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חיוב התפוצות 
אהרון קלמן טוען שהשיח הציבורי בישראל מתעלם מכך שהציונות  פתחה בפני 

היהודים את האפשרות לחיות חיים לאומיים גאים ומלאי משמעות גם בחוץ לארץ
אחד מעקרונות הציונות היה ״שלילת הגלות״ – מהפכה תודעתית שנועדה לשנות 
מאות שנים של מחשבה והתנהגות וליצור יהודי שחושב כבן חורין, כעצמאי, ולא כנתין 
או אזרח סוג ב׳ הכפוף לגחמות השלטון הזר. ״חיי גלות אינם קרויים חיים״, כתב 
הפילוסוף והוגה הדעות יעקב קלצקין, באמירה חריפה שהיטיבה לבטא את יחסה 
ותחושותיה של הציונות כלפי היהודי הגלותי. אך מה משמעות שלילת הגלות עבור 
מעל 50 אחוזים מעמנו שאינם גרים במדינה יהודית ריבונית? האם אכן, החיים של 
יהודי בלונדון או בברלין כיום ״אינם קרויים חיים״ או שמא מימוש החזון הציוני והקמת 

מדינת ישראל שינו את המצב?
בשנים האחרונות עבדתי רבות עם יהודים מחו״ל, כולל שליחות מטעם הסוכנות 
היהודית לסידני, אוסטרליה, ואין לי ספק שעצם קיומה של המדינה שינה את אופייה 
של הקהילה היהודית בתפוצות. בתי הספר עוסקים בישראל, השליחים הישראלים 
מהווים רכיב חשוב בחינוך הילדים, פסטיבל יום העצמאות הוא אחד הימים החשובים 
בלוח השנה ומעקב אחרי החדשות בארץ נעשה חלק מהשגרה היומית של רבים 
בקהילה. ועדיין, נדמה שאנשים לא עוצרים כדי לחשוב ולדמיין את הקשרים הללו 

כפי שהם יכולים, ואולי צריכים, להיבנות.
לעתים נדמה שהשיח העשיר המתקיים בישראל בשנים האחרונות על אופייה הפנימי 
ומהותה היהודית מתנהל תוך התעלמות, כמעט בוטה, מהיהודים החיים בחו״ל. האם 
אפשר לאפיין מדינה יהודית ללא התייחסות לחייהם של רוב יהודי העולם? או שמא 
אין די בכך שמדינת ישראל היא אכן מדינה יהודית כדי שתהא זו שמכתיבה לשאר 

היהודים מהם חיים יהודיים במאה ה-21?
בזמן מבצע ״עופרת יצוקה״ )2008-9( כמות האירועים האנטישמיים שדווחו ברחבי 
אירופה כמעט הכפילה את עצמה, ובקיץ 2014 יהדות אוסטרליה סבלה ממספר תקיפות 
חסר תקדים על רקע פעילות ישראל וצה״ל במבצע ״צוק איתן״. הדוגמאות הללו 
ממחישות יותר מכול עד כמה אנשים חושבים על הקהילות היהודיות ומדינת ישראל 
כקשורות זו בזו, כאשר חלקם אף מאשימים את האחת במעשי השנייה. השפעה זו 
אינה קיימת רק בעתות חירום או משבר: ישראלים אוהבים לספור זוכי פרס נובל 
יהודים, ומתגאים בספורטאים אולימפיים העומדים בקריטריונים שמציב חוק השבות 
– אף על פי שאלה בחרו לא רק לא לעלות ארצה, אלא אף לייצג  מדינה אחרת ולשיר 
המנון זר בעת זכייתם במדליה! ועדיין, למרות הגאווה הישראלית במארק צוקרברג, 
ולמרות ההשלכות של החלטות ממשלת ישראל על יהודי התפוצות, נדמה שבשיח 
הציוני-ישראלי שלילת הגלות כרעיון גם דחקה אל שולי התודעה את אחינו הפזורים 

בעולם.
בשנות ה-80 משרד החוץ ומשרדים ממשלתיים נוספים )כולל החומרים של משרד 
החינוך( הפסיקו לדבר על ״יהדות הגולה״ והחלו לדבר על ״יהדות התפוצות״. למרות 
ביקורות הטוענות כי מדובר בחילוף סמנטי בלבד, לדעתי הדבר משקף הבנה עמוקה 
יותר. הגלות, במהותה, היא דבר כפוי. הבבלים, ואז הרומאים, הגלו את עם ישראל 
מארצו, והעם היהודי ישב בגלות כפויה עד שמדינת ישראל הוקמה. כיום, היהודים 
החיים בחו״ל חיים שם מרצונם ומבחירה מודעת שלא לעלות לישראל; קהילות ניו 
יורק, לונדון ומלבורן אינן בגלות, הן פשוט לא בישראל. מהבחינה הזאת, לפחות, 

הציונות הצליחה לשלול את הגלות.
אך נדמה כי הקמת מדינת ישראל לא שללה רק את הגלות הפיזית, אלא שינתה לחלוטין 
את התודעה של היהודי החי בחו״ל. עצם קיומה של מדינת ישראל מאפשר לו לבחור 
חיים בבואנוס איירס על פני חיים בתל אביב, והבחירה הזו זוקפת את קומתו. ז׳בוטינסקי 
כתב על הרצל ״הוא בא לעם, גאה וזקוף קומה״. העמידה הזקופה של חוזה המדינה 
מנוגדת לדימוי של היהודי הגלותי, השפוף, אותו באה הציונות לשלול. היכולת של 
היהודים החיים כיום בחו״ל לעמוד עם ראש מורם ולהסתכל לחברה שבתוכה הם חיים 

בעיניים, כשווים, היא תוצאה של שלילת הגלות במובנה העמוק ביותר.
-כאשר אנו מדברים על ״שלילת הגלות״ כעל רעיון מופשט, ישנה סכנה שנשכח מטו

בתם של רבים מבני עמנו שאינם גרים במדינת ישראל. אבל כאשר נפנים את קיומן 
של קהילות יהודיות בתפוצות, החיות חיים יהודיים מלאי משמעות וגאווה לאומית, 
נוכל, כך אני מאמין, גם להתחיל בשיח יצירתי ומפרה, יחד אתן, על עתידה של מדינת 

היהודים.
אהרון קלמן עוסק בתקשורת פוליטית ויחסי ישראל-תפוצות. בין היתר היה שליח 
חינוכי של הסוכנות היהודית בסידני, אוסטרליה )2013-15(. בעל תואר ראשון 
אוניברסיטת  של  דיפלומטיה  ללימודי  בתכנית  שני  לתואר  וסטודנט  בחינוך 

תל-אביב

קרוב רחוק
אבשלום בן צבי מפתיע בהבהירו שחובת החברה הישראלית כלפי יהדות הגולה 

– היא להיות היפוכה 

-בהסתכלות היסטורית כנה, ובשונה מהתודעה הנפוצה בקרב מי שגדלו והתחנכו במע
רכת החינוך הממלכתית בישראל, הציונות תמיד היתה תנועת מיעוט בקרב העם 
היהודי. אם נרדד את שאלת הציונות לבחירה לחיות במדינת ישראל, הרי שגם כיום 
רוב העם היהודי בוחר לחיות את חייו בגולה, אף על פי שלמעט מספר חריגים בהיקף 
קטן הדרך לישראל פתוחה בפניו. פרט לבודדים, כל ההוגים הציונים הניחו שמימוש 
הציונות לא יביא לסיום קיום הגולה היהודית, ולכן חזונם הציוני התייחס גם לשאלת 

הקשר בין היישוב הציוני שייבנה בארץ לבין היהודים החיים בגולה. 
אחד העם, שציפה להתפשטות האמנציפציה והיעלמות האנטישמיות, חזה שהיישוב 
בארץ יתפתח מפעולתם של "אידיאליסטים" שיבקשו לעצמם צורת חיים יהודית מלאה 
כדי לשמר את הזהות הלאומית, וככזה יהפוך למרכז רוחני שיציע ליהודים בגולה מוקד 

זהות והזדהות. 
לעומתו הרצל, שחזה בקשיי היהודים גם בארצות האמנציפציה וחרד לגורלם של 
היהודים בארצות אחרות, צפה שהיישוב בארץ ייבנה בעיקרו לא על ידי חלוצים 
אידיאליסטים, אלא על ידי ה"מיואשים", פליטי המצוקה, שאת קליטתם ויישובם תכוון 

ותנהל התנועה הציונית. 
באופן פרדוקסלי אולי, שניהם צדקו. עיקר מניינה ובניינה של החברה במדינת ישראל 
לא היו החלוצים, אלא עולי העליות הגדולות שהגיעו לארץ ממצוקה, וקליטתם כוונה 
חלוצים  היו  מהם  שרבים  ישראל,  וממשלת  הציונית  ההנהגה  אנשי  של  בידיהם 
אידיאליסטים בעברם האישי. כיום אין כבר קהילות יהודיות משמעותיות בארצות 
מצוקה, ומדינת ישראל קולטת את גלי העולים בכל פעם שמתעוררת מצוקה כזאת. 
במקביל, עבור היהודים בדמוקרטיות המערביות, ארצות האמנציפציה, מהווה החברה 
הציונית במדינת ישראל עוגן הזדהות )ביקורתית לעתים(, המסייע ליהודים המעוניינים 

בכך לשמור – גם אם ממרחק בטוח – על תחושת שייכותם לעם היהודי. 
באופן שאולי יראה במבט ראשון מוזר, על מנת למלא את תפקידה כעוגן הזדהות עבור 
היהודים בגולה, חייבת החברה הישראלית להציע להם מודל לחיים יהודיים שונים 
באופן יסודי מאלו שהם חיים. המודל הזה נשען על השינויים היסודיים שביקשה 
התנועה הציונית להוביל בחיי העם: מודרניזציה, דמוקרטיזציה של החיים הציבוריים, 
ויצירת מציאות שבה היהודים, מתוקף היותם רוב דומיננטי בחברה דמוקרטית, מנהלים 
חברה יהודית ריבונית שפעולתה מקיפה את כל תחומי החיים, ברוח ובחומר. על רכיבים 
אלה יש להוסיף את הקומה השנייה, של החתירה לבניית חברת המופת הנבנית על 
בסיס היסודות האלה. ניתן לראות שאותם אלמנטים בחברה הישראלית שייצגו את 
המודרניות, הדמוקרטיה, הריבונות והחתירה למופת ולתיקון עולם – הם אלה שהיו 

מושא ההזדהות והגאווה של היהודים בגולה. 
מתוך הבנה זו, מתחדדים האתגרים המאיימים על יכולתה של החברה הישראלית למלא 
את התפקיד הציוני שלה כלפי היהודים בגולה. ככל שהחברה הישראלית מאמצת קוד 
ערכי ומבנה חברתי הדומים למדינות המערב הקפיטליסטיות, כך היא מאבדת את 
היכולת להוות מודל הזדהות עבור היהודים בגולה. ככל שהדמוקרטיה הישראלית 
מתנוונת ומוסרת את כלי הריבונות שלה לידי ההון הפרטי; ככל שמתחזקות המגמות 
השוללות את ערכי המודרנה של שוויון, חירות ואחווה ופועלות לעצב את החברה 

-הישראלית לפי קודים של שבטיות אנטי-פלורליסטית; ככל שהאינדיבידואליזם התח
-רותי דורס את הסולידריות והאחריות המשותפת ומעצב בישראל מבנה חברתי-תעסו

קתי של חברה יהודית בגולה; ככל שהיומרה לבנות חברת מופת ולהגשים "תיקון 
עולם" הופכת לנחלתם של "נאיביים" ו"יפי נפש" – כך מאבדת החברה הציונית את 
המבדיל בינה לבין היותה עוד קהילה יהודית אחת מני רבות. כך היא מאבדת את 
המבדיל בין חייה לבין חיי היהודים בגולה, אותו המבדיל שהוא בו בזמן הליבה החיונית 
של הציונות וגם הגשמת ייעודה בעיצוב חיי העם היהודי בעידן המודרני – בארץ 

ובגולה. 

אבשלום בן צבי, בן 32, הוא חבר הקיבוץ העירוני משעול בנצרת עילית וכותב 
הבלוג "עמדת תצפית"


