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מה מלמדת אותנו השפה העברית על הקשר בין יהדות ישראל ויהדות התפוצות?
ראש לכל ,הביטוי ‘תפוצה’ מלמד ,כי ישנה נקודת עוגן מרכזית ,ממנה נפוצו היתר
לכל עבר .לצד זאת ישנה ‘הגלות’ העומדת בניגוד ל’גאולה’ ,וכמובן ה’עלייה’ מול
ה’ירידה’ ,מילים שאינן חפות מהכרעה אידיאולוגית ,ו’הארץ’ :כינוי המכריז כי ישנה ארץ
אחת המחזיקה בבלעדיות המסומנת על ידי ה”א הידיעה .השפה העברית בהחלט מסמנת
קריאת כיוון ערכית ,אולם האם הכרה בכך שבמקומות אחרים בעולם נוצרים מודלים
אלטרנטיביים ליהדות המחברת בין דת ומדינה ,לצד ההכרה שמודלים אלו משמעותיים
לגורלו ולעתידו של העם היהודי ,משמען שעלינו לוותר על האידיאל הציוני ,הסבור
שדווקא כאן ולא בשום מקום אחר? אנו מעוניינים להציע שהכרה בעושר החיים היהודיים
בתפוצה אין בה משום ערעור הרעיון הציוני .יש לנו בית רעיוני מובהק ,אולם אין זה אומר
שאין לבית זה חלונות ,באמצעותם נוכל להתבונן ולראות אילו מודלים נוספים של יהדות
עשויים להתקיים במאה העשרים ואחת.
ידיעון זה יוצא בשיתוף פעולה של עמותת ‘יסודות’ עם קרן משפחת רודרמן .הקרן
פועלת לחיזוק תחושות האחריות והמחויבות ההדדית בין ישראל והחברה הישראלית,
לבין יהדות ארה”ב .מתוך אמונה גדולה בהשקפת עולמה של הקרן ,אף הנחת היסוד
של ידיעון זה היא שעתיד העם היהודי – ולא הישראלי בלבד  -מעוצב על
ידי שתי הקהילות גם יחד ,עתיד הנשען על ישראל חזקה ומשגשגת ,אך גם
על זהות יציבה בתפוצות .שתי זרועותיה של היהדות ,בישראל ומחוצה לה,
חיוניות לקיומו של העם היהודי .לפיכך ,דווקא מתוך אמונה עמוקה בדרכינו
הציונית ,אנו מעוניינים להפנות את מבטינו אל יהדות התפוצות ולשאול:
מה הוא היחס הראוי של אנשי מדינת היהודים ליהודי העולם? מהי
המשמעות המעשית ,אך גם הערכית ,של היותנו הבית הלאומי של
העם היהודי? מה מידת האחריות של ישראל להבטחת קיומו של
העם היהודי ,ומהו הגבול בין אחריות זו לבין הריבונות הישראלית
וזכותה לקבל החלטות באופן עצמאי? שאלות אלה ואחרות אנו
מבקשים לברר בידיעון זה ,ואתם מוזמנים להצטרף אלינו.

“הסוכנות ממגנת קהילות יהודיות בעולם”  -הכריזה
כותרת ב  YNET -בינואר  ]1[ .2017לכאורה ,יש
בכך משום דיווח אקטואלי בלבד ,אולם ,למעשה,
זוהי אבן דרך עדכנית ,גירסת המאה העשרים ואחת,
במסכת יחסיה של מדינת ישראל והקהילות היהודיות
בעולם :תמיכה כלכלית וביטחונית במוסדות יהודיים
בתפוצות .אבל הבה נתחיל מההתחלה“ .שופרו של
משיח עדיין לא נשמע ולא יישמע ,אלא מתוך חיים
חדשים שייבראו פה” [ , ]2כתב א”ד גורדון ,וייצג בכך
את תפיסת העולם ,הגורסת כי מה שקורה כאן ,בארץ
ישראל ,מהווה את
מרכז החיים היהודיים
בעולם כולו .כאן
ייקבע גורלו של העם
היהודי ,כאן תפשוט
היהדות צורה אחת
ותלבש אחרת ,ראויה
וגאה יותר .גישה זו לא
הייתה מנת חלקם של
הוגי הדעות בלבד,
אלא גם של המנהיגות
בראש
הפרגמטית,
ובראשונה דוד בן גוריון.
אמנם כן ,במגילת
קיימת
העצמאות
הקריאה “אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד
סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה
הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל”,
אלא שקריאה זו הייתה צריכה לעמוד גם במבחני
המציאות .אחד ממבחנים אלו היה מפגש היסטורי
שהתקיים במלון המלך דוד בירושלים ,בנוכחות דוד
בן גוריון ונשיא ‘הוועד היהודי האמריקני’ [ ]3יעקב
בלאושטיין .המועד היה אוגוסט  ,1950ומנהיגי יהדות
ארה”ב ,שחששו מפני האשמתם בנאמנות כפולה,
ביקשו לקבל הצהרה רשמית של מדינת ישראל
הצעירה בכל הקשור ליחסיה עם יהדות התפוצות.
מה הייתה עמדתו של דוד בן גוריון בנושא זה? אלה
הדברים שאמר ,בעת שקיבל את פניו של נציג
הקהילה הגדולה שמעבר לאוקיינוס:
“אנו שמחים מאוד לקבל פניך בתוכנו ,כנציג של
היהדות הגדולה של ארצות-הברית ,אשר לה אנו
חייבים כה הרבה .אין לשום קהילה בחו”ל חלק
כה גדול ,במה שנעשה בארץ בדור זה ,כחלק

שיש ליהודי ארצות-הברית ...לדעתי ,המצב ברור
בהחלט .ליהודי ארצות-הברית ,כעדה וכיחידים,
יש רק זיקה מדינית אחת והיא לארצות-הברית .הם
אינם חייבים בנאמנות פוליטית לישראל ...הממשלה
והעם בישראל מכבדים ביותר את זכותן ושלמותן
של העדות היהודיות בארצות אחרות לפתח צורת
חייהן שלהן ואת המוסדות הסוציאליים ,הכלכליים
והתרבותיים המקומיים שלהן ,בהתאם לצרכיהן
ולשאיפותיהן .כל החלשה של היהדות האמריקנית,
כל התפוררות של החיים הקהילתיים ,כל הפחתה
בהרגשת ביטחונה ,כל
קיצוץ במעמדה ,הם
הפסד ברור ליהודים
בכל מקום ובישראל
במיוחד”]4[ .
בן גוריון הכיר בקיומה
הנפרד של יהדות
ארה”ב ,ולצד זאת
בהזדקקות העמוקה
של ישראל הצעירה
לסיוע של האחים
ממערב .הרבה מים
זרמו בירדן מאז פגישת
בן גוריון ובלאושטיין,
בשנותיה הראשונות
של המדינה .החוזה הישן כבר איננו תקף [ .]5מדינת
ישראל חזקה הן מן הבחינה הכלכלית והן מן הבחינה
הביטחונית ,חיה בה הקהילה היהודית היחידה בעולם
שגדלה מספרית ,שזהותה מוטמעת בתשתית
התרבותית והחוקית של המדינה ,בסמליה ,בימי
חגה ובשפה הרשמית שלה .בישראל בת השבעים
כבר לא מתייחסים ליורדים כאל ‘נפולת של נמושות’,
וכבר לא מגדירים את תפקידם של שליחי הסוכנות
כעידוד עלייה .מן העבר השני ,הקהילה בתפוצות גם
היא איננה קופאת על שמריה .היהודים החיים מעבר
לים מסתגלים לתקופה הפוסט מודרנית ולמציאות
קשה של התבוללות ,בהן ההגדרה ההלכתית איננה
האפשרות היחידה לזהות יהודית .הם אמנם מעורבים
מאוד במה שקורה כאן ומבקרים בארץ הרבה יותר
מבעבר ,אך גם לא מגויסים באופן אוטומטי להגן על
המדיניות הישראלית.
ידיעון זה יוצא בשיתוף פעולה של עמותת ‘יסודות’ עם
קרן משפחת רודרמן .הקרן פועלת לחיזוק תחושות
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האחריות והמחויבות ההדדית בין ישראל והחברה
הישראלית ,לבין יהדות ארה”ב .מתוך אמונה גדולה
בהשקפת עולמה של הקרן ,אף הנחת היסוד של
ידיעון זה היא שעתיד העם היהודי – ולא הישראלי
בלבד  -מעוצב על ידי שתי הקהילות גם יחד ,עתיד
הנשען על ישראל חזקה ומשגשגת ,אך גם על זהות
יציבה בתפוצות .שתי זרועותיה של היהדות ,בישראל
ומחוצה לה ,חיוניות לקיומו של העם היהודי .לפיכך,
דווקא מתוך אמונה עמוקה בדרכינו הציונית ,אנו
[https://www.ynet.co.il/ ]1
articles/0,7340,L-4913449,00.html
[ ]2אהרן דוד גורדון ,האומה והעבודה ,תל אביב:
תשי”ז ,עמ’ .93
[ ]3הועד היהודי האמריקני נוסד בשנת  ,1906זהו
ארגון יהודי-אמריקני שמטרתו להגן על יהודים
החיים מחוץ לארה”ב.

מעוניינים להפנות את מבטינו אל יהדות התפוצות
ולשאול :מה הוא היחס הראוי של אנשי מדינת
היהודים ליהודי העולם? מהי המשמעות המעשית,
אך גם הערכית ,של היותנו הבית הלאומי של העם
היהודי? מה מידת האחריות של ישראל להבטחת
קיומו של העם היהודי ,ומהו הגבול בין אחריות זו לבין
הריבונות הישראלית וזכותה לקבל החלטות באופן
עצמאי? שאלות אלה ואחרות אנו מבקשים לברר
בידיעון זה ,ואתם מוזמנים להצטרף אלינו.
[http://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem. ]4
aspx?ItemID=9042dc28-878c-45c2-912640e6adec5e41&lang=HEB
[ ]5ראו למשל :חזון חדש עבור עתיד היחסים בין
ישראל והעולם היהודי http://reut-institute.org/
Publication.aspx?PublicationId=4040

“זה שעולה או זה שיורד”
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בין ירושלים לבבל
כאשר אנחנו אומרים ‘שפה’ ,אנחנו מתכוונים לא רק
לשורשים ולבניינים ולאופן בו מסתדרות המילים יחד
כאשר הן מרכיבות משפט .שפה היא הרבה יותר
מכך .אם נאזין לשפה העברית ,לקשר בין מילים
(למשל הקשר בין ‘גשם’ ל’הגשמה’) ,למטאפורות
(למשל ‘מלח הארץ’ או ‘סיר לחץ’) ,לביטויים שהפכו
לנכסי צאן ברזל (למשל ‘צבא העם’‘ ,מושחתים
נמאסתם’ או ‘עמוד האש’’) ,נבין ,שהשפה איננה
מקרית ,אלא משמשת ככלי המרכזי ,באמצעותו
אנחנו מפרשים את העולם ומעניקים לו משמעות.
מסתבר ,שלקשר בין מילים ,לביטויים שגורים או
למטאפורות יש כוח רב עצמה בכל הקשור לכינונה
של התרבות והחברה.
מה מלמדת אותנו השפה העברית על הקשר בין
יהדות ישראל ויהדות התפוצות? ראש לכל ,הביטוי
‘תפוצה’ מלמד ,כי ישנה נקודת עוגן מרכזית ,ממנה
נפוצו היתר לכל עבר .לצד זאת ישנה ‘הגלות’ העומדת
בניגוד ל’גאולה’ ,וכמובן ה’עלייה’ מול ה’ירידה’,
מילים שאינן חפות מהכרעה אידיאולוגית ,ו’הארץ’:
כינוי המכריז כי ישנה ארץ אחת המחזיקה בבלעדיות
המסומנת על ידי ה”א הידיעה .האידיאולוגיה
המעניקה בכורה לארץ ישראל על פני יתר המקומות
בהם חיה הפזורה היהודית ,לא נולדה עם התנועה
הציונית ,וימיה עתיקים מאז האירוע הראשון בו

בחרו חלק מהיהודים שלא ליטול חלק בשיבת ציון.
המתח בין בבל לירושלים ,בין שני המרכזים הרוחניים
הגדולים שהעמידה יהדות בית שני ,אך גם בין חכמי
בבל וחכמי הארץ ,שזור כחוט השני במקורות חז”ל.
אחת הדוגמאות לכך היא המאבק על עיבור השנה,
שאיננו אלא מאבק על השאלה למי נתונה הזכות
לקבוע את סדר הזמנים ,או במילים אחרות :מי
ראוי לאחד תחת הנהגתו את כל קהילות ישראל.
ביטוי קצה לשאיפת ההנהגה הארצישראלית היא
ההוראה ההלכתית הבאה המופיעה ב’פרקי דר’
אליעזר’ – מדרש המיוחס לרבי אליעזר בן הורקנוס,
אך נערך ונכתב ,כפי הנראה ,מאות שנים לאחר מכן,
שעה שמרכזי התורה בארץ ישראל היו מדולדלים,
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וההגמוניה הבבלית הייתה ברורה מאליה:
”...מכאן אמרו :אפילו צדיקים וחסידים בחוצה
מעברין
לארץ ,ורועה צאן ובקר בארץ ישראל -אי ְן ּ
את השנה אלא על ידי רועה צאן ובקר .אפילו
נביאים בחוצה לארץ והדיוטים בארץ ישראל  -אין
מעברין את השנה אלא על ידי הדיוטים שבארץ”
ְּ
(פרקי דרבי אליעזר פרק ח’).
המדרש מעניק עדיפות ועליונות למגורים בארץ
על פני תכונות מרשימות דוגמת צדיקות ,חסידות
או נבואה .לצד זאת ,המרכז הבבלי איננו מוותר על
הזכות לעליונות והובלה ,כפי שניתן להדגים באמצעות
מובאה מן התלמוד הבבלי ,שנאמרת דווקא משמו של
האמורא הארץ ישראלי ריש לקיש:
“דאמר ריש לקיש... :שבתחילה כשנשתכחה תורה
מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה ,חזרה ונשתכחה
עלה הלל הבבלי ויסדה ,חזרה ונשתכחה עלו רבי חייא
ובניו ויסדוה” (תלמוד בבי מסכת סוכה כ עמוד א’).
ריש לקיש משתמש אמנם במילה הטעונה
אידיאולוגית ‘עלה’ ,שעה שהוא מבקש לתאר
את בואם של חכמי בבל ארצה ,אולם מצביע על
כך שבאופן עקבי החכמים שבחוצה לארץ שבים
ומייסדים את התורה שנשתכחה מישראל .כיצד
הכריעה ההיסטוריה? התלמוד הבבלי ,לצד מסורת
הלימוד שנשענה עליו ,הם אלה שעיצבו את הנכסים
הרוחניים של האומה היהודית לדורותיה.
ראינו כי בין ירושלים ובבל התקיימה תחרות,
שבבסיסה ההנחה ,כי בכל הקשור לזהות העם
היהודי ולגורלו ,רק מרכז אחד יוכל להוביל ולהשפיע.
האם יהדות המאה העשרים ואחת מוכנה ,או יכולה
להרשות לעצמה ,להמשיך לחשוב במונחים הללו?
אם במאות הראשונות לספירה המתח שרר בין
ירושלים ובבל ,הרי שכיום ניתן לדבר על שני מוקדים
אחרים של העם היהודי :בין ירושלים וניו יורק ,או בין
יהדות ישראל ויהדות ארה”ב ,המהוות כל אחת כ40%
מהעם היהודי.
מהם היחסים בין שני מרכזים אלה? בשירו ‘ניו-
פומבדיתא’ שואב המשורר נתן אלתרמן [ ]1מן
המתח ההיסטורי בין בבל וירושלים ,ומשליכו על
המציאות הישראלית של ראשית שנות החמישים.
את הסאטירה החריפה ,אותה הוא פותח בהצעה
המהפכנית“ :יתכן באמת ֵ -עד חכם הרזים ! /כי
דרושים לנו  /שני מרכזים  /.במדינת ישראל ,תפרח
ׂ  /,ישכנו חכמי טבריה ,מרוקו ,טוניס  /.אבל
ׂיש
ותש
ָ
מוריָא  /ישכנו להם  /בסינסנטי,
יותר חכמיָא ושאר ָא ַ
או ָֹהיוֹ” .הוא מסיים בעקיצה הבאה“ :טוב שתסיסה
מחשבתית/ /יש בקהל ציוֹנֵי  /ארצות הברית ! /
המֹחות הם ערים וכֹחם אינו תש  /וכל פעם עולה
שקו מחשבתם זה החד/
רעיון חדש  /.רק מוזר קצת ַ
בעקר
בעיקר  /בכיוון אחד  /:הוא הותיר ִ
 /כה חותר ִ
לפ ֵרש וּלגלוֹת  /למה אין צריכים  /לעלות” (מתוך:
ָ
“הטור השביעי “,ספר ראשון ,תשי”ג-תשי”ד).

ספק גדול אם אלתרמן היה מפרסם שיר מסוג זה מעל
במה מרכזית בישראל בת זמננו ,אבל האם הוא היה
נמנע מלעשות כן מטעמים של תקינות פוליטית ,או
שהלך הרוח הישראלי השתנה ,ומוכן להכיר במרכזים
נוספים ,בהם היהדות תוססת חיה ובועטת?
בישראל ובארה”ב מתקיימים שני הריכוזים הגדולים
של העם היהודי .מדובר בשתי קהילות שיכולות לשאת
בגאון את דגל התקומה .לצד סיפורה המופלא של
שיבת ציון המודרנית ,של יישוב יהודי קטן שנלחם על
עצם זכותו להתקיים ,ומתמודד עד היום עם קליטת גלי
עלייה ,טלטלות כלכליות ,איומים ביטחוניים ועוד כהנה
וכהנה משברים ואתגרים ,מתקיים סיפור תקומה נוסף.
סיפורה של יהדות ארה”ב ,שיסודה בגלי מהגרים שעזבו
את העיירות והכפרים באירופה בשלהי המאה ה – 19
ובראשית המאה ה  ,20הגיעו לערים הגדולות בארה”ב
במספרים עצומים ,והצליחו לצאת מסדנאות היזע של
מנהטן תחתית ,לטפס בסולם ההצלחה האמריקני
ולהגיע למוקדי הכוח של הפוליטיקה ,התרבות ,הרוח
והכלכלה בארה”ב בת זמננו.
שני סיפורי התקומה הללו התחוללו במציאות שונה
בתכלית ,ולפיכך ייצרו קהילות בעלות אופי שונה
לחלוטין .היהדות הישראלית היא חברת הרוב,
היהדות האמריקנית היא אולי קהילה בעלת עצמה
רבה ובעלת מיקום מרשים בכל הקשור לאליטות
האמריקניות ,אולם עדיין מדובר במיעוט – כשני
אחוזים מכלל האוכלוסייה האמריקנית ,שיש מי
שטוען ,שאזנו כרויה כל העת לקולות אנטישמיים
שעשויים להתפרץ [ .]2זאת ועוד ,היהדות הישראלית
מתקיימת במרחב פוליטי המכיר בקשר בין דת ומדינה,
בעוד יהודי ארה”ב חווים את ההפך הגמור .כאמור,
אלה מחוללים קהילות בעלות צביון שונה [: ]3
• יהדות ארה”ב נוטה לליברליות ,בעוד היהדות
הישראלית נוטה לשמרנות .ההבדל נטוע בעובדה
שיהדות ארה”ב חיה כמיעוט בסביבה שחרתה על
דגלה רעיונות דוגמת זכויות האזרח וצדק חברתי.
• רובה של יהדות ארה”ב נמנית על זרמים שאינם
אורתודוקסיים ,דוגמת הרפורמים או הקונסרבטיביים,
בעוד שרוב יהודי ישראל – גם החילוניים שבהם –
מזהים דת עם אורתודוקסיה ,וברירת המחדל שלהם
היא הטקסים ,בתי הכנסת ,וההלכה האורתודוקסיים.
זאת ועוד ,יהדות ארה”ב חיה במדינה בה ישנה הפרדה
בין דת ומדינה; כל שירותי הדת ממומנים על ידי חברי
הקהילה ,ולכן קל להבין ,מדוע יהודים אמריקניים
מגדירים את היהדות כדתם ולא כזהותם הלאומית.
• יהודי ישראל חווים את יהדותם כעניין ברור מאליו.
זו באה לידי ביטוי בחופשות הרשמיות ,בתוכנית
הלימודים ,בתוכניות הרדיו והטלוויזיה וכמובן
בפלטפורמות המסחריות :מוצרי החלב בשבועות
והסופגניות בחנוכה .בארה”ב צריך להשקיע מאמץ
לא מבוטל על מנת להנכיח את החיים היהודיים,
מאמץ התובע תשומת לב מתמדת ובחירה מודעת
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של השקעת משאבים.
עד כה תיארנו שני צירים מקבילים המתקיימים
זה לצד זה ,אך מה הקשר בין שני קיבוצים גדולים
אלה של העם היהודי? פניה של הקהילה היהודית
בארה”ב נשואות מזרחה .הם מגויסים לסייע בחומר
וברוח ,מכירים את הסוגיות הבוערות הנמצאות על
פרקה של היהדות הישראלית ,וחשים מעורבות
עמוקה בכל הקשור למתווה הכותל ולחקיקה
העוסקת בגיור .הם יודעים עלינו לא מעט ,אולם
צריך לזכור ,כי הידע שלהם מבוסס בחלקו הגדול
מהאופן בו מוצגת ישראל בכלי התקשורת ,בעיקר
בהקשרים גיאופוליטיים ופחות בהקשרים אחרים
דוגמת חיי התרבות והרוח .חלק מיהודי ארה”ב
מותחים ביקורת על מדיניותה של ישראל בכל הנוגע
לסכסוך הישראלי-פלסטינאי ובנוגע לנוכחותה
מעבר לקו הירוק .מעורבות זאת נובעת מתחושת
עומק כי גם אם מדינת ישראל איננה הבית הראשון
עבור יהודי ארה”ב ,הרי שהיא הבית השני .ובבית
צריך לחוש בנוח ולהרגיש שייך .מנגד ,עבור רובם
של יהודי ישראל אחיהם מעבר לים נמצאים “מתחת
לרדאר” .איננו מביעים עניין גדול באתגרים העומדים
לפתחה של יהדות ארה”ב ,בשינויים האדירים
המתחוללים בה בעשורים האחרונים ,או במגוון
הגדול של הקהילות שניתן למצוא שם .מדוע? אולי
משום שה  DNA -הישראלי מניח ,כי כאן היהדות
חובקת כל :החיים היהודיים בארץ הם הניסיון לייצר
קשר בין מסגרת מדינית-לאומית ובין מסגרת זהות
דתית ,תרבותית ואתנית .הניסיון הזה ,איננו פשוט,
אלא פתלתל ותובע מאמץ אין קץ ,אולם הוא מעוגן
בתביעות ממשיות שלא יורדות מסדר היום שלנו.

הוא ההתבוססות במחלוקת והסיזיפיות של החתירה
לייצר נוסחה שתשביע את רצון כל הצדדים הדרים
יחד תחת קורת בית אחד ,הוא הבחירה בחיים
האמתיים המעגנים את היהדות בחקיקה ,בטקסים,
בהסכמים הקואליציוניים ועוד [.]4
האם הכרה בכך שבמקומות אחרים בעולם נוצרים
מודלים אלטרנטיביים ליהדות המחברת בין דת
ומדינה ,לצד ההכרה שמודלים אלו משמעותיים
לגורלו ולעתידו של העם היהודי ,משמען שעלינו לוותר
על האידיאל הציוני ,הסבור שדווקא כאן ולא בשום
מקום אחר ? אנו מעוניינים להציע שהכרה בעושר
החיים היהודיים בתפוצה אין בה משום ערעור הרעיון
הציוני .יש לנו בית רעיוני מובהק ,אולם אין זה אומר
שאין לבית זה חלונות ,באמצעותם נוכל להתבונן
ולראות אילו מודלים נוספים של יהדות עשויים
להתקיים במאה העשרים ואחת .יהדות התפוצות,
בוודאי הקהילה האמריקנית הגדולה ,איננה נתונה
בסד הלחצים שלנו .אין בה מצוקות ביטחוניות קשות,
אין בה לחצים פוליטיים או מדיניים ,היא מתקיימת
בהקשר ליבראלי ,בה אנשים יכולים לבחור כך או
אחרת מתוך השוק המגוון של אורחות חיים ,בחירה
שגורמת מחד לאחוזי התבוללות גבוהים מאוד ,אך
מאידך לתסיסה יהודית של התחדשות ושאיפה
לייצר מסגרות אטרקטיביות שתעמודנה בתחרות.
כאן בארץ ,במקום בו היהדות היא חלק מלוח השנה
וברירת המחדל של מעגל החיים ,היצירתיות שלנו
מופנית לאפיקים אחרים .לכן ,כדאי גם לנו לצאת
אל מחוץ לקופסה היהודית-ישראלית ולחשוב כיצד
רעיונות מבית היוצר של יהדות התפוצות ,עשויים
להעשיר את המודל היהודי בארץ.

[ ]1נתן אלתרמן הוא מחשובי המשוררים שכתבו
שירה עברית מודרנית .הטור השביעי ,מדור מחורז
פרי עטו ,המתייחס לעניינים אקטואליים ,התפרסם
במשך  24שנים בעיתון ‘דבר’.
[ ]2ראו כתבה ב  YNETהמצביעה על עליה של
 60%באירועים אנטישמיים בארה”ב ,שנת .2017
הנתונים מבוססים על דו”ח של הליגה נגד השמצה.
[ ]3ידידיה שטרן ,השבט החמישיhttps://www. :
idi.org.il/articles/18993

[ ]4בין ישראל ויהדות התפוצות שוררת הסכמה כי
ישראל היא הכוח המוביל בעם היהודי ולכן מוטלת
עליה אחריות יתר לגורל העם היהודי .לצד זאת,
שוררת הסכמה כי לכל יהודי ‘מניה’ במדינת ישראל
ומכאן נגזרת זכותו וחובתו לסייע לה .ראו70 :
שנה ליחסי ישראל והתפוצות :הדור הבאhttp:// .
jppi.org.il/new/he/article/70-years/#.
WulnIqQmDIU

סלפי יהודי  -נקודה למחשבה:

הראש היהודי עוד לא המציא
אפליקציה שמאפשרת לתמונת סלפי
לצלם רק את מה שיהודי ולסנן את
כל היתר .אך מה היה קורה לו הייתה
קיימת טכנולוגיה כזו? אילו אלמנטים
‘יהודיים’ היו נכנסים לפריים של צעיר

יהודי בארץ ,ואילו היו מרכיבים את
הסלפי של צעיר יהודי בתפוצות? לשמוע עוד
על ההצעה המעניינת הזאת ועל המסקנות
הנגזרות ממנה ,היכנסו להרצאה בסגנון טד
של אלון פרידמן מנכ”ל ארגון הלל בישראל
(אזהרת טריגר :ההרצאה באנגלית!) [:]1
https://vimeo.com/257275249

[ ]1בסרטון ,מסביר אלון פרידמן מדוע בעיניו יהדות ישראל ויהדות התפוצות הן תשליל האחת של
רעותה .בעוד בארץ ,זהות יהודית הינה מובנת מאליה ,ואין צורך להשקיע מאמץ על מנת לחוות את
החגים או את אירועי מעגל החיים ,הרי שבחוצה לארץ מדובר בתמונת ראי :הסביבה איננה יהודית
ולפיכך הבירור הפנימי של אופי היהדות של כל אחד ואחת ,הינו הכרחי .הצופה ,סיוון תשס”א.

“לא בונה הכסף ,לא בונה התעמולה ,לא בונה
השתדלנות ,בונה אך ורק האדם החי ויוצר בארץ”.
הפרדיגמה הבן-גוריונית הזאת הוצהרה בימי קום
המדינה ,דווקא בעת בה תמיכת יהודי התפוצות
בישראל היתה קריטית .עוד בימיו חזר בו דוד בן גוריון
מדבריו אלו ,ואכן הבית הלאומי נבנה על ידי יושבי
הארץ ,אך לא פחות מכך על ידי אחיהם בתפוצות ,הנה
כמה דוגמאות מעניינות מהימים ההם ומהזמן הזה:
• אם יש קשרים לא צריך פרוטקציה:
יחסי ישראל וארה”ב ידעו ימים טובים יותר ופחות.
סרטון של תאגיד השידור הישראלי סוקר במהירות
הבזק את העליות והמורדות שידעו מנהיגי
שתי המדינותhttps://www.youtube.com/ :
watch?v=2WEI3-0Glc0
ידידתה הגדולה של ישראל אולי לא היתה כזו לולא
פעילות ארוכת שנים של לוביסטים ואנשי מפתח
יהודיים בארה”ב .איפא”ק ,הוועד האמריקני-
ישראלי לענייני ציבור ,שהוקם בשנת  ,1959זוקף
לזכותו קידום חקיקה ועיצוב דעת הפוליטיקאים
בבתי הקונגרס :סיוע תקציבי לישראל ,המאבק
למניעת מכירת נשק מתקדם לארצות ערב ,קידום
סנקציות כלכליות ופוליטיות נגד איראן המתחמשת,
תמיכה בתעשייה הצבאית בישראל ועוד .ארגון
הלובי איפא”ק ממוקם במקום השני ברשימת
השדולות האמריקניות המשפיעות ביותר ,מיד אחרי
איגוד הרובאים הלאומי ,ולצד שדולת הפנסיונרים.
מעוניינים לקרוא עוד? הנה פוסט בנושא בעמוד
הפייסבוק של קרן משפחת רודרמןhttps:// :
www.facebook.com/rudermanfoundation/
posts/1208991055899768
• יש רופא בקהל?
כבר ב  ,1912הרבה לפני קום המדינה ,הקימה
הנרייטה סאלד את ארגון הדסה בפגישת נשים
בבית הכנסת עמנוא-ל בניו יורק .אחת מן היוזמות
הראשונות של נשות הדסה היא הקמת שתי תחנות
‘טיפת חלב’ עבור תינוקות ירושלים שסבלו מתזונה
לקויה ,ונמשכה עם הקמת “היחידה הרפואית
הציונית האמריקאית של ציוני אמריקה” שהגיעה
לארץ ישראל עם ציוד בשווי  ,250,000$שכלל
שני אמבולנסים ,ציוד רפואי ומכשור מתקדם,
תרופות ושתי משאיות .הייתה זו סנונית ראשונה
שבישרה את התמיכה המשמעותית של יהדות
ארה”ב במערך הרפואה בארץ :החל מתרומות
של  21אמבולנסים למדינת ישראל לאחר הכרזת
העצמאות ועד להקמת בנק הדם בישראל בשנות
ה 80-בזכות תרומה של  32מיליון דולר מאגודת ידידי

מגן דוד אדום בארצות הברית .התמיכה של יהדות
ארצות הברית לשירותי הרפואה בארץ לא הפסיקה
גם כשישראל הפכה למדינה מפותחת ולמעצמה
טכנולוגית :בשנת  2007תרמו יהודי ארצות הברית
סכום כולל של  278מיליון דולר לטובת שירותי
בריאות בישראל .כך ,רק לאחרונה נתרמו  17מיליון
דולר על ידי אגודת הידידים בארה”ב ,אלה ישמשו
לפיתוח בנק דם תת קרקעי ,ראשון מסוגו בעולם.
• ביקום מקביל :איך מביאים את שדרות לווינה?
שירו של אריאל הורביץ ‘שתי אחיות עשרים אלף
אחים” צרוב בזיכרון הלאומי יחד עם רבבות אדם
שהצטרפו לאוהדי מכבי חיפה בליווי שון כרמלי,
לוחם גולני בן טקסס ,שנפל בימיו הראשונים של
מבצע צוק איתן .שון הוא אחד מצעירים רבים
שבוחרים לעלות לארץ ולשרת בצה”ל .לצד זאת,
דבר ידוע הוא שזירת המלחמה במאה העשרים
ואחת איננה תחומה גיאוגרפית ,אלא מתנהלת
בכל רחבי העולם הווירטואלי .אז יש מי שנלחם גם
על תודעת הציבור .בקיץ הישראלי המדמם של
שנת  2014בחרו צעירים יהודים להפעיל אזעקה
בעיבורה של העיר ווינה ולהדגים מה משמעות
החיים תחת איום הטיליםhttps://www.mako. :
co.il/news-world/international/Article.a2158ac53a17741004.htm?Partner=rss
הדוגמאות הללו הן אחדות מיני רבות המלמדות על
תמיכה שאיננה כלכלית או דיפלומטית .בכל הקשור
להסברה ישנם גופים רבים ומגוונים המקיימים
פעילויות בקמפוסים ברחבי ארה”ב במטרה לייצר
עמדות פרו ישראליות .כאן ניתן למנות התגייסות
של ארגונים מבוססים דוגמת איפא”ק או הועד
היהודי האמריקני ,לצד ארגונים שזה עיסוקם
היחידי דוגמת Students Supporting Israel
המקיימים  48תאי סטודנטים באוניברסיטאות בצפון
אמריקה ,או  StandWithUsארגון שהוקם בשלהי
האינתיפאדה הראשונה וחותר להצגת מידע הוגן
ומהימן אודות ישראל.
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• קיצור תולדות האנושות (היהודית)
ומדינת היהודים :עוד על תרומתם של
יושבי התפוצות לבניין הארץ ,ברוח ובחומר,
תוכלו לראות בסרטון הבאhttps://www. :
facebook.com/rudermanfoundation/
/videos/1172986586166882
מדינת ישראל היא פרי של שותפות בין מי שבחרו
לחיות כאן חיים אזרחיים מלאים ,על החובות והזכויות
הכרוכות בבחירה זו ,ובין השותפים שליבם במזרח
הגם שהם חיים ,לכתחילה ולא בדיעבד ,בסוף
מערב .אמנם אין זו שותפות ששתי צלעותיה שוות,
אולם היא הופכת את הבית הלאומי לנכס השייך
לכולם .שותפות זו מטילה לפתחינו בארץ מספר
שאלות .בראש ובראשונה ,כיצד אנחנו מייצרים עוד
אפשרויות להיות חלק מהמפעל הציוני גם עבור אלה
שבחרו לגור בחו”ל? כיצד אנחנו דואגים כי לכל חלקי
העם היהודי יהיה קשר משמעותי למדינת ישראל
המלווה אותו כל חייו? כיצד אנחנו פועלים בשם
הבית הלאומי של כל היהודים בארץ ובחו”ל? כיצד
אנחנו מאפשרים למי שאיננו חלק מן ההסדרים
האזרחיים והמדיניים בארץ ,אבל חלק מהבית
הלאומי ,להשמיע את קולו ולהיות חלק מן השיח?
שותפות מתוך אחריות משמעה להבין כי קהילות
שונות חיות בהקשרים שונים ,ולפיכך ,להניח את
המשקפיים השיפוטיות ,לזהות את הצרכים של
הקהילות האחרות ולהציע עבורן את מה שביכולתנו
לתת .מה יש לישראל להציע ליהדות התפוצות?
בשנים הראשונות היתה זו בעיקר תחושת הגאווה,
זקיפות הקומה היהודית ,הידיעה שאם תתרחש
שוב קטסטרופה נוסח שואת יהודי אירופה יהיה לאן
לברוח ויהיה מי שיגן .החוזה הבלתי כתוב בין יהודי

התפוצות וישראל לבש ופשט צורות שונות לאורך
השנים .כיום ,כששיעורי ההתבוללות בארה”ב
מגיעים לעשרות אחוזים ,ושישנו איום בטחוני על
יהודים ברחבי העולם ,נרתמת ישראל לעזרה .אחת
מספינות הדגל של סיוע זה הוא פרויקט תגלית,
מיזם משותף של פילנתרופים יהודיים-אמריקניים,
קהילות יהודיות בתפוצות וארגונים ישראליים.
תגלית הביאה עד כה  600,000יהודים ,מכל
העולם ,למסע ישראלי בן עשרה ימים שמטרתו
לחזק את זהותם היהודית של צעירים בני .18-32
עוד נוסיף כי שותפות מתוך אחריות משמעה הבנה
כי לא רק מדינת ישראל היא מפעל משותף ,אלא כי
גורלו של העם היהודי הוא יעד משותף וכי קהילות
חזקות ,דוגמת יהודי ארה”ב ויהודי ישראל צריכות
לשלב ידיים ולחתור למענה למצוקות וצרכים.
דוגמה מובהקת לכך היא המאבק לשחרור יהודי
ברית המועצות שהיו נתונים מאחורי מסך הברזל.
מחד ,הכירה ישראל באחריותה כלפי מסורבי
העלייה ,ה’סירובניקים’ ,מאידך ,בשנות השבעים
יכולתה לתמרן בזירה הסובייטית היתה מוגבלת
עד בלתי אפשרית .כך ,חברה אידיאולוגיה ציונית
לרעיונות של חופש הפרט וזכויות אזרח שנשבו
בעולמה של הקהילה היהודית באמריקה .אלה
הביאו לשיתוף פעולה ששיאו החלטה שהעביר
הנרי ג’קסון בסנאט בדבר הפסקת משלוחי החיטה
לברית המועצות עד אשר תותר יציאת היהודים.
שתי המטרות הללו ,חוסנו של העם היהודי ,לצד
חוסנה של מדינת הליבה של העם היהודי ,אינם
יכולים להתקיים כאשר הפרדיגמה ההירארכית,
המאבק בין ירושלים ובבל ממשיך להתקיים .הגיעה
העת לנסח חוזה חדש.

[ ]1ציטוט זה מדבריו של בן גוריון מופיע בפרק
 19מתוך הסדרה ‘התקומה’ https://www.
.youtube.com/watch?v=Vzhl814xZnc
[http://www.israelhayom.co.il/ ]2
 .article/513503למידע נוסף על הקמת
מערך הרפואה בארץ ותרומתן של נשות
הדסה לכך ראוhttps://www.ynet.co.il/ :
articles/0,7340,L-5231896,00.html

[ ]3להרחבה בנושא ,ראו הרצאתה של חברת
הכנסת לשעבר ,ד”ר עינת וילףhttps://www. :
youtube.com/watch?v=ohEAxo7hIf8
[ ]4מסע ‘תגלית’ איננו תורם רק לזהותם היהודית
של צעירים אמריקניים ,אלא תורמת תרומה של
ממש לחיזוק ענף התיירות בישראל .לכתבה
בעניין ראו https://www.themarker.com/
consumer/tourism/1.3164319

הידעת?

בישראל נכסים השייכים לעם
היהודי כולו .כאלה הם כותל ,המגילות הגנוזות
שנמצאו בקומראן ובמובן מסוים גם הסוכנות
היהודית ומשרד התפוצות .כזה הוא גם ‘מוזיאון
העם היהודי’ המוכר יותר כ’בית התפוצות’ .כאן
הפריזמה איננה יהדות ישראל ,אלא הסיפור
היהודי המתקיים במוקדים שונים בעת ובעונה
אחת .סיפור שיש לו מאפיינים פרטיקולריים
לצד מאפיינים דומים :ערוצים מקבילים של
קהילות רבות שכולן חלק מפסיפס מרהיב ששב

ומתעצב מחדש:
https://www.youtube.
com/watch?v=uj65WfW6
ARA&t=0s&index=4&lis
t=PL5eTBamJ6JJRbZY
DrIAFJtrLkUu3
.BBU3n

קובי גדעון לשכת העיתונות הממשלתית תגלית

שבוע לאחר מלחמת ששת הימים הגיע ליאונרד פיין,
עיתונאי וסופר יהודי אמריקני ,לתל-אביב“ .אז כבר
שמענו ברדיו שיר חדש‘ ,ירושלים של זהב” מספר
פיין “אבל היה קשה להבין את המילים ברדיו” .לכן
ניגשו פיין וחבריו לחנות מוסיקה באלנבי ,בה יכלו
לרכוש את גיליון התווים של השיר ,ופרצו בבכי
לנוכח המילים .גם בשנות התשעים ,שעה שפיין
התראיין לתכנית התיעודית ‘התקומה’ ,הוא נזכר
בימי האופוריה ושב ודמע“ :קטונתי מצעיר בנייך ,וכל
השאר .”WOW ,מה שמדהים הוא שליאונרד
פיין היה מחלוצי הביקורת היהודית כלפי מדיניות
ישראל ,והחתים עשרות מעמיתיו על עצומה ציבורית
המוקיעה את התנהלות ישראל בלבנון .מברק תמיכה
ששלחו פיין וחבריו למפגיני ‘שלום עכשיו’ התגלגלה
חיש מהר לידיהם של עורכי הניו-יורק טיימס והפכה
לכותרת הראשית בעיתון יום א’“ :האומץ של 37
יהודים אמריקניים” .מדוע אומץ? כי גילוי דעת זה נגד
את הלך הרוח של הקהילה היהודית ועורר ביקורת
נוקבת כלפי מי שיצא בגלוי נגד מדינת העם היהודי.
פיין בוכה ויורה ,ואנחנו בישראל מתקשים להבין
זאת ,הלנו אתם או לצרינו? מתברר כי התמונה
איננה שחור לבן ,והמציאות כרגיל מורכבת.
שנות הקמת המדינה זיכו את קיבוץ הגלויות היהודי
באהדה גורפת בקרב יהודי התפוצות ,ובראש
ובראשונה ,בקרב יהודי ארה”ב .כמו דמות הלקוחה
מאולפני דיסני ,ישראל הייתה מדומיינת יותר מאשר
מציאותית ,מושא כיסופים והתגלמות געגועי הדורות
כולם .עם השנים והאתגרים שבאו יחד איתן התנפצה

הבועה הזאת .שוב ושוב נדרשת ישראל ‘של מטה’
להכריע בסוגיות הנתונות במחלוקת ,והכרעותיה
אינן מעוררות תמיד אהדה בעולם היהודי שמעבר
לים‘ .מדיניות הממשלה מביאה למשבר חמור עם
יהדות התפוצות’ ,קוראים קולות מן העבר האחד
של המתרס הפוליטי‘ .רק מי שחי כאן ,ומוכן לשאת
בעול ,בעל זכות להביע עמדה בכל הנוגע לשאלות
הרות הגורל שלנו’ עונים קולות מן העבר השני .היכן
מסתיימת הריבונות של מדינת ישראל ומתחילה
האחריות של “מדינת היהודים”? הנה שתי דוגמאות
לשאלות שהתשובה עליהם עשויה להיות מורכבת:
• ישראל תעשה הכל:
מדיניות הביטחון של מדינת ישראל מלווה לא פעם
בהצהרות המתחייבות להגן בכל מחיר על תושביה.
מה קורה כאשר מדיניות זו מייצרת איום עבור יהודי
התפוצות? דוגמה מובהקת לכך היא חיסול עבאס
מוסאווי ,מנהיג החיזבאללה ,בשנת  .1992בתגובה,
הוציא הג’יהאד האסלאמי לפועל שני פיגועי ענק
בארגנטינה :בבניין השגרירות הישראלית בבואנוס
איירס ומאוחר יותר בבניין הקהילה היהודית .למעלה
מ 100אנשים נהרגו בפיגועים אלה .לימים ,אמר
אלי שגיא ,מי שכיהן כראש אמ”ן באותם ימים את
הדברים הבאים“ :לא הייתה לי מודעות מספקת
למידת התגובה האפשרית בארגנטינה ,דבר שהיה
מביא ,מן הסתם ,למחשבה נוספת על ההחלטה
לצאת למבצע” .הפיגועים בארגנטינה הם דוגמאות
קצה המצביעות על הקשר בין החלטות הקשורות
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לביטחוננו כאן ובין גורלם של היהודים בתפוצות,
ודווקא משום שהם דוגמאות קצה הם מציגים את
הדילמה במלוא חריפותה :מדינת ישראל קבלה על
עצמה לדאוג לביטחונם של יהודים ברחבי העולם,
אולם עד כמה היא צריכה להכניס שיקולים אלה
שעה שהיא קובעת את מדיניות הביטחון שלה
עצמה?
• תיקון עולם:
לצד היהדות ההלכתית מתקיימים בארץ מודלים
נוספים דוגמת תפיסת היהדות כתרבות או תפיסת
היהדות כלאומיות .בארה”ב ,מקבלת היהדות
ביטוי מסוג שונה .כאן נתפסת היהדות כנקודת
הארכימדס עליה נשענת השקפת עולמם הערכית.
השייכות היהודית משמעה חתירה לקידום ערכים
הקשורים לתיקון עולם :מאבקים למען זכויות
הפרט ,למען צדק חברתי ולמען שוויון – מגדרי,
גזעי או דתי .רעיון תיקון העולם הוא מאבני היסוד
של היהדות הליברלית בארה”ב ולעיתים הוא
עומד בסתירה למדיניותה של ישראל בנושאים
שונים .אחת הסוגיות הנמצאת על סדר יומן של
שתי הקהילות והיחסים ביניהן הוא מדיניותה של
ישראל בכל הקשור למסתננים .יהדות ארה”ב,
החיה במדינה בה התקיימה הפרדה על בסיס גזע,
והמייחסת חשיבות למצוות הרבות הקשורות ליחס
הראוי לגר ,מתקשה לקבל את החלטות ממשלת
ישראל .מנגד ,ככל מדינה ריבונית אחרת ,אף
לישראל הזכות להחליט למי מותר לבוא בשעריה,
בייחוד כאשר מדובר בגלים גדולים של מהגרים
בלתי חוקיים המאיימים על רווחת התושבים בארץ.
שתי העמדות אינן מקריות ולפיכך אינן מתייחסות
באופן ספציפי לסוגיית המסתננים בלבד .העמדות
המנוגדות נובעות מקהילות החיות בהקשרים שונים

לחלוטין ,האחת כמיעוט ליברלי ,השנייה כחברת
הרוב הלאומי הנתבעת לקבל הכרעות במצבי
דילמה לא פשוטים.
לשתי דוגמאות אלה מצטרפות אחרות ,דוגמת
מתווה הכותל או אישור גיורים שלא נעשו על בסיס
הפסיקה האורתודוקסית .כדרכן של דילמות ,משני
צדיי המתרס ניצבים טיעונים הגיוניים הנשענים על
השקפות עולם ערכיות .כיצד יש לנהוג? מחקר
שנערך במכון למדיניות העם היהודי [ ]2מלמד
כי יהודים בתפוצות מצפים להקשבה והתחשבות
בעמדותיהם בכל הקשור לדת ומדינה אך מכבדים
את זכותה של ישראל לקבל החלטות הנוגעות
לביטחון ולמדיניות חוץ .מתוך הבנה כי ישראל היא
הבית הלאומי של כל העם היהודי ,גם בארץ ישנה
הסכמה כי יש להתחשב בקול היהודי בחוצה לארץ
בסוגיות הקשורות לדת או לערכים יהודיים ,אך
מנגד ,עומדת לנו הזכות לניהול עצמאי של סוגיות
הקשורות לישראל כמדינה ריבונית :חוץ וביטחון
בעיקר .החלוקה בין דת ומדינה לחוץ וביטחון
עושה אמנם סדר אך איננה עומדת תמיד במבחן
המציאות .לעיתים הסוגיות מעורבבות .כך למשל,
חוק השבות גורם לכך שלהכרה בגיור שנעשה
בחו”ל (סוגיה יהודית) ישנה השלכה על הזכאות
לקבל אזרחות ישראלית (סוגיה מדינית-אזרחית).
זאת ועוד ,חלוקה זו איננה בהכרח לוקחת בחשבון
את הלחצים הפוליטיים ,ההכרעה של מקבלי
ההחלטות בארץ לנוכח צרכים שונים או מתנגשים,
הביקורת הבינל”א על מדיניות ישראל וכן הלאה.
מה ניתן להציע כאן :שיח בונה ,המודע להקשרים
השונים של חיים בישראל ובתפוצה ,הקשוב
לצרכיה של כל אחת מן הקהילות והמעניק לצרכים
אלה משקל בדיון בנושאים שונים שעל הפרק.

[https://www.youtube.com/watch?v=Vzhl814xZnc ]1
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“בארץ ישראל קם העם היהודי” :משפט הפתיחה של מגילת העצמאות
וקולו רווי המבטא של בן גוריון המקריא שורה זו ,הוא חלק מפסקול
חיינו במדינה .מימוש הזכות להקים כאן מדינה ריבונית לאחר אלפיים
שנות גלות היא אחד האירועים המרגשים והמפעימים בהיסטוריה
היהודית .לצד הניסיון לייסד כאן מסגרת לאומית ,שיש בה ישן ויש בה
חדש ,צריך לזכור כי אנחנו מייצרים כאן הוויה חדשה חשובה לא פחות.
כינון מדינת היהודים הוא גם ניסוח חדש של יחסי המרכז בישראל
והקהילות הפזורות ברחבי העולם .העידן הזה ,בו מעוצבת מערכת
יחסים זו ,איננו נטול מהמורות וקשיים ,אך שוררת בו הסכמה לגבי
חשיבות קיומן המבוסס והיציב של שתי הקהילות ,לצד חשיבות שילוב
הידיים והחתירה המשותפת להבטחת גורלו ועתידו של העם היהודי.
בין האתגרים ובין ההצלחות ,בין העוקץ ובין הדבש ,מתהלך ידיעון זה
ואנו תקווה כי הצלחנו באמצעותו לשפוך אור על חלקיה השונים של
סוגיה הרת גורל זו.
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