיום  מוזיקה,  בחבורה,  לימוד 
בדרך כלל עם מחנה השמאל, הן בזירה המקומית הן ביחסה לישראל. דוגמה טיפוסית לכך 
היא ה"קול קורא" של וסקוב לצאת למחאה חריפה נגד הנשיא דונלד טראמפ.53 דוגמה אחרת 
לשני  מדינות  "שתי  של  הרעיון  כלפי  ישראל  במדיניות  התנועה  ראשי  למעורבות  קשורה 
עמים". בתוכנית ההסמכה של רבני התנועה לשנים 2019–2020 מובטח: "בטיולינו ]בישראל[ 
ובפגישותינו נפגוש מערך רחב של יהודים ופלסטינאים".54 תנועת ההתחדשות היהודית יובאה 
לישראל וחלחלה לתרבותה בהדרגה, ובמאה ה־21 כבר אפשר לקבוע שהיא התבססה בארץ 

באמצעות מאות מכונים וארגונים.55

ב. אוניברסליזם
היא  מהן  אחת  שונות.  בצורות   Jewish peoplehoodה־ בתפיסת  נחשפת  זו  פרדיגמה 
הנוצרי  לתרגום  כמוך"  לרעך  "ואהבת  המרת  כגון  יהודיים,  ערכים  של  אוניברסליזציה 
המורחב  ישראל"  "שמע  כגון  מובהקים,  יהודיים  יסודות  של  כמוך";56  לשכנך  "ואהבת 
שפר  גבי  טענו  זה  בהקשר  ישראל.  בתולדות  אירועים  של  ואף  האנושות";57  ל"ושמעי 
הצדדים  מודגשים  שבה  מגמה  מסתמנת  הברית  ארצות  "ביהדות  כי  רוט־טולדנו  והדס 
האוניברסליים של השואה והאנטישמיות, והן מוצגות כתופעות של 'שנאת האחר' הכללית. 

למשל החלשת העברית, "גיור סוציאלי", חופה מעורבת המנוהלת על ידי רב וכומר, ועוד.  52
ראו את ה"קול קורא" של וסקוב שפורסם באתר האינטרנט של התנועה ב־16 בפברואר 2019, ולפיו יש   53
 TRUMP: Kings and Presidents, the Bible & the" :לצאת למחאה חריפה נגד הנשיא דונלד טראמפ
.)https://theshalomcenter.org/trump-kings-and-presidents-bible-constitution( "Constitution

 AOP ]Aleph Ordination Program[ Israel andפורסם באתר התנועה בשנת 2018 תחת הכותרת: ״  54
.)https://aleph.org/belovedland( ״Palestine Program – Beloved Land 2.0

ראו: ראביד, 2013.   55
כך למשל נכתב בספר הדרכה למורים יהודים־אמריקאים: "מה יהודי בערכים יהודיים? זו שאלה שאני   56
שומעת מילדים וממבוגרים. אהוב את שכנך, היה אדיב לכול, אל תגנוב, עֵשה מעשים טובים"; ראו: 

.Starin, 2006, p. 108
נוהג זה מקוָים למשל בבתי כנסת ל"יהדות אוניברסלית", כגון "שים שלום" )Sim Shalom(, ששייכים   57
למטה התנועה בניו יורק )JSLI – Jewish Spiritual Leaders Institute(. הנוסח בשפת המקור הוא: 

."Hear oh Israel, Hear oh Humankind"

https://theshalomcenter.org/trump-kings-and-presidents-bible-constitution
https://aleph.org/belovedland
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השואה,  זיכרון  הבניית  במסגרת  והסובלנות  אדם  בזכויות  פגיעה  כמו  נושאים  בהדגשת 
הצליחו אישים יהודים אמריקנים להעמיק את המודעות של הקהילה היהודית ושל הציבור 
הלא יהודי בארצות הברית לשואה במובנה האוניברסלי".58 צורות אחרות של האוניברסליזם 
מתבטאות בתופעת ההתבוללות ובערפול התשובה לשאלה "מיהו יהודי?". הדמוגרף סרג'ו 

דלה־פרגולה חידד זאת כך: 

 Jewish( יהודית"  "עמיות  של  יותר  חדיש  למונח  להתייחס  רצוי  כי  נראה 
המונח   .)Jewish people( יהודי"  "עם  של  השגרתי  המונח  במקום   )peoplehood
המעודכן הוא פחות מוגדר ותכניו והקשריו פחות חדים, כמתחייב במציאות תרבותית 
של ניידות, אקולטורציה, אקלקטיות, ואף התבוללות עמוקה בקרב שכבות נרחבות 

של האוכלוסייה היהודית בעולם בימינו.59 

נוסף על דוגמאות אלו, יש להזכיר כי בעידן של גלובליזציה ואמנות־מס בין־לאומיות קל יותר 
לקדם פעילות חוצת יבשות. עובדה זו מקנה לאוניברסליזם היהודי־אמריקאי כוח בתחומים 
שונים, ובהם תחומים חינוכיים, חברתיים, עסקיים ופוליטיים. עוד יש לציין שאוניברסליזם 
בתחום העמיות היהודית מתבטא גם ברישום ארגונים יהודיים־אמריקאיים באו"ם60 ובאימוץ 

הפרשנות הפרוגרסיבית של "תיקון עולם" לטובת יהודים ולא יהודים כאחד. 

ג. אקטיביזם
"האקטיביזם של העמיות" של יהודי אמריקה אינו מכונה כך בהכרח, אך בתודעת האומה הוא 
מזוהה עם שלושה עניינים: המערכה למען הקמת מדינת ישראל, המאבק למען יהדות ברית 
המועצות ומעורבות מתמשכת באורחות החיים בארץ. כפי שאפשר לראות בפעילות אזרחית 

שפר ורוט־טולדנו, 2006, עמ' 224.  58
דלה־פרגולה, 2016, עמ' 161.  59

 ,)Jewish Council For Public Affairs( "כגון ארגון "נשות הדסה", "המועצה היהודית לענייני ציבור  60
אלו  ארגונים  ועוד.   )American Jewish World Service( העולמי"  היהודי־אמריקאי  "השירות 
 NGOS which are in consultative status with :ואחרים רשומים באו"ם במעמד מיוחד בקטגוריה

.ECOSOC and/or accredited to the fourth world conference on women
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מקומית61 ובפעילות הומניטרית עולמית,62 האקטיביזם היהודי־אמריקאי עקיב, מתמשך ובא 
לידי ביטוי בפעילותם של ארגונים רבים מאוד שלא אחת שואבים השראה ממקורות ישראל. 
בדומה לפרדיגמות האחרות, גם לאקטיביזם היהודי־אמריקאי יש צורות ביטוי מגוונות ותחומי 
פעילות שונים, ובהם הפגנת נוכחות בישראל וקידום נושאים מגוונים החוצים גבולות, עמים, 
דתות ומגזרים, נושאים כגון זכויות אדם, פציפיזם, סכסוכי גבולות, איכות הסביבה, זכויות 

בעלי חיים ועוד. 

לפעילי ה־Jewish peoplehood בשלוש הפרדיגמות האלה יש טרמינולוגיה טיפוסית שעוצבה 
באמריקה, הכוללת מילים שאי אפשר לתרגמן לעברית מבלי לאבד דקויות שטמונות בהן. 
 Jewish ששורשיו נוצריים, ואת ,lay leaders בין הדוגמאות לכך אפשר למצוא את הביטוי

professionals, ביטוי שמושפע מדיני העבודה בארצות הברית.63 
ובמאמר  נפרד,  למחקר  ראויה  בישראל  האלה  הפרדיגמות  שלוש  של  המורכבת  הנוכחות 
מצומצם זה רק יצוין שהיא השפיעה על ביטויי העמיות בארץ, ובתוך כך גם על ההיבט הפדגוגי 
של העמיות. לאחר שנים של חינוך לעמיות יהודית בעיקר במסגרות בלתי פורמליות, החל גם 
משרד החינוך הישראלי לעסוק בתחום זה. הודות לכך נכתבו בשנת תשע"ט יחידות לימוד על 
הוצע  דיונים,  של  שורה  שכלל  הרחב,  במהלך  הממלכתית.  החינוך  במערכת  והוטמעו  עמיות 
להניח בצד פרדיגמות מגבילות ולהמירן בהתבוננות בעולם היהודי מבעד לשלושה חלונות: עם 
ועולם, עם וארצו, עם ואמתחתו,64 מתוך ההנחה שכך יתאפשר לפנות לחוגים רחבים יותר בעולם 
החלון  הם.  באשר  ישראל  בתי  כל  בין  גומלין  ביחסי  דן  ועולם",  "עם  הראשון,  החלון  היהודי. 
בין  הפוטנציאלי  המתח  ועל  ישראל  לארץ  היהודית  הזיקה  על  דיון  מזמין  וארצו",  "עם  השני, 
ארץ הולדת ובין ארץ מולדת. ולבסוף, החלון השלישי, "עם ואמתחתו", מבטיח עיסוק משמעותי 
בנכסי הרוח ובאוצרות התרבות, אשר בכוחם לעורר השראה בכל תחומי החיים. ההצעה הזאת 
מוצגת בהשתלמויות מורים – כחלק מהכשרת מורים להוראת המקצוע תרבות יהודית־ישראלית – 
ונידונה בהן, אם כי יש לציין שהיא עדיין גולמית, ולכן מחייבת המשך עיון שיטתי וליווי ביקורתי.

דוגמאות היסטוריות לכך יש במאבק למען זכויות השחורים ובהתנגדות למלחמת וייטנאם. דוגמאות   61
מאוחרות יותר אפשר למצוא במאבקים על רקע מגדרי )מעמד הנשים או ציבור הלהט"ב(, על איכות 

הסביבה ועל תמיכה או אי־תמיכה בנשיאי ארצות הברית.
ועוד, שמטפלים בענייני  )HIAS(, "נשות הדסה"  למשל באמצעות ארגונים כגון ה"ג'וינט", "היאס"   62

הצלה, רווחה וחינוך באוכלוסייה יהודית ולא יהודית. 
הכוונה ל־Religious Worker Visa, אשרת עבודה מיוחדת לתושבי חוץ באמריקה.   63

לתיאור "גישת החלונות" ראו: כוכבי, 2019.  64
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רעיון במלכודת

העיסוק במושג שמילולית מתורגם ל"עמיות יהודית" ושמבטא שאיפה לטיפוח שייכות לעם 
הבלתי  בקרב  הרעיון  כלפי  לאדישות  בישראל.  היהודי  הציבור  של  דגל  נעשה  לא  ישראל, 

מודעים לו, או להתנגדות המודעת כלפיו בחוגים שמרניים, יש כמה סיבות:

תחום העמיות היהודית חוצה דיסציפלינות וכך יש ללומדו. מכך יש לנקוט משנה זהירות . 1
בתחום  העוסקים  שמנסחים  זו  בייחוד  אחרת,  או  כזו  מסוימת  לטרמינולוגיה  בהכפפתו 
מנקודת מבט סוציולוגית־אנתרופולוגית או פסיכולוגית. מערכת המושגים האוניברסלית 
של תחומי דעת אלו, כחלק ממדעי החברה, מתייחסת למגוון חברות ותרבויות, והיא עלולה 
ליצור רושם מוטעה כשמשתמשים בה לניתוח העולם היהודי, שחולשתו וכוחו בייחודיותו. 
הדוגמה המרכזית לכך היא התקבעות רעיון יהודי־סוציולוגי שהתווה מרדכי קפלן בספרו 
לו  ונודעה  היהודית"  העמיות  "מניפסט  כאמור  היה  זה  ספר  כציביליזציה".65  "היהדות 
השפעה מכרעת על אימוץ שפת מדעי החברה בדיון על עמיות. אלא שהגדרת היהדות 
כציביליזציה יוצרת אשליה של דמיון מתודי בין היהדות ובין ציביליזציות אחרות, ולכן 
היא ראויה לביקורת. מדוע אשליה? כי היהדות איננה ציביליזציה אלא שילוב בין מגמות 
ממזרח וממערב, המתגוששות על סוגיות שונות הקשורות לתורה, לארץ, לעם ולעולם. 
היהדות כוללת דת, אמונה ותרבות, ובד בבד גם התרחקות מהן; מוצא משותף ובד בבד 
גם מגוון אתני; קבלת גורל משותף ובד בבד גם התכחשות לו. את אלה אי אפשר להכפיף 

למניפסט סוציולוגי שמלכתחילה הופנה לקהל יעד שחי רק בחלק אחד של העולם.
העולם היהודי מאופיין בהשקפות שונות המתחרות זו בזו, והתחזקות של אחת מהן משפיעה . 2

על רעותה, כפי שמודגם היטב במאבק בין הממסד הרבני המוביל את יחסי הדת והמדינה 
בישראל, ובין התנועה הפרוגרסיבית בעלת ההגמוניה בתחום העמיות היהודית. בשני המחנות 
משתמשים בתוכני הדת, אולם סדרי היום שלהם שונים: הממסד הרבני משתמש במקורות 
הדת לקידום השקפה שמרנית ומתבדלת, ואילו הארגונים הפרוגרסיביים משתמשים במקורות 
הדת לקידום ערכים חוצי דתות; השמרנים שחרדים לגבולות הזהות היהודית דבקים במגמת 
"חברת  מגמת  את  ומעדיפים  העולמיות  אל  שואפים  הפרוגרסיבים  ואילו  לגויים",  "אור 

מופת". במצב עניינים כזה קשה מאוד להעלות את רעיון העמיות למדרגת "כלל ישראל". 

בורוביץ' טען שהסוציולוגיה הפכה למדע  יוג'ין   .Kaplan, 1957, pp. 233, 466, 539 לדוגמה:  ראו   65
.Borowitz, 1995, p. 100 :המרכזי שבאמצעותו פירש קפלן את היהדות באופן כללי; ראו
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חזקה על פוליטיזציה של כל מערכת אנושית שתזרע פירוד, וטענה זו תקפה גם בעולם . 3
היהודי. השימוש בכוחות מפלגתיים לקידום אחווה וערבות הדדית הוא דבר והיפוכו. 
לכך יש משנה תוקף אצל פעילי עמיות יהודית בישראל, שכורכים את קירוב הלבבות 
שוחרי  כאשר  פשוטות,  במילים  חברתי־פוליטי.  לחינוך  שאיפות  עם  היהודי  בעולם 
מתקרבים  הם  ישראל,  ממשלת  כלפי  אחר  או  כזה  יחס  מפגינים  וארגוניהם  עמיות 

למחנה אחד בעם ובד בבד מתרחקים ממשנהו.
היהודי . 4 הקיום  לעומת התועלת שמסב עקרון הפלורליזם, הקצנתו מאיימת על עצם 

היהודי  בעולם  הפלורליזם  של  לרדיקליזציה  האחדות.  רעיון  הנחלת  על  ומקשה 
יש שלושה טעמים: א. מאבק נגד הכוח של מוסד הרבנות בישראל; ב. דבקותו של 
הפוסטמודרניזם – את זרעיו אפשר לזהות בין היתר באסכולת פרנקפורט66 – בעולם 
היהודי כספחת, וכפי שאליעזר שביד זיהה את הפוסטמודרניזם עם פוסט־יהדות ותיאר 
אותה כ"הרסנית לגבי כל צורות הזהות היהודית, הן במישור הקיבוצי והן במישור של 
זהות הפרט";67 ג. הסרת מחיצות בין יהדות לנצרות, תופעה שהגיעה גם לישראל, אם כי 
בעוצמה פחותה: באמריקה למשל לפעמים רב וכומר עורכים חופה לזוג מעורב, יהודים 
ונוצרים מתפללים בבתי תפילה משותפים שבהם נוכח איקונין, הגות יהודית מקבלת 
"הסכמות" מאנשי דת נוצרים,68 ועץ האשוח מצטרף בסלון המשפחתי אל ה"מנורה",69 

ואילו בישראל אפשר להצביע על אימוץ פולקלור חג המולד, הסילבסטר והוולנטיין.
השפה שמובילה את תחום העמיות היהודית בזמננו היא אנגלית. לכאורה זהו כורח . 5

מן  מודרים  שכך  אלא  עברית,  דוברי  אינם  התפוצות  מיהודי  רבים  שכן  המציאות, 
השיח ישראלים רבים, נמנעת התפתחות של הרעיון באוריינטציה שאיננה אמריקאית, 
מתחזקת "עמיות של אליטה" על חשבון "עמיות עממית", ומתקבע לימוד יהודי בשפה 

מקור האסכולה במכון למחקר חברתי שנוסד בגרמניה ב־1923. בין האישים הבולטים בה יש להזכיר   66
את מקס הורקהיימר, ולטר בנימין, תאודור אדורנו, הרברט מרקוזה ואחרים. רוב אנשי המכון ופעילותם 
גלו לניו יורק עם עליית הנאציזם ושבו לגרמניה בשנת 1949. הם עסקו בשעתוק ובהרחבה של ההשקפה 
על השפעת אסכולת  הנגזר מכך.  ובדיכוי  והתרבות  אל תחומי החברה  מן הקפיטליזם  המרקסיסטית 
פרנקפורט על תפיסת העמיות היהודית באמריקה, בייחוד לאחר שנות השבעים עם הגברת הפצתם של 
 Mosse, 1989, :פרסומי האסכולה באנגלית, ראוי לכתוב מחקר מעמיק נפרד. לרקע על נושא זה ראו

 .pp. 281–287
שביד, 2001, עמ' 649.  67

 ,)Matthew Fox( לדוגמה, עיבודו של זלמן שחטר־שלומי לספר תהילים קיבל המלצה ממת'יו פוקס  68
 .Schachter-Shalomi, 2014 כומר אמריקאי ידוע. ראו את הכריכה האחורית של

המילה "מנורה" נהגית באמריקה במלעיל, והיא משמשת שם תחליף רווח למילה "חנוכייה".  69
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את  מחליש  זה  מצב  העבריות.  במילים  שמוכמנות  המשמעויות  את  המשבשת  זרה 
הבסיס המשותף של עם ישראל ושל ספר הספרים שבליבו.

אין דין הפזורה היהודית כדין הפזורה האיטלקית, היוונית או כל פזורה אחרת בעולם. . 6
מארחת,  לארץ  אבות  ארץ  שבין  היחסים  במארג  הראשונה  של  והסכמותיה  ויכוחיה 
מובילים  היהודית  העמיות  תחום  שאת  לכך  מרכזית  סיבה  זו  ייחודי.  טיפול  תובעים 
ארגונים רבים ושונים זה מזה. בתמהיל מגוון זה נכללים גופים ממשלתיים כגון משרד 
התפוצות ומשרד החינוך, ארגונים על־ממלכתיים כגון ההסתדרות הציונית העולמית 
והסוכנות היהודית, ושורה ארוכה ביותר של עמותות.70 לפעילות הפילנתרופית שעומדת 
בבסיס העמותות שעוסקות בעמיות יהודית, נלווית תוכחה מתמדת על מדיניות ישראל 
על  אישית  וביקורת  הפרוגרסיביים,  היהודיים  הזרמים  מעמד  ובהם  שונים,  בנושאים 
זר" שמשפיע על  גורמים שונים ל"כסף  גוררת התנגדות של  זו  מנהיגיה.71 התנהלות 
המתרחש בישראל, התנגדות המשתקפת באופן עממי, למשל בכלי התקשורת וברשתות 
החברתיות, אך גם באופן רשמי, כפי שמעידים השינויים שהכניסה ועדת החוקה של 
הכנסת לתקנות העמותות.72 היעדר שיח ציבורי מושכל על הפעילות של ארגוני המגזר 

השלישי בזירת העמיות, מקשה על ספיגת רעיון העמיות בחברה הישראלית. 
הן בתנועה הציונית הן בתנועת ההתחדשות היהודית ניכר החיבור בין רוחניות היונקת . 7

החלוצים  של  אקסטטית"  רוחנית  "חוויה  המעשה.  התלהבות  ובין  יהודיים  מתכנים 
אך  הלאום",74  וב"דת  חילונית"  ב"דת  היהודית  הדת  את  לכאורה  המירה  הציונים73 
עדיין הוסיפה לנהל דיאלוג פורה עם עולם התוכן היהודי.75 ההתלהבות האקסטטית 
רווחת גם בתנועת ההתחדשות היהודית, בעיקר האמריקאית, ומושפעת בין היתר מן 
אל  וחתירה  קוסמופוליטית  השפעה  ניכרות  התנועות  בשתי  ועוד,  זאת  החסידות.76 

על הרקע להתרבות העמותות בישראל ראו: חסקי־לוונטל וקבלו, 2009, עמ' 75–76.  70
ראו: שלום, 2018, עמ' 134.   71

ראו: "תקנות העמותות )קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי( )ביטול(,   72
התשע"ח–2018", בתוך רשומות קובץ התקנות )ירושלים: משרד המשפטים(, 6 ביוני 2018, עמ' 2115. 

 www.nevo.co.il/law_word/law06/tak-8014.pdf
ראו: אלמוג, 1997, עמ' 37.   73

ראו: שם, עמ' 31, 33.  74

ראו: שם, עמ' 51, 91.  75
 )Congregation "Eitz Or"( "יש לכך עדויות רבות. ראו לדוגמה את דף הבית של "קהילת עץ אור  76

http://eitzor.org/eitz-or-at-a-glance/jewish-renewal/ :בסיאטל, וושינגטון

http://eitzor.org/eitz-or-at-a-glance/jewish-renewal/
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היהודית  ההתחדשות  תנועת  של  החדש"  ש"היהודי  אלא  כתרבות.  היהדות  תפיסת 
שונה מן "היהודי החדש" של ראשית התנועה הציונית. שוני זה הולך ומתחדד לנוכח 
יהודי?"  "מיהו  הערעור שמעלים החוגים הפרוגרסיביים על ההגדרה המסורתית של 
ולנוכח הערעור על מרכזיותה של ארץ ישראל בעולם היהודי. בשנות השמונים שב 
וחזר הרב אלכסנדר שינדלר על רעיון השוויון המגדרי מבחינה דתית ועל תמיכתו במה 
שכבר התקבל לפניו בתנועה הרפורמית – קבלת זהות יהודית גם על פי האב: "השעה 
דוחקת שנאמר להם: בשם אלוהים, יהודים אתם. אתם הבנים והבנות של הורה יהודי. 
בהסכמת שני הוריכם חונכתם כיהודים".77 קביעת הזהות היהודית לאו דווקא על פי 
ההלכה משפיעה גם על התחום המחקרי. כשסרג'ו דלה־פרגולה למשל התמודד עם 
הגדרת קהל היעד שלו, הוא ציין את הצורך להתחשב "בשינויי גבולות ההגדרה של 
יהודי' בעשורים האחרונים".78 בייחוד דן דלה־פרגולה במטען הנלווה למושג  'מיהו 
"מולדת" באותם חוגים, והוא אף המיר אותו ב"מדינת ליבה )core country(, שהוא 
מונח תיאורי יותר מאשר ערכי".79 ההסבר הרווח להתרחקות של יהודים בארצות הברית 
מישראל מבוסס על אי־שביעות רצונם ממדיניות ישראל בענייני פנים וחוץ. ארתור 
וסקוב הצביע על הקשר בין הסתייגות זו ובין הבחירות בישראל ב־1977, ש"הובילו 
שאיפות  בעלי  לאומנים,  שמרנים,  עסקים  מאנשי  בעיקר  המורכבת  לקואליציה 
התקשו  בחירות  שמאותן  הייתה  טענתו  אורתודוקסיים".80  מוסדות  ושל  התפשטות, 
יהודי ארצות הברית להכיל את אי־הצדק של המדיניות הישראלית ואת פגיעתה בסדר 
העולמי. ביקורתו, שנכתבה זמן קצר יחסית לאחר "המהפך" בשנת 1977, ביטאה את 
הפער בין ההשקפה הפרוגרסיבית הרווחת בקרב יהודי ארצות הברית ובין ההשקפה 
ההסתייגות  הסבר  בישראל.  לקואליציה(  )ושותפיה  השלטון  במפלגת  לה  המנוגדת 
אך  האלפיים,  בשנות  גם  תקף  המפלגתית  במדיניות  הבדלים  של  רקע  על  מישראל 
הוא אינו בלעדי. ב־2013 פרסם מכון Pew נתונים שעוררו דאגה ותגובות רבות בנוגע 
לצביון של יהדות ארצות הברית, לסיכויי המשכיותה ולקשריה עם ישראל. שאול מגיד 
הצביע על תופעה מעניינת בהקשר לפרסום זה: במקום לשאול את הנבדקים על מידת 

.Schindler, 1995, pp. 259–260 :ראו  77
ראו: דלה־פרגולה, 2016, עמ' 160.  78

ראו: שם, 161.  79
.Waskow, 1978, p. 115 :ראו  80
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הציוניות שלהם, הם נשאלו "עד כמה אכפת לך מישראל".81 הניסוח הזה ביטא רגישות 
הוא  באותה שנה  מגיד  בספר שפרסם  היהודית־אמריקאית.  בתודעה  לתמורה שחלה 
ִמסגר את תנועת ההתחדשות היהודית בעידן פוסט־אתני,82 ובכך הוסיף נדבך להסברו 
של ארתור וסקוב. לשיטתו, בעידן זה של הפלת מחיצות גורפת, הולכים ומתמוססים 

הרעיון הציוני ורעיון העמיות גם יחד.

סיכום 

בעשורים שחלפו מאז הקמת מדינת ישראל השתנו פני השיח היהודי בארץ ובעולם. הגורמים 
לכך הם התרחקות מתקופת השואה, התרגלות לשגרת המדינה היהודית, האצת הגלובליזציה, 
שבהן  ובארצות  בארץ  השלטון  משמרות  חילופי  בתפוצות,  הישראלית  הנוכחות  התרחבות 
חיים יהודים, וכמובן – המדיה החברתית החדשה. "שלילת הגלות" לא נעלמה מן המחשבה 
הישראלית, אך הגורמים שהוזכרו לעיל בהחלט החלישו אותה ועודדו את ההתייחסות ליהדות 

כאל תרבות מתחדשת בעולם רב־תרבותי. 
אף על פי כן, רעיון העמיות היהודית שהתעצב באמריקה לא התפשט בכל מחנות ישראל. 
אומנם הגדרת "היהדות כציביליזציה" מקיפה יותר מהגדרת "היהדות היא דת", אך שתיהן אינן 
מספקות: האחת משיתה על היהדות סד של שפה סוציולוגית מגבילה, והשנייה מכווצת אותה 
לממד אחד. השאיפה לשמור על ציר מלכד של העם נותרה על כנה, כפי שמעיד ההיקף העצום 
של פעילות יהודית חוצת־יבשות וחוצת־מחנות. אלא שבמקרים מסוימים מזוהה פעילות זו 
עם שאיפות תועלתניות. מאבקי כוח, אובדן של נכסי רוח וטשטוש גבולות הזהות היהודית 
מוסיפים להיכלל באתגרי העולם היהודי בזמננו, ולצידם משפיעה ההבנה שגם "אזרח העולם" 

זקוק לדרכון לאומי, בין היתר בעטיה של הטלטלה הדמוגרפית שעוברת על העולם. 
אומנם במאה ה־21 יהודים אינם חלק מזרם הפליטים, אך גלי ההגירה הכבירים משפיעים 
וכעם. שלוש הפרדיגמות שמקיימות  כיחידים  זהותם,  ואפילו על  רווחתם  על ביטחונם, על 
את אסכולת העמיות המושלת כיום בכיפה הן אוניברסליזם, התחדשות יהודית ואקטיביזם, 
נראה  בעם.  החוגים  מן  לחלק  רק  מתאימות  ולכן  פרוגרסיבית  להשקפה  נאמנות  ושלושתן 
ל"אסכולת  אלטרנטיבה  להציב  התנאים  בשלו  ה־21  המאה  של  השני  העשור  סיום  שעם 

.Magid, 2013b :ראו  81

.Magid, 2013a :ראו  82
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ולמשנה תוקף  ב־1934  זכתה למניפסט מרשים שפרסם מרדכי קפלן  זו  אמריקה". אסכולה 
בכנס הרקונסטרוקציוניסטי ביוני 1942, וכוננה את "מהפכת העמיות". ככל מהפכה אף היא 
ביקשה לפרוץ גדרות ולאתֵגר סדרים קודמים. אלא שבסיכומו של דבר יש לזכור שאף על פי 
שהמציאות היהודית עשירה ואין־סופית – יש לה גבולות, ובלעדיהם אין לה קיום. מתוך הכרה 
בחיוניותם נראה שמוטב לנציגי הקבוצות השונות לשבת סביב שולחן דיונים אחד. רק בהסדר 
שיח המכוון למטרות משותפות ומתחייב לטיפוח אוריינות יהודית, ישתחרר המושג "עמיות 

יהודית" מכבלי השפה הזרה ויתאחד עם המושג "כלל ישראל". 
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על המחברת

ד"ר נגה כוכבי היא אשת חינוך ישראלית ומייסדת תוכנית התנדבותית לקידום עמיות יהודית )2003(. 

כראש התוכנית וכחונכת מורים במערכת החינוך היא מפתחת חומרי לימוד ומודלים שבהם משתמשים 

מורים בארץ ובחו"ל. עבודת הדוקטורט שלה )באוניברסיטת חיפה( נכתבה על תפיסת "הגולה הכפולה" 

של משה שרת ונחום גולדמן. במהלך השנים עבדה עם נוער בסיכון, הייתה מורה ומחנכת בבתי ספר 

שונים, ובמשך יותר מעשור כיהנה כמנהלת פדגוגית בבית הספר למדע, טבע וסביבה של בית הספר 

סילבוס  פיתחה  בן־צבי  יצחק  ויד  החינוך  משרד  של  עמיות"  "יוזַמת  כראש  בחיפה.  העברי  הריאלי 

ויחידות לימוד על עמיות יהודית לבתי הספר הממלכתיים. היא מוסיפה ללמד תלמידים ומורים ולפעול 

וכן להרצות בתוכנית לעמיות יהודית באוניברסיטת חיפה. כמדריכת עמיות ארצית במשרד החינוך, 
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