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הקדמה מאת שירה וג'יי רודרמן
"נראה שמדינת ישראל חבה את עצם קיומה לקול היהודי בארצות הברית" .ציטוט זה מיוחס לפרופסור
ריצ'רד דוקינס ,והוא מדגים את התפיסה הרווחת על הכוח הפוליטי של הקהילה היהודית בארצות
הברית .ככל שאנו מתקרבים ליום הבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת  ,2020עולות שאלות על
חשיבות הקול היהודי בהקשר הרחב יותר של היחסים בין יהדות ארצות הברית לישראל.
מערכת היחסים בין הקהילות הפכה למורכבת יותר בשנים האחרונות .אומנם מרבית הקהילה
היהודית בארצות הברית נותרה פרו־ישראלית ,אך היא ביקורתית יותר כלפי המדיניות הישראלית,
כלפי ממשלת ישראל ,וכלפי הערכים החברתיים והלכי הרוח הדתיים של ישראל .ההשפעה של
התודעה המשתנה בקרב יהודים אמריקאים נבחנת במחקר זה ,אשר מספק הבנה טובה יותר על
דפוסי ההצבעה של יהודי ארצות הברית ועל תמיכתם במועמדים פרו־ישראלים .באמצעות מבט
בוחן וקרוב מנתח פרופסור טרוי את השיח ואת הנחות היסוד – כולל ההנחות המוטעות – סביב
הקול היהודי והסוגיות שחשובות ליהודים האמריקאים בהחלטתם עבור איזה מועמד ועבור איזו
מפלגה להצביע.
קרן משפחת רודרמן פועלת למעלה מעשור לחזק את הקשר בין הקהילה היהודית בארצות הברית
לבין ישראל .רכיב חשוב במערכת היחסים הזאת היא המעורבות וההשפעה היהודית במערכת
הפוליטית האמריקאית .עם התקרבות מועד הבחירות לנשיאות ארצות הברית ולאור הקשר ההדוק
בין הקהילה היהודית לבין ישראל ,מאיר הדוח באור חדש חלק מהשאלות על הקול היהודי בארצות
הברית והשפעתו על מערכת היחסים בין הקהילה היהודית לישראל.
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שירה רודרמן

ג'יי רודרמן

מנכ"לית

נשיא

תקציר
מסע הבחירות לנשיאות  2020כבר נראה כנקודת מפנה נוספת בין יהודים־ישראלים תומכי טראמפ
ליהודים־אמריקאים מתנגדי טראמפ .השיח סביב פיצול זה מדגיש את התפיסה המתחזקת לפיה רוב
יהודי ארצות הברית הולכים ומתרחקים מישראל ,בעוד שלמעשה הם תומכים בישראל .זה מחזק
את הרושם הנפוץ בקרב חלק מהיהודים והלא יהודים לכך שיהודים אמריקאים הם בוחרים של
סוגיה אחת ,שיצביעו תמיד למועמד הפרו־ישראלי ביותר ,בעוד שבקלפיות רוב היהודים האמריקאים
מצביעים בעד הזכות לבצע הפלות ונגד טראמפ ,יותר מאשר בעד ישראל .זה מאפשר לנו לראות
כי השאלה האמיתית בנושא "הקול היהודי" לא נסבה סביב ההשפעה הזניחה שיש ליהודים על
התוצאות הסופיות של הבחירות .ניתוח קולות היהודים מלמד אותנו על הסיבות להצבעה יותר
מאשר על מה שהצבעתם משיגה .הניתוח שופך אור על ההשפעה המתמשכת ורחבת הממדים שיש
ליהודים בתהליך הפוליטי האמריקאי – יותר מועצמים מאשר רבי־עוצמה – כמו גם על ההשפעה
המתמשכת ורחבת הממדים שיש לפוליטיקה האמריקאית על זהותם של יהודים אמריקאים רבים
ששורשי הפוליטיקה הליברלית שלהם נטועים במורשתם היהודית.
במונחים יהודיים ,מערכת הבחירות לנשיאות בשנת  2016הייתה יוצאת דופן ,כאשר סוגיות הנוגעות
ליהודים ניצבו במקום מרכזי יותר מאשר בכל מערכת בחירות בהיסטוריה האמריקאית .זו הייתה
צריכה להיות נקודת שיא של גאווה יהודית :יהודים כיכבו בשני מסעי הבחירות ,לשני המועמדים
לנשיאות היו חתנים יהודים וכרגיל שניהם התקוטטו מי יותר פרו־ישראלי .במקום 2016 ,הייתה נגועה
ברגעי אימה בעוד התפרצויות של שנאת יהודים העיבו על הקמפיין .אותה אנטישמיות חיזקה את
הזלזול שחשו רוב היהודים האמריקאים כלפי דונלד טראמפ.
אולם  2016חיזקה תופעה מרתקת נוספת :יהודים אורתודוקסים נסחפו באופן גורף לתמיכה בטראמפ
בשל מדיניותו הפרו־ישראלית .במקביל ,יותר ויותר יהודים אמריקאים נימקו לעצמם בדיעבד ,בהנחה
כי המדיניות הפרו־ישראלית של המועמד המועדף עליהם היא המדיניות הנכונה ביותר עבור ישראל.
עבור רבים משמעות הדבר הייתה כי עמדתה הפרו־ישראלית של הילרי קלינטון – כמו זו של אובמה
– לא פעלה כמדחף אלא כמעין אביזר נלווה ,המחזק חיבור פוליטי קיים.
נייר עמדה זה נושא את הכותרת "הקול היהודי  :2020מועצם ,אך לא רב־עוצמה" כיוון שהוא שופך
אור על מעורבותה העמוקה של יהדות ארצות הברית בתהליך הפוליטי האמריקאי ועל מרכזיותו של
התהליך הפוליטי בזהות של היהודים האמריקאים .נייר העמדה מחולק לשלושה חלקים:
חלק " :1כיצד מנהלים היהודים את הפוליטיקה במהלך מסע הבחירות לנשיאות?" בוחן את דפוסי
ההצבעה והנתינה של היהודים ,תוך בחינת הפוליטיקה היהודית אמריקאית כביטוי לזהות ,יותר
מאשר כאמצעי בעל השפעה רבה ,ומציע את חמש המ"מים לסכם את הדרך המרשימה שבה:
היהודים מכים מעבר לכוחם היחסי בזכות מצביעים מבוגרים ,מבוססים ומשכילים יותר הממוקמים
באזורי בחירה רלוונטיים.
זאת ועוד ,שתי כותרות מנייר המחקר הקודם נותרו בעינן 1.אמנם קשה לומר זאת בסמכותיות מוחלטת,
אך יהודים תרמו כ־ 50אחוזים מהתקציב ה"רך" הלא־מוסדר שאספו הדמוקרטים מתורמיהם הגדולים.
תורמים יהודים אמידים לקחו חלק מרכזי בגיוס הכספים הרפובליקאי גם כן ,אך כאן מדובר בתורמים
יחידים ולא בתופעה קהילתית רחבה.
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בו בזמן ,הערכות מסובכות של דפוסי הצבעה של יהודים מגלות אחוזי הצבעה גבוהים ביותר ,לפעמים
סביב  95אחוזים ,באזורים העירוניים של מדינות "מתנדנדות" ,שבהם קהילות יהודיות גדולות ,כמו
זו של דטרויט.
אין צורך בהתנצלות מצידם של היהודים על הנדיבות חסרת הפרופורציות ,המעורבות הפוליטית
וההתארגנות הקהילתית של בני דתם .אם אנטישמים מעוניינים להציג את התכונות הנערצות הללו
כקונספירציות אפלות ,הקלון הוא של המאשימים ולא של המואשמים.
חלק  2חוקר את ההיסטוריה של ליברליות יהודית באמריקה ומציע כי בעוד הצבעה לדמוקרטים
נחשבת כחלק מהותי מהמורשת היהודית כמו סיפור הגירה רב־השראה ,כמו פמוטות הכסף וכמו
מתכון הקניידלך של סבתא ,היא התפתחה בשלושה שלבים :מהגרים מזרח־אירופים וילדיהם –
"בורגנים בולשוויקים" – שבאו לעולם החדש חמושים בחלומות על הצלחה אך עדיין הושפעו ממסורות
של קומוניזם מזרח־אירופי וארגוני פועלים .הדור הבא" ,יאפים עם מצפון" ,זכרו את מאבק הוריהם,
הודו ל"ניו דיל" של רוזוולט שהבטיח למשפחותיהם חוסן כלכלי לשנים שיבואו והצביעו למפלגה
הדמוקרטית בהתאמה .רבים מהם היו להוטים להידמות לכלל הציבור ובהדרגה הלכו ודיללו את
מסורתם היהודית בין כותלי ביתם .עם זאת ,כשהם או מי מאנשיהם היו תחת מתקפה ,הם התגייסו
לפעולה .כיום ,יהודים רבים חיים כמו יאפים אבל מצביעים כמו היפסטרים .בעוד הם מזהים את
המצפון החברתי שלהם עם יהדותם ועם המושג 'תיקון עולם' ,הם מתנתקים בהדרגה מעברם כמהגרים
ומהמסורת היהודית .הם נאמני חירות בעלי רוח חופשית ,אמריקאים בכל לבבם ובכל מאודם ,אך
הם אינם נוצרים בעליל .הם ירשו הבנה אודות עברם וינקו מהתרבות הפוסט־מודרנית את הרתיעה
ממחויבויות ,מהגבלות ,וממוסכמות שנכפות מבחוץ ,במיוחד על ידי ממסד ממשלתי או דתי.
כדי להבין את התהליך הזה יש להבין את הפחדים שאיחדו את היהודים האמריקאים ,מימי הצאר,
דרך הבוסים ועד דונלד טראמפ והאוונגליסטים של ימינו .בליבת הזהות של היהודי האמריקאי נמצא
האישור לכך ש"אני לא נוצרי" .לפיכך ,יהודים אמריקאים מגינים על זהותם היהודית באמצעות ניסיונות
השפעה על הממשל לקדם ערכים של אינדיבידואליזם ולהתרחק מ"ענייני דת" ,בעוד יהודים ישראלים
רבים מחזקים את זהותם היהודית באמצעות ניסיונות השפעה על הממשל לנקוט במדיניות של
הנצחת קהילתיות יהודית רחבה ולהתערב ב"ענייני דת".
לבסוף ,חלק " ,3פחדים וזעם בקרב יהודים בשנת  2016ובשנת  ,"2020בוחן את האנטישמיות
המכוערת שהרימה ראש במסע הבחירות של  ,2016הדיון המתמשך על המדיניות של ברק אובמה
ודונלד טראמפ כלפי אמריקה ,היהודים וישראל ,וכמה מהנושאים המרכזיים המתפתחים סביב מסע
הבחירות המתפתח של .2020
כשחושבים על התמקדותו של דוד המלך בריבונות ועל התמקדותו של ישעיהו הנביא בצדק ,ניתן
לאפיין את קהל התומכים הקטן והנאמן של טראמפ כ"בית דוד" – בכך שהם מעמידים בראש את
הפטריוטיות היהודית הפרו־ישראלית שלהם – ואילו את הרוב היהודי הזועם של מתנגדי טראמפ
כ"בית ישעיהו" – אשר בזעמם נגד טראמפ מחזקים את האינסטינקטים שכבר קיימים אצלם של
אוניברסליזם ושל צדק חברתי.
מבט מקרוב מסייע להבחין בשש קבוצות שונות בקרב היהודים .יש קבוצה קטנה של "לעולם לא
טראמפ" ,יהודים רפובליקאים שמתעבים את טראמפ .קבוצה אופיינית יותר של יהודים רפובליקאים
היא של טראמפיסטים אורתודוקסים ,או של "ישראל תמיד" .רובם אורתודוקסים במלוא מובן המילה:
יהודים אורתודוקסים שתומכים בדונלד טראמפ בלב שלם ובעקביות .לבסוף ,יש קבוצה קטנה של
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יהודים רפובליקאים יציבים .למרות חששותיהם לגבי טראמפ ,הם עדיין רפובליקאים מן הבחינה
התרבותית והכלכלית.
מתנגדי טראמפ מתחלקים לשלוש קבוצות :יהודים "הרצליאנים" ,יהודים מוטרדים ו"כמו־יהודים"
עוינים .יהודים הרצליאנים הם יהודים ליברלים גאים ,שכמו דמוקרטים ויהודים טובים מתעבים את
טראמפ – ואת מרבית הרפובליקאים – ואוהבים את ישראל .קבוצה גדולה יותר היא קבוצת היהודים
המוטרדים ,שחושבים כי מיצו את היהדות ,למעט תודעת השואה כאבן פינה בסולידריות היהודית
שלהם .במהלך מסע הבחירות של  2016נעשה שימוש לרעה בזכרון השואה ובדימויי השואה –
משום שהם מתנגדים למרבית הקורבנות המודרניים של האנטישמיות; אמנם לא בלב שלם ובזהירות
הם עייפו מהתיוג "יהודים" ,אך תויגו כיהודים על ידי יריביהם .אנשים אלו מביעים סלידה מטראמפ
הן כאמירה ערכית אמריקאית והן כיהודית .לבסוף ,מיעוט קטן אך קולני של יהודים שעוינים את
טראמפ ואת "הכיבוש" צוללים אל תהומות הזעם עד כדי שנאה כלפי ישראל והציונות אשר מזינה
את האנטישמיות השמאלנית המודרנית .הווארד ג'ייקובסון ,הסופר הבריטי חתן פרס "מאן בוקר",
אפיין את ה"כמו־יהודים" (“ )”AsaJewsכבעלי חיבור מינימלי ליהדות ,שנושאים את המורשת היהודית
שלהם למראית עין רק כדי לשוות לעצמם מעמד ולהיראות אמיצים על ידי הוקעת ישראל.
ישראלים רבים ודאי ישתעשעו לשמע העובדה שרוב היהודים האמריקאים מגדירים את היהדות
כליברלית מטבעה .מאז  1977ישראלים בחרו יותר ממשלות ימין מממשלות שמאל ,ורבים מהם
חשים נבגדים על ידי הפרוגרסיבים .יהודים אמריקאים אורתודוקסים ומסורתיים משתעשעים גם
הם ממשוואת ה"יהדות היא ליברליות" ,ולעיתים אף מתרגזים ממנה ,כיוון שבתוך תהליכי הקיטוב
של החברה האמריקאית ,הם נעשים שמרנים מהבחינה הפוליטית ,כמו גם מהבחינה הדתית.
ישראלים יתפלאו לדעת שעבור יהודים אמריקאים רבים הארץ המובטחת שוכנת בצפון אמריקה
ולא במזרח התיכון .הם ודאי יצטערו לשמוע כי ישראל אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות של
היהודים האמריקאים בבואם להצביע ,אלא שהם מצביעים עבור סוגיות אמריקאיות .הם מלינים
שוב ושוב על היהודים האמריקאים הליברלים שאינם מודים לנשיא טראמפ בגין ההכרה בירושלים
כבירת ישראל ,בגין ההכרה בסיפוח רמת הגולן לישראל ,בגין ההכרה בהתנחלויות כחוקיות או בגין
הפעלת לחצים על אויביה המרים של ישראל – הפלסטינאים ואיראן.
החיבור הליברלי־יהודי־דמוקרטי התחזק ,ולא נחלש ,בעידן טראמפ .מרבית יהודי אמריקה "כחולים",
זועמים ומעורבים פוליטית עד מאוד .בניגוד לטענות מסוימות עובדה זו אינה מעידה על כך שהם לא־
אמריקאים ,אלא רק שבתוך הזהות האדומה־לבנה־כחולה שלהם יש לצבע הכחול משקל גדול ,חזק
ועמוק יותר .בדומה לכך ,אין פירוש הדבר שהם מתנגדים לישראל ,אלא רק שהם מגלים התלהבות
רבה יותר מסוגיות מסוימות מסוימות שנוגעות לישראל על פני סוגיות אחרות.
זהו ,אם כן ,סיפורו של הקול היהודי האמריקאי – סיפור של סתירות ושל בלבול ,סיפור על תסכול
עבור הימין ועל השראה עבור השמאל .בסופו של דבר זהו סיפור על זהות תרבותית ועל חששות
משותפים ,יותר מאשר על אישיויות או עמדות פוליטיות .זהו סיפור המסופר לא אחת כחלק ממכה
נוספת באחדות העם היהודי ובברית האמריקאית־ישראלית ,אך למעשה הוא משקף את הסולידריות
היהודית המרשימה ומסביר את הידידות המתמשכת בין המדינה הדמוקרטית הגדולה בעולם לאחת
המדינות הדמוקרטיות הקטנות שבו.
רבות מהשאלות על "מדוע יהודים מצביעים לדמוקרטים ,שונאים את טראמפ ומבלבלים בין יהדות
לליברליזם" הן פשטניות וסטטיות .הן מתייחסות ליהדות ,לליברליזם ולמפלגה הדמוקרטית כאל
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חד־ממדיים ובלתי משתנים .לצד ההכרה במגוון הדעות והאידיאולוגיות בקרב הקהילות השונות,
עלינו להבין כי הדינמיקות הללו הן מורכבות יותר .הליברליזם אינו חליפה שיהודים לובשים כיוון
שהיא "מתאימה" .אחת הסיבות להתאמה בין ליברליזם אמריקאי ליהדות אמריקאית ,היא שיהודים
עזרו לעצב אותם כדי לשלבם זה בזה .ההיסטוריה של היהודים באמריקה עוסקת בסופו של דבר
בהשפעה ההיסטורית של היהודים על אמריקה – וההשפעה ההיסטורית של אמריקה על היהודים
– כפרטים וכקבוצה.
אכן יש "קול יהודי" – יש רוב דמוקרטי חזק ויציב ,בדרך כלל בטווח של  70אחוזים בהצבעה בבחירות
לנשיאות .נדיר שקול זה משפיע על תוצאות הבחירות בארצות הברית ,אך הוא בהחלט משקף
את הלך הרוח של יהודי ארצות הברית .במובנים רבים ,היהודים הדמוקרטים־ליברלים המרכיבים
את החלק הארי של הקול היהודי ,חיים ומייצגים את הקונצנזוס היהודי החדש :בסופו של דבר,
הם תומכים בזכות לבצע הפלות יותר (ובערכים ליברלים ,הערת המתרגם) מאשר בעד ישראל; הם
מתנגדים לטראמפ ולביבי אך לא מתנגדים לישראל; והם מרוכזים יותר בסוגיות פנים־אמריקאיות
מאשר ביחסי החוץ של ארצם.
בהצבעתם באופן זה ,צועדים יהודים אמריקאים בדרך שנסללה עבורם לפני עשורים רבים ,כאשר
המשוררת אמה לזרוס בירכה אותם ורבים כמותם "היגעים והעניים ,ערב רב של המונים כמהים
לנשום כבני חורין".
יש מי שרואים בכך הסדר מושחת ובגידה גדולה של היהודים האמריקאים בעמם .מרבית היהודים
האמריקאים רואים בכך תוצאה של ההזדמנויות שקיבלו ב"ארץ הזהב" .מועצמים יותר מאשר רבי־
עוצמה ,אחרי אלפי שנים של סבל ,אותם יהודים שנרדפו בעבר חופשיים כעת לממש את האחריות
הלאומית שלהם כאמריקאים גאים מן השורה.
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הקדמה
מסע הבחירות לנשיאות  2020כבר נראה כנקודת מפנה נוספת בין יהודים־ישראלים ליהודים־
אמריקאים .נאמר לנו שישראלים מופתעים מהשנאה שיהודים אמריקאים רוחשים לדונלד טראמפ.
הוא העביר את שגרירות ארצות הברית לירושלים; הוא מחץ את עסקת איראן המסוכנת של ברק
אובמה; הוא הכיר בהתנחלויות כחוקיות; הוא נוהג ביד קשה בפלסטינאים" ,הם" אומרים .איך אתם
יכולים שלא להצביע עבורו? איפה הנאמנות שלכם למדינה היהודית? מנגד ,יהודים אמריקאים
מופתעים באותה מידה מהאהבה הישראלית לדונלד טראמפ .איך אתם מעיזים? "הם" אומרים .הוא
מעודד אנטישמיות ,פונה לאנטישמים ואנטישמי בעצמו; סגנון ההתנהלות שלו ,דמגוגיה וולגארית,
הוא אסון למדינה ומאיים על העולם .כיצד יתכן שמדינת ישראל היא אחת המדינות הבודדות בעולם
שמאשרות אותו ,וכיצד נוכל להצביע עבורו?
לעיתים הדיון מידרדר לכך שישראלים מודים כי "הייתי מעדיף משוגע פרו־ישראלי כמו טראמפ מאשר
'מענטש' אנטי־ישראלי כמו אובמה" .לעיתים תכופות יותר ,בכל אופן ,בעידן של "הכול או לא כלום"
בתמיכת פוליטיקאים ,יש ישראלים שמהללים את טראמפ באותו הלהט שבו מתנגדיו היהודים מגנים
אותו .ישראלים תומכי טראמפ ממעטים לפקפק במנהיגות שלו – אחרי הכל" ,הוא תומך ישראל" –
וזאת למרות תוצאותיהם מורטות העצבים של האירועים בסוריה .מתנגדי טראמפ אינם מסוגלים
אף להכיר לו תודה על קיום הבטחה מצד בת ארבעים שנה שזכתה לתמיכת שתי המפלגות ,להכיר
בירושלים כבירתה של ישראל.
כמובן ,קהילות הן מגוונות ואינן שטחיות באופן קריקטוריסטי .חלק מהיהודים האמריקאים – במיוחד
 71אחוזים מקרב היהודים האורתודוקסים ,נכון לספטמבר 2017 – 2תומכים בטראמפ בזכות ההצהרות
והמהלכים הדרמטיים שעשה בעד ישראל .ואילו חלק מהישראלים חולקים את תחושת הדחיה
מהדמגוגיה ,שנאת הזרים והרמיזות האנטישמיות של טראמפ כמו מרבית יהודי ארצות הברית.
בכל זאת ,גם אם יש נטיה להגזמה בהתנגשות הזו ,עדיין ניתן ללמוד ממנה רבות .היא מדגישה את
התפיסה הגוברת בחוגים רבים ,ובכלל זה אין־ספור מאמרים במדיות השונות שמוקדשים לנושא,
לכך שרוב היהודים האמריקאים הולכים ומתרחקים מישראל – אף שאין זה נכון .היא מדגישה את
ההתרשמות הרווחת בקרב יהודים ישראלים ואמריקאים לא יהודים לפיו יהודים אמריקאים הם
בוחרים של סוגיה אחת ,שיצביעו תמיד למועמד שהכי תומך בישראל – אף כי בעשורים שחלפו זה
היה נכון רק לעיתים רחוקות .היא גם מאפשרת לנו לראות שהשאלה האמיתית סביב "הקול היהודי"
לא עסקה בהשפעה הזניחה שיש לקולות היהודים על תוצאות יום הבחירות .כאשר מנתחים עבור
מי מצביעים היהודים אנו למדים מדוע מצביעים היהודים ,יותר מאשר על ההשפעה שיש להצבעתם.
היא מדגישה לנו את התפקיד המתמשך ורחב הממדים שמגלמים היהודים בתהליכי הפוליטיקה
האמריקאית ,כמו גם את התפקיד המתמשך ורחב הממדים שמשחקת הפוליטיקה האמריקאית
בזהותם של יהודים אמריקאים רבים.
בדיחה ממסע הבחירות בשנת  2016תיארה את אופי יחסי הגומלין האלה באופן בוטה אך מחוכם,
והציעה שההתרחקות האמיתית של היהודים הדמוקרטים בארצות הברית לא הייתה מישראל כי
אם מהיהדות עצמה:
שאלה :מה ההבדל בין דונלד טראמפ ליהודי ליברלי?
תשובה :לדונלד טראמפ יש נכדים יהודים.
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חלק :1

כיצד מנהלים היהודים את הפוליטיקה בתקופת
הבחירות לנשיאות?
הקול היהודי עוסק בזהות יותר מאשר בהשפעה ,אך יש לו השפעה מסוימת
במהלך מסע הבחירות לנשיאות בשנת  2016שוב משך "הקול היהודי" תשומת לב רבה למרות שלא
השפיע על תוצאות הבחירות .אך במונחים יהודיים ,בחירות  2016היו יוצאות דופן .סוגיות יהודיות
נתגלו כמרכזיות יותר במהלך מסע הבחירות לנשיאות ,יותר מאשר בכל מסע בחירות אחר בהיסטוריה.
למרות שבתקופת הבחירות התברר מעל לכל ספק עד כמה אמריקאים הם היהודים האמריקאים,
עדיין העיבו התפרצויות של שנאת יהודים על מסע הבחירות .גם אם הבחירות האלו היו צמודות
באופן שהכשיל כמעט את כל הסוקרים ,דבר אחד היה קל לחזות :היה ברור שבבוא יום השבעת
הנשיא בשנת  ,2017כפי שהדגישה הבדיחה – לנשיא הנבחר יהיה חתן יהודי ,היהודי הראשון אי
פעם שהשתייך למשפחה הנשיאותית.
בחינה מדוקדקת של השאלה היהודית בשנת  2016מפריכה תפיסה נוספת שנפוצה בעיקר בקרב
הישראלים המתגוננים ביותר ויהודים אמריקאים ביקורתיים במיוחד .מימין ומשמאל טוענים לעיתים
תכופות שהיהודים האמריקאים הולכים ומתרחקים ממדינת ישראל ,אך שוב ,כמו בשנת  ,2012בשנת
 ,2008בשנת  ,2004בשנת  2000וכמעט בכל מערכת בחירות מאז שנת  ,1948שני המועמדים של
המפלגות הגדולות התחרו ביניהם מי תומך יותר בישראל ,לא פחות .סקרי דעת קהל מראים כי
הרוב המוחלט של היהודים האמריקאים אינם רק תומכים בישראל ,אלא אף גאים בקשר שלהם עם
3
המדינה היהודית.
אין משמעות הדבר ,בכל אופן ,שכאשר יהודים אמריקאים ניגשו לקלפיות מה שעמד לנגד עיניהם
היה עמדת המועמד כלפי ישראל .ההפך הוא הנכון ,דמוקרטים שונאי טראמפ רבים הביעו את
סלידתם בהתעקשם כי הוא אינו תומך ישראל כפי שהוא מציג עצמו ,בדיוק כפי שרפובליקאים רבים
שונאי הילרי קלינטון התעקשו שהיא אינה תומכת בישראל כפי שהיא מציגה עצמה .מעבר לכך,
אמריקאים יהודים ,כמו רוב האמריקאים ,הצביעו על פי עמדות המועמדים בסוגיות מקומיות ,לא
על פי עמדותיהם במדיניות החוץ .בדיוק כפי שרוב הישראלים מצביעים על פי סוגיות מדיניות ולא
על פי סוגיות של עמיות ,אך אין פירוש הדבר שהם נגד עמיות יהודית ,רוב היהודים האמריקאים הם
בעד הזכות לבצע הפלות ומתנגדים לטראמפ ,למרות שהם גם תומכים בישראל.
כשאנו מדברים על "הקול היהודי" ,אם כן ,אנו מתייחסים לכמה סוגיות שונות .ראשית ,כל מרוץ
נשיאותי הוא בסופו של דבר תרגיל בכוח פוליטי גולמי ,שמכריע באופן דמוקרטי מי יעמוד בראש
האומה .מרתק לעקוב אחר תפקידם הבולט של היהודים ,מיעוט קטן ,בפוליטיקה האמריקאית,
ולנסות להבין אותו .זה עשוי להאיר כמה תובנות מעניינות על יהודים אמריקאים ועל הדמוקרטיה
האמריקאית .שנית ,כל מערכת בחירות היא גם משאל עם ,המשקף ומעצב את השיח הלאומי,
לצד הדיון הפנים־יהודי הקהילתי .לבסוף ,ההצבעה אינה רק תמונת מצב שמסכמת את האהבות
והמשטמות ,הערכים והאינטרסים המשכנעים ביותר של הבוחר .זו עלילה ארוכה שמשקפת את
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הזהות של הבוחר ברבדים רבים .העובדות הפוליטיות שמגדירות את היהודים האמריקאים נותרות
שבעוד  93אחוזים מתוכם גאים להיות יהודים ,שני שלישים מהם ממזגים את יהדותם בליברליות
שלהם ,ולעיתים קרובות רואים בהצבעה שלהם לדמוקרטים כעמדה מוסרית ,החלטה רציונלית,
4
מהלך הגנתי ועדות למי שהם כאמריקאים ,כיהודים וכבני אדם.
ברגע ההיסטורי הזה ,שבו דונלד טרמאפ תומך בישראל באופן כה ראוותני והמפלגה הדמוקרטית ,אף
על פי שהיא ברובה עדיין תומכת ישראל ,הפכה למפלגה הפוליטית האמריקאית הכי מסבירת פנים
למצביעים אנטי־ישראלים ,מחויבותה העמוקה של היהדות האמריקאית למפלגה הדמוקרטית נראית
לישראלים רבים כמעשה של חוסר נאמנות .זהו המצב המתוח שטראמפ השכיל לנצל באמצעות
ציוצי טוויטר רבים ,מסיתים ושנויים במחלוקת ,בזמן שמסע הבחירות של שנת  2020החל להתחמם.

מכה יהודית :הודות למצביעים מבוגרים ,מבוססים ומשכילים ,ממוקמים
באזורי בחירה רלוונטיים
בשנת  ,2014ציינה אמה גרין באטלנטיק את העובדה שיהודים הם רק שני אחוזים מאוכלוסיית ארצות
הברית ,והתפעלה" :הנה כמה אוכלוסיות נוספות שהן שני אחוזים מציבור הבוחרים האמריקאי :נציגי
שירות לקוחות ,חובבי ירי בחץ וקשת ,לקוחות חברת התקשורת "אמריקה און ליין" ( ,)AOLתושבי
5
אינדיאנה .אם כך ,מדוע כל תשומת הלב נתונה לקול היהודי?".
למעשה ,במדינה שבה מצביעים בקושי  50אחוזים מהאזרחים ,אחוזי ההצבעה בקרב היהודים
עומדים על כ־ 85אחוזים 6.בעוד שהדמוגרף אירה שסקין גורס כי כ־ 95אחוזים מהיהודים מצביעים
באזורים חשובים מהבחינה האסטרטגית ,כמו העיר דטרויט ,באזור המכריע ,עשיר־ההצבעות ,של
מדינת מישיגן 7.זאת ועוד ,במערכת פוליטית בעלת תלות חזקה במימון ובגיוס כספים ,יש המעריכים
כי יהודים תורמים כ־ 50אחוזים מכלל התרומות של תורמים פרטיים למפלגה הדמוקרטית וכ־25
אחוזים מהתרומות למפלגה הרפובליקאית .בשנת  ,2016שישה מתוך שבעה תורמים פוליטיים היו
יהודים .התורם השביעי – והנדיב ביותר ,טום סטייר – נישא בטקס בין־דתי ואף כי הוא אפיסקופלי
כיום הוא עדיין מתגאה בכך שאביו היהודי היה תובע במשפטי נירנברג .בחירות  2020החלו עם
מתמודד יהודי אחד ,ברני סנדרס ,כמועמד הדמוקרטי המוביל; יש מועמדת יהודייה בולטת פחות,
מריאן ויליאמסון; מועמדת אחרת ,קמלה האריס ,נשואה ליהודי; ומועמד נוסף ,קורי בוקר ,חובב
ציטטות ממקורות יהודיים .כל אלה מתנגדים לנשיא שיש לו נכדים יהודים .לאחר מכן ,במשך כמה
שבועות ,יהודי אחר – מייקל בלומברג – הצטרף למערכה והתמודד בבחירות .נוסף על כך ,יהודים
הם כשבעה אחוזים מהקונגרס ה־ ,116עם  8סנאטורים יהודים ו־ 26יהודים חברי בית הנבחרים 8.גם
בהרכב בית המשפט העליון שליש מהשופטים הם יהודים – שלושה מתוך תשעת השופטים.
מערכת הנשיאות האמריקאית סובבת סביב כמה "מדינות מתנדנדות" מרכזיות שבהן המרוץ בין
הדמוקרטים לרפובליקאים צמוד במיוחד ,בהן :פלורידה ,אוהיו ,פנסילבניה ומישיגן .יהודים חיים
בריכוזים גדולים בדרום פלורידה ,בקליבלנד ,בפילדלפיה ,בפיטסבורג ובפרוורי דטרויט .לבסוף ,מאז מסע
הבחירות של  ,2016סוגיות של תמיכה בישראל ואנטישמיות נדונו רבות בכלי התקשורת ובאינטרנט.
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אחוז ההצבעה בקרב יהודים אמריקאים
ובקרב הציבור האמריקאי הכללי:

85%

בקרב יהודים
אמריקאים

50%

בקרב כלל
הציבור האמריקאי

אמנם אין להפריז ביכולתם של יהודים להשפיע על תוצאות הבחירות ,אך ליהודים האמריקאים יש
בכל זאת השפעה גדולה על הפוליטיקה .כפי שהסביר חוקר מדעי המדינה קנת' וולד ,יהודים הם
"מצביעי־על" ו"תורמי־על" 9.חמש המ"מים מסכמות את המכה המוחצת שלהם כמצביעים מבוגרים,
מבוססים ומשכילים שממוקמים באזורי בחירה רלוונטיים – כל אלה מצביעים על מעורבות פוליטית
גבוהה.
מה שכתב היועץ הפוליטי הבכיר של ג'ימי קרטר ,המילטון ג'ורדן ,בשנת  1977נותר בעינו" :זו תהיה
טעות להתרשם מהתרומה היהודית למסעי בחירות פוליטיים מבלי לראות זאת בהקשר הרחב יותר
10
של המסורת היהודית לפיה נעשה שימוש בהון החומרי הפרטי לטובת האחר".

תורמים יהודים כמקור משמעותי לכוח יהודי :זהות והשפעה
במשך עשורים רבים יש לתורמים היהודים השפעה רחבה על גיוס הכספים הפוליטי .במזכר מ־1977
שבו הסביר המילטון ג'ורדן לנשיא קרטר מהי פוליטיקה יהודית אמריקאית ,הוא כתב בהערצה:
"מקרב  125חברי מועצת הכספים הדמוקרטית הלאומית יותר מ־ 70הם יהודים .בשנת  ,1976יותר
מ־ 60אחוזים מהתורמים הגדולים של המפלגה הדמוקרטית היו יהודים .יותר מ־ 60אחוזים מהכספים
שנתרמו לניקסון [הנשיא] בשנת  1972הגיעו מיהודים .יותר מ־ 75אחוזים מהתרומות למסע הבחירות
של [הוברט] המפרי בשנת  1968היו של יהודים .יותר מ־ 90אחוזים מהתרומות שנאספו על ידי סקופ
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המערכת הנשיאותית של ארצות הברית קמה ונופלת
על כמה 'מדינות מתנדנדות' בהן המרוץ בין הדמוקרטים לרפובליקאים
צמוד במיוחד ,ובהן חיים יהודים בריכוזים גדולים יחסית:

וושינגטון
מיין

ורמונט

מינסוטה

מונטנה

דקוטה הצפונית

אורגון

ניו המפשייר
ויסקונסין

מסצ'וסטס

ניו יורק

רוד איילנד
קונטיקט
ניו ג'רזי

דקוטה הדרומית

מישיגן

ויומינג
איווה

פנסילבניה
אוהיו

וירג'יניה

ה
יני ית
רג' רב
וי מע
ה

דלאוור
מרילנד

אינדיאנה

איידהו

נברסקה

נבדה
יוטה

אילינוי
קולורדו
מיזורי

קנזס

קליפורניה

קנטקי
צפון קרוליינה

טנסי

דרום
קרוליינה

ארקנסו

אוקלהומה

אריזונה
ניו מקסיקו

מיסיסיפי
ג'ורג'יה

אלבמה
טקסס

פלורידה

לואיזיאנה

אלסקה

הוואי

ג'קסון בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית היו של יהודים" .ג'ורדן הדגיש את מסקנותיו
וחתם" :בכל מקום שבו יש איסוף תרומות למסעי בחירות פוליטיים במדינה ,תוכל למצוא יהודים
11
אמריקאים משחקים תפקיד מרכזי".
לפני הרפורמות שנקבעו בעקבות פרשת ווטרגייט בסוף שנות השבעים ,מימנו התורמים הגדולים
אחוז משמעותי בכל מסע בחירות נשיאותי .כיום ,המגבלות על תרומות ישירות ועל ההזדמנויות
למימון המונים הרחיבו את מאגר התורמים באופן משמעותי והפחיתו את ההשפעה של יחידים
על התקציב הכללי של מסע הבחירות .עם זאת ,בששת החודשים הראשונים של  ,2019לקראת
מסע הבחירות של  ,2020העריך איידן פינק מהעיתון היהודי אמריקאי פורוורד כי  5.5אחוזים מכלל
התורמים הדמוקרטים היו יהודים אשר תרמו לפחות  7אחוזים מכלל התרומות ,בעוד שפיט ּבּוטֵיגֶ'ג'
12
הפציע כמועמד הדמוקרטי הפופולרי ביותר בקרב התורמים היהודים.
באופן דרמטי יותר ,בחיפוש המתמיד של המועמדים אחר "כסף רך" ,לא מוסדר ,שקונה קמפיינים
פוליטיים בדרכים רבות ,ממשיכים היהודים להוביל בנדיבות .בשנת  2003העריכו תומאס ב .אדסל ואלן
קופרמן בכתבה בוושינגטון פוסט כי "בבחירות לנשיאות תלויים המועמדים הדמוקרטים בתומכים
יהודים לספק עבורם כ־ 60אחוזים מכלל התרומות ממקורות פרטיים" 13.במערכות הבחירות בשנים
 2004-2000תרם איל ההון ההוליוודי חיים סבן ,באמצעות "סבן קפיטל גרופ" ,תרם 9,280,000
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דולרים מתוך  162,062,084דולרים שנאספו על ידי הוועדה הדמוקרטית הלאומית ושלוחותיה.
עשרת התורמים הגדולים ביותר בשנת  2016תרמו  406.3מיליון דולרים ,מתוכם הגיעו  356.8מיליון
דולרים מתרומות יהודים ,כולל טום סטייר .בשלבים המוקדמים של מחזור הבחירות הנוכחי נחשב
ג'ורג' סורוס לתורם הגדול של מסע הבחירות של  ,2020עם תרומה בסך  5.1מיליון דולרים לוועידת
המפלגה הדמוקרטית.
בעוד שמרבית התורמים היהודים הגדולים ,כמו סורוס וסבן ,הם דמוקרטים ,תרומות ומימון יהודיים
נותרו חשובים באופן לא מידתי עבור שתי המפלגות .במהלך תקופת הבחירות המקדימות של שנת
 2016העריך אנליסט של וושינגטון פוסט שכמחצית מכספי ועדת הפעולה הפוליטית הבלתי תלויה
( Super PAC) –  249מיליון דולרים מתוך  607מיליון דולרים – הגיעו מחמישים תורמים 14.העיתונאי ג'יי
ג'יי גולדברג מפורוורד העריך אז כי  20מתוך  50תורמי־העל היו יהודים 9 :מתוך  36היו רפובליקאים
ולפחות  11מתוך  14היו דמוקרטים 15.דמויות אלו קדמו להופעתו של שלדון אדלסון מעל בימת התרומות
של  ,2016כאשר אדלסון – איל ההימורים מווגאס והנדבן הרפובליקאי ששבר את שיא התרומות
הפוליטיות בשנת  – 2012עוד היה מחוץ למחזורי התרומות המבלבלים של הסבבים המוקדמים .עם
זאת ,עד נובמבר תרם אדלסון  82.6מיליון דולרים 16,יחד עם פול סינגר ,שמרן יהודי נוסף בעשירייה
17
הפותחת ,שתרם  26.1מיליון דולרים.
כסף יהודי סוטה מהתסריט הרגיל של "הקול היהודי" בשתי דרכים מכריעות .ראשית ,תורמים
רפובליקאים אמידים ,במיוחד אדלסון וסינגר במהלך העשור האחרון ,עיצבו אף הם את הפוליטיקה
הרפובליקאית ,שטיפחו את התחזיות השגויות החוזרות ונשנות עד כה שלפיהן "כל היהודים" זזים

 20מתוך  50התורמים הגדולים ביותר
בבחירות המקדימות של  2016היו יהודים:

 11תורמים יהודים
מסך  14תורמים
למפלגה הדמוקרטית

התפלגות התורמים
על פי מפלגות

 9תורמים יהודים
מסך  36תורמים
למפלגה הרפובליקנית
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ימינה ,ולא רק "כמה יהודים" .שנית ,פוליטיקה שעוסקת בסוגיה אחת ,במיוחד התמיכה בישראל,
תופסת חשיבות רבה יותר במהלך תקופת גיוסי הכספים מאשר ביום הבחירות עצמו .השדולה הפרו־
ישראלית ,איפא"ק ,עשרות ועדות פעולה פוליטיות אחרות ותורמים פרטיים – כמו סבן הדמוקרטי
ואדלסון הרפובליקאי – מייעדים את הכספים במסעי הבחירות למועמדים שמבטאים עמדות מפורשות
או מרומזות בעד ישראל.
תמיכה ממוקדת כזו היא ,כמובן ,פעולה דמוקרטית לגיטימית שמרבית התורמים עוסקים בה .אולם
הודות לארסיות המתגברת בשיח על ישראל ולדימויים האנטישמיים המסורתיים על אודות יהודים,
כסף וכוח ,מיהרו המבקרים להפריז בדאגה היהודית כלפי ישראל ולגרום לה להצטייר כלא־לגיטימית.
שנאת יהודים ,שבמרכזה חששות מפני השפעה יהודית ,מספקת כר נרחב למפגש בין ימין קיצוני
לשמאל קיצוני .משמאל ,אקדמאים כמו ג'ון מירשהיימר וסטיבן וולט הובילו את המתקפה נגד "הלובי
לישראל" 18והשפעתו המופרזת כביכול על מדיניות החוץ האמריקאית .מימין ,תיאוריית הקשר על
"ממשלת הכיבוש הציונית" מסכמת את הלחישות המכוערות על ה"שקלים" שהוחדרו לפוליטיקה
האמריקאית על מנת לחזק את ישראל .לאמיתו של דבר ,התמיכה הציבורית הרחבה בישראל במשך
עשרות שנים הייתה טבעית ואורגנית ,יותר שורשית מסינתטית .אף שדולה אינה חזקה דיה כדי
לשכנע  70אחוזים מהאמריקאים לתמוך במשהו בעקביות שבה הם תמכו במדינה היהודית.
כאשר מועמדים נתפסו פונים ליהודים ישירות בעניין ישראל – במקום לעסוק בכל נושא אחר –
יריביהם עוררו מהומה .בשלב מוקדם של מסע הבחירות הכושל לסנאט של הדמוקרטית מישל נאן
בשנת  2014מטעם מדינת ג'ורג'יה ,הודלף לעיתון נשיונל ריוויו מזכר גיוס תרומות שכתבו לה יועציה
ויועד ליהודים תומכי ישראל ובו נכתב" :עמדתה של מישל בנוגע לישראל תקבע במידה רבה את
מידת התמיכה שלה תזכה בקהילה היהודית" .משקיפים מתוחכמים יותר ,כולל בלוגר ב־ ,Voxציינו
כי "זה מסתובב בחוגים מסוימים שנאן והצוות שלה נאשמים בכך שהיא תכננה לכאורה לתפור את
כל מדיניות החוץ שלה סביב שיקולים של גיוס תרומות ...אבל בעצם ,בסך הכול אלה רק אנשים
19
שמבצעים את עבודתם".
מעבר לדולרים ולסנטים שמעורבים בעניין ,שחשובים במיוחד ב"בחירות המקדימות הבלתי נראות"
– ההשקות המוקדמות ,גיוס התרומות ,גיוס החברים ודיונים בחודשים שלפני הבחירות המוקדמות
וכינוסי הוועידות – יש גם ערך סמלי לתמיכה היהודית .בנג'מין גינסברג ,פרופסור למדעי המדינה
מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס ,הסביר שיהודים "הם חלק עצום מהבסיס האקטיביסטי של המפלגה
הדמוקרטית והם אחראים לרוב הכסף שעומד לרשות המועמדים הדמוקרטים .אם אתה אסטרטג
רפובליקאי ,נראה לך מובן מאליו שאם תוכל להעביר אליך את התמיכה היהודית ולו במעט ,תחליש
20
את המפלגה הדמוקרטית".
בעידן זה של אנטישמיות מתחדשת ,כששונאי יהודים מימין ומשמאל ממשיכים להחיות את
ההשמצות הישנות על היהודים העשירים ותאבי הכוח ,אולי כל הדיון על השפעתם הלא מידתית של
היהודים צריך להגיע עם תוויות אזהרה .למען האמת ,הסטטיסטיקות על גיוס תרומות ועל הצבעה
של יהודים הן בגדר ניחושים מושכלים בלבד ,מבוססות בחלקן על מלומדים דוגמת הדמוגרף אירה
שסקין שמזהה שמות משפחה יהודיים ,שכונות מגורים ודפוסי הצבעה 21.התוצאות ,במיוחד אלה
של אחוזי ההצבעה ,מסובכות בשל הקפי מדגם מוגבלים.
חשוב מכל ,כסף אינו חזות הכול בפוליטיקה ,במיוחד בעידן הרשתות החברתיות .בשנת  2016הצטרף
מושל פלורידה לשעבר ,ג'ב בוש ,לשר האוצר בממשל ניקסון ,ג'ון קונלי ,ולאחרים ועמד בשורה ארוכה
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של מועמדים ממומנים היטב שכשלו .בוש גייס יותר מ־ 150מיליון דולרים רק כדי לשוב לביתו ללא
כל ניצחון באף מדינה ועם כינוי גנאי עבור תלאותיו שטבע לו טראמפ" ,ג'ב חסר האנרגיה".
יהודים אינם צריכים להתנצל על נדיבותם הלא מידתית ,על נטייתם לקהילתיות ועל המעורבות
הפוליטית של רבים כל כך מבני דתם .אם יש אנטישמים שמציגים את התכונות הראויות להערכה הללו
כקנוניות אפלות ,הבושה היא שלהם ולא של היהודים .בסופו של דבר נתקלים הגזענים בהשמצות
סותרות :אם יהודים הם קמצנים ותאבי בצע ,כיצד הם גם נדיבים? השמצות כאלה מדגישות את
הטיפשות שעומדת מאחורי הכללות על "היהודים" ,ואת האיבה שמאחורי הדמוניזציה ,שיש לה
היסטוריה ארוכה ומכוערת.

הפתעות לישראלים
ישראלים ישתעשעו לשמוע שרוב היהודים האמריקאים מגדירים את היהדות כליברלית מטבעה.
מאז  1977בחרו הישראלים יותר ממשלות ימין מאשר ממשלות שמאל ,ורבים חשים נבגדים על ידי
הפרוגרסיבים באירופה ובצפון אמריקה .יהודים אורתודוקסים ומסורתיים רואים אף הם במשוואה
הנפוצה "יהדות היא ליברליות" משעשעת ואף מקוממת ,מכיוון שבאמריקה המקוטבת מתמיד ,הם
שמרנים יותר ויותר מהבחינה הפוליטית וגם מהבחינה הדתית.
ישראלים יופתעו מכך שיהודים אמריקאים רבים ממקמים את הארץ המובטחת בצפון אמריקה,
ולא במזרח התיכון .הם יצטערו לשמוע שיהודי ארצות הברית מצביעים בדרך כלל למען האינטרס
האמריקאי ורק לעתים נדירות במחשבה על האינטרס הישראלי .הם מלינים שוב ושוב על היהודים
האמריקאים הליברלים שמסרבים להודות לנשיא טראמפ על ההכרה בירושלים כבירת ישראל ,על
ההכרה בסיפוח רמת הגולן לישראל ,על ההכרה בהתנחלויות כחוקיות ועל הפעלת לחצים כלפי
השכנים העוינים ביותר של ישראל – הפלסטינאים ואיראן.
ואולם ישראלים ודאי יתעודדו מכך שלמרות ההזנחה ביום הבחירות ובניגוד לכותרות היסטריות רבות,
הדיווחים על השבר הגדול בין ישראל ליהודים האמריקאים ,ואף לליברלים שבהם ,מוגזמים לעיתים
קרובות .על פי סקר גאלופ מאוגוסט  ,2019רק  35אחוזים מהיהודים תומכים בנשיאות טראמפ44 ,
אחוזים מהיהודים מגדירים עצמם ליברלים ,ו־ 65אחוזים תומכים במפלגה הדמוקרטית .בכל מקרה,
 76אחוזים מהיהודים השיבו כי הם מחוברים רגשית לישראל במידה מסוימת ,ואילו ל־ 95אחוזים
22
מהיהודים יש עמדות חיוביות על ישראל.
בקצרה ,כדאי לדונלד טראמפ ולידידיו הטובים בישראל לשים לב :רוב היהודים האמריקאים מתנגדים
לטראמפ ותומכים בישראל .מחקרים קודמים שנערכו במרכז מוריס ומרילין כהן באוניברסיטת ברנדייס
חושפים נתון מסקרן שעדיין נראה נכון :בניגוד למה שהיה לפני עשרים ושלושים שנה ,בני 30-20
23
תומכים יותר בישראל מאשר בני .40-30
מכיוון שרוב האמריקאים והפוליטיקאים האמריקאים תומכים ברעיון המדינה היהודית ,תוך תמיכה
עמוקה בישראל אל מול הפלסטינאים ,מצביעים בבחירות לנשיאות מעולם לא נאלצו לבחור בין
מועמדים "תומכי ישראל" לבין מועמדים "מתנגדי ישראל" .פוליטיקאים אמריקאים מהזרם המרכזי
עשויים להיות ביקורתיים כלפי ישראל או עשויים להביע אהדה רבה יותר כלפי הפלסטינאים מאשר
אחרים ,אולם נכון ל־ 2016אף מועמד לנשיאות ממפלגה מרכזית מעולם לא זכה בתווית "אנטי־
ישראלי" ולא בתואר המפוקפק הזה משום שדחה את זכותה של מדינת ישראל להתקיים .כפי שצוין,
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ברוב מסעי הבחירות ,כולל בבחירות  ,2016התכתשו ביניהם המועמדים הרפובליקאים והדמוקרטים
בשאלה מי מהם אוהד ישראל גדול יותר ומי יגן על המדינה היהודית טוב מיריבו .בהתחשב בהיסטוריה
האומללה של היהודים ,כאשר פעמים רבות מנהיגים התחרו ביניהם מי מהם מתעלל יותר ביהודים,
על היהודים האמריקאים להעריך את מזלם הטוב.
בדיוק בגלל הטענות המתמשכות הללו ,טענת טראמפ לפיה "כל יהודי שמצביע לדמוקרטים ,אני
חושב שזה מראה על היעדר ידע מוחלט או על חוסר נאמנות גדולה" 24,תוקפת את רוב היהודים
האמריקאים .ראוי שהצהרה זו תדליק נורות אזהרה בקרב יהודים וישראלים – אך לא את אלה
שאכן הדליקה .רבים חשבו כי טראמפ משחק בקלף הישן של "הנאמנות הכפולה" ,כשהוא מתאר
את היהודים כלא יציבים ולא אמינים .אחרים הטילו ספק בתחכום שלו .לטראמפ יש אובססיה עם
נאמנות .הוא צייץ בטוויטר עשרות פעמים בשאלת הנאמנות והכרת הטובה של תומכיו .הוא אף
הוכיח את הילרי קלינטון על הפגם באופיה כביכול ,כשטען שהיא אינה נאמנה מספיק לאנשיה .בעוד
שמערכת הבחירות החוזרת שלו מתחממת ,הפער בין הכרת הטובה והנאמנות שלהן הוא מצפה
מהיהודים בזכות תמיכתו בישראל ,לזעם והחשש היהודי שתקופת כהונתו שחררה ,עלול לערער
את התמיכה שלו בישראל – אלא אם האוונגליסטים ,שהם אסירי תודה ונאמנים גם לטראמפ וגם
לישראל ,יוסיפו לחזק אותה.
הניתוח הנוכחי ,שמציע נקודת מבט היסטורית ,טוען כי לאותן התנהגויות – הצבעה לדמוקרטים,
תפיסת עולם ליברלית -היו משמעויות ומניעים שונים לאורך השנים .אמריקה השתנתה .הליברליזם
השתנה .הקהילה היהודית השתנתה – ושינתה את אמריקה .אך הברית הזו נמשכת ומתריסה כנגד
מספידיה הרבים.
החיבור הליבלי־יהודי־דמוקרטי התחזק ,לא נחלש ,בעידן טראמפ .רוב יהודי אמריקה הם "כחולים",
זועמים ביותר ומעורבים פוליטית .למרות הסחרור הפוליטי שמנסים לעשות ,אין זה הופך אותם ללא־
אמריקאים ,אלא רק שבתוך הזהות האדומה־לבנה־כחולה שלהם יש לצבע הכחול משקל גדול ,חזק
ועמוק יותר .בדומה לכך ,אין פירוש הדבר שהם מתנגדים לישראל ,אלא רק שהם מגלים התלהבות
רבה יותר מסוגיות מסוימות שנוגעות לישראל על פני סוגיות אחרות.
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חלק :2

ההיסטוריה של ליברליזם יהודי באמריקה
איך הפכה היהדות באמריקה ל"ליברלית"
למרות הנקודה המשונה המוזכרת לעיל ,שבה נפגשים יהודים רברבנים ואנטישמים מרושעים – ושני
הצדדים מפריזים בחשיבותו של הקול היהודי – לעתים רחוקות היו היהודים גורם מכריע בבחירה
או בהדחה של נשיא .בהיותי מחברו של ספר שעסק במסעי בחירות לנשיאות ארצות הברית שבו
לא הוזכר "הקול היהודי" ,ובהיותי עורך של אנציקלופדיה על תולדות הבחירות לנשיאות ארצות
הברית שבה בקושי דנים ביהודים ,אני יכול לקבוע בסמכותיות שיהודים היו שחקנים שוליים ברוב
25
תוצאות מערכות הבחירות.
הקול היהודי המשמעותי ביותר בא לידי ביטוי באירוע שכיניתי "כשל פתקי ההצבעה הגדול של שנת
 ."2000באותה שנה 19,000 ,מצביעים – שאחוז ניכר מהם היו יהודים קשישים – בדרום פלורידה,
רבים מהם כאלה ש"נודדים" אליה בחורף מניו יורק ,סימנו בפתקי ההצבעה שלהם את שמו של
המועמד האנטי ישראלי מהמפלגה השלישית שהתמודדה ,פט ביוקנן ,במקום את שמו של אל גור
הדמוקרטי ,תומך ישראל (או למען שניהם) .טעויות ענק אלה שיתקו את ההליך האלקטורלי והביאו
לבחירתו של ג'ורג' וו' בוש לנשיאות ובכך שללו מאמריקה את סגן הנשיא היהודי הראשון שלה,
סנאטור ג'וזף ליברמן.
בעקיפין ,בשנת  ,1980התיעוב שחשו יהודים רבים כלפי מדיניותו הפרו־פלסטינאית של ג'ימי קרטר
באו"ם סייע לניצחונו של טד קנדי בבחירות המקדימות בניו יורק .ניצחונו שמר על הליברל ממסצ'וסטס
במירוץ והחליש את קרטר כאשר התמודד נגד רייגן בסתיו.
הדוגמאות הללו מדגישות את העובדה הרלוונטית ביותר :גם עם אחוזי בחירה לא מידתיים בקרב
היהודים ועם ריכוז יהודי במדינות מפתח ובערוצי תקשורת רבים ,פשוט אין מספיק יהודים אמריקאים
בכדי להטות את הכף בבחירות האמריקאיות.
ממש כפי שרוב האמריקאים לאחר מלחמת האזרחים הגדירו את עצמם כדמוקרטים או כרפובליקאים
"כי זה מה שאבא'שלי וסבא'שלי הצביעו" ,הצבעה עבור הדמוקרטים נחשבת לעתים קרובות כחלק
מהותי מהמורשת היהודית האמריקאית ,כמו סיפור הגירה רב־השראה ,כמו פמוטות הכסף וכמו
מתכון הקניידלעך של סבתא .דובר הבית הלבן בזמן ממשל ג'ורג' וו' בוש ,ארי פליישר ,נהג לומר
לעתים קרובות שכאשר גילו הוריו ה"מבועתים" שהפך לרפובליקאי פעיל בעת לימודיו בקולג' ,הם
26
אמרו לשכניהם האוהדים בפרוור הליברלי הניו־יורקי" :לפחות הוא לא נרקומן".
יתרה מזאת ,כאמור ,למרות טענתו של העיתונאי פיטר ביינרט כי מרבית היהודים האמריקאים
מרגישים שמאלצים אותם "להשאיר את הליברליזם שלהם מחוץ למפתן הציונית" 27,עדיין מאמצים
רוב היהודים האמריקאים את הליברליזם ואת הציונות.
רוב היהודים האמריקאים הליברלים מגדירים את הליברליזם שלהם כפשוטו ,באופן טבעי וכמובן
מאליו גם "יהודי" ,ובכך מתכחשים לא רק לקרוביהם היהודים השמרנים בארצות הברית אלא לכל
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היהודים הלא־ליברלים ברחבי העולם ,כולל בישראל .הסופר וההוגה ליאון ויזלטיר טוען" :היהדות
28
אינה ליברלית ואינה שמרנית :היא יהודית".
למעשה ,ליברליזם יהודי אמריקאי הוא אמריקאי באופן מובהק .הוא משקף לא רק את הייחודיות של
אמריקה ,אלא דבר נוסף שממנו מתעלמים רוב ההיסטוריונים .דיונים רבים על יהודי ארצות הברית
עוסקים בהם כשחקנים פסיביים באופן כללי ,אפילו כאשר מדגישים את השפעתם יוצאת הדופן
כפרטים .הסיפור על הליברליזם היהודי האמריקאי אינו עוסק רק ביהודים אמריקאים שמצאו בית
אידיאולוגי בארצות הברית ,אלא כיצד הגדירו מחדש את הליברליזם האמריקאי על מנת להפוך אותו
למזמין יותר.
השינוי הגדול ביותר בא לידי ביטוי בעליית הליברליזם התרבותי לצד תפיסת חיים של רווחה חברתית.
בעוד שכמה יהודים כמו אירווינג קריסטול ואלן בלום היו מבקריה הבולטים של היחסיות התרבותית
החדשה והתקינות הפוליטית ,אינטלקטואלים ופרופסורים יהודים רבים סייעו למקם את הגישה הזו
בזרם המרכזי .מספר דומה של הוגים ופעילים יהודים עזרו להגדיר את ה"ניו דיל" ולעצב את תנועת
זכויות האזרח ,לשיעור לא־מידתי של יהודים הייתה השפעה רבה על הכוחות התרבותיים החדשים,
כגון הפמיניזם ,המהפכה המינית הרחבה והתנועה למען נישואים חד־מיניים .כל הכוחות הללו ייסדו
אורח חיים חדש ומגמות שהסיטו את חיי התרבות באמריקה הרחק משליטתם של האנגלוסקסים
הפרוטסטנטים הלבנים של שנות החמישים .ליברליזם יהודי אמריקאי כיום ,כמו בעשורים הקודמים,
הוא תופעה תרבותית ופוליטית :הוא עוסק בזהות ,לא רק בבעיות ,ועניינו בעמידה כוחנית כדי
שיהודים אמריקאים יוכלו להשתלב בטבעיות.
הזהות הפוליטית העיקשת של יהודים אמריקאים מגלה רבות על הקהילה היהודית האמריקאית ועל
אמריקה .בסופו של דבר ,סיפורו של הקול היהודי הוא דוגמה לפרק אחד ברומן הגדול בין אמריקה
ליהודיה .סיפור האהבה הזה ,שורשיו במהות האמריקאית יוצאת הדופן ,שמדגישה את ייחודיות
ההיסטוריה האמריקאית ,במיוחד בהשוואה להיסטוריה האירופית .הוא משתקף בהצלחה האדירה
של יהודים באמריקה – הידוענים ,המיליארדרים ,האינטלקטואלים ומנהיגים יהודים ,כמו גם בתחושת
הנוחות העמוקה ממנה נהנים רוב היהודים בארצות הברית.
זה ,אם כן ,הסיפור של הקול היהודי האמריקאי – סיפור של סתירות ושל בלבול ,של תסכול עבור
הימין והשראה לשמאל ,סיפור שנוגע ,בסופו של דבר זהו סיפור על זהות תרבותית ועל חששות
משותפים ,יותר מאשר על אישיויות או עמדות פוליטיות .זהו סיפור שמדווחים עליו לעיתים כעל
מכה נוספת באחדות של העם היהודי והברית הישראלית־אמריקאית .אך למעשה ,הוא משקף את
הסולידריות הבלתי רגילה של היהודים ועוזר להסביר את הידידות המתמשכת בין הדמוקרטיה
הזעירה והמעורערת לארצות הברית" ,הקולוסוס החדש" הדמוקרטי של העולם.

ליברליזם יהודי אמריקאי :רחב לב ,אווילי – או גם זה וגם זה?
בשנת  1988קבע הסופר הליברלי לאונרד פיין" :הפוליטיקה היא דת :הזרם המועדף עלינו הוא
הליברליזם" 29.הצדקנות היהודית הגאה הזאת הסבירה את האנומליה שאותה זיהה מילטון
הימלפארב באמירתו הקלאסית משנת " :1973יהודים מרוויחים כמו נוצרים אפיסקופלים ומצביעים
כמו פורטוריקאים" 30.בדיוק רב יותר עקץ ההומוריסט מרשת הרדיו  NPRפיטר סגאל" :מה יש ב'להיות
31
לבנים ועשירים' שיהודים אמריקאים לא מבינים?".
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במשך עשורים התעקשו יהודים אמריקאים ש"ליברליזם הוא יהדות ויהדות היא ליברליזם" .לאחרונה
אף נכרך הרעיון ברטוריקה של "תיקון עולם" .הרב הרפורמי והפעיל החברתי דיוויד ספרסטיין ,תיאר
את "תיקון עולם" כ"עקרון המנחה הנפוץ ביותר של זהות יהודית" – 32ורבים מסכימים עמו.
אך המשוואה הפופולרית הזו מטעה .כפי שציין ההוגה היהודי והאתאיסט ביירון שרווין" ,המוסר
החילוני שיהודים רבים מזהים עם היהדות ,קשור רק בקשר רופף לדת אבותיהם .ייתכן שזהו המוסר
של חלק מהיהודים ,אך זה אינו המוסר היהודי" 33.יהודים אמריקאים מתבוללים רבים נטשו את המסורת
היהודית ,אבל דבקו בליברליות היהודית המסורתית .וכן ,כפי שהבחינה ההיסטוריונית דבורה דש
מור" ,כאשר נוצר עימות בין המענה היהודי שמספקת היהדות ההיסטורית לערכים האמריקאים,
הדת היהודית האזרחית [הליברלית] נוטה לבחור בערכים האמריקאים" 34.הסקרים האחרונים מראים
שככל שאדם דתי ומסורתי יותר ,פוחתת הסבירות שיאמץ את סדר היום היהודי־אמריקאי־ליברלי/
35
תיקון עולם במלואו".
על פי טענה זו הליברליזם היהודי אמריקאי הופך להישג מרשים נוסף ברשימת ההישגים הגדולה
של יהדות ארצות הברית .עלייתם החברתית והכלכלית של היהודים האמריקאים התאפשרה הודות
לשימוש הממולח שנעשה בעוצמה היהודית אמריקאית על מנת לשנות את פניה של אמריקה מעסק
סגור שמנוהלת על ידי אליטה לבנה־אנגלוסקסית־פרוטסטנטית בלבד ,לעסק רב־תרבותי ופלורליסטי
שפתוח לכולם.
סימן כלשהו להצלחה זו הוא שיהודים הפכו ממי שנחשבו לבני "הגזע היהודי" ,לחלק מה"חבר'ה
הלבנים" שנהנים מ"זכויות היתר של הלבנים" .פירוש הדבר ,בעוד שעד שנות הארבעים היו מכסות
שהגבילו את הרשמתם של יהודים לאוניברסיטאות ,הרי שבשנות השבעים אותם יהודים לא זכו
למעמד של "מיעוט" בהערכות של אפליה מתקנת ,למרות היותם מיעוט סטטיסטי שסבל מאפליה.
במילים אחרות – הם הופלו מהבחינה המוסדית כסטודנטים ,אולם הפנו להם עורף בעת שאחרים זכו
לפיצוי בגין עוולות דומות .עד המאה ה־ ,21כמחמאה עקיפה – או ליתר דיוק ,כעלבון עקיף – יהודים
סומנו בקמפוסים "חמים" כמדכאים ,לא כמדוכאים ,בגלל "הלובן" ו"העושר" שלהם.
מרבית היהודים האמריקאים הלכו וקיבלו את הטשטוש הפופולרי בין יהדות לליברליזם ,שקודם
במיוחד על ידי התנועות הקונסרבטיבית ,הרפורמית ,והרקונסטרוקציוניסטית .בתגובה ,הפרשן השמרן
ריצ'רד ברוקהייסר ,הגיב בעקיצה כי ההבדל היחיד בין יהדות רפורמית לפוליטיקה הדמוקרטית הם
36
החגים.
סטיבן מ' כהן וצ'רלס ליבמן המנוח הסבירו שפתיחות הדעת והקוסמופוליטיות יוצאי הדופן של
היהודים האמריקאים הם ביטוי ל"אינטרס של קבוצת מיעוט" אצל היהודים ול"מודרניזם הדתי" שלהם.
תערובת המניעים הזאת ,כך סברו שני הסוציולוגים ,מסייעת להסביר מדוע היהודים האמריקאים
הם ליברלים ,בדגש על "הפרדת הדת מהמדינה (תפילה בבית הספר) ,קודים חברתיים (בעיקר סוגיות
37
הנוגעות למין) ולחלוקת תקציב המדינה".
פרשנים רבים אוהבים למסגר את העמדה האידיאולוגית הזו כאמיצה או כסירוב יהודי תמים להצביע
בעד האינטרסים שלהם – כאשר ה"אינטרסים שלהם" מוגדרים על ידי הכלכלה .חוקר מדעי המדינה
קנת' וולד טוען כי יהודים מצביעים כנגד האינטרס המעמדי שלהם משום שהם מצביעים עבור משהו
עמוק יותר :המחויבות הערכית שלהם .לפיכך ,יהודים אכן נוהגים על פי "אינטרס עצמי רציונלי" ,אולם
פוליטי וקיומי ,לא כלכלי 38.האינטלקטואל הניאו־שמרני אירווינג קריסטול היה בוטה יותר בשנת ,1999
39
כשתיאר את "הטיפשות הפוליטית של יהודים".
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עדיין ,תהיה זו טעות להשוות את הליברליזם היהודי אמריקאי של  2020לזה של  .1932היהדות
האמריקאית התפתחה ,כמו הליברליזם עצמו .ניתן לסכם את ההתפתחות הזו אם לוקחים בחשבון
שלושה דורות של ליברליזם יהודי אמריקאי.

ליברליזם יהודי אמריקאי מתפתח בשלושה שלבים
הדור הראשון של מי שניתן לכנותם "בורגנים בולשוויקים" .המהגרים ממזרח אירופה וילדיהם ,הגיעו
לעולם החדש עם המטען הכבד מהעולם הישן .מסורת! במטען הכבד הזה הביאו איתם גם הרבה
אידאליזם סוציאליסטי וערכים של איגודי עובדים ששטפו את אירופה באותם ימים .בעת שהחלוצים
העירוניים היהודים אמריקאים עבדו כמו חמורים וחלמו לקדם את ילדיהם הודות למרכיב סודי
בהצלחה האמריקאית – השכלה – אינסטינקטיבית הם פזלו פוליטית שמאלה.
החלום היהודי האמריקאי ההמוני כלל התקדמות כיחידים וכמשפחות ,תוך המשך התמיכה במהלכים
רדיקליים במגרש הקהילתי הרחב יותר .הייתה להם הפוליטיקה של האיגוד הבין־לאומי של עובדי
ענף ההלבשה לנשים ( )ILGWUושל הארגון המאוחד של עובדי ענף הביגוד ( ,)ACWUהפוליטיקה של
התאחדות העובדים של אמריקה ( )AFLוקונגרס הארגונים התעשייתיים ( .)CIOהם היו אלו שהתקוטטו
על פוליטיקה אירופית ועל דוקטורינות קומוניסטיות באינטנסיביות רבה כל כך עד שבשנות השמונים
עוד התווכחו ביניהם ועדי הקואופרטיבים של הדיור בניו יורק מי הקדים להיפרד מסטאלין ומי איחר
לעשות זאת בשלהי שנות החמישים.
רבים מילדיהם ונכדיהם של העובדים המהגרים הללו "עשו זאת" ,אך לא כולם .למרות שמרביתם
לא נעשו מיליונרים ,הם היו הדור הראשון של יהודים אמריקאים שהיו משכילים ,עובדי צווארון לבן
ואמידים באופן לא־מידתי .אלו היו היהודים שהרוויחו כמו אפיסקופלים אך הצביעו כמו פורטוריקאים.
אותם "יאפים עם מצפון" זכרו את קשיי ההורים שלהם והודו ל"ניו דיל" של פרנקלין רוזוולט על
ההזדמנות להעניק למשפחותיהם סיכוי חדש בחיים .רבים מהם השתוקקו להידמות לכלל הציבור
והלכו ודיללו את מנהגיהם המסורתיים בביתם .ואולם כשהם או כשאנשיהם היו תחת מתקפה ,הם
התגייסו למטרה.
היהודים הללו הפנימו את הלקח ,תחילה מהדיכוי שסבלו מהצאר ולאחר מכן מהשואה ,על פיו חברה
היא חופשיה רק במידת החופש שממנה נהנים החברים הנרדפים ביותר ,יהיו אלה היהודים ,השחורים
או העניים .יהודים אמריקאים פיתחו אינסטינקטים חדים לגילוי הבריונים והקנאים .מה שנראה
כדאגה אלטרואיסטית לאחרים ,ואף הוצג ככזה ,היה גם צורה של הגנה עצמית ,כלכלית ופוליטית.
כיום ,יהודים רבים חיים כמו יאפים ומצביעים כמו היפסטרים .הם בעלי מצפון חברתי שאותו הם
קושרים ליהדותם ומכנים בשם "תיקון עולם" ,אך מרביתם מנותקים ,גם מעברם כמהגרים וגם מן
המסורת היהודית .בני הדור השלישי הללו ,שכבר אינם בורגנים בולשוויקים ,וכבר אינם יאפים עם
מצפון ,הם נאמני חירות בעלי רוח חופשית ,אמריקאים בכל לבבם ובכל מאודם ,אך הם אינם נוצרים
בעליל .הם מבססים את תפישותיהם על אבחנתו של הפילוסוף היהודי הבריטי ישעיהו ברלין ,בין
החירות לעשות ,שהיא החירות החיובית לבנות ,לתרום ליצור ,לחירות השלילית שפוטרת אדם ממגבלות
ומאילוצים ,הרי שהם חוששים בעיקר מפני המגבלות שעלולים להטיל עליהם ומגלים פתיחות כלפי
חירות העשייה .הם ירשו מהאופן שבו הבינו את עברם וספגו מהתרבות הפוסט־מודרנית את הפחד
ממגבלות ,מהתחייבויות ומנורמות שנכפות עליהם מבחוץ ,במיוחד על ידי מוסדות דת או ממשל .הם
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חפצים בחופש מעכבות מסורתיות ומאיסורי החוק על יחסי מין לפני הנישואים ,על גירושין ,על הפלות
ועל הומוסקסואליות .הם רוצים שחייהם יתנהלו בסגנון השוק החופשי ממש כפי שהרפובליקאים
דורשים זאת בעולם העסקים( .הם גם מגלים יותר פתיחות בנוגע לפיקוח על נשק ולמיסוי גבוה יותר
מעמיתיהם הרפובליקאים ,אבל הם מתכוונים בעיקר לסמכות האישית ולא לסמכות חיצונית .הם
אוהבים את הרעיון של ממשלה גדולה – לא את האח הגדול) .משנות השבעים ועד תקופת כהונתו
המקטבת של דונלד טראמפ ,מקרה המבחן של הנאמנות והסוגייה המכוננת היו להילחם על זכותה
של האישה להחליט.
בכדי להבין את התהליך הרב־דורי הזה ,צריך להבין את הפחדים שאיחדו את היהודים האמריקאים,
הפחדים שגרמו להם לדבוק זה בזה ,בתוך מה שסוציולוגים מכנים בשם "קבוצת ייחוס שלילית" .פרט
למה שהם אהבו ,חשוב להבין את מי הם שנאו .במקור הם שנאו את הצאר .אחר כך הם שנאו את
הבוסים .לבסוף ,הם שונאים את הרפובליקאים :את האוונגליסטים ואת הרייגנים בשנות השמונים; את
אנשי התאגידים של בוש ואת אנשי מסיבת התה לאחרונה; וכעת את דונלד טראמפ .מעבר לזאת ,מאז
שנות השלושים איחד צילם של היטלר ושל הנאציזם את היהודים ,כפי שמשתקף מתוך האופן שבו
יהודים ממהרים להשוות איומים הרבה פחות מזיקים לנאציזם .עם מנגנון ההגנה הקהילתי הבלתי
מודע הזה שמושתל במעמקי הדי־אנ־איי שלהם ,רוב היהודים נראים כמו אמריקאים מהפרוורים,
אבל חרדים כמו יהודים בגטו.
ברור שבליבת הזהות של היהודי האמריקאי ,דור אחרי דור ,נמצא האישור לכך ש"אני לא נוצרי".
הנפרדות הזאת מביעה את עצמה במסורת הבלתי רשמית של אכילת אוכל סיני בערב חג המולד
ובחג המולד עצמו ,בצפייה במופעי ברודווי מזדמנים ובהתנדבות בבתי חולים מעוטי כוח אדם .היא
מביעה את עצמה בסלידה העמוקה כלפי "יהודים למען ישוע" ,אפילו בקרב יהודים מתבוללים .והיא
מביעה את עצמה באג'נדה פוליטית לא נוצרית ,וכיום ,במיוחד לא אוונגליסטית.
ישראלים צריכים לגלות עניין מיוחד בניגוד הבולט לעין בין שתי הקהילות היהודיות הגדולות בעולם:
יהודים אמריקאים לוחצים על הממשל לתמוך באינדיבידואליות ולהישאר מרוחקים מענייני דת כדי
להגן על יהדותם ,בעוד שיהודים ישראלים מאשרים את יהדותם כשהממשלה תומכת בקהילתיות
יהודית ומתסבכת בסוגיות דתיות.
אף על פי שהתחושה העזה של הישרדות ושל ציונות קשרה בין ישראלים ליהודים אמריקאים ,בשתי
המדינות התפתחו סוגים שונים לגמרי של פוליטיקה .בסופו של דבר ,רוב היהודים האמריקאים הם
כמו הנביא ישעיהו ,מונעים מדברי הנביאים ,כולל הביקורת החריפה על מוקדי העוצמה ,על בדלנות
ועל הסטטוס קוו .היהודים בישראל אימצו את מסורת בית דוד ,והלכו בעקבות הריאל־פוליטיק של
מלכי ישראל ,במיוחד של דוד המלך ,שהיה איש עקרונות אדוק בדתו ומשורר ,אך לא היסס לנקוט
צעדים אלימים בעת הצורך.
לורנס פוקס ,חוקר הגירה ,כתב על אודות הזהות הפוליטית היהודית אמריקאית" :צדקה ,תורה
וענייני העולם הזה ,לצד תחושת חוסר הביטחון של הקבוצה קידמו יחדיו ליברליות פוליטית בקרב
יהודים בני זמננו .הליברליות שלהם והבין־לאומיות שלהם הטתה את הכף לטובת בחירה בדמוקרטים
במערכות הבחירות האחרונות לנשיאות ומסבירה בקווים כלליים את התנגדותם של יהודים לפוליטיקה
מעמדית" 40.חוקר שמטיל ספק בטיעון הזה ,קנת' וולד ,טען ש"נראה כי יהודי אמריקה מקדמים רק
את ההיבטים המסורתיים שעולים בקנה אחד עם הערכים הליברליים ,וטוענים כי התיאולוגיה אינה
41
הסיבה אלא התוצאה של גורמים ייחודיים אחרים בחוויה היהודית האמריקאית".
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רבות מהשאלות על "מדוע יהודים מצביעים לדמוקרטים ,שונאים את טראמפ ומבלבלים בין יהדות
לליברליזם" הן פשטניות וסטטיות .הן מתייחסות ליהדות ,לליברליזם ולמפלגה הדמוקרטית כאל חד־
ממדיים ובלתי משתנים .לצד ההכרה במגוון הדעות והאידיאולוגיות בקרב הקהילות השונות ,עלינו
להבין כי הדינמיקות הללו הן מורכבות יותר .הליברליזם אינו חליפה שיהודים לובשים כיוון שהיא
"מתאימה" .אחת הסיבות להתאמה בין ליברליזם אמריקאי ליהדות אמריקאית ,היא שיהודים עזרו
לעצב אותם כדי לשלבם זה בזה .הנוכחות המרשימה של היהודים במהפכות של התנועה לזכויות
האזרח ,של התנועה הפמיניסטית ולמען זכויות להומוסקסואלים בשנות השישים ,ובצד הקוסמופוליטי
יותר נוכחותם במלחמות התרבות מאז ,שינתה מן היסוד את היהדות ,את הליברליזם ואת אמריקה.
כיצד זה בדיוק התרחש ומה משמעות הדברים כלפי היהודים ,כלפי הליברליזם וכלפי אמריקה –
תקצר היריעה מלתאר .אך לימוד ההיסטוריה היהודית אמריקאית חייב להיות יותר מאשר מעקב אחר
ההצלחות האדירות של כוכבי יהדות ארצות הברית ,תוך הערכת הברכות והקללות שכללה קבלת
הפנים האמריקאית .ההיסטוריה של היהודים באמריקה עוסקת בסופו של דבר בהשפעה ההיסטורית
של היהודים על אמריקה – וההשפעה ההיסטורית של אמריקה על היהודים – כפרטים וכקבוצה.
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חלק :3

פחדים וזעם בקרב יהודים בשנת  2016ובשנת
2020
מששון לאסון בשנת  :2016כיצד הפך מסע הבחירות שהיה אמור להיות
הגדול ביותר עבור היהודים למסע הבחירות המפחיד ביותר עבורם?
מסע הבחירות לנשיאות ארצות הברית של שנת  2016היה צריך להיות נקודת שיא בהיסטוריה היהודית,
במיוחד במונחים מזרח־תיכוניים ,מזרח־אירופים ואפילו מערב־אירופים .ההתרוממות הפתאומית
אל תוך המשפחה הראשונה של ג'ארד קושנר (יחד עם איוונקה טראמפ) או מארק מזבינסקי (יחד
עם צ'לסי קלינטון) ,הייתה רק ההתחלה .לא רק ששני המועמדים של המפלגות הגדולות התמודדו
ביניהם מי יותר תומך בישראל ,שני המועמדים הסתמכו רבות על יועצים יהודים ,על תורמים יהודים
ועל חברים יהודים ,כל זאת תוך חיזור מאומץ אחר הקול היהודי .ממרחק ,גם דונלד טראמפ וגם הילרי
קלינטון היו נחשבים "יהודי" ולא "גויי" ,על פי המערכון הקלאסי של הקומיקאי לני ברוס שחשף עד
כמה היהודים עיצבו את התרבות האמריקאית המודרנית .למעשה שניהם צעדו במצעד ההצדעה
לישראל – שוב ושוב.
בין אם מאוהביו ובין אם משונאיו ,לאיל הנדל"ן מקווינס בניו יורק ,שבנה את המוניטין שלו בבניית
בניינים נוצצים במנהטן ,הייתה היכרות עם יהודים ועם תרבות יהודית שחסרה לסבא הגרמני שלו.
למעשה ,דונלד טראמפ הרגיש כל כך בנוח בקרבת יהודים שכאשר נשא דברים בפורום הקואליציה
היהודית הרפובליקאית ( )RJCבדצמבר  ,2015ה"שטיק" בעל הניחוח האתני שלו לא היה תקין פוליטית,
אך שיקף בבירור את מה שנאמר בחדרי ישיבות בשדרה החמישית ,בין חברים ותיקים שחשים בנוח
לשתף זה את זה בהלצות אתניות" .אתם פשוט מחבבים אותי כי הבת שלי במקרה יהודייה" פתח
ואמר טראמפ – ומיד הוסיף כיודע דבר" :החדשות הרעות היחידות הן שאני לא יכול להשיג אותה
בשבת" .הוא פגע בחלקם כשאמר "תראו ,אני איש שיודע לנהל משא ומתן כמוכם ,אנחנו אנשים
42
שיודעים לנהל משא ומתן" ,אבל מי שחיבבו אותו הבינו את המסר – הוא אחד משלנו.
בין אם מאוהביה ובין אם משונאיה ,לליברלית בוגרת המוסדות האקדמיים היוקרתיים ולסלי וייל,
אשר רשת החברים שלה נבנתה מקרב המריטוקרטיה הצפון־מזרחית ,הייתה היכרות עם יהודים ועם
תרבות יהודית שחסרה להוריה מהפרוור המערב־תיכוני .למעשה ,הילרי קלינטון הרגישה כל כך בנוח
בקרבת יהודים ולעיתים קרובות הציגה את שרה ארמן כמנטורית שלה ,למרות העובדה שארמן דחקה
בהילרי לא להינשא לביל בשנת  – 1974או אולי הודות לכנות כזאת .כמו חברים רבים של בני הזוג
קלינטון ,ארמן לא הייתה רק יהודייה ,אלא יהודייה גאה אשר תיארה את עצמה "קודם כל יהודייה,
לאחר מכן דמוקרטית ,ומעל לכול פמיניסטית" 43.בנאומיה בפני קבוצות יהודים ,הילרי התלוצצה עם
הקהל על כך שיצחק רבין מעולם לא סלח לה "כי גירשה אותו למרפסת הבית הלבן כשרצה לעשן",
44
ולסיים בנינוחות ב"דברי תורה" כאלה ואחרים ,כשהיא מצטטת את מרדכי ,את אסתר ואת אלי ויזל.
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נכון ,אף אחד מהמתמודדים לא שר "דיינו" במהלך אפיית מצות עם ילדים בברוקלין ,כפי שעשה
הסנאטור טד קרוז מטקסס – אחד המתמודדים מול טראמפ על המועמדות לנשיאות 45.והיה זה קרוז
שאמר כי טראמפ "מגלם את הערכים של ניו יורק" ,אמירה שבאוזני יהודים רבים נשמעה כמו מילות
קוד שמתארות אותם בגסות ,במיוחד לאחר שקרוז הבהיר "שערכי העיר ניו יורק הם ערכי הליברליזם
החברתי ,או בעד הפלות או בעד נישואים חד־מיניים [ו] מתמקדים בכסף ובתקשורת" 46.טירוף כזה
היה אופייני למסע הבחירות של שנת  :2016דונלד טראמפ ,המועמד שנחשד בהיותו אנטישמי ,היה
נתון גם הוא להתקפות אנטישמיות מצד מועמד פרו־ישראלי ופילושמי.
בכל זאת ,הדבר היחיד שיוצא דופן יותר מהאוריינות ,ההיכרות והאינטימיות עם היהדות של קלינטון
וטראמפ ,הוא עד כמה הכול נראה רגיל לציבור האמריקאי ,היהודי והלא־יהודי.
מעבר לכך ,החל בוולף בליצר וג'ייק טאפר מרשת  ,CNNדרך רות ביידר גינסבורג ואלנה קגן בבית
המשפט העליון ,ועד לסנאטור ברני סנדרס במסע הבחירות ,ליהודים אמריקאים יש חלק אורגני ונינוח
בפוליטיקה האמריקאית ,במיוחד במסע הבחירות הזה .לא עוד "עם לבדד ישכון" ,יהודים באמריקה
היו לעם שמרגיש בבית.
ואולם במקום לחגוג את הרגע חסר התקדים הזה בהיסטוריה היהודית ,הגיעו יהודים אמריקאים
רבים לקצה גבול היכולת עוד לפני שמסע הבחירות החל .למרות שרוב היהודים תמכו בה בהתלהבות,
המתנגדים היהודים הרפובליקאים של הילרי קלינטון עשו שימוש בהיסטוריה הארוכה והמורכבת
שלה עם ישראל והפלסטינאים כדי לעורר פחדים מתמשכים מפני ההתרחקות הדמוקרטית מהמדינה
היהודית .ובאופן מעמיק יותר ,למרות גאוותו בכך שעמד בראש מצעד ההצדעה בישראל ,התגלה
דונלד טראמפ כמטרד כפול עבור הרוב המוחלט של יהודי ארצות הברית.
בתור בתחלה ,האישיות הבריונית של טראמפ והדמגוגיה הקנאית שלו הונדסו באופן כמעט מושלם
בכדי לעורר את החרדות העמוקות של היהודים האמריקאים בנוגע לעריצים סמכותיים .גרוע מכך,
מספר קטן של תומכיו עשו שימוש במילותיו ,בדוגמאותיו וביכולת של האינטרנט לפזר רעל ולשחרר
את גל האנטישמיות הגדול והמכוער ביותר במרחב הציבורי מאז שידורי הרדיו האנטישמיים של
הכומר צ'רלס קוגלין בשנות השלושים.

שלושת פניה של הילרי ביחס לישראל :כל אחד מספר סיפור
הילרי קלינטון הציגה עמדה מלאת רגש ופרו־ישראלית קלאסית בתקופת הבחירות המקדימות של
המפלגה הדמוקרטית .היא הוקיעה את תנועת החרם נגד ישראל ,את איל התקשורת חיים סבן ותורמי
ענק דמוקרטים נוספים תומכי ישראל .היא גינתה את הטרור ,את חמאס ,ואת האמביוולנטיות של
יריבה הפוליטי ברני סנדרס כלפי פעולות ההגנה העצמית ה"לא מידתיות" של ישראל בעזה .במהלך
אחד העימותים ,מהלומת הנגד של קלינטון איזנה היטב את ביקורתו של סנדרס כנגד עוצמת האש
של ישראל על ידי הדגשת ההקשר של הדברים .תוך שהיא מציעה " 25שנים" של ניסיון עם "פקידים
ישראלים" ,היא אמרה" :הם לא מזמינים את הטילים המומטרים על עריהם ויישוביהם" .היא ירתה
"הסתה בלתי פוסקת של חמאס בסיועה ובעידודה של איראן כנגד ישראל" .היא הזכירה לסדנרס
ולמעריציו בני העשרים ש"ישראל יצאה מעזה ...הם מסרו את המפתחות לעם הפלסטינאי ...ומה
קרה? החמאס השתלט על עזה" ,ויצר "עיר מקלט לטרור" .ובאופן נועז ביותר ,תוך שהיא דוחה את
הטענות לפיהן ישראל ערערה על פתרון שתי המדינות ,היא הוסיפה" :אם יאסר ערפאת היה מסכים
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עם בעלי בקמפ דיוויד בסוף שנות התשעים להצעה שהניח על השולחן ראש הממשלה דאז [אהוד]
47
ברק ,כבר הייתה לנו מדינה פלסטינית  15שנים".
אף על פי כן ,כמה תומכי ישראל הביעו דאגה ,במיוחד כשלקחו בחשבון את תכתובת האימיילים
שלה עם יועצהּ ,סידני בלומנטל .הסובלנות שגילתה מזכירת המדינה קלינטון לארס האנטי־ישראלי
של בלומנטל ושל בנו מקס הטרידה אותם .במהלך כהונתה כמזכירת המדינה ,היא הסתמכה על
בלומנטל האב ,ידיד נאמן של משפחת קלינטון ,שבנו כתב מסה אנטי־ציונית נבזית" ,גוליית :חיים
ותיעוב בישראל רבתי" .בלומנטל האב חלק עם מזכירת המדינה קלינטון מאמרים שהפכו בסופו של
דבר לחלק מהחיבור האלים ,באורך  410עמודים ,של בלומנטל הבן ,נגד ה"קולוניאליזם" וה"גזענות"
לכאורה של ישראל שזרוע בהשוואות צפויות לשואה.
נוכחותו הבולטת של בלומנטל הזכירה למבקרים תומכי ישראל שכאשר היא הייתה הגברת הראשונה
השנויה במחלוקת בשנות התשעים נחשבה הילרי קלינטון לספקנית מבין הקלינטונים בכל הנוגע
לישראל ,ולתומכת הפלסטינאים הנלהבת יותר מבין שניהם ,כשהיא ממוקמת הרחק משמאלו של
בעלה .הספקות כלפיה החלו לתפוח בנובמבר  ,1999כשהתיידדה עם רעייתו של יאסר ערפאת ,סוהא,
בגדה המערבית .באחד מנאומיה האשימה סוהא ערפאת את "הכוחות הישראלים" בריסוס "גז רעיל"
שגרם ל"עלייה במקרי הסרטן בקרב נשים וילדים פלסטינאים" .במהלך הנאום הארוך והתקיף שלה
תורגמו דבריה סימולטנית וקלינטון המשיכה לחייך .לאחר הנאום נשקה קלינטון בחמימות ללחייה
של ערפאת .מבקריה האשימו את הגברת הראשונה בכך שהראתה את פרצופה האמיתי ,ואישרה
במרומז את עלילת הדם המודרנית הזאת.
למוחרת כינתה קלינטון כינתה את ההערות הללו "מסיתות ומקוממות" .היא אמרה שהתרגום ששמעה
היה מתון יותר מהמילים שאמרה סוהא בערבית .בשלב מאוחר יותר ,בעת שהתמודדה על מושב
בסנאט מטעם מדינת ניו יורק ,פטרה קלינטון את מבקריה בטענה כי במזרח התיכון "נשיקה היא
כמו לחיצת יד" .למען ההגינות ,ייתכן שהחיוך המלאכותי על פניה של קלינטון והנשיקה המתוכננת
שיקפו את מצבה של הגברת הראשונה שפעלה באופן אוטומטי ,ולא של שונאת ישראל .אבל הסיפור
התפוצץ משום ששיקף את החששות שמקורם בדברים שקדמו לכך ,ומהצהרות נפיצות שאותן
השמיעה בנוגע לפלסטינאים .רבים חששו שהיא אינה שותפה לאהבתו האינסטינקטיבית של בעלה
כלפי ישראל.
כסנאטורית מטעם מדינת ניו יורק החל מ־ 2001הפכה הילרי קלינטון לאוהדת המושבעת ביותר של
ישראל – תהליך המרה שחלק ראו בו מחווה שקופה לקול היהודי בניו יורק .היא גינתה את מלחמת
הטרור של יאסר ערפאת בתהליך השלום של הסכם אוסלו ,כשהפלסטינאים הרגו מאות יהודים,
וביניהם גם כמה יהודים מניו יורק .בפברואר  ,2002בעת ביקור בישראל ,נפגשה הסנאטורית עם
יוחאי פורת ,פרמדיק בן  .26ימים ספורים אחר כך ,ב־ 3במארס ,רצח צלף פלסטינאי את פורת ועוד
תשעה שני אדם נוספים במחסום צבאי בכביש רמאללה־שכם .פורת ,באופן אופייני ,טיפל בפצועים
בעת שנורה .שלוש שנים אחר כך ,בעת ביקור נוסף שערכה בישראל ,פגשה הסנאטורית קלינטון
את משפחתו של פורת וניחמה אותם בשקט .משפחתו ביקשה ממנה לסייע למגן דוד אדום לזכות
בהכרה בין־לאומית .לזכותה ייאמר ,ובניגוד למוניטין שיצא לה כמי שיודעת לסחוט עד תום הבעת
רגשות כנה ,היא השיקה מיד מסע מוצלח לשכנוע ארגון הצלב האדום הבין־לאומי ואגודות הסהר
48
האדום להכיר במד"א – מבלי להתפאר בתמיכתה במהלך בפני משפחתו האבלה של פורת.
כמזכירת המדינה הודתה קלינטון שהייתה לעתים קרובות "הצעקנית התורנית" 49,בעימותים התכופים
שהיו לממשל עם בנימין נתניהו .היא זכתה בתואר הזה במיוחד בשנת  2010כשנזפה בראש ממשלת

26

ישראל במשך  45דקות ,והאשימה אותו בכך ש"השפיל את ארצות הברית של אמריקה" 50,בעקבות
הצהרתו של חבר מועצת העיר ירושלים על מכרזי בנייה להרחבת שכונות בעיר ב"שטחים הכבושים"
בעת ביקורו של סגן הנשיא ג'ו ביידן בישראל .כתוצאה מכך ,מזכירת המדינה קלינטון האשימה
את ישראל ב"חוסר רגישות כלפי הפלסטינאים המדוכאים" 51.לאחר שסיימה את כהונתה כמזכירת
המדינה תמכה בעסקה עם איראן ובביטול הסנקציות שהיא עצמה סייעה להטיל עליה בעת שכיהנה
בתפקיד ,בתמורה לכך שאיראן תתפרק מחלק גדול מיכולתה הגרעינית במהלך תקופה של 15-10
שנים .נתניהו ורוב הישראלים חששו מהעסקה ,שאותה ראו כחסרת שיניים בטווח הארוך בהתחשב
במרוץ של איראן להתחמשות גרעינית ,וכהרת אסון בטווח הקצר בגלל הכסף הרב שאיראן קיבלה
מארצות הברית ושהוזרם לחיזבאללה ולחמאס.

ברני סנדרס :מבקר חריף של ישראל ,אך לא אנטי־ישראלי
ההתנגשות בין סנדרס לקלינטון בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית עיצבה את קווי
המתאר של הדיונים על ישראל בלב הזרם המרכזי של הדמוקרטים בשנת  .2016אז כמו עכשיו,
במהלך ההתמודדות השנייה שלו לנשיאות ,שייך סנדרס לפלג "האהבה הקשוחה" :תומך ישראל
בתיאוריה ,שמאס ב"ישראל של נתניהו" בפועל – וחסר רגישות לגמרי למה שמפעיל את פעמוני
האזעקה היהודיים .הוא ומבקרים חריפים אחרים של ישראל לא רוצים לראות את המדינה היהודית
נהרסת ,אך גם מסרבים לראות כיצד האצבע המאשימה החד־צדדית שהם מניפים מאיימת על
המדינה היהודית או מרגיזה יהודים אמריקאים רבים .בנקיטתם בגישת האהבה הקשוחה הם גורסים
כי ישראל מהירה מדי לתקוף ומתמהמהת בעשיית שלום .הם מדגישים את הרס עזה ,תוך התעלמות
ממה שעורר את ההרס הזה – גם גורמים מיידיים כמו ירי רקטות קסאם וגם מהגורם האולטימטיבי,
כמו הסרבנות הפלסטינאית ,ההסתה והטרור.
ואף על פי כן ,הגם שכמה מתומכיו של סנדרס היו אנטי־ישראלים ,ומינויו של אדם כמו פרופסור
קורנל ווסט ,פעיל בקידום החרם על ישראל ,לוועדת המצע של המפלגה הדמוקרטית ,היה מעשה
עוין ,סנדרס אינו אנטי־ישראלי .כשכל כך הרבה אנשים מכל רחבי העולם מאמצים בשמחה את
הצירוף הזה ,תומכיה המתוחכמים של ישראל מבינים שזה לא עוזר לחבר יחד את מבקרים חריפים
של ישראל ,כמו סנדרס ,עם מי שפועלים אקטיבית להשמדת ישראל .עם זאת ,העובדה שהמועמד
הרציני הראשון לנשיאות מקרב יהודי ארצות הברית כל כך נוקשה עם המדינה היהודית ודאי תופיע
בפרקים מרתקים של ספרים עתידיים על הנפש היהודית האמריקאית ועל הקשר המורכב שיש
ליהודים אמריקאים עם ישראל והציונות.
הגישה הגסה והקרירה של סנדרס לישראל – שהוא הדגים בשנת  2019כאשר מינה את תומכת
ארגוני החרם על ישראל ,הפעילה הפלסטינית האנטי־ציונית לינדה סרסור כ"אם הפונדקאית של מסע
הבחירות" ותמך במאמצים לגרום לסיוע האמריקאי לישראל להיות מותנה בכך שישראל תשים סוף
ל"כיבוש" – דבר ששיקף גם את המשבר ביחסים בין פרוגרסיבים לציונים .בעבר ,המפלגה הרפובליקאית
הפרו־ישראלית ברובה הייתה גם ביתם של המיעוט הקטן של אנטישמים אנטי־ציונים .כיום ,המפלגה
הדמוקרטית שעדיין פרו־ישראלית ברובה היא ביתם של מיעוט הולך וגדל של אנטישמים אנטי־ציונים
– וקבוצה גדולה יותר של שותפים לדרך ,שמאפשרים את השיח הזה במקום להתעמת איתו.
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פרט לביקורתו הפוליטית על המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינאים ,סנדרס עצמו נשא עמו מטען
והיו לו זהויות אמביוולנטיות משלו .הוא מילא את תפקיד השמאלן הטיפוסי ,פרוע שיער ובעל המבטא
הכבד של יהודי מברוקלין – ואף התנדב בקיבוץ בצעירותו .אך בתחילת מסע הבחירות של שנת
 ,2016סנדרס קרא לעצמו "בנו של מהגר פולני" 52.כשאביו ,אלי סנדרס ,היגר מכפר מדרום לקרקוב
בשנת  ,1921רוב הפולנים לא ראו בסנדרס האב "פולני" ,וגם רוב היהודים לא ראו בעצמם פולנים .זה
נראה כמו ניסיון לא כל כך משכנע להסתיר את יהדותו הגלויה בעליל.
באופן מפתיע יותר ,המתמודד הלוהט הזה הפך לביישני באופן לא אופייני כשנתקל באנטישמיות
במהלך מסע הבחירות .כשנשאל סנדרס בפורום של מועמדים כיצד "היהודים הציונים ...מנהלים
את הבנק המרכזי ...את וול סטריט" .סנדרס נזף בעדינות בשואל .לאחר מכן הצדיק במרומז את
הכיעור כשהוסיף במהירות" :אני גם סבור שעלינו לתת את הדעת לצורכי העם הפלסטיני" 53.תגובתו
של סנדרס קשרה בין אנטי־ציוניות לאנטישמיות ושיקפה פחד מפני האפשרות שסתם הוקעה של
אנטישמיות תסכן את תמיכתם של קולות פרוגרסיביים.
סנדרס הבין עד מהרה – או שנאמר לו – ששנת  2016אינה שנת  ,1966שבה טשטוש הזהות שלך
היה הדבר האמריקאי ביותר לעשות .הוא ניסה להתקדם מעבר לתדמית "המהגר הפולני" המגושמת
כשהופיע בתכנית הטלוויזיה המפורסמת "סטרדיי נייט לייב" עם חברו המוצלח מברוקלין ,לארי דייוויד.
במערכון הפתיחה שמתקיים באונייה שעל סיפונה מהגרים לאמריקה ,סנדרס מציג את עצמו כ"ברני
סנדרסוויצקי" .והוא מוסיף" :נחליף את השם כשנגיע לאמריקה כדי שזה לא יישמע כל כך יהודי".
"כן ,זה יעבוד עליהם" ,השיב לארי דייוויד.
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הופעתו של סנדרס הייתה מחוכמת .אבל עם מחזורי חדשות של  24שעות ביממה ,שממחזרים ללא
הרף את שגיאותיהם החמורות ביותר של המועמדים ,לעתים קרובות היה קשה להם להמשיך הלאה.
ארבע שנים לאחר מכן ,התפשטות האנטישמיות ותגובת נגד מתעצמת לא אפשרו לסנדרס להכחיש
עוד את ארסיותם ואת יהדותו .סנדרס כתב בכתב עת שמאלני קטן ג'ואיש קורנטס ,ושם כינה
את עצמו "יהודי אמריקאי גאה" .הוא הזדהה באופן מסויים עם המאבק באנטישמיות כמאבק נגד
"אידיאולוגיה פוליטית מסוכנת שמכוונת ליהודים ולכל כל מי שאינו מתאים לחזון הצר של אמריקה
ללבנים בלבד" .אך הוא גם הגדיל לעשות כאשר השווה למעשה את המאבק באנטישמיות למאבק
למען "ערכים פרוגרסיביים" .וכמובן ,הוא האשים את דונלד טראמפ כשאמר ש"מילותיו של טראמפ
נתנו השראה למעשה הגרוע ביותר של אלימות אנטישמית בהיסטוריה האמריקאית" ,הטבח בבית
55
הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג.

העוינות של אובמה כלפי נתניהו מעודדת את הדמוקרטים האנטי־ישראלים
המעבר היסודי – והמדאיג יותר – שקשור לדמוקרטים ולישראל עוצב במיוחד בהשפעת מערכת
היחסים המורכבת של ברק אובמה עם ישראל ,עם קהילת תומכי ישראל ועם היהודים .אובמה דיבר
בשפה הפרו־ישראלית ,ונשמע ציוני גלוי יותר מסנדרס" .יהיה זה מבחינתי כישלון מוסרי אם לא
נעמוד עמידה עיקשת ואיתנה לא רק על זכות הקיום של מדינת ישראל ,אלא גם על זכותה לשגשג
ולפרוח" אמר הנשיא אובמה 56.אובמה פעל גם הלכה למעשה ,כשהזרים יותר מ־ 20.5מיליארד דולר
לסיוע צבאי לישראל ובד בבד הגן על ישראל רוב הזמן בפורומים בין־לאומיים .בדומה לביל קלינטון,
אובמה גילה נינוחות תרבותית עם הליברליזם היהודי ,וגילה ידידות כלפי יהודים ,עד שהתעמת עם
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ראש הממשלה בנימין נתניהו על משמעות היותו "תומך ישראל" ועל מה שמגדיר את ערכי היהדות.
כשהוא נאזכר הערות קודמות על כך שהוא תומך ישראל ,אבל לא תומך ליכוד ,הצדיק אובמה את
"האהבה הקשוחה" שלו בהתנחלויות ובאיראן ,כשהוא עומד על כך ,ש"טיוח שאלות קשות ,במיוחד
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לגבי הסכסוך הישראלי־פלסטיני ,אינו מדד אמיתי לחברות".
בהצהרה אמיצה יותר ,בשנת  2015בעת שנשא דברים משתפכים בבית הכנסת "עדת ישראל"
בוושינגטון הבירה – שנחנך על ידי הנשיא יוליסס ס' גרנט בשנת  – 1876והייתה זאת הפעם הראשונה
שנשיא מכהן השתתף בתפילה בבית כנסת .אובמה הכריז על עצמו כעל "חבר כבוד בשבט" ,והשווה
בין יהדות לליברליות .כ"קהילה ,יהודים אמריקאים סייעו להפוך את האיחוד שלנו למושלם יותר",
אמר אובמה" .סיפור יציאת מצרים העניק לכל המדוכאים בעולם השראה במאבקיהם למען זכויות
אדם .מחבורת המייסדים של האגודה הלאומית לקידום השחורים ( )NAACPלפרויקט 'קיץ של
חירות' במיסיסיפי ,מזכויות נשים לזכויות הומוסקסואלים ולזכויות עובדים ,יהודים אימצו את ליבת
הצווים המקראיים שעל פיהם אסור לדכא את הגר שכן גם הם היו פעם גרים בעצמם" .חמי שלו,
מעיתון הארץ ,ציין באירוניה שנשיא ארצות הברית "לא הזכיר את ראש הממשלה הישראלי ,אך
המסר העיקרי שלו ליהודים אמריקאים היה מסר חריף :אני מייצג את ערכי הליבה שלכם טוב יותר
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מהמנהיג הנבחר של ישראל".
בניגוד אליו אימצה הילרי קלינטון במסע הבחירות של שנת  2016את גישתו של בעלה ,שעל פיה
ישראלים מגיבים טוב יותר לגילויי חיבה מאשר לאהבה קשוחה .רוב הדמוקרטים רואים בעיני רוחם
את פתרון שתי המדינות לשני עמים בעקבות מתווה (ביל) קלינטון :שיבה לגבולות  1967עם כמה
חילופי שטחים .ואולם שני המדינאים הכירו בכך שבעוד שישראל עלולה לשגות מדי פעם ,הרי
שהפלסטינאים התנהגו באופן מחפיר .במקום לנהוג ללא משוא פנים – שפירושו לעתים קרובות היה
לחבוט בישראל ולסלוח לפלסטינאים – הם עורכים הבחנות מוסריות .הם מעריכים את הפלסטינאים
די הצורך כדי לראות בהם אחראים לחבלות חוזרות ונשנות בסיכויים לשלום ,במיוחד בתהליך הסכם
אוסלו .בסופו של דבר ,המאבק על ישראל הוא מאבק על מדיניות החוץ ועל תפקידה של אמריקה
בעולם .מהסוכריות שנזרקו בעזה כדי לחגוג את פיגועי  11בספטמבר עד ההתמקדות של איראן
ב"שטן הגדול" וב"שטן הקטן" ,העולם האיסלאמיסטי ממשיך להוכיח את החפיפה בין אנטי־ציוניות
לאנטי־אמריקאיות.
סנדרס החזיק בשורה מרשימה של תארים שמתחילים ב"יהודי הראשון ש "...במסע הבחירות שלו ,כולל
להיות היהודי הראשון שניצח בבחירות מקדימות במדינה כלשהי .הוא גם זכה ביותר קולות בבחירות
המקדימות מכל יהודי אחר בהיסטוריה האמריקאית .עם זאת ,רוב הסוקרים העריכו שקלינטון זכתה
בשני שלישים מהקול היהודי .היא הרגיעה את היהודים הדמוקרטים שכנשיאה היא תישאר "פרו־
ישראלית" ושהתמיכה בישראל נותרה העמדה המוסכמת בזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית.
עדיין ,בעוד שאין נקודת מפנה ,בשנת  2016נעשה צעד נוסף להרחקת המפלגה הדמוקרטית מתפקידה
המסורתי כידידה הקרובה יותר של ישראל מבין שתי המפלגות הגדולות באמריקה .עמדת ההסכמה
הדו־מפלגתית לטובת ישראל נותרה בעינה .ואולם החלו להיווצר סדקים בהסכמה הרחבה הזאת ,ואלה
היו רבים וגלויים יותר בצד הדמוקרטי .מועמדותו של סנדרס העמיקה את הסדקים האלו – והכשירה
אותם .במחקרו של אירה שסקין על דטרויט נמצא כי  23אחוזים מהיהודים הרפובליקאים קשורים
לישראל באופן חזק ביותר ו־ 48אחוזים קשורים מאוד ,ואילו  20אחוזים מהיהודים הדמוקרטים
59
קשורים לישראל באופן חזק ביותר אך רק  26אחוזים קשורים מאוד.
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התמיכה בישראל כאביזר עבור הליברלים וכמדחף עבור תומכי טראמפ
למרות שיהודים אמריקאים מונעים בקלפי זה מכבר מסוגיות פנים יותר מאשר סוגיות שקשורות
לישראל ,מסע הבחירות של שנת  2016הגביר מגמה מדאיגה נוספת עבור תומכי ישראל .בעבר ,לפחות
חלק מהיהודים היו מוצאים את עצמם מונעים לעבר המועמד שתמך יותר בישראל ,במיוחד בראשית
מסע הבחירות .אבל יותר ויותר ,רבים מהמצביעים היהודים תומכי ישראל הפכו את התהליך ,וצמצמו
את עמדתו הפרו־ישראלית של המועמד לכדי אביזר ,סיבה נוספת לתמוך במועמד אך לא הסיבה
העיקרית .באווירה כזאת החלו מצביעים יהודים רבים – במיוחד ליברלים – בתהליך מחשבה הפוך.
אם הם חיבבו את המועמד ואהבו את ישראל ,הם הצדיקו את מדיניותו הישראלית של המועמד
כמדיניות שלה זקוקה ישראל בדיוק .ואם הם לא חיבבו מועמד שדווקא אהד את ישראל ,הם החלו
להתרחק מישראל – או מיחסו של אותו מועמד לישראל .לדוגמה ,בשנת  2015מרבית המצביעים
תומכי ישראל שאהבו את אובמה הצדיקו את תמיכתו בהסכם עם איראן ואת דחיית ההתנחלויות
כמדיניות שישראל זקוקה לה .שנה לאחר מכן ,רוב הבוחרים הללו בזו לטראמפ והכריזו על מדיניות
60
פרו־ישראלית שרוב הישראלים אהבו ,כעל מחוות לא מעשיות ולא כנות.
בקצרה ,בעידן של תמיכה מקוטבת ,יותר ויותר אמריקאים ,כולל יהודים אמריקאים ,מיישמים באופן
שגוי את המעבר ממתמטיקה לפוליטיקה .במתמטיקה ,אם  Aשווה ל־ Bו־ Bשווה ל־ ,Cאז  Aשווה
ל־ .Cאבל בפוליטיקה ,אם אני אוהב את  Bו־ Bלא אוהב את  ,Cאני לא צריך לא לאהוב את  .Cואם אני
שונא את  Bו־ Bאוהב את  ,Cאני לא צריך לשנוא את .C
השנינות החכמה של ראש עיריית ניו יורק המנוח אד קוץ' ,נשכחה .כאשר התמודד על משרת המושל,
הוא אמר לתומכיו" :אם אתם מסכימים איתי על  9מתוך  12נושאים ,הצביעו לי .אם אתם מסכימים
איתי על  12מתוך  12נושאים ,לכו לפסיכיאטר!" 61.הדמוקרטים והרפובליקאים התייחסו למועמדים
כאל טובים באופן מוחלט או רעים באופן מוחלט .יתעלמו או ירדדו עמדות לא נוחות בנוגע לכל נושא
שהוא רק כדי להנציח את חבילת המועמד המושלם כאשר עומדת מולו אופוזיציה נוראה מושלמת.

הרפובליקאים מתחילים למצב את עצמם כמפלגה הפרו־ישראלית תחת
ג'ורג' וו' בוש
יהודים רפובליקאים ראו לעתים את תמיכתם בישראל כמדחף ,לא כאביזר :מחוייבותם לישראל
דחפה אותם לעתים קרובות אל המפלגה הרפובליקאית ,החל בתקופת כהונתו של ג'ורג' וו' בוש.
בשנת  2004ידעו יהודי ארצות הברית שג'ורג' וו' בוש הרבה יותר ידידותי כלפי ישראל מאשר היה
אביו .אחרי מתקפת הטרור ב־ 11בספטמבר  ,2001יישם הנשיא את "הדוקטורינה של בוש" לגבי
ישראל ,ואמר" :הטרור צריך להיפסק .שום אומה לא יכולה לנהל משא ומתן עם טרוריסטים" 62.ואף
על פי כן ,באותה שנה זכה יריבו של בוש ,ג'ון קרי ,ב־ 76אחוזים מהקול היהודי .בסופו של דבר רוב
היהודים היו מוטרדים יותר ממדיניותו הימנית של בוש בענייני פנים ,מערכיו ומבני בריתו – ונחרדו
מהמלחמה בעירק – ולא התרשמו מעמדתו הפרו־ישראלית.
בשתי תקופות כהונתו של בוש החלו רפובליקאים לראות בעצמם תומכי ישראל נלהבים יותר
מהדמורקטים ,שהפלג הרדיקלי שלהם הפך לביקורתי יותר ויותר כלפי ישראל .בעוד התווית "אנטי־
ישראלי" התאימה לעתים נדירות לפוליטיקאים מהזרם המרכזי באמריקה ,יותר ויותר פוליטיקאים
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דמוקרטים גילו פתיחות לעמדת ה"אהבה הקשוחה" ,ורצו ללחוץ על ישראל כדי שתחדל לבנות
בהתנחלויות ותתחיל לשקול נסיגה מהשטחים .יותר פוליטיקאים רפובליקאים תמכו בעמדה של
"אהבה ללא תנאים" וניסו להפוך את התמיכה בישראל מעקרון דו־מפלגתי להבדל העיקרי בין שתי
המפלגות.
למרות ההתנתקות הכוללת של אריאל שרון מעזה בשנת  ,2005וויתוריו הנדיבים של אהוד אולמרט
למחמוד עבאס שהסתיימו בסבב נוסף של סירוב פלסטיני ,המשיכו יהודים ליברלים לרטון לגבי ישראל.
נעשה שימוש שגוי ביחס הטרנזיטיבי :ככל שג'ורג' וו' בוש חיבק את ישראל חזק יותר ,כך נרתעו באופן
אינסטינקטיבי יהודים מסויימים – ודמוקרטים מסויימים – מישראל ,מכיוון שתיעבו את ג'ורג' וו' בוש.

אובמה :הרבה יותר פרו־יהודי מאשר פרו־ישראלי
ההבדלים הקטנים הללו השפיעו רק מעט על הקול היהודי בשנת  .2008למרות כמה חששות מצידם
של חסידי ישראל בנוגע למחויבותו האישית של ברק אובמה כלפי ישראל ובנוגע לקשריו העבותים עם
המטיף האנטישמי והאנטי־ישראלי ג'רמיה רייט ,יהודים בולטים ערבו לאובמה ,במיוחד מבסיס האם
שלו שיקגו .רוב היהודים מאסו בג'ורג' וו' בוש הרבה לפני התרסקות שוק המניות ,אירוע שהתחולל

בבחירות לנשיאות ארצות הברית ב,2016-
אחוז הקולות היהודים שהצביעו לברק אובמה צנח ב,9%-
זאת לאחר קדנציה שהתאפיינה בהתנגשויות
עם ראש הממשלה הישראלי ,בנימין נתניהו.

69%
2012

-9%

78%
2008
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רק שבועות ספורים לפני הבחירות – וייתכן שהיה השיבוש הגדול ביותר מבית שהתרחש סמוך כל
כך לבחירות לנשיאות בהיסטוריה האמריקאית .המועמד הרפובליקאי ,סנאטור ג'ון מקיין ,היה תומך
נלהב בישראל .על פי כל אמת מידה הייתה היסטוריית הידידות של מקיין עם ישראל ארוכה בהרבה
מזאת של אובמה.
ואולם ,התמיכה היהודית באובמה הייתה בעלת אופי תרבותי ממש כפי שהייתה בעלת אופי פוליטי.
בסרטון הווידיאו של הקומיקאית שרה סילברמן "השלעפ הגדול" שהפך לוויראלי ,לועגת סילברמן
ליהודים הקשישים שפקפקו באובמה ומעודדת את נכדיהם להתעקש על כך שיהודים מצביעים
לדמוקרטים" .אם ברק אובמה לא יהפוך לנשיא הבא של ארצות הברית ,אאשים בזה את היהודים...
כן ,זה מה שאעשה" ,אמרה סילברמן ,באחד מהקטעים הפחות וולגאריים שלה" .ואני יודעת שאתם
כאילו אומרים 'אוי אלוהים ,שרה ,אני לא מאמין שאת אומרת את זה .היהודים הם הכי ליברלים,
עקשנים ,הכי בעד זכויות אדם' .כן ,זה נכון .אבל אתם שוכחים קבוצה שלמה של יהודים שהם
לא כאלה ,ויש להם כל מיני כינויים .סבתוש ,סבוש ,סבאל'ה ,סבתאל'ה ,או סתם סבתא וסבא .אלו
האנשים שמצביעים בפלורידה .ופלורידה יכולה לגרום להצלחה בבחירות ,או להפיל אותן .אם אתם
לא חושבים שזה נכון ,אולי תחשבו שתי מערכות בחירות אחורה ,כשאיש קטן ששמו אל גור נדפק
63
בפלורידה".
הקומיקאי היהודי לארי דיוויד עורר את הפחד היהודי מהאוונגליסטים ,כשהצהיר במכללת דארטמות':
"מועמדים שאינם מאמינים באבולוציה אינם כוס התה שלי" 64.ביום הבחירות הצביעו  78אחוזים
65
מהיהודים למען אובמה.
בשנת  2012היו במסע הבחירות הרפובליקאי כמה הברקות .תשדירים טלוויזיוניים הציגו יהודים
שהצביעו עבור אובמה בשנת  2008והביעו חרטה על כך .שלטי חוצות באזורים שמאוכלסים ביהודים
זעקו" :אובמה ,אוי ווי!" .שיעור התמיכה היהודית באובמה צנח בתשעה אחוזים ,ל־ 69אחוזים 66,לאחר
תקופת כהונה שהתאפיינה בהתנגשויות חוזרות ונשנות עם ראש ממשלת ישראל בינימין נתניהו.
והתברר שרוב היהודים האורתודוקסים הם עכשיו רפובליקאים ,ואילו ככל שאתה מזוהה פחות עם
יהדותך ,אתה נעשה ליברלי ודמוקרטי יותר.
אלא ששוב ,ההיערכות היהודית הגדולה שהייתה צפויה זה מכבר בוששה לבוא .יותר ויותר
רפובליקאים ,יהודים ואחרים ,התפעלו מהגינויים שספגה ישראל משמאל ,מנכונותו של אובמה
להושיט יד לאיראן ,מהמתחים בין שחורים ליהודים ,ותהו ,ממש כמו אירווינג קריסטול בשנת 1999
67
על "טיפשותם הפוליטית" של יהודים.
שיעור התמיכה באובמה בקרב יהודים צנח עוד בסקרים אחרי העימות מעורר המחלוקת על "הסכם
המעצמות על תכנית הגרעין האיראנית" ( )JCPOAבנוגע ליכולות הגרעין של איראן 68.אלא שכפי
שהסקרים של אובמה התאוששו בסופו של דבר ,כך התאושש גם מעמדו בקרב היהודים .סקרים הם
כמובן הרבה יותר הפכפכים והרבה פחות עקביים מאשר תוצאות הבחירות עצמן .ועדיין ,תוצאות
הסקרים לגבי התאוששותו של אובמה בקרב היהודים הסתכמו ב־ 13אחוזים בממוצע יותר מאשר
69
בקרב הציבור הרחב.
היהודים שתמכו במיוחד באובמה היו היהודים הליברלים ,החילונים והמשכילים .בקרב היהודים
המשיך להיות שיעורם של הליברלים כמעט כפול משיעורם בקרב רוב האמריקאים ,והוא עמד על 41
אחוזים לעומת  23אחוזים – עם  85אחוזי תמיכה באובמה מקרב היהודים הליברלים 70.מחצית מכלל
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היהודים הגדירו את עצמם "לא דתיים" ,לעומת  31אחוזים בלבד מקרב כלל האוכלוסייה ,ו־ 36אחוזים
71
מהיהודים למדו לתארים מתקדמים ,שיעור גבוה כמעט פי שלושה מהשיעור באוכלוסייה הכללית.
מבקריו היהודים של אובמה ביקרו אותו בלהט .בשנת  2014כתב בן שפירו ,עיתונאי ובלוגר שמרן,
טור דעה בגנותו של "ממשל אובמה שונא היהודים" ,והאשים ש"הדם היהודי זול בממשל הזה".
במהלך הוויכוח המתלהט על העסקה עם איראן האשימו אחרים את אובמה ביחס דו־משמעי ,כשהוא
מבודד את מבקריו היהודים ומדגיש את התנגדותה של ישראל כדרך להכתמת מבקריו והצגתם
כיהודים בעלי עניין או כציונים .יונתן סרנה ,היסטוריון מאוניברסיטת ברנדייס ,שיער כי אובמה וכמה
מעוזריו "לא גילו את הרגישות הראויה לקלות שבה הערות אקראיות עשויות לסייע למי שמאמין
בכוח היהודי ,בנאמנות כפולה ובכל מגוון הדימויים האנטישמיים ,ולעודדו" 73.אלא שלא כמו שפירו
ומבקרים אחרים ,סרנה הסתפק בזאת.
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היה קשה להאשים את אובמה בכך שהוא אנטישמי ,אנטי־ישראלי או אנטי־ציוני .תומכים יהודים רבים
אהבו להלל אותו כ"נשיא היהודי הראשון" 74.איל הקולנוע ההוליוודי סטיבן ספילברג אמר" :לנשיא
הזה יש נשמה יהודית גדולה" 75.אובמה גינה את האנטישמיות כשאמר" :גם אני יהודי" כדי להפגין
סולידריות 76.הוא ערך סדרי פסח בבית הלבן .הוא היה הנשיא הראשון שנשא דברים בשגרירות
ישראל בוושינגטון .הוא ביקר בבוכנוולד ובישראל ,והקפיד לחלוק כבוד לתאודור הרצל כדרך להענקת
לגיטימציה לציונות .ואובמה דיבר שוב ושוב על "הקרבה העמוקה שאני חש כלפי הישראלים וכלפי
77
העם היהודי".
ואף על פי כן ,עובדת היותו פרו־יהודי ואהוד על יהודים לא מנעה מאובמה מלבקר בחריפות את ראש
ממשלת ישראל ,את המדיניות הישראלית ואת נוכחותה המתמשכת של ישראל בגדה המערבית.
התוצאה הייתה יחסים מתוחים לעיתים עם ישראל ועם יהודים רבים .זה היה צפוי .עם זאת ,מפתיע
יותר היה עד כמה הרוב היהודי הליברלי נותר נאמן לאובמה ,במיוחד הודות לתמיכתו בנושאים
מסדר היום הליברלי כמו נישואים חד־מיניים ,הפלות ,ביטוח בריאות לאומי ,אליהם התנגדו יריביו
הרפובליקאים של אובמה בלהט רב.
בתקופה שבה אמריקאים רבים נימקו טיעונים במהופך ,תוך כוונון עדין של עמדותיהם בנוגע לנושאים
שונים כשהם מתבססים על המועמד או המפלגה שבה תמכו ,יהודים רבים היו כל כך בעד אובמה
שהם נימקו בהיגיון את עמדותיו כלפי ישראל כמשרתות היטב את האינטרס הישראלי ,במיוחד בכל
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הנוגע לעסקת איראן.
במהלך המאבקים המרים על הסכם הגרעין עם איראן ,שאליו התנגדו רוב הישראלים אך רוב היהודים
האמריקאים ככל הנראה תמכו בו ,ניכר כי היחס הטרנזיטיבי הפוליטי החל לפעול .יותר ויותר יהודים
תומכי אובמה צידדו בעמדותיו כלפי ישראל ואיראן ,משום שהם תמכו באובמה .כשהם נאלצים
להכריע אם לסמוך על הנשיא שלהם או על הישראלים בסוגיית הביטחון של ישראל ,רובם סמכו
על אובמה .סקר של העיתון מלוס אנג'לס ג'ואיש ג'ורנל מצא כי  48אחוזים מהיהודים האמריקאים
תומכים בעסקה ,בעוד  28אחוזים מתנגדים לה 79.סקר שהוזמן על ידי ארגון השמאל ג'יי סטריט
מצא כי  60אחוזים מהיהודים האמריקאים תומכים בעסקה 80.מחקר שערך פרופסור ג'ונתן ריינהולד
מאוניברסיטת בר־אילן הבהיר" :האינדיקטור החזק ביותר לתמיכה [של יהודים אמריקאים] בהסכם
81
היה תמיכתם בנשיא אובמה".
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הנושאים החשובים ביותר בבחירות
לנשיאות ארצות הברית בקרב היהודים:

43%

28%

ביטוח הבריאות

מיגור השימוש
בנשק חם

25%

4%

אחר

עמדה
פרו-ישראלית

טראומת טראמפ מפחידה את מרבית היהודים
בעוד שהאמון הרב שרחשו יהודים אמריקאים ליברלים לאובמה הטריד את מנוחתם של ישראלים
רבים ,הוכיח את עצמו מסע הבחירות של דונלד טראמפ כזה שעורר חרדה בקרב רוב היהודים
בהיסטוריה האמריקאית .במידה מסוימת ,חוסר הנוחות הזה היה מפתיע .אחרי הכול ,רוב המועמדים
הרפובליקאים ,כולל טראמפ ,המשיכו להתחרות בינם לבין עצמם כדי להוכיח מי מהם הכי תומך
בישראל ,מי הכי בעד בנימין נתניהו ומי הכי מתנגד לטרור.
במהלך אחד העימותים צייצה בטוויטר הפרשנית השמרנית אן קולטר" :כמה יהודים מ***נים האנשים
האלה חושבים שיש בארצות הברית?" .קולטר פספסה עד כמה הייתה ההגנה על ישראל והסמליות
של העמידה לצד ישראל חשובה עבור מצביעים רפובליקאים רבים ,במיוחד לנוצרים אוונגליסטים,
לא רק ליהודים.
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משום שלא היה לו שום ניסיון בפוליטיקה או במדיניות חוץ ,צמצם טראמפ את הוכחת עמדותיו
הפרו־ישראליות הכנות בהתהדרות בכך שעמד בראש מצעד ההצדעה לישראל ובחברותו עם נתניהו.
לא הייתה לו כל בעיה להכפיש את אובמה בגלל הלחץ שהפעיל על ישראל ,כשהוא מעלה קושיה
שבלבלה רפובליקאים רבים ,עם מילות המפתח שיופיעו שוב שנים לאחר מכן גם בדיוני טראמפ על
ישראל" :הדבר שאני לא מבין הוא ...לדעתי ברק אובמה גילה חוסר נאמנות מוחלטת כלפי ישראל
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[ההדגשה במקור] .מוחלטת .ואף על פי כן החברים היהודים שלי מגייסים עבורו תרומות".
שאלתו של טראמפ נענתה לא רק על ידי מצביעים יהודים אלא גם על ידי מצביעים רפובליקאים.
סקרים הראו את הנאמנות המתמשכת של יהודים לערכים ליברליים ולמפלגה הדמוקרטית לפני
הכל .הסקרים גם הראו שבשנת  2018רק ארבעה אחוזים מהמצביעים היהודים (ום מהמצביעים
האורתודוקסים) ראו בישראל את הסוגיה הראשונה או השניה בחשיבותה .לעומת זאת 43 ,אחוזים
העדיפו להצביע עבור ביטוח הבריאות 28 ,אחוזים העדיפו להצביע למיגור האלימות בנשק חם ,ו־21
אחוזים העדיפו להצביע עבור ביטוח לאומי ותכנית "מדיקר" 83.ישראל הייתה רק במקום  12ברשימה,
בבחירות שהתמקדו בעניינים פנימיים; ומי שדאגו בעוצמה למדינה היהודית נותרו מיעוט.
למרות הדגש ששם טראמפ על נאמנות ועל תגמול עוד בראשית מסע הבחירות שלו ,הערותיו
האופייניות הרברבניות של טראמפ ,על היותו מין מתווך הוגן שיכול לכפות "עסקה" על ישראלים
ופלסטינאים ,ערערו את הישראלים .בסופו של דבר ,הוא הרגיע אותם בתמיכתו הנלהבת .העובדה
ששני עוזריו הבכירים לנושאי המזרח התיכון היו שניים מעורכי דינו היהודים ,הוסיפה לעניין נופך
מוזר .בה בעת הוקעתו החריפה את הטרור וקריאותיו הסוחפות להגביל את ההגירה המוסלמית עד
שארצות הברית תצליח לשלוט בגבולותיה ,הפעימה את מרבית היהודים בקצה הימני של המפה
הפוליטית.
הערותיו של טראמפ ושל עמיתיו עוררו סלידה תרבותית ופוליטית רחבה יותר בקרב הקהילה היהודית
הליברלית .זמן רב בטרם צייץ טראמפ מתקפה ממוחזרת ופזיזה על השחיתות כביכול של הילרי
קלינטון ,כשהוא משתמש במגן דוד על רקע של שטרות כסף ,כבר סברו רבים ממתנגדיו היהודים
שהוא אנטישמי חבוי שמעורר את האנטישמים הגלויים .וככל שעמיתו למירוץ ,המושל מייק פנס
ממדינת אינדיאנה ,הרגיע את האוונגליסטים ,גרמה שמרנותו החברתית הנלהבת לניכור של מרבית
היהודים האמריקאים.
העובדה הכי מטרידה היא ,שכמה מתומכיו הנלהבים ביותר של טראמפ בבלוגוספרה השתמשו
בדימויים ובכינויים האנטישמיים הגסים ביותר נגד עיתונאים ונגד אנשים אחרים בעלי שמות יהודיים
מובהקים שהעזו לבקר את "הדונלד" או את רעייתו .אחרי כתבת הפרופיל של ג'וליה יופה על מלניה
טראמפ במגזין ג'י קיו ,דרש מנהיג ימין קיצוני באתר דיילי סטורמר" :בבקשה ,צייצו וידעו אותה מה
אתם חושבים על התחבולות היהודיות המלוכלכות שלה .דאגו שיזהו אותה כיהודיה שפועלת נגד
אינטרסים ימניים" 84.מטח אינטרנטי התרחש כתוצאה מכך .בגין הפשע של הגנה על דמוקרטים
בחדשות רשת פוקס ,קיבלה ג'ולי רוגינסקי ציוצים כמו זה" :תמשיכי לקשקש יהודונת! אמריקאים
לוקחים את המדינה בחזרה מהחלאה הישראלית הראשונה .לתוך התנור" 85.והעוקצנות המקוונת
נגד בת'אני מנדל השמרנית שמתנגדת לטראמפ הייתה כה חריפה וכה אישית ,שהיא נאלצה לרכוש
86
נשק כדי להגן על עצמה ועל משפחתה.
דוגמה קלאסית שממחישה את הזהויות המרובדות ואת העלילות המתנגשות הללו התרחשה ביולי
 ,2016כשהעיתונאית דנה שוורץ כתבה מכתב פתוח לבוס שלה ,ג'ארד קושנר ,הבעלים של העיתון
ניו יורק אובזרוור וחתנו של דונלד טראמפ .שוורץ שאלה את קושנר כיצד היה יכול ,כיהודי ,לקבל
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את השימוש שנעשה בו כדי להסוות את האנטישמיות של טראמפ ותומכיו 87.קושנר הגיב בהצהרה:
"חותני אינו אנטישמי" 88.קושנר גיבה את ההצהרה – ואת אמינותו ברחוב היהודי ,כמו גם את תום
לבו היהודי – באמצעות סיפורים שוברי לב על גירושים מהגטו ,רצח והתקוממות ביערות עם האחים
ביילסקי שהיו חלק מההיסטוריה של משפחת קושנר.
בקיצור ,אמר קושנר ,גם אני יודע כיצד לפחד מהיטלר – וזאת ממש לא הבעיה עם דונלד טראמפ.
עליית המדרגה בדיון על השאלה האם היה חוסר רגישות בציוץ ששלח טראמפ בשנת  ,2016בעיצומו
של מסע הבחירות לנשיאות ארצות הברית ,ועד להשמדתם של יהודי נובוגרודוק על ידי הנאצים
לפני יותר משבעה עשורים ,הדגים כיצד ממשיך להעיב הצל המאיים שהטילה השואה על יהדות
אמריקה ועל אמריקה ,אפילו במאה ה־.21

המחלוקת החד־צדדית הגדולה :אורתודוקסים תומכי טראמפ נגד ליברל
דמוקרטים
באמריקה המקוטבת היה קל מאוד לחשוב על היהודים האמריקאים כמי שחלוקים בינם לבין עצמם,
אם כי במספרים לא מדויקים .ניתן לאפיין את המיעוט הקטן והנאמן של תומכי טראמפ כ"בית דוד",
אשר מציבים בראש את הפטריוטיזם היהודי והפרו־ישראלי שלהם ,ואת הרוב היהודי הזועם של
מתנגדי טראמפ כ"בית ישעיהו" – בזעמם כלפי טראמפ הם מחזקים את האינסטינקטים של צדק
חברתי ואוניברסליסטי שטבועים בהם עמוק .זה ,כמובן ,נכון רק במידה מסויימת .עם זאת ,במבט
מקרוב ניתן להבחין בשש קבוצות מובהקות בקרב יהודים – שעשויות לא להתאים לקהילה כולה,
אך הן מאפיינות אותה טוב יותר מאשר האפיון הלעוס של החלוקה לשתי הקבוצות שהוזכרו קודם.
הייתה קבוצה קטנה של יהודים שהם מתנגדים מוחלטים לטראמפ ,יהודים רפובליקאים שתיעבו את
דונלד טראמפ אך לא יכלו שלא להריע לעמדתו הפרו־ישראלית .ביל קריסטול ,לדוגמה ,המייסד והעורך
של ויקלי סטאנדארד שנסגר לא מזמן ,תקף את טראמפ לעיתים קרובות במהלך מסע הבחירות
ואחריו .בסתיו שנת  ,2017למשל ,צייץ קריסטול בטוויטר" :תכנית המס של המפלגה הרפובליקאית
מוציאה ממני את הסוציאליסט הפנימי .שערוריות המין מוציאות ממני את הפמיניסט הפנימי .דונלד
טראמפ ורוי מור מוציאים ממני את הליברל הפנימי .מה קורה פה?" 89.עם זאת ,קריסטול גם הכריז:
90
"אני תומך בהעברת שגרירות [ארצות הברית] לירושלים".
באופן דומה ,צייץ ג'ונה גולדברג בטוויטר ש"ירושלים הייתה בירה יהודית בערך  1,000שנים לפני
שישו נולד ו־ 1,500שנים לפני שמוחמד נולד# .היסטוריה" 91.בפודקסט "שמאל ,ימין ומרכז" של תחנת
הרדיו  ,KCRWהודה דייוויד פרּום כי" :לשכת הנשיא [ב]ישראל נמצאת במערב ירושלים .אינכם חייבים
לאהוב את העובדה הזאת ,זאת רק עובדה ,ומדיניות חוץ צריכה להיות מבוססת על עובדות ,ושום
92
דבר טוב לא יוצא מהעמדת פנים שעובדות אינן עובדות".
אופייניים יותר בקרב היהודים חברי המפלגה הרפובליקאית היו תומכי טראמפ האורתודוקסים,
או "עבריים תמיד" ( .)Always Israelitesרובם היו אורתודוקסים בשני המובנים של המילה :יהודים
אורתודוקסים שתמכו בטראמפ בלב שלם ובעקביות .הצטרפו אליהם כמה יהודים רוסים ויהודים
בעלי נטייה לעסקים .עבור רוב היהודים תומכי טראמפ הייתה תמיכתו של טראמפ בישראל אבן
יסוד לתמיכתם בנשיא .יהודים אורתודוקסים תומכי טראמפ אורתודוקסים ,בפרט ,החלו בתמיכה
הנלהבת של טראמפ מישראל ונהנו מהברית שלו עם הכוחות השמרניים תרבותית והפרו־עסקיים
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יותר של אמריקה .הם הודו לחברם בכך שהתעלמו מהתקריות האתיות הבעייתיות שלו ,מהבריונות
שלו ומתיאוריו הלא הולמים של יהודים ויהדות – ולעיתים קרובות מדי אף בכך שהצדיקו אותם.
לבסוף ,הייתה קבוצה קטנה של מי שמכונים "עדיין רפובליקאים" – שדבקו במפלגתם מתוך נאמנות
למוסד או לסדר היום העסקי והתרבותי שלו ,למרות חששותיהם מפני טראמפ .הם שיקפו את
המחלוקת הבין־מפלגתית של השעה ,שלה היה רקע מתמשך בהיסטוריה האמריקאית .בשנת 1896
כשמושל ניו יורק דייוויד ב' היל ראה כיצד המפלגה הדמוקרטית שלו ממנה את הפופוליסט הרדיקלי
וויליאם ג'נינגס בריאן ,כמועמד לנשיאות ,היל נודע באמירתו" :אני עדיין דמוקרט ,דומם מאוד" [משחק
93
מילים עם שתי המשמעויות של המילה .]still
אפשר לחלק את מתנגדי טראמפ לשלוש קבוצות :יהודים הרצליאנים ,יהודים מוטרדים ו"כמו־יהודים"
עוינים.
יהודים הרצליאנים היו יהודים ליברלים גאים ,שכמו דמוקרטים טובים ויהודים טובים תיעבו את
טראמפ – ואת מרבית הרפובליקאים – ואהבו את ישראל .עבורם ,ההתנהגות של טראמפ והמדיניות
שהנהיג היו בגדר תקיפות בזויות על זהותם ועל ערכיהם היהודיים ,כמו גם על זהותם ועל ערכיהם
האמריקאיים .ההתפרצות של האנטישמיות הסמכותית ,שבה האשימו את טראמפ ,חיזקה את
שנאתם כלפיו והוסיפה לייסוריהם מ"ישראל של ביבי" ,ייסורים שהגיעו לשיאם כאשר נתניהו נשא
דברים בקונגרס בשנת  ,2015ללא הזמנה מברק אובמה .זה רק החמיר במהלך משחק האהבה הפוליטי
של ביבי־טראמפ.
"יהודייה הרצליאנית" טיפוסית היא בארי וייס ,בעלת טור דעה בעיתון ניו יורק טיימס .בספרה "כיצד
להילחם באנטישמיות" ,שיצא לאור בשנת  ,2019היא מתארת את עצמה כיהודייה מעורבת ,מלומדת
וליברלית ,מחויבת גם לליברליות וגם לציונות .רצח מטורף של  11חברי עדת בית הכנסת בפיטסבורג
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שבה גדלה ,אשר בוצע על ידי אדם שהאמין בעליונות לבנה ,סיים את "חופשתה מההיסטוריה".
וייס מצליחה לראות אנטישמיות מודרנית בשלושה ממדים ,בניגוד לרוב היהודים האמריקאים ש"נוטים
להיות יותר מכוונים לאנטישמיות כשהיא מגיעה מהימין הפוליטי" .ואולם היא גם רואה את הממד
הנשיאותי של הבעיה ,למרות פעולותיו הפרו־ישראליות של טראמפ .וייס כותבת" :בסופו של דבר,
המסרים הדו־משמעיים של טראמפ משמעותיים פחות מהאשמה הגדולה שהועלתה נגדו ,ושבה
הוא נמצא אשם :ההסרה השיטתית של מה שכינה עמיתי ברט סטיבנס" – מתנגד גמור לטראמפ –
"'מעקות הבטיחות המוסריים שחוסמים את הקנאות' .טראמפ עשה זאת על ידי השמצת בני האדם
הגיבורים ביותר והחלשים ביותר בתרבות שלנו ,על ידי תדלוק אספסוף זועם ,על ידי הפגנת זלזול
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בשלטון החוק וזלזול במיטב המסורות האמריקאיות".
באופן דומה ,הרב ריק ג'ייקובס משתתף בקביעות בוועידת המדיניות השנתית של איפא"ק ונודע בכך
שבבעלותו בית שני בירושלים .מזה זמן רב שהוא מנהיג את האגף הציוני של התנועה הרפורמית
וכיהן כנשיא האיחוד ליהדות רפורמית ( .)URJבאופן טבעי הוא התנגד למועמדותו של טראמפ כבר
מההתחלה" .אם אתה רוצה להיות מועמד למשרה החשובה ביותר בעולם אתה לא יכול להיות
אדם של שנאה ומחלוקת כמו דונלד טראמפ" ,כתב ג'ייקובס במארס  ,2016כשהסביר מדוע עזב את
96
הוועידה המדיניות של איפא"ק כאשר טראמפ עלה לבמה.
ג'ייקובס נתן לשנאה שלו לטראמפ לרמוס את האהבה שלו לירושלים ,כאשר כתב של ניו יורק טיימס
ביקש את תגובתו להחלטת טראמפ על העברת שגרירות ארצות הברית לירושלים בדצמבר .2017
"ירושלים הייתה תמיד הסוגיה הרגישה ביותר בכל דיון על השלום" ,אמר ג'ייקובס" .אז אנו מודאגים
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מאוד שההכרזה תשהה או תערער את חידושו החשוב מאוד ,מאוד ,של תהליך שלום רציני".
ההצהרה הרשמית של האיחוד ליהדות רפורמית ב־ 6לדצמבר הביעה "חשש כבד" כי הכרתו של
98
טראמפ "עלולה בהחלט לחתור תחת מאמצי תהליך השלום של הממשל ולסכן את היציבות באזור".
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כצפוי ,ישראלים רבים זעמו" .נדהמנו מהעמדה הרשמית של האיחוד ליהדות רפורמית .אנחנו קצת
מודאגים" ,אמר עקיבא תור ,ראש חטיבת התפוצות במשרד החוץ ,שמושבו בירושלים" 99.יהודים
הרצליאנים" רבים מקרב עמיתיו של ג'ייקובס הביעו אף הם חשש" :אני רוצה שהעולם היהודי ידע
שהעמדה [של האיחוד ליהדות רפורמית] אינה עמדתי ,ולא משקפת את דעותיהם של המוני יהודים
רפורמים ,ואולי אף רובם" ,אמר הרב עמיאל הירש לבני עדתו בבית הכנסת החופשי על שם סטיבן
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וייז במנהטן.
"עכשיו זה לא הזמן הנכון?" שאל הירש בדרשה שלו ,שאותה פרסם ביוטיוב" .אלפיים שנה מאוחר יותר
וזה עדיין לא הזמן הנכון? ...היו מבקרים שהאשימו את התנועה לזכויות האזרח בכך שפעלה מהר
מידי .תגובתו של הכומר מרטין לותר קינג ג'וניור הייתה' :הזמן תמיד בשל לעשות את הדבר הנכון'".
כאשר ששת אלפים יהודים רפורמים התכנסו מיד לאחר הכרזתו של טראמפ בוועידה הארצית השנתי
שלהם אשר תוכננה מראש ,אמר הרב ג'פרי ק' סלקין ,מבית הכנסת סולל בהוליווד ,פלורידה ,לרשת
חדשות יהודית" :שמעתי שיחות רבות ,גלויות יותר וגלויות פחות ,במסדרונות הוועידה של האיחוד
ליהדות רפורמית ...מספר מרשים של רבנים ומנהיגי קהילות תומכים בירושלים כבירת ישראל ,אפילו
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אם טראמפ אמר זאת ...יהיו מניעיו של טראמפ אשר יהיו ,הוא אמר את האמת".
בניסיון לשכך את המחלוקת ,נשא ג'ייקובס דרשה בוועידה ,וחזר בו מדבריו" :לפני ההחלטה הזאת
הבענו את חששותינו הכבדים – מעולם ,אבל מעולם לא בנוגע לרעיון – אלא על התזמון של הפעולות
הללו" ,כלומר ,בהיעדר "אסטרטגיה רחבה יותר שמחזקת את פתרון שתי המדינות" ,הסביר" .כעת,
לאחר שהתקבלה ההחלטה ,התנועה שלנו עומדת בסולידריות עם ההכרה הזאת .ירושלים היא,
102
למעשה ,בירת ישראל .כך צריך וחייב להיות".
שבועיים לאחר מכן ,ב־ 22בדצמבר ,הוקיע האיחוד ליהדות רפורמית את האו"ם כאשר זה גינה את
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החלטתו של טראמפ.
מאבק זה שיקף כמה מהבעיות של ה"יהודים ההרצליאנים" .הייתה סובלנות מועטה בקרב "הסרבנים"
שמתנגדים לטראמפ בגין כל סטייה מהקו האנטי־טראמפ .ובכל זאת ,לעיתים ,ככל שקשה לשבח את
טראמפ ,קשה עוד יותר לגנות אותו.
רבים יותר מה"יהודים ההרצליאנים" היו מי שאפשר לכנות "יהודים מוטרדים" .הם היו בקרב 73
אחוזים מהיהודים האמריקאים שדיווחו לחוקרי מרכז המחקר פיו שהשואה היא הגורם מספר אחד
בעיצוב זהותם היהודית .אף על פי כן ,רובם היו ,אם כן" ,קודם כל אמריקאים" ולעיתים קרובות די
מרוחקים מהיהדות .ג'ונתן וייסמן ,עמיתה של בארי וייס מניו יורק טיימס ,נקט בגישה שונה בתכלית
ליהדות מזו של בארי וייס ,בספרו "(((שמיות))) :להיות יהודי בעידן טראמפ" ,שיצא לאור בשנת .2018
עד למסע הבחירות בשנת  ,2016וייסמן היה "מנותק במידה רבה מחיים יהודיים ומאמונה יהודית"
– והיה גאה בכך .יהדותו ויהדותם של "מיליוני יהודים אמריקאים" הייתה "קלה" .היה הייתה "בסגנון
קפיטריה :להקפיד על קיום מצוות או לא ,להצטרף לבית כנסת או לבקר בפסטיבל סרטים יהודי
מזדמן ,לקרוא את פיליפ רות' ,לאכול בייגל ובאבקה ,להגיד 'אוי' באירוניה .אתה יכול להיות יהודי לפי
הדת ,לפי התרבות ,יהודי מלידה או בזהות – רק תבחר .שגשגנו מבלי להתנצל אבל גם נאבקנו כמו
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כולם .אנטישמיות הייתה נחלת העבר .ה'שאלה היהודית' לא הייתה שווה אזכור".
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ואז ,לפתע ,במהלך מסע הבחירות של טראמפ בשנת " ,2016היא הייתה .בטלפון שלי ,על המחשב
שלי ,בתא הקולי שלי ...קיבלתי מעמיתים ומחברים את ההבעה העצובה השמורה לחולי סרטן –
אני כל כך מצטער על מה שאתה עובר" .ציוץ חוזר בטוויטר של וייסמן על מאמר מאת רוברט קגן
שמזהיר מפני הפשיזם הביא לכך ששניהם – שניהם בעלי שמות משפחה עם צליל יהודי – הפכו
למטרות של "האתר הניאו־נאצי דיילי סטורמר" ושל אלפי עוקבים :מישהו שכינה את עצמו "טראמפ
קיסרו של האל" שלח לווייסמן "את האיקונוגרפיה הנאצית של היהודי העצל ,עקום אף .הוגשה לי
תמונה של שערי אושוויץ ,שבו הוחלף ללא אירוניה הכיתוב המפורסם 'העבודה משחררת' ,במילים
' .'Machen Amerika Greatלגלוגים על השואה ,כמו שביל של כסף שמוביל לתנור ,בליווי הכחשת
שואה' ...השואה לא התרחשה ,אבל בנאדם ,היא הייתה מגניבה'".
יותר מאלפיים מסרים כאלו לימדו את וייסמן ש"היהודי יכול להיות הרבה דברים עבור חלק מבני
האדם ...אף אחד מהם אינו דבר טוב" .ההודעות האלה היו בין  19,253הודעות שנשלחו ליותר מ־800
עיתונאים ,עשרה מהם קיבלו  83אחוזים מסך כל המסרים .בסך הכול ניטרה הליגה נגד השמצה ()ADL
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 2.6מיליון הודעות אנטישמיות שהופצו בטוויטר מאוגוסט  2015עד יולי .2016
וייסמן ואחרים הם יהודים מוטרדים כי הם חשבו שנגמלו מיהדותם ,זולת תודעה מסוימת של השואה
שהיא אבן היסוד של הסולידריות היהודית שלהם ,תהא אשר תהא .כמו מרבית הקורבנות המודרניים
של האנטישמיות ,הם חוו שימוש בדימויי השואה ובזכרון השואה שהופנו כנשק נגדם; אף כי הם
עצמם לא היו שלמים לגמרי עם ההגדרה ונזהרו מהתווית 'יהודי' ,הם הוגדרו כיהודים על ידי יריביהם.
וייסמן ,כמו יהודים רבים כמותו ,ממשיך להתנגד לישראל כאל "שבטית" מדי וליהדות עצמה כמביכה
וכמסיחה את הדעת מהחיים האמריקאים השמחים והנורמלים שאותם הוא כמה לנהל ,שוב .הסוג
היחיד של היהדות שהוא יכול לסבול היא יהדות "ליברלית בין־לאומית" .הוא עדיין נהנה "הרבה
יותר מדי מצ'יזבורגרים ופיצה פפרוני ויציאות בערבי שישי" מכדי להיות רציני מדי .ועבורו זה ברור:
אנטישמיות מימין היא איום; אנטישמיות משמאל היא הסחת דעת קלה – שניתן לצפות לה בגלל
האגרסיביות של ישראל" .ולמען השם ,אל תהיו בהלם מהשוליים שנותרו במצעד הדייקיות (Dyke
 )Marchבשיקגו כאשר המארגנים שלו יושבים באגף המערבי [בבית הלבן]" ,היה וייסמן כותב" .כן,
רגשות אנטי־ישראליים קיימים בשמאל ,בקמפוסים ובהתנגדות ,וחלק מהם פורצים את גבולות השיח
הפוליטי אל תחום האנטישמיות .אך הבעיה האמיתית נעוצה בתגובות המצונזרות כלפי השנאה
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הגואה בימין הקיצוני".
לבסוף ,מיעוט קטן אך קולני של יהודים עוינים ששונאים את טראמפ ושונאים את "הכיבוש" עוקבים
אחר זעמם לעבר עוינות גלויה כלפי ישראל והציונות שמזינה גם את האנטישמיות המודרנית של
השמאל .אלו הם פעילי תנועות "אם לא עכשיו" ( )IfNotNowו"קולות יהודיים לשלום" (Jewish Voice
 ,)For Peaceשרבים מהם הטרידו מועמדים דמוקרטים בשנת  2019ודרשו מהם לגנות את "הכיבוש".
הווארד ג'ייקובסון ,הסופר הבריטי חתן פרס "מאן בוקר" ,אפיין את ה"כמו־יהודים" (" )"AsaJewsאו
"יהודים מבוישים" או "יהודי שמד" (“ ,)”ASHamed Jewsכבני אדם עם קשר מועט ליהדות ,שמכריזים
על המסורת היהודית שלהם רק כדי לשוות לעצמם איזושהי עמידה בעודם נראים אמיצים על ידי
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הכאת ישראל.
למרות שהם זניחים מספרית ,מבקרים יהודים כאלה מפנים אליהם תשומת לב רבה .בתוך הקהילה
היהודית הם זורעים פחדים על "בני הנוער שלנו" שנוטשים "אותנו" .מחוץ לקהילה היהודית הם
מסייעים להפוך את האנטי־ציונות לזרם מרכזי ,מטשטשים את האנטישמיות שלעיתים מזינה את
ההתנגחות בישראל .כמה לא יהודים הופכים את ה"כמו־יהודים" ל"אם־יהודים" (“ ,)”IfaJewsכשהם
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מניחים שאם יהודי אומר את דברים הנוראיים האלה על ישראל ,הם בוודאי נכונים ולא יכולים להיות
אנטישמיים.

סיכום :ישראלים רוצים הצבעה פרו־ישראלית ,יהודים אמריקאים מצביעים
כמו יהודים אמריקאים
עבור ישראלים רבים ,עבור מרבית היהודים האורתודוקסים שתומכים בדונלד טראמפ ועבור דונלד
טראמפ עצמו ,מצביעים יהודים ניצבים בפני בחירה קלאסית בבואם לקלפי :אנחנו או הם .בעולם
שבו כינה ראש הממשלה הבריטי לשעבר ,דייוויד קמרון ,את ברק אובמה "הנשיא הכי פרו־ערבי ופרו־
פלסטיני בהיסטוריה" 108,בעולם שבו הנשיא טראמפ משתף בגאווה ציוצים בטוויטר שטוענים שהוא
"הנשיא הטוב ביותר ליהודים ולישראל בכל ההיסטוריה העולמית ,לא רק של אמריקה" 109,לא צריכה
להיות התלבטות אמיתית ל"קול היהודי" .הוא אמור להישלח לדונלד טראמפ ,ארוז באריזה נאה.
מנקודת מבט זאת יהודים צריכים להיות גם החברים הנלהבים ביותר של הנוצרים הפרו־ישראלים
הנלהבים ביותר :האוונגליסטים .יהודים צריכים לעמוד בראש רשימת המשיבים "כן" לשאלה" :האם
110
ישראל ניתנה לעם היהודי על ידי אלוהים?".
במקום זאת ,פי שניים יותר נוצרים אוונגליסטים לבנים מאשר יהודים אמריקאים השיבו "כן" לשאלה
האם אלוהים נתן את ארץ ישראל ליהודים –  82אחוזים לעמות  40אחוזים .בדומה לכך ,בעוד 69
אחוזים מהאוונגליסטים הלבנים חשים חיבה כלפי יהודים ,רק  34אחוזים מהיהודים חשים חיבה
כלפי האוונגליסטים – שיעור נמוך יותר משיעור חיבתם למוסלמים שעומד על  35אחוזים 111.ובבחירות
אמצע הכהונה לקונגרס בשנת  ,2018יותר משלושת רבעי המצביעים היהודים שנסקרו הצביעו
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לדמוקרטים והוקיעו את דונלד טראמפ.
ההסבר הברור לכאורה – שיהודים נטשו את ישראל – אינו מספק .אפילו בספרו "צרות בשבט:
הקונפליקט היהודי אמריקאי על ישראל" ,מכיר פרופסור דב וקסמן בכך ש"יהדות אמריקה כולה...
אינה מקוטבת בהשקפותיה לגבי הסכסוך הישראלי־פלסטיני כפי שעולה מהדיון הציבורי" .וקסמן
אפיין את "רוב היהודים האמריקאים" ,כ"אנשי מרכז אמביוולנטים" ש"רוצים שלום ומעדיפים כמה
ויתורים טריטוריאליים מצד ישראל"" ,דואגים לביטחון ישראל" ונותרים "חשדנים מאוד כלפי כוונות
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הפלסטינאים".
במאמר זה נטען כי הקול היהודי מונע על ידי גורמים אחרים ,כולל הפחד מפני האוונגליסטים –
שמרביתם מכחישים את ההתחממות הגלובלית ,מתנגדים לנישואים חד־מיניים ,מתנגדים להגירה,
בוחלים בהפלות ותומכים בדונלד טראמפ .הזהות היהודית אמריקאית הליברלית אינה תומכת
בהצבעה "רק עבור ישראל" ,ואף אינה מאפשרת לנטוש את תפיסת העולם הליברלית שרבים מהם
מגדירים כתפיסת עולם אמריקאית ויהודית מובהקת.
בד בבד ,יהודים אמריקאים מעטים קיבלו את הבחירה שהציעו דונלד טראמפ ,התקשורת ומספר
הולך וגדל של יהודים ישראלים ומנהיגים קהילתיים יהודים .במקום לראות את הבחירה בין נאמנות
לטראמפ ולישראל או חוסר נאמנות ,הגדירו רוב היהודים האמריקאים את טראמפ כרע לאמריקה,
ליהודים ולישראל .הוויכוח נסב אז על מה הכי טוב למדינה היהודית ,ולא אם הם רוצים במה שהכי
טוב למדינה היהודית.
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כך שה"עולם" הרלוונטי יותר של היהודים האמריקאים לא היה זה שבו טראמפ הוא "החבר הטוב
ביותר" של ישראל ושל אובמה ה" ...נשיא הכי פרו־פלסטיני בהיסטוריה" .במקום זאת ,מרבית
היהודים האמריקאים חיו עם נרטיב נקי יותר ומקיף יותר של הכול או לא כלום .הם ראו בטראמפ
את האנטישמי ,בתומכיו כאיום על ישראל ועל אמריקה ,ובמדיניות הימין הישראלי שבה תמך טראמפ
כרעילה לישראל כפי שטראמפ נראה להם רעיל לאמריקה.
הדקויות בנוגע לקול היהודי אבדו בעולם יהודי שבו אנשים נהנו מתפיסה של קטסטרופה ככל
אחד אחר .היהודים הליברלים הקולניים ביותר זעקו על כך שישראל מפקירה את הליברליות בדיוק
כשם שהישראלים הקולניים זעקו על כך שהיהודים האמריקאים מפקירים את ישראל .שני הקצוות
הקיצוניים – והעיתונאים שהדהדו אותם – סיננו את כל המורכבויות והדקויות בעמדות שנקטו רוב
בני האדם.
בעידן טראמפ המקוטב הזה אפילו המאבק באנטישמיות הפך לנקודת מחלוקת מפלגתית .בעבר,
רצועה רחבה של יהודים התאחדו בקלות סביב מטרה משותפת נגד אויבים משותפים .לפתע ,כאשר
ליברלים "הרצליאנים" גינו את האנטישמיות בשמאל ,הם נתקלו לא פעם בטענות כי "הימין הקיצוני
הלאומני הלבן שונא הזרים הוא המקור הברור לאנטישמיות ולאלימות שגואות במדינה הזאת" ,כפי
שהגדיר זאת דילן וויליאמס ,סגן נשיא לענייני ממשל בג'יי סטריט" .במקום להיאבק ברצינות באיום
הזה – שהנשיא הצית עם רטוריקת השנאה שלו – ממשל טראמפ ובני בריתו במיעוט הימני של
הקהילה היהודית מעדיפים למקד תשומת לב מדהימה במבקרי ישראל הלא אלימים בקמפוסים",
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וויליאמס התעקש" ,ולהאשים האשמות כוזבות באנטישמיות כנשק מפלגתי נגד הפרוגרסיביים".
קיים קול יהודי – רוב ליברלי איתן ,יציב ודמוקרטי – בדרך כלל בטווח של  70אחוזים בבחירות
לנשיאות .לעיתים נדירות הוא משפיע על התוצאה הלאומית ,אך הוא משקף את המנטליות היהודית
אמריקאית .במובנים כה רבים ,היהודים הדמוקרטים הליברלים שמהווים את הקול היהודי ,חיים
ומביעים את הקונצנזוס היהודי החדש :בסופו של דבר הם תומכים יותר בזכות לבצע הפלות מאשר
תומכים בישראל ,הם מתנגדים יותר לטראמפ ולביבי אך הם לא מתנגדים לישראל והם ממוקדים
יותר בסוגיות פנים מאשר ביחסים בין־לאומיים.
בהצבעתם באופן זה ,צועדים יהודים אמריקאים בדרך שנסללה עבורם לפני עשורים רבים ,כאשר
המשוררת אמה לזרוס בירכה אותם ורבים כמותם "היגעים והעניים ,ערב רב של המונים כמהים לנשום
כבני חורין" .כפי שהסביר מקס פישר ,המנהיג הקהילתי היהודי האגדי בן המאה ה־ ,20היררכיית
הנאמנות הייתה ברורה" :האחריות הבסיסית שלי הייתה כאמריקאי" הוא צוטט בביוגרפיה שלו" .אחר
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כך כמנהיג יהודי אמריקאי .ולבסוף ,הייתה האהבה שלי לישראל".
יש מי שרואים בכך הסדר מושחת ובגידה גדולה של היהודים האמריקאים בעמם .מרבית היהודים
האמריקאים רואים בכך תוצאה של ההזדמנויות שקיבלו ב"ארץ הזהב" .מועצמים יותר מאשר רבי־
עוצמה ,אחרי אלפי שנים של סבל ,אותם יהודים שנרדפו בעבר חופשיים כעת לממש את האחריות
הלאומית שלהם כאמריקאים גאים מן השורה.
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סוף דבר :הקול היהודי בספירה לאחור 100 ,ימים לפני יום הבחירות
לנשיאות2020 ,
היה רגע אחד ,בחודש פברואר ,שבו נראה כי בחירות  2020עתידות לנפץ כל מיני דפוסים היסטוריים
בנוגע להצבעה היהודית ,וכי אנו עתידים לחזות בפעם הראשונה בבחירות היהודיות האמריקניות
האמיתיות לנשיאות ארצות הברית .נכון ,רוב היהודים היו ממשיכים להזדהות כליברלים והרוב
המכריע היה מצביע למועמד הדמוקרטי .הרטוריקה ,ההתנהגות ,המסרים והרמזים השנויים במחלוקת
והמעודדים האנטישמים של דונלד טראמפ הבטיחו זאת .אך היה סיכוי שהבחירות המקדימות
במפלגה הדמוקרטית יהפכו לקרב סופי בין שני מועמדים יהודים .יתרה מזאת ,מבול של מאמרים
שיערו כי אחד מהם – מייקל בלומברג – עשוי אולי להיות הנשיא היהודי הראשון של ארצות הברית.
בשלב מסוים ,כשהוא נואם בבית כנסת במיאמי ,לעג בלומברג – מיליארדר מתחום התקשורת
וראש עיריית ניו יורק לשעבר – ליריבו ,הסנטור ברני סנדרס ,אשר עיגן שוב ושוב את הסוציאליזם
שלו בזהותו היהודית המחודשת" .עכשיו ,אני יודע שאני לא המועמד היהודי היחידי שמתמודד
לנשיאות" ,אמר בלומברג ביובש" ,אבל אני היחיד שלא רוצה להפוך את אמריקה לקיבוץ" .המגזין
הקנדי הפופולרי מקלינ'ז שסייע לתדלק את הטרנד הזה עם מאמר תחת הכותרת 'הנשיא היהודי
הראשון של ארצות הברית?' ,ציין" :סנדרס ובלומברג הם שני יהודים ניו יורקים בני  78שמתמודדים
על הנשיאות ,ועדיין הם שונים בתכלית ,והם מושכים תומכים יהודים שונים בתכלית .ייתכן שזה,
אם נשתמש בביטוי השחוק ,טוב ליהודים" – מכיוון שזה ישבור את ההנחות לפיהן היהודים פועלים
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באופן אחיד ,במיוחד ביחס לישראל.
למעשה ,הגיוון היהודי שהוצג במהלך מסע הבחירות היה רע ליהודים .ברני סנדרס היה הרחק משמאל
עבור רוב היהודים בנושאים הקשורים לישראל .הביקורת הנוקבת שלו כנגד ממשלת ישראל והממסד
היהודי הנציחה את המיתוס המתודלק בתקשורת – ואישש את הפחדים הישראליים – שיהדות
ארצות הברית נוטשת את ישראל .הסקרים המשיכו להראות ש־ 90-80אחוזים מיהודי ארצות
הברית – כמו רוב האמריקנים – הם פרו־ישראלים 117 .רק כמה מאות ,לא אלפים ,הצטרפו לארגונים
רדיקליים שוליים כמו  Jewish Voice for Peaceאו  ,If Not Nowאך הייתה להם אוזן קשבת אצל
סנדרס ,כמו גם דלת מסתובבת של אנשי סגל משותפים118 .באופן דומה ,יהודים אמריקנים מעטים
סבלו את האמירות האנטישמיות של בעלי הברית של סנדרס ,כגון חברת הקונגרס אילהאן עומר ,או
אפילו את הפעולות האנטי־ציוניות העמומות אך האובססיביות של הפעילה הפלסטינית הבולטת
ואחת המבקרות של טראמפ ,לינדה סרסור .עם זאת ,עוד לפני שסנדרס טען כי איפא"ק נותנת "במה...
למנהיגים שמביעים עמדות גזעניות" 119,עמדתו בסוגיית ישראל הטעתה לחשוב כי יש מיצוב רחב
וחדש על ישראל בקרב רעיו היהודים.
עוד יותר מבלבלת הייתה העובדה שגם אם יהודים מעטים בלבד הסכימו עם עמדותיו על ישראל,
הרי שיהודים ליברלים רבים הסכימו עימו בנושאים רבים אחרים.
הפופולאריות לה זכה סנדרס בקרב הקהילה היהודית – שבה הוא פנה בעיקר לצעירים – נבעה
מעמדותיו בנושאי פנים ,כגון ביטוח בריאות ,לימודים אקדמיים בחינם והכלכלה .למעשה ,סקר של
מכון המחקר הלא מפלגתי  Jewish Electorate Instituteמצא כי רק כשליש מהבוחרים היהודים ראו
בישראל גורם משמעותי בהערכת המועמדים ,בעוד שכשני שלישים התמקדו בנושאים של ביטוח
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בריאות ,טיפול רפואי וביטוח לאומי ובטיחות כלי נשק – בסדר הזה.
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נכון ,עבור הדמוקרטים הכי פרו־ישראלים – פעילי איפא"ק – עימות בין סנדרס לטראמפ בנובמבר
יהיה כמו לבחור בין אכילת כדור פלאפל מורעל עטוף בחזיר לאכילת גפילטע פיש מורעל ממולא
בפלפלים חריפים .אבל עבור מרבית היהודים עימות שכזה לא היה מעלה כל שאלה .האיבה לטראמפ
הבהירה :למרבית היהודים היה רק רצון אחד בשנת  :2020כל אחד מלבד טראמפ .כפי הנראה ,רק
ל־ 52אחוזים מהיהודים האמריקנים הייתה דעה חיובית על סנדרס ,ואילו ל־ 45אחוזים היו דעות
שליליות עליו .עם זאת ,אם היו נאלצים לבחור בנובמבר 65 ,אחוזים מהיהודים היו מוכנים לבחור
בסנדרס ורק  30אחוזים היו שוקלים לבחור בטראמפ.
ברור כי דפוס ההצבעה ההיסטורי אשר התבסס על סוגיות פנים ולא על סוגיות הקשורות לישראל
המשיך להתקיים ,הבוחרים היהודים בארצות הברית המשיכו להיות בעד הזכות לבצע הפלות ונגד
טראמפ ,ועדיין שמרו על עמדות פרו־ישראליות באופן כללי.
באביב המפתיע והמפחיד של שנת  ,2020רבים מהנושאים הללו נעלמו במהירות כפי שנעלמו
ההכנסות של אולמות התיאטרון ,הקולנוע והקונצרטים.
ראשית ,תוך ימים ספורים ,קרס מסע הבחירות של בלומברג .לאחר שהציפיה הגיעה לשיא ולאחר
שהוציא מעל  400מיליון דולר על פרסום ,היו ביצועיו בעימותים הנשיאותיים גרועים ביותר .בעימות
הבכורה שלו בלאס וגאס ,ב־ 19בפברואר  ,2020הוא נשמע לחלוטין לא מוכן ומנותק מהמציאות.
יריביו המאומנים היטב צלבו אותו על יחסו לנשים ,קטלו את מדיניות ה'עצור וחפש' של משטרת ניו
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יורק בזמן כהונתו כראש העיר ולעגו לעושרו הרב.
כאשר הקמפיין של בלומברג החל לתסוס ,הדמוקרטים הממסדיים נבהלו .הם חששו שהדבר היחיד
שעלול לקרב את הבוחרים לדונלד טראמפ או לשתק אותם בנובמבר ,היה מסע הבחירות של ברני
סנדרס לזכות בבית הלבן ולהפוך את הסוציאליזם למכובד .הפנייה לסנטור וסגן הנשיא לשעבר,
המועמד הבטוח ,האמין והמרגיע ,ג'ו ביידן ,מחוזק בתמיכה האדירה שהייתה לביידן מצד הקהילה
האפרו־אמריקנית ,הפכה את מסע הבחירות למועמד הדמוקרטי לנשיאות  2020מדמות הפופוליסט
החופשי־לכולם לדמות כמעט מועמדת להכתרה .ב'יום שלישי הגדול' של הבחירות המקדימות ,ב־3
במארס ,ניצח ביידן ב־ 10מדינות שונות – והקרין הילה בלתי מנוצחת.
עד שהיכה המשבר הבריאותי והכלכלי של מגפת הקורונה באמצע חודש מארס ,מסע הבחירות
הדמוקרטי פחות או יותר הסתיים .מאז ,המכה המשולשת וחסרת התקדים של מגפה ,מיתון ועימותים
על רקע גזעי החזירו למעשה את השאלה על הקול היהודי לעמדתה ההיסטורית :שהיא למעשה
שאלה צדדית במסע הבחירות של שנת  ,2020שעוסקת הרבה יותר בזהות יהודית מאשר בהשפעה
היהודית.
-תחילה ,הסגר הארוך מיקד את מסע הבחירות לנשיאות בסוגיות היסוד של המגפה .עם ויכוחים
עזים על עטיית מסכות ,ניהול הכלכלה המקרטעת ,ההתמודדות עם הבידוד ,וכן ,כמו תמיד ,הגישה
הסוערת ,הבריונית של טראמפ למוסד הנשיאות – התרכזו מעט מאוד ביהודים .כפי שהיה ניתן לחזות,
הייתה עלייה חדה בשנאת יהודים בהקשר של מגפת קורונה ברשת ,כולל פטפוט של מי שהאשימו
את היהודים או את ישראל או את הציונים בפרוץ המגפה122 ,אך השיח הזה התקיים במקביל למסע
הבחירות לנשיאות .הפערים הגדולים במדינה שלטו בשיח ,במיוחד כאשר מדינות 'כחולות' כגון ניו
יורק ,ניו ג'רזי וקליפורניה הובילו לראשונה במדדי האסון והסבל.
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המתיחות גברה ,ותחושה רחבה יותר של משבר חברתי ,פוליטי וכלכלי התעצמה ב־ 25במאי כאשר
שוטר מהעיר מיניאפוליס רצח גבר אפרו־אמריקני בשם ג'ורג' פלויד .זה אופייני וטראגי ,שככל
שהמאבק נגד 'הגזענות המערכתית' התפשט ,וככל שהתגברה גם תגובת הנגד של גופים הדוגלים
בעליונות לבנה ,נלכדו היהודים באש צולבת .ה'ציוצים' והממים האנטישמיים במארס ובאפריל הפכו
להתקפות מאיימות יותר – הן מהשמאל הקיצוני והן מהימין הקיצוני – ביוני וביולי.
מהשמאל הקיצוני הגיעו כתובות גרפיטי אנטי־ציוניות ושונאות יהודים בזמן מהומות התגובה למוות
של פלויד ,123כמו גם ציוצים וציוצים חוזרים שונאי יהודים מכמה ידוענים וספורטאים מובילים ,במיוחד
אלה המאוהבים באחד האנטישמים הבולטים ביותר בזרם המרכזי האמריקני ,לואיס פרחאן124 .מהימין
הקיצוני הגיעו האשמות אובססיביות על כך שהיהודים ,ובמיוחד המיליארדר השמאלני ג'ורג' סורוס,
125מממנים את המחאות על מותו של פלויד ,כמו גם מפולת רמיזות על ה"היהודים" שהורסים את
ארצות הברית באמצעות הגירה וקונספירציות אחרות שהושמעו כשפעילי העליונות הלבנה יצאו
126
נגד עטיית מסכות ,סגירת עסקים ותנועת המחאה .Black Lives Matter
אך היו גם חדשות טובות .עוד בשנת  2016פרסמה תנועת  Black Lives Matterגילוי דעת שבו
היא סימנה את ישראל וגינתה אותה ,בטענה שהיא "מדינת אפרטהייד" שמבצעת "רצח עם" נגד
הפלשתינים 127.ארבע שנים לאחר מכן הסירה התנועה את המסמך כולו מאתר האינטרנט שלה .כפי
שהיה בעבר ארגון מסוים ,אשר הפך לרשת רחבה יותר ולסמל של הרגע ,ניסו פעילים רבים להרחיק
את עצמם מהדחף המקורי והאינסטינקטיבי של התנועה שקרא 'מפרגוסון לעזה' .בה בעת ,בנקודת
זמן זו של נשיאותו ,היה טראמפ זהיר יותר שלא לפגוע בתומכיו היהודים כאשר נהמה האנטישמיות
מימין.
יתרה מזאת ,למען האמת ,כמו בשנת  2016גם בשנת  2020היו שני המועמדים מחוברים להפליא
לקהילה היהודית ולתרבות היהודית .כמו סצנה בקומדיה הפופולרית 'האקסית המטורפת' ,יכולים
תומכי טראמפ ותומכי ביידן לצלול לעימות בסגנון 'מי יותר טוב ליהודים' .לטראמפ יש חתן יהודי
אחד; לביידן יש שלושה .טראמפ הסוער עוקץ יהודים עשירים על כך שהם טובים במשא ומתן;
ביידן ה'מענטש' מגיע לשבעה בחדרי כביסה משותפים של תורמים יהודים יציבים שתורמים רק 18
דולרים (או כך לפחות עשה פעם אחת בשנת  ,2006כפי שסופר לעתים קרובות)128 .טראמפ רוטן
על כך שבתו איוונקה לא עונה לשיחות הטלפון שלו בשבת; ביידן מתגאה בכך שהוא 'כנראה אחד
129
מהחברים הנוצרים הבודדים בקונגרס שיודע לברך "המוציא"'.
ובכל זאת ,הצפייה בתשדירים של הקואליציה הרפובליקנית היהודית ( )RJCבעד הנשיא טראמפ
ובתשדירים של המועצה הדמוקרטית היהודית של אמריקה (131 )JDCAהייתה כמו להאזין לדיוני
הממשלה בין מפלגת הליכוד למפלגת כחול לבן בממשלת האחדות ,לכאורה ,של ישראל .התשדירים
שתומכים בנשיא ,שכוונו אל היהודים ,חזרו על מסר אחד ,פעם אחר פעם :דונלד טראמפ הוא 'החבר
הטוב ביותר של ישראל מאז ומעולם' .התשדירים נגד טראמפ (שבקושי התייחסו לג'ו ביידן) ,הדגישו
את 'הערכים שלנו'' ,ערכים יהודיים' ,צעדת השנאה בשרלוטסוויל ואנטישמיות.
130

האסטרטגיות שיקפו את הסקרים .הרפובליקנים היהודים לא היללו את ערכיו של טראמפ ,או את
שיעור קומתו הנשיאותי ,או את מה שהוא עשה למען אמריקה – חלקית משום שבפרטיות שיחות
הטלפון הסכימו  69אחוזים מכל האמריקנים שטראמפ פגע בכבוד מוסד הנשיאות .בקרב יהודים,
בעוד שמעט יותר ממחציתם הודו כי תמכו בהחלטתו של טראמפ להכיר בריבונות ישראלית ברמת
הגולן ואת הטיפול שלו ביחסי ישראל־ארצות הברית ,הרי ש־ 71אחוזים מהם הסתייגו מהגישה שלו
132
ל'אנטישמיות/עליונות לבנה'.
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התשדירים של טראמפ ניסו לנצל את חששותיהם של דמוקרטים פרו־ישראלים לפיהם גוברים הלכי
הרוח האנטי־ישראלים במפלגה הדמוקרטית .הזעם המוצדק כנגד הגזענות חיזק מספר מועמדים
קיצוניים יותר בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית ,שבמקרה היו פחות פרו־ישראלים
ממתנגדיהם .לקראת נובמבר  ,2020ההפסד של תומכים נאמנים כמו ניטה לאווי ,בעקבות פרישה
לפנסיה ,והתבוסה המשפילה של אליוט אנגל ,מרמזים כי עשוי להתרחש שינוי דורי בקונגרס הקרוב
133
– שהנזק המשני שלו יהיה הצטמקות השדולה הפרו־ישראלית.
בסיכומו של דבר ,במאה הימים האחרונים של מסע הבחירות ,הועלו השערות על השאלה שכבר הפכה
לטקסית :איזו השפעה תהיה ליהודים במדינות המתנדנדות – יהודי פלורידה ,מישיגן ופנסילבניה – על
התוצאה הסופית? וכמו תמיד שמו המהמרים החכמים את כספם על שאלת הקול היהודי שנדונה
בקולי קולות ,מאבקים פנים־קהילתיים יהודיים באמריקה מתגברים והולכים ,אך הבחירות לנשיאות
הן הזדמנות נוספת של יהודים אמריקנים להצביע כאמריקנים ולא כיהודים.
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