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 קיום יהודי בחו"ל בעיני יהודים בישראל 

 : תניה אלון ותהילה אליצורועריכה ליקוט מקורות

 

לא הביאו לעליה של כלל יהודי ת שיבת ציון הנוכחיגם שיבת ציון הקדומה בזמן עזרא ונחמיה, ו

, הקמת שיבה לארץ ובניינה ת לצדוקיימ קהילות יהודיות בחו"לכאז כן עתה,  .העולם לישראל

איך התייחסו ואיך מתייחסים יהודים בישראל ליהודים ולקיום יהודי    מדינת ישראל וחיים בה. 

ם קיום יהודי מחוץ לישראל הוא בעיננו 'גלות' 'פזורה' או 'תפוצה יהודית'?  אה בחוץ לארץ? 

 במקורות שלפניכם התייחסויות של   ?האם ציונות משמעה שלילת קיום יהודי מחוץ לישראל

אתם מוזמנים לטייל בין הכותבים והתקופות, יהודים בישראל בתקופות שונות לשאלות האלה. 

 –להתמקד במה ובמי שמעניין אתכם, להקשיב, להגיב ולהקשות על הכותבים וגם על עצמכם 

 מה הייתם עונים במקומם? 

 

ה המתארת שתי גישות של 'שלילת הגלות', סקיפהכנקודת פתיחה קראו את 

.  בהמשך, לגבי כל מקור רצף בין שתי העמדותקו מקמו את עצמכם על 

האם הוא משנה את המיקום   איפה הוא נמצא על הרצף? -שאתם קוראים

 ?לכם בוש

בתוך  גלות ותפוצה; שתי ציונויות,/ חיים גנז,   ?יהודים בעולם: גלויות או תפוצות. 1

   , אוניברסיטת בן גוריון2015, עיונים 'ישראליות, מולדת וגלות בשיח הישראלגלויות '

מחלוקות על פירוש העיקרון הציוני המכונן המכונה 'שלילת הגלות' מלוות את הציונות עוד מראשיתה. 

היו שפירשוהו אז כעיקרון מקסימליסטי, כשלילה מוחלטת של חיי יהודים מחוץ לארץ ישראל, היינו 

היו שפירשוהו פירוש מינימליסטי, כעיקרון שלפיו  ,ראוי שכל היהודים לא יהיו בגלותשלפיו  כעיקרון

רק של הטוטליות של הימצאות היהודים מחוץ  היינו כשלילה ,ראוי שלא כל היהודים יהיו בגלות

הפירוש  .לארץ ישראל וכתביעה לקיום גרעין הגדרתם העצמית שם, לאו דווקא להימצאות כולם שם

,הפירוש  20ימליסטי של העיקרון הזה נעשה, לכל הפחות מאז שנות השלושים של המאה ה־המקס

הרווח בזרם המרכזי של הציונות. אז נשללו תוכני חייהם של יהודים מחוץ לארץ ישראל וגם עצם 

ישראל כלפי מי שלא  הימצאותם שם. שלילה זו גררה סמכותנות והתנשאות של היישוב היהודי בארץ

שלילה הזאת את המסקנות הראויות והתיישב בעצמו בארץ ישראל. השלילה, הסמכותנות הסיק מן ה

מאז גם הסוגיות הנוגעות   ,20ה  וההתנשאות נעשו בוטות פחות מאז שנות השמונים של המאה
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הן נדונות בכותרת 'יחסי ישראל  ;לגלות נדונות מנקודת מבט שיפוטית פחות ופסקנית פחות

משיח 'שלילת הגלות' אל שיח 'היחסים  :מזו שהכתיב עקרון שלילת הגלותוהתפוצות'. המעבר הזה 

עם התפוצות' מרמז על נסיגה מפירושו המקסימליסטי של עקרון שלילת הגלות אל פירושו 

    .המינימליסטי

 

אחד העם, הוא אשר צבי גינצברג, מראשי הוגיה של הציונות,    'שלילת הגלות' / אחד העם. מתוך. 2

 בה הוא פורשמסה 'שלילת הגלות' שנת תרס"ט פרסם בכתב עת 'השילוח' את ההציונות הרוחנית. ב מייסד זרם

 קיום יהודי בתפוצות. לגביתפיסתו את 

  'שיש להן אחד העם מצביע על פער בין שלילת הגלות של 'מפלגות

עמדות עקרוניות קיצוניות, לבין רוח העם. איך רואה העם את הקיום 

 שות כדי להבטיח את הקיום הזה, לפי אחד העם? בגולה, ומה צריך לע

  ?האם התובנות של אחד העם לגבי קיום יהודי בגלות רלוונטיות היום

 מה הייתם מאמצים מתוכן? 

 

 .חוב ישן אני בא לפרוע כאן, אם כי לא פרעון שלם

 המבקשים פתרון שאלתנו”, הציוניים“זה כשתים עׂשרה שנה הולך ונמשך הוּכוח הספרותי בין 

גבולה של הגלות. ובוּכּוח  בתוך המבקשים את הפתרון”, הלאומיים“לגבול הגלות, ובין  מחוץ הלאומית

 ...הזה השתתפתי גם אני עוד בראשיתו

מוׂשּכל “וכבר היה הדבר ל”. שלילת הגלות“ –אחד מראשי המוׂשגים שנולדו מתוך הוּכּוח הזה, הוא 

אבל מוׂשג ”. משֹוללי הגלות“רת הַאבטֹונֹומיא, הרי הוא משמי שאינו מודה בתו”, הלאומיים“בין ” ראשון

אֹו  סּוּבֶייקטיבית זה עדיין צריך ביאור. אנו יכולים להתיחס בשלילה לאיזה דבר בשני פנים: אם בשלילה

הרי זו שלילה  –בשלילה אֹוּבֶייקטיבית. אם אנו אומרים: דבר פלוני אינו נראה לנו ואין אנו רוצים בו 

בית, שאינה נוגעת בעצמותו של הדבר, אלא רק בפעולתו על רגשותינו ורצוננו. ואם אנו סּוּבֶייקטי

הרי זו שלילה אֹוּבֶייקטיבית, שבאה מתוך ההסתכלות בטבע  –אומרים: דבר פלוני אין מציאותו אפשרית, 

זכור צריך ל”, שלילת הגלות“כשאנו מדּברים איפוא על   .הדברים מצד עצמם, בלי יחס לחפץ לבנו אנו

חוץ מיחידים המוציאים עצמם  –כולם ”; משֹוללי הגלות“כל יׂשראל הם  סּוּבייקטיבי קודם כל, שבמובן

וכולם היו רוצים בבטול המצב הזה, ִאלו היה ” כבׂשה בין הזאבים“מכירים ברוע המצב של  –מן הכלל 

 –ו לזו, פירושה בהכרח בפי הכּתות המתנגדות ז” מלה“שהיתה ל”, שלילת הגלות“ובכן, ...  הדבר אפשר

קיומנו הלאומי בגולה ובדורות הבאים, אחר שנהרסה  אפשרותזו שכופרת ב ,אֹוּבֶייקטיבית שלילה

הרוחנית, שהיתה למחסה לאבותינו בדורות שעברו, ואין לנו מפלט עוד מזרם הקולטורות ” חומה“ה

ת קנינינו הלאומיים ומקרב ככה הנכריות אשר מסביב לנו, זרם השוטף את תכּונותינו הלאומיות ובולע א

 .לאט לאט את קץ קיומנו בתֹור עם
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מפלגות הרחוקות  שתי הם, כי אם אחת במובן זה נמצאים באמת בתוכנו, אך לא מפלגה” משֹוללי הגלות“

זו מזו מן הקצה אל הקצה, לפי התולדה שמוציאה כל אחת מתוך אותה השלילה. זאת אומרת: אם הדבר 

כן, הרי אין תקומה עוד ליׂשראל וסופו כָליה, ומוטב שנקרב את הקץ בידינו משנשב ונמתין עד שיבוא 

אשריהו, ומי שאינו יכול,  –יד מאליו אחר יסורים קשים של גסיסה ארוכה. מי שיכול להָטמע בגויים מ

וזאת אומרת: אם הדבר כן, הרי אנו מחוייבים לׂשים קץ לגלותנו בטרם … יכולים בניו ישתדל שיהיו

 –תׂשים היא קץ לקיומנו, ובשביל שנּוכל להתקיים גם לעתיד, עלינו לכנס פזורינו לארץ אבותינו )או 

ת לנו(, ששם, אבל רק שם, נּוכל להמשיך קיומנו לאיזו ארץ אחרת מיוחד –מוסיף חלק ידוע ממפלגה זו 

 –” מי שאינו יכול או אינו רוצה להטמע“ישאר באשר הוא, ו –הלאומי. מי שיכול ורוצה להָטמע בגויים 

 .”מדינת היהודים“ילך ל

עם ”, הגלות-שלילת“ולא עלתה בידן לעׂשות  ,מפלגות אבל המפלגות האלה גם שתיהן נשארו עד היום אך

אחת או האחרת, לקנין העם בכללו. במעמקי רוח העם פגשו שתיהן התנגדות עצומה מצד תולדתה ה

עם  ...הפועל שלא מדעת ,הקיום הלאומי-חפץ מצד –”: לא ינום ולא יישן“אשר ”, שומר יׂשראל“

ועל כן אין ”, על מנת“בכלי שום  ,בכל אופן יׂשראל בכללו עודנו מרגיש בקרבו רצון וכוח לחיות

שלא מדעת ” רצונך לחיות? צא מתוך הגלּות!“הטבעי מניח לו לקּבל דעה כזו, שאומרת לו:  האינסטינקט

ושקבלת מחציתו הראשונה של התנאי גוררת אחריה גם קבלת  " כפול הוא מרגיש, שהרי זה "תנאי

 …והוא חפץ חיים –”, אם לא יצליח הנסיון לצאת מתוך הגלות, מֹות תמות“המחצית השניה: 

  :באמונתו הישנה שהחזיק בה בכל הדורות –מלבד שתי אלו המפלגות הקיצוניות  – וכה נשאר העם

הגלות במובן האֹוּבֶייקטיבי. הגלות היא ענין רע ומר מאד,  הגלות במובן הסּוּבֶייקטיבי, וחיוב שלילת

אנו צריכים ויכולים גם בגלות, עם כל רעתה ומרירותה. היציאה מן הגלות היתה ותהיה  לחיות אבל

צפּון ונעלם, ” סוד אלֹוה“הוא ” קץ“אבל זמנו של ה”, לאחרית הימים“מיד תקוה לאומית מזהירה ת

 .ואין קיומנו הלאומי תלוי בו

אבל אם מאמין העם, שהוא צריך ויכול לחיות בגלות גם לעתיד, מיד מתעוררת ...

-אותו חפץ שנוי. החיים בגלות אינו צריך ואינו יכול להשאר תמיד בלי אופן  ?לחיות איך :השאלה

הקיום, שמביא את עמנו להאמין באפשרות קיומו הלאומי בגלות, הוא עצמו מביאהו כמו כן לבקש ולמצוא 

בכל תקופה את הדרכים היותר נאותים לשמירת לאומיותו והתפתחותה, בהסּכם עם תנאי החיים הסובבים 

האחת לפני ” חומה“ם תפול השבטר”, להקים רפואה למּכה“אותו, והוא הוא שעומד על המשמר תמיד 

תהא כבר חומה אחרת מוכנת ועומדת מבפנים, כמו שהיו אבותינו בונים חומה לפנים מחומה ”, אויב“ה

איזו היא החומה החדשה, מסביב לירושלים בפולמוס של טיטוס. ובכן עומדת לפנינו השאלה הגדולה: 

 ה הישנה, הנופלת והולכת לעינינו,שתּוכל להיות למחסה לחיינו הלאומיים בגולה לעתיד, תחת החומ

 ?עינים אינם מרגישים עדיין בנפילתה-ורק סמויי

 !ומשיבים: ַאבטֹונֹומיא לאומית” לאומיים“והנה באים ה

.... 
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אחת, המשיבה על ” ציונית“זה עׂשרים שנה נמצאת בקרבנו כּתה ויודעים הם בעלי האבטונומיא, ש

בארץ  – מחוץ לגלות צריכה להּבנות בגלּות הלאומייםהחומה החדשה לחיינו “השאלה ואומרת: 

במה שהיא אינה מודה בקבוץ גלויות ואינה ” האמּתיים“ונבדלת היא כּתה זו מן הציוניים ”. אבותינו

שאין בידינו לבטלו,  ,ַמתמיד את הקיום בגלות; אדרבא, בהיותה חושבת את הגלות לחזיון” שוללת“

ו הלאומיים בגלות, אלא שרואה היא את הדרך היחידה לזה היא דורשת לתת חזּוק ותוקף לחיינ

ללאומיותנו במקום חיּותה הטבעית. לפי שנקודות נפרדות המשוטטות ברחבי  מרכז קבוע בבריאת

העולם, זו בכה וזו בכה, אינן אלא חומר היּולי, תוהו ובוהו, עד שיָקבע להן מרכז אחד תמידי, 

טבעי בעל צורה  אחד אז יהיו הנקודות הנפרדות לגוף –שבו,  " המושך כוח"שיפעל על כולן ב

  …מוגבלת וַמתמדת

 

הרב עדין שטיינזלץ, שנפטר השנה, ידוע במפעלו     מתוך כתבי הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ.. 3

היה הוגה דעות יהודי מקורי וייחודי. בשני  הנגשת התלמוד הבבלי לכל החפץ ללמוד. הרב שטיינזלץ -העצום

שיהיו מרכזים יהודים לקיום יהודי בחו"ל.  בדומה לאחד העם הוא מכיר בכך הקטעים שלהלן הוא מתייחס 

 בתפוצות ומבקש להציע תשתית לקיומם. מעניין מאד להשוות את הצעתו לזו של אחד העם. 

                                                       (113-111)עמ'  1995 -מה יהיה על העם היהודי, ניו יורק, תשנ"ה 
מאשר בכל מקום אחר בעולם: מדובר  –מכל הסוגים  –"כיום יש בארצות הברית יותר יהודים 

בכשישה מיליון בני אדם היכולים לטעון שמוצאם יהודי. באופן כללי מצבם טוב למדי, ואולם יש 
לא יצרו עתיד משותף שאליו אפשר לשאוף. כמה מאותם בני המוצא  דבר אחד שהם לא עשו: הם

היהודי יכולים לומר שגם הנכדים שלהם יהודים, או שהם בטוחים בכך שנכדיהם יישארו יהודים? 
 זו השאלה האמיתית...

יש צורך, תועלת, ואפילו אפשרות להפוך את המקום הזה, ארצות הברית של אמריקה, למעין 
אפשר ליצור כאן מרכז שני, שיהיה שווה ערך למרכז הגדול שבארץ ישראל, "גלות בבל". 

ובתחומים מסוימים אף יעלה עליו. אך כדי לעשות זאת צריך הרבה יותר מאשר לשרוד בעלמא; 
ואם אין עושים זאת כראוי, אם אי אפשר לבנות כאן משהו בעל ערך רוחני ואינטלקטואלי, אין 

 שום טעם לעשות זאת...

–גם אם תהיה שונה מזו שבארץ ישראל  –מחדש של תרבות יהודית משמעותית בארה"ב  בנייתה
אין פירושה לספור כמה רופאים, עורכי דין ורואי חשבון יש לנו, ואפילו לא כמה רבנים יש 

בארה"ב; זהו מניין חלקי ומשני. במקום זאת עלינו לשאול את עצמנו: האם אנו תורמים ליצירת 
כר גם בעוד שניים, שלושה, או עשרה דורות מהיום? כמה אנשים בינינו מורשת יהודית שתיז

מרגישים במפורש שהם יהודים בעצם מהותם? ומה הם יתרמו לעתיד היהודי? זוהי אמת המידה 
 האמיתית."

 (116)עמ'   1999 -אתגרי הקהילות הגדולות והקטנות , דרבן, דרום אפריקה, תשנ"ט 
לה של קהילה יהודית בת קיימא? או במילים אחרות, מהו מהו גוד –אמיתית היא "השאלה ה

הגודל המאפשר לקהילה לא רק להמשיך להתקיים, אלא להתקיים באופן שיהיה משמעותי, ולא 
שולי בלבד? התשובה היא: זה תלוי בקהילה עצמה, לא במספר האנשים החיים בה. עובדה 

ה של הקהילה מעולם לא היה הגורם היסטורית היא, שבמשך כל ההיסטוריה היהודית כולה, גודל
אשר קבע האם קהילה מסוימת תהיה חשובה או בלתי חשובה. מה שקבע היה איכות האנשים, 
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והמשאבים שהם השקיעו ביהדותם. זה, וזה בלבד, היה הגורם  שקבע האם קהילה זו או אחרת 
 או עטורת תהילה. –תהיה קהילה חלושה וחיוורת 

י דרום אפריקה הם צאצאיהם של יהודי ליטא, אשר רבים מהם באו ועוד כמה עובדות: רוב יהוד
כמה מן העיירות הללו נחשבו, אולי לערים גדולות: שעוועל, וולוזי'ן,  שטעטלאך.מעיירות קטנות, 

שקלוב ואחרות. בכמה מן ה"ערים הגדולות" הלוו חיו מאתיים משפחות; באחרות, שהיו גדולות 
ות, ותו לא; בכפרים קטנים יותר היה בקושי מניין של שלוש מאות או ארבע מא –במיוחד 

יהודים. ועם כל זה, כה רבים מן המקומות הללו הם שמות מפורסמים, וכמה וכמה מן העיירות 
והכפרים הללו נמנו עם המרכזים היהודיים המהוללים ביותר בכל הדורות. בטרואה )טרוייש(, 

ת; אפילו בקהיר של הרמב"ם לא היו יותר עירו של רש"י, חיו כמאה חמישים משפחות יהודיו
 מאשר ארבעת אלפים עד חמשת אלפים יהודים...

עתידה של הקהילה נתון אפוא בידיכם. אף אחד אינו יותר מדי זקן, עשיר או עני מכדי ללמוד. אף 
אפשר לבקש ממנו לעשות משהו, לתת משהו מעצמו. אני קורא -אחד אינו נתון במצב כזה שבו אי

 כם, לצעוד צעד אחד קדימה..." לכם, לכול

  שאלות לדיון ומחשבה בעקבות הקטעים:

  הרב שטיינזלץ מציע "להפוך את ארצות הברית של אמריקה למעין

האם אנחנו יודעים   רעיון טוב? ריאלי?  מה דעתכם? -  'גלות בבל' "

מה חושבים יהודים בארצות הברית על הרעיון הזה, ובמה תלויה 

  דעתם?

  קהילות אחרות? האם אכן גודל הקהילה לא משנה?ומה לגבי 

    תרבותיים גדולים/ קטנים  –האם נכון לטפח מרכזים רוחניים

  לתמוך רק בדלית ברירה?  האם יש לעודד את התופעה?  בחו"ל?

   ואולי זו 'פשיטת רגל של הציונות'?

 

קים תנועת ממשורר ומתרגם יונתן רטוש היה  .1943'כתב אל הנוער העברי' /יונתן רטוש  מתוך.  4

המסה 'כתב אל הנוער העברי' נחשבת מניפסט ראשון העברים הצעירים שהייתה תשתית לתנועה הכנענית. 

  [הכנענית של התנועה

  ,מהי הנחת הכותב לגבי הפער בין נוער יהודי בישראל לנוער יהודי בגולה

   סיבות הפער?לגבי ו

 פה בה כתב?  של השקפת האם הפער שמתאר רטוש הוא תוצאה של התקו

עולם?  ]כדאי להציץ בגוגל על התנועה הכנענית[ האם הפער ניתן לגישור 

 לשיטתו?
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  באיזו מידה את/ה מזדהה עם תחושת פער בין נוער יהודי בישראל לנוער

לגשר אפשר האם    יהודי בחו"ל, האם הפער הוא אותו פער שמתאר רטוש?

 ? , וכמה זה חשוב לךעליו

 

 

 

 

 

מתוך התלמוד  –בחוץ לארץ ויצירה יהודית התייחסות תנאים ואמוראים לקיום יהודי . 5

 הבבלי 

והיתה כאן יצירה  קיום יהודי בחו"ל, העסיק גם את התנאים והאמוראים. בזמנם היה יישוב יהודי בישראל

אך ריכוז היהודים  המשנה, התוספתא, התלמוד הירושלמי, רוב המדרשים, תפילות ופיוטים.-יהודית חשובה 
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עיראק[ אליה הגיעו יהודים בעקבות חורבן הבית הראשון ורק חלק קטן מהם עלו עם עזרא =הגדול היה בבבל ]

מתוך 'ארון הספרים היהודי' הוא החיבור הנלמד ביותר ; ונחמיה בשיבת ציון. בבל נוצר התלמוד הבבלי

מעניין לראות מה חושבים   והמשפיע ביותר על חיי יהודים, באלפיים השנים האחרונות.

חכמי ארץ ישראל על היושבים בבבל ומה חושבים על כך החכמים 

שימו לב  ומה מכל זה רלוונטי לנו היום.. בבבלבעצמם שיושבים 

ביקורת חריפה על ולכך שכל הדברים, ובהם  –למקומם של הדוברים 

 !בתלמוד הבבלי יםהיושבים בחו"ל, מובא

 

i.  קיא עמוד א – דף קי עמוד בתלמוד בבלי מסכת כתובות  

+דיון בה, וכן מעשה בר'  ברייתא ארץ ישראליתכולל שלפניכם הסוגיה קטע 

   .זירא שרצה לעלות מבבל לארץ ישראל וצריך היה להתחמק מרבו, רב יהודה

  מהן העמדות המיוצגות בקטע בנוגע לחיים יהודיים בחו"ל? ממה הן

 נובעות להבנתכם? 

  הברייתא 'כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין הבאת מה משמעות

 ? תלמוד הבבלילו אלוה/ כאילו עובד עבודת ככובים' ב

צה בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחו לואפי רץ ישראל: לעולם ידור אדם באנו רבנןת

דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר  -ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל  לארץ

' לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים': מרדומה כמי שאין לו אלוה, שנא -צה לארץ בחו

כאילו עובד  -וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה? אלא לומר לך: כל הדר בחו"ל  [.ח]ויקרא כה ל

כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים 'וכן בדוד הוא אומר:  .עבודת כוכבים

וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים? אלא לומר לך: כל הדר בחו"ל  ]שמואל א כו יט[.'אחרים

ר'                                                                                                    כאילו עובד עבודת כוכבים.  -

]=ר' זירא היה משתמט מרבי  לארץ ישראלזירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה דבעא למיסק 

דאמר רב יהודה: כל העולה מבבל לארץ  ,יהודה רבו, משום שרצה ר' זירא לעלות לארץ ישראל[.

. ירמיהו כז כב[] 'בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה''ישראל עובר בעשה, שנאמר: 

ר' זירא מפרש את  –א עם האיסור שבפסוק? ]=וכיצד מסתדר ר' זיר ורבי זירא? ההוא בכלי שרת כתיב

 הפסוק כעוסק בכלי המקדש שהובאו לבבל[ ... 
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ii. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כד עמוד א 

בסוגיה זו כל הדוברים הם אמוראי ארץ ישראל. באמצעות דרשות פסוקים, 

בעיקר מזכריה, הם מציגים דימויים שונים וקשים ללימוד תורה בבבל 

לימוד לאופן הצגת שימו לב לדימויים השונים,  כולה[ ]וממילא בגלות 

  התורה בבבל 

ואקח לי )את( שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי 'אמר רבי אושעיא: מאי דכתיב 

זה לזה בהלכה.  אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימין -, נועם )זכריה יא ז( 'חובלים

                                                                                          אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. -חובלים 

אחד  ושנים זיתים עליה' )זכריה ד יד (על אדון כל הארץ' אלה ]שני[ בני היצהר העמדים'ויאמר )אלי( '

אמר רבי יצחק: אלו תלמידי חכמים שבארץ  - 'יצהר' )זכריה ד ג('מימין הגולה ואחד משמאלה

אלו תלמידי חכמים שבבבל  - 'ושנים זיתים עליה'ישראל שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית, 

                                                                                                                                   שמרורין זה לזה בהלכה כזית. 

ואשא עיני וארא והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם ולהנה כנפים ככנפי החסידה ותשאנה '

 ואמר אל המלאך הדבר בי אנה המה מולכות את האיפה ויאמר .האיפה בין השמים ובין הארץ

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: זו חנופה . יא(-זכריה ה ט)'ראלי לבנות לה בית בארץ שנע

                                                                                                                                                         ...וגסות הרוח שירדו לבבל.

במחשכים הושיבני 'מאי בבל? אמר רבי יוחנן: בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד. ...

 אמר רבי ירמיה: זה תלמודה של בבל. איכה ג ו() 'כמתי עולם

  ממה לדעתכם נובעים התיאורים החמורים של הלימוד בבבל?  ]האם

 [  כל הקולות שליליים?

  ביתר שאת מתבקש לשאול כאן, מה משמעות הבאת תיאורים כאלה

ומה אומרת העובדה שהתלמוד הבבלי ודרך  דווקא בתלמוד הבבלי ? 

לימודו רווחו והשפיעו בישראל יותר מאשר התלמוד הארץ ישראלי 

 ]הירושלמי[ 

  האם אתם מזדהים עם ההנחה שיש הבדל בין לימוד תורה, יצירה

  לימוד מקביל בחוץ לארץ?רוחנית בישראל לעומת 
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                                                                                      נאום של ח"כ תהילה פרידמן. 6

תהילה פרידמן, פעילה בנושא הקשר עם יהדות התפוצות עוד לפני הצטרפותה לכנסת. הגישה הצעת חוק 

  להדבר עם יהודי התפוצות, לגבי החלטות שיש להן השפעה גם עליהם.המחייבת את מוסדות המדינה 

 הכנסת והציבור היהודי בישראליחס מבקרת את  ח"כ פרידמןבנאום הזה 

 -ליהודים באשר הם  וקוראת, 'כאילו ויתרנו עליכם' –ליהודי התפוצות

                              חולקים?    מזדהים?  .'המדינה הזו היא גם שלכם'

"בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה". במילים הקשות האלה מתאר התנ"ך 

מציאות שבה כל אחד משבטי ישראל חי לעצמו, דאג לעצמו והגן על עצמו. זה לא שלא היו מנהיגים; 

ת אבל אף אחד מהם לא הצליח להתעלות מעל למבט השבטי של המשפחה הקרובה שלו, ולראות א

בשבועות האלה, בבתי כנסת בכל העולם, בירושלים ובברקלי, בפריז  .משני עברי הנהר –העם כולו 

ובקיסריה, אנחנו קוראים את הפרשיות שמספרות על יעקב אבינו. יעקב שכולנו נקראים על שמו השני 

ישראל. אנחנו לא בני אברהם וגם לא בני יצחק, אנחנו בני ישראל. כי לאברהם וליצחק היו עוד  –

אבל יעקב,  .ת הבית והקימו להם עם אחר, ילדים שהפכו ליריבים מריםילדים שעזבו א –ילדים 

הוא הראשון שהצליח להשאיר את כל הבנים בבית: גם את יהודה המנהיג הלאומי וגם את  –ישראל 

יוסף נסיך הגלות. גם את אפרים ומנשה שנולדו במצרים וגם את ראובן ושמעון שנולדו בארץ 

ל אף אחד. כולם היו בניו. ולכן הוא הצליח להקים משפחה אחת. המובטחת. יעקב אבינו לא ויתר ע

היינו בני ישראל.  –לפני מתן תורה, לפני קבלת המצוות, לפני כיבוש הארץ   .המשפחה שהיא אנחנו

משפחה. ומשפחה, גם את זה מלמד ספר בראשית, היא לא הרמוניה ובטח לא הסכמות, היא דבר 

טוריה היהודית זה ימשיך להיות האתגר המרכזי של העם היהודי: מסובך מאין כמותו. לכל אורך ההיס

המתח בין הרצון לשמור על המשפחה יחד לבין הכיוונים השונים שבני המשפחה תופסים. גם 

 .גם לנו אסור לוותר על אף ילד. אף פעם –וכמו יעקב  .במשפחה הפרטית, גם במשפחה הלאומית

הרבה מה לתקן בעניין הזה. לימודי ההיסטוריה שלנו צריך לומר את האמת. לנו, הישראלים, יש 

עוברים דרך השואה אל הציונות, עוסקים המון ביהודים מתים, ולא מלמדים אותנו כמעט דבר על 

היהודים החיים. אין לנו מושג כיצד נוצר המרכז היהודי המפואר בארצות הברית שבו חיים כיום 

ה מאפיין את קהילת הענק בארגנטינה, ומה מטריד קרוב למחצית מיהודי העולם. אין לנו מושג מ

אני רוצה לפנות מכאן אל אחיי ואחיותי, בני העם היהודי שאינו חי בארץ. יותר  .את יהודי הונגריה

מדי פעמים בשנים האחרונות קיבלתם מכאן, מהבית הזה, את השדר כאילו ויתרנו עליכם. יותר 

אורתודוכסים, שאליהם משתייכים רבים מכם, -מדי פעמים שמעתם מילים קשות על הזרמים הלא

יותר מדי פעמים שמעתם שממילא מי שאינו אורתודוכסי יתבולל, ייעלם, ואין טעם להתחשב 
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אני לא מוותרת  –ביום הזה אני רוצה לומר לכם, בני המשפחה שלי בכל תפוצות ישראל   .בדעתו

הקצוות שלנו, למרות מה שאנחנו עליכם. אנחנו לא מוותרים עליכם. למרות מה שאתם שומעים מ

יש הרבה אנשים ונשים, בבית הזה ובמדינת ישראל כולה, שאתם האחים  –שומעים מהקצוות שלכם 

יש הרבה מאוד אנשים ונשים, בבית הזה ובמדינת ישראל  .והאחיות שלהם. בלי תנאים. בלי דרישות

שלא בוחנים אתכם דרך אורח כולה, שלא מסתכלים עליכם דרך המבט הצר של "איתנו או נגדנו". 

החיים שלכם, גם אם לא מסכימים אתו. דווקא כשלא מסכימים איתו. יש הרבה מאוד אנשים ונשים 

עם אחד בשנים הראשונות, כשמדינת ישראל  .שיודעים בכל לבם שאנשים אחים אנחנו. עם אחד

ות הפרויקט של מדינת הייתה הפרויקט של העם היהודי. עם אחד גם עכשיו, כשהעם היהודי צריך להי

ישראל. אחת מהצעות החוק הראשונות שהנחתי על שולחן הבית הזה עוסקת בחובה לשמוע את 

עמדתכם כאשר אנחנו מחליטים החלטות שיש להם השלכה ישירה עליכם. להפסיק לדבר עליכם 

בקשת המדינה הזו שמ .ולהתחיל לדבר אתכם. אנחנו ערבים זה לזה וחייבים ללמוד לדבר זה עם זה

                    .להיות בית לאומי לעם היהודי היא גם שלכם. אנשים אחים אנחנו

 מתוך שידורי ערוץ הכנסת

 

 


