זהות יהודית
וזהות ישראלית
המאמר שלהלן יעסוק בסוגיית הזיקה שבין הזהות היהודית לזהות
הישראלית ־ נושא השנוי במתלוקת בקרב העם היהודי.
במאמר נעשית הבחנה בין הזהות הדתית לבין הזהות היהודית לאורך
ההיסטוריה .המסקנה הנובעת מכן היא שהזהות הדתית היא שהייתה
דומיננטית בחיי העם היהודי עד הופעת התנועה הציונית־המדינית.
התנועה הזו שאפה להקים מדינה יהודית המבוססת על ערכים
דמוקרט״ם־אוניברםליים .אולם ,בסופו של חשבון ,אין זהות ישראלית
ללא זהות יהודית היונקת את שורשיה מהזהות הדתית.

 1998הוזמנתי לסין להשתתף בקוגגרם שנושאו
בטנת
מינהל החינוך העתידני  -לקראת האלף השלישי .עמדתי
בראש משלחת של קבוצת מנהלים בבתי ספר על־יםודיים.
בתום נאומי בפני מליאה של כ 250-משתתפים מרחבי עולם
גיגש אליי אחד המארגנים ושאל אותי בסקרנות רבה ״מה
זה יהודי?״ ועוד הוא הוסיף ושאל ״מה ההבדל בין יהודי
לישראלי?" למען האמת הופתעתי מהשאלה שגשאלה בסין
דווקא ותשובתי המידית הייתה שגשוחח על כך בערב....
בשעות הערב המאוחרות הזמין עמיתי הסיני שבעה אנשים
ממדינות שונות ומדתות שונות ליטול חלק בדיון האקדמי על דת
ולאום אצל עמים שונים .בין המשתתפים בדיון היו הנצינ הסיני
כמובן ,גציג מוסלמי ,נציגים גוספים מאגגליה ,צרפח ,הודו
ואנוכי  -היהודי.
על מנת לא לסטות מהנושא )זהות יהודית( אביא בקצרה אח
עיקרי דבריו של כל אחד מהמשתתפים .פתח הצרפתי ואמר
שהוא נוצרי קתולי שמבקר לעתים רחוקות בכנסייה ,אין מצווח
שעליו למלא מלבד השתתפות במיסות מיוחדות ומרתקות .אך
הוא צרפתי בעל נכסים היםטוריים־תרבותיים ואין לו כל
ספקות לגבי היותו צרפתי נוצרי.
החרה־החזיק אחריו האנגלי שאמר דברים זהים ורק הוסיף
שהאנגלים קנאים פחות לתרבות שלהם לעומת הצרפתים.
כאן החל ויכוח מעניין מאוד בשאלה מי תרם יוחר לתרבות
האנושית ,אולם אין זה המקום לדון בכך.
ההודי שטח בפנינו את האמונה הבודהיסטית והעלה על נם
את הסובלנות שהיא מסימניה המובהקים של הדת הזו .גם

הוא לא הצביע על הבדל בין הדת והלאום שלו ,אלא הצהיר,
בגאווה מופגנת ,שההורים אימצו לעצמם תרבויות רבות ובתוכן
התרבות הבריסית בתקופה המודרנית.
המוסלמי ציין את דת האםלאם כפי שניתנה מימי מוחמד
כדת מוגותאיססית והוסיף שאין קשר בין היותו מוסלמי לבין
הלאום שלו כטורקי.
הסיני המארח הכריז על עצמו כאתאיסס שמאםין בקומוניזם
של מאו .הדבר בא לידי ביטוי בכך שאין הבדל בין נאמנות
לתורת מאו לבין הזדהות עם המדינה.
כעת הגיע תורי לפרוש בפגיהם את משנתי שלי בסוגיה מהי
יהדות? האם היא דומה לישראליות?
אין ספק שהנושא היה זר להם .על מנת לקבל תשובה אמרתי
להם שעליהם להמתין בסבלנות רבה כי אקח אותם למסע ארוך
שהחל לפני ארבעת אלפים שנה.
התחלתי את דבריי באומרי שהאמונה היהודית היא אמונה
מונותאיסטית  -אמונה באל אחד שממנה ינקו הנצרות
והאסלאם .ראשיתה בימי אברהם ,דרך השבטים ,מלכות
יהודה וישראל ,נביאי התנ״ך והלאה .באשר לשאלה מנין הגיע
המושג ׳יהודי׳ ומתי? בחרתי לצטט מקור מקראי אחד ,דווקא
מהמאוחרים שבהם.
״איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר
בךשמעי בךקיש איש ימיני׳׳ )מגילת אסתר ב ה( .זהו
מקור המושג יהדות .כל מי שמקבל עליו את הדת היהודית
נחשב ליהודי ,אך עובדה זו עברה גלגולים רבים במהלך
ההיסטוריה.

מחורבן בית ראשון וגלות יהויכין שבאה בעקבותיה ,בשנת
 597לפנה״ם ,החלו היהודים להילהם על זהותם הדתית
יהודית .באין מדינה ריבונית )יהודה( נאלן העם הגולה,
שרצה להיות קשור לירושלים ,לשמור על הזהות הדתית שהיא
זהות יהודית.
כיצד עשו זאת? תחילה היה עליהם לשמור על אורח חיים
מסוים שנקבע על ידי פעולות חיצוניות המשמרות את הוהות
הפנימית ,כגון שמירת השבת ,לימוד התורה ,נישואין כשרים
של בני ובנות ישראל בינם לבין עצמם בלבד .זאת על פי
״האמנה״ שחיבר נחמיה ,המחייבת את אלה שהיו נשואים
בנישואי תערובת ,לגרש את הנשים הנוכריות ככתוב :״ואשר
לא ניתן בנותינו לעמי הארן ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו״
)נחמיה י לא(.
חכמי בבל הגדילו לעשות בחברם את החלמוד הבבלי ,שדן
בסוגיות יהודיות שתכליתן שמירה על קיומו של העם היהודי,
בבחינת ״עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב״ )במדבר כג
ט  -דברי בלעם(.

הפרשנים ובעלי התוספות
הזהות היהודית נשמרה בהקפדה בידי הפרשנים המסורתיים:
רש״י ,הרמב״ם ,הרמב״ן ,שד״ל וכל בעלי התוספות .כתבי
הרמב״ם היו בסיס להתמודדות עמ התורה האריסטוטאלית
ועם האסלאם והנצדות מנקודת מוצא יהודית גאה ,שמטרתה
לשמור על הזהות היהודית שהייתה תנאי להמשך קיומו של
עם ישראל.
כשראו הפרשנים שיש קושי בהבנה או במשתמע מהכתוב,
הם ״אנסו״ את הכתוב ובלבד שתישמר זהות יהודית ,שמהותה
אמונה באל אחד.
דונמה לכך ניתן למצוא בכך שאבן עורא נמנע מלפהש
את הפסוק ״וישבו אל ארן פלישתים״ )בימי אברהם(
מתוך בראשית כא לב .אבן עזרא ,שידע ״פרק״ בהיסטוריה
העולמית ,הבין שהפלשתים הופיעו אחרי כן עם ״גויי הים״.
הוא העדיף שלא לפרש את הפסוק הזה כדי שלא לערער את
האמונה בכתוב בתורה ולא הסתפק באמרה המפורסמת ״אין
מוקדם ומאוחר בתוהה״.

התלמוד נתחבר במסגרת הישיבות שהוקמו בבבל ,סורא,
פומפודיתא ונהרדעא .למדו בהן עשרות אלפים והנהיגו ירחי
כלה  -חודש לימוד מרוכז שבו נתחזקה הזהות היהודית .עד
המאה ה־ 20אפשר לראות כי יהדות עיראק בעיקר ,הניבה
כתבי עת ועיתונות יהודית בשפות שונות שכל מטרתם הייחה
לשמר את הזהות היהודית ולהעצים אותה .בנוסף הוקמו
מוסדות יהודיים כמו בתי ספר ,בתי חולים ,בתי מדרש,
ישיבות ועוד.

ניתן בוודאי להביא דוגמאות רבות של ספקות ולבטים
במשך השנים .היו גם חלק מחכמי ישראל שלא השלימו עם
ההנחה ההיסטורית הבסיסית כי התורה נכתבה בידי משה.
מהם אפשר לציין את ברוך שפינתה שטען שאם משה כתב
את התוהה ,כיצד ייתכן שהוא יכתוב על עצמו ״וימת שם
משה עבד ה׳״? )דברים לד ה( .הפקפוק של שפינתה בהנהה
הבסיסית ,הציב אותו מחון ל״מחנה״ ,כי הוא סיכן את
הזהות היהודית.

אסנת האדוני

הכתבים הפילוסופיים וההיסטוריים ,דברי הפרשנות ועוד
יצרו את הנשר ההיסטורי להמשך קיומו של העם ולשמירת
הזהות היהודית .״מעצמות״ קדומות כמו אשור ,בבל ,פרס ויוון
ורומא לא יכלו למתוק את הזהות היהודית אף על פי שהשתמשו
בכות צבאי ,בגזרות שמד ובלחצים כלכליים ומדיניים .ידועות
לשמצה גזרות אגטיוכום שביקשו לפגוע בעיקר בלימוד התורה,
בברית המילה בהקרבת הקורבנות ובשמירת השבת )ספר
מכבים ב א-ג( .אחריהן באו גזרות אדריאנוס קיסר הרומאי
שחזרו על גזרות יוון.

נם ביתר קהילות ישראל ,בייחוד במזרח בקהילות צפון
אפריקה ,מצרים וטורקיה המצב היה דומה לבבל בכל הנוגע
לשמירה הדת היהודית ובעקבותיה  -הזהות היהודית .בתקופה
המודרנית היו מסגרות דומות לכל הקהילות היהודיות ללא
הבדל תחת איזה שלטון חיו.
מקרה אחד ויחיד ,שהוא מפלאי העולם היהודי ,הוא עמדתה
הבכירה של הרבנית אסנת האדוני שעמדה בראש ישיבה
בעיר מוצל שבצפון עיראק במאה ה־ .16לאחר פטירת בעלה
בגיל צעיר ,הכירה הקהילה היהודית במקום את סגולותיה,
ידענותה ויכולתה של אסנת האדוני והיא התמנתה לרבנית
בזכות עצמה.
מן הכתובים אנו למדים כי אישה זו ,שהיא יחידה בעולם
היהודי ,הסמיכה רבנים ,עגתה על אגרות של יהודים ברחבי
המזרח התיכון ,כתבה שירי קודש בעברית ,ידעה זוהר וקבלה.
כל זאת כדי לתחום גבולות חייה של קהילה ששמרה על זהותה
היהודית משך מאות בשנים.
)לכבוד לי לציין כי משפתתי ואנוכי נמנים על צאצאיה(.

בתחילת תקופת האסלאם היהודים ויחרו על עצמאות
״מדינית״ בקוריטה .מוחמד אמנם הפר את ההסכם בינו לבין
היהודים ,אך אלה קיבלו מעמד של בני חסות ״אהל האלדימה״
ובלבד שתינתן להם האפשרות לשמור על זהותם היהודית.
בכל מקום שבו חיו היהודים הם חיפשו את האוטונומיה
הדתית שהיא זהות יהודית ,והיו מוכנים להתפשר ולוותר על
מעמד חברחי זה או אחר .למזלם היהודים היו בין המוכשרים
שתפסו עמדות בשלטון.
אפילו האינקוויזיציה לא יכלה למחוק את הזהות היהודית.

עינויים מסמרי שיער ,רצח והעלאה על המוקד לא שברו את
רוחם של היהודים שלא ויתרו על דתם וזהוחם .אלה שלא עמד
להם הכוח נאלצו לשמור על זהותם בסתר והיו לאנוסים.
במזרח אירופה המצב היה דומה ,יהודים נרדפו בשל דתם
ואורח חייהם השונה מסביבתם ,בעיקר ברית המילה ושמירת
השבת .אף בעת החדשה היו גזרות רבות על היהודים מ״תחום
המושב״ ברוסיה ,הפוגרומים ,דרך שרפת בתי כנסת וספרים
ועד ליל הבדולח בנרמניה הנאצית .האידאולוגיה הפשיסטית
שמה לה למטרה להשמיד את היהודים ,משום שלא הצליחה
למחוק את הזהות היהודית.
למיטב הבנתי הסכנה האורבת לזהות
היהודית בעת הזו היא נישואי תערובת.
אולם על אף השיעורים הגבוהים
)53%
התערובת
גישואי
של
בארצות הברית ואחוזים נמוכים
יותר בארצות אחרות( וסכנת
ההתבוללות האורבת בפתח,
העם היהודי בגולה שומר עדיין
על זהותו היהודית.

הזהות המדינית
הרצל הוא שהגה לראשונה את
רעיון הציונות וחיבר בין תגועה
מדינית לזהות היהודית ,אם
כי הדת תפסה מקום דומיננטי
פחות .את מקום הדת תפסה
תנועת ההשכלה ,שאף היא ינקה
את שורשיה מתורת ישראל וכל אשר
נלווה אליה במרוצת הדורות.
היהדות חשפה את עצמה לפרשנויות
אחרות של התורה למשל ,חופש המחשבה
והביטוי  -ליברליזם וכן חברה לתנועות מהפכניות
בסוף המאה ה־ 19וה־ .20החיבור היה ״בקניית״ רעיונות שעלו
בקנה אחד עם הכתוב בתורה; צדק ,חסד ,יושר וסובלנות,
התחשבות בחלש  -גר יתום ואלמנה והשכנת שלום בין העמים
על פי הפסוק "וגר זאב עם כבש״.
היהודים לא רק קיבלו מהתנועות החדשות אלא אף תרמו להן
רעיונות חברתיים קלאסיים שרלוונטיים גם בימינו .המהפכה
הצרפתית ינקה את האידאולוניה שלה מהתורה והתלחוד
)שגלמדו בסורבון בעיקר בכל הנוגע לחוקה ההומאנית המגנה
על החלשים( .הזדהות עמים אחרים עם דברי החורה והנביאים,
הקנו מעמד מכובד מאוד לעם היהודי)אנחגו אור לגויים( ואולי
זו הסיבה לרדיפת העם היהודי ולניסיונות לחסלו.
כאמור ,עם הופעת התנועה הציונית קיבלה הזהות היהודית

פן נוסף ,זהות יהודית מדינית.
חייבים לציין כי ללא הזהות היהודית הדתית לא יכלה
להיות זהות יהודית מדיניה ,הרי המרקסיסטים הם שקבעו את
הנוסחה  -עם הוא זה אשר בו מתקיימים התנאים הבאים;
ארן ,לשון וטריטוריה משותפים וזהוח רוחנית משותפח.
כיוון שתנאים אלה לא התקיימו במלואם ,שהרי לא הייתה
טריטוריה ,לא ניתן ליהודים מעמד של עם .למרות זאת הזהות
היהודית יכלה להיות גורם משמעותי בזהות המדינית.
ככל שגברה הזהות המדינית נחלשה הזהות הדתית ותחתיה
צמחה זהות מדינית שאינה בנויה על הדת בלבד .היו כאלה
שאף שניסו להתרחק מהדח .הם ראו בה
שיעבוד ריאקציוני ורצו להפוך אותה
לגורם מדיני.
לעגיות דעתי ,עובדה זו קיבלה
ממובילי
ותימוכין
סימוכין
התנועה הציונית ,שביקשה
להיות מודרנית ודומה לתנועות
המהפכניות באירופה במאות
ה־ 19וה־ .20הזהות הציונית
המדינית התייחדה ברעיונות
מודרניים ברוח ״אביב
העמים באירופה״ ,אך מבלי
יכולת להתעלם מהמקורות
היהודיים .זוהי הוכחה לתלות
בין הזהות היהודית לזהות
המדינית.
מן הראוי לשים לב לכמה
משפטים שהרצל כתב על פתקים
ובהם תיאר כיצד כתב את הספר
מ ד י נ ת ה י ה ו ד י ם  .אני מתכוון לשימוש
סמנטי ובמילים שנלקחו מהמקורות ,אולי
באופן בלתי מודע ,וכך כחב ״כתבתי בהליכה ,בעמידה,
בשכיבה ,ברחוב ובשעת אכילה ועל משכבי בלילה.״ ואילו
בקריאת שמע נכתב ״והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך
היום על לבבך .ודיברת בם....בשכבך ובקומך ובלכתך בדרך.״
גם בתהלים א א אפשר למצוא דברים דומים ״אשרי האיש אשר
לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא
ישב.״ ואילו ביהושע א ה גאמר ״והגית בו יומם ולילה.״
האם שימוש במילים מקראיות אינו מעיד על הזדהות וזהות
יהודית אף על פי שנאמרו בגרמנית?!
אדגיש רק אם תמצית החזון של הרצל :כיוון שאין
תשובה לאנטישמיות באירופה יש להקים מדינה יהודית
משמע  -מזוהה עם היהדות .מדינת היהודים תכלול :עבודה

ותבהה ,תעשייה והתיישבות ,משטר וחוקה ,צבא ,דגל ,תרבות

ולא חדל מתפילה

מתוך ביטחון בצור ישראל...״

ודת = זהות יהודית .במקום הזהות הדתית גוצרה זהות

הגיסות ״מתוך ביטחון בצור ישראל״ היה הפשרה שהושגה

אידאולוגית שנתתברה לתנועות מהפכניות טמחוןן לגבולות

בין דעות שונות .פשרה זו משקפת בהחלט את הזהות היהודית

המדינה שבדרך .גראה כי שייכות כלשהי היא בסים לקיומו

של המדינה ,אך הדבר לא מנע היווצרות תת חברות שראו את

של האדם ,כי הוא יצור חברתי וחייב להשתייך לחברה

עצמן ״פהות יהודים״.

ולאידאולוגיה כלשהי .אלה שהתרחקו מהזהות היהודית מצאו

יחד עם קיומם של ביטויים כגון ״פחות יהודים״ ביחס לאלה

מקלט ברעיונות ואידאולוגיות אחרים כגון מרקסיזם ,לניניזם

שאינם מקימים תרי״נ מצוות איש אינו מטיל ספק בזהותם

והדמוקרטיות העממיות.

היהודיה .אין חילוקי דעות בין הזרמים השונים הדתיים לגבי

עם הקמת המדינה בארן התחילה מלחמת תרבות בין

הזהות היהודית בין החרדים על כל גוניהם הדתיים לבין

אלה המקדשים את הזהות היהודית כזהות ישראלית ,לבין

הציונים מבית מדרשם של הרב קוק ז״ל והרב הרצוג ז״ל.

אלה שביקשו להפריד בין הזהות הדתית לבין הזהות הזהות

לדעתו של הרב םולבצ׳יק קיימת זהות מוחלטת בין הדת לבין
היהדות .קיום מצוות הוא עיקרה של הזהות היהודית מבחינת

הישראלית־הלאומית.
בתווך ,בין שחי החברות הקיצוניות ,נוצרה קבוצה גדולה
שפסחה על שתי הסעיפים והסתפקה בזהות הישראלית .רוב
התברה הישראלית שאפה לחבר בין שתי הזהויות ולהופכן
לזהות אחת .כדי להשיג מטרה זו  -לשמור על הזהות

היהודי המאמין.
כאן המקום להבחין בין התנועות הדתיות השונות בעולם
היהודי ,בעיקר בקרב יהדות ארצות הברית.
האורתודוקסים,

הקונסרבטיבים

והרפורמים

חלוקים

המחוברת  -הוקמו תנועות ,נבנו בתי כנסת ,בתי ספר ,בתי

ביניהם לגבי קיום המצוות ,אולם אין ביניהם מחלוקת לגבי

מדרש ואף ״קאנטרי קלאב״ לפעילות ספורטיבית .כל זה

הזהות היהודית.

נעשה כדי לשמור על הזהות היהודית־ישראלית.

כאמור ,זהות היהודים עם היהדות הייתה מוחלטת כמעט

השאיפה הזאת לחזרה אל המקורות התחזקה בשנות

עד להופעת התנועה הציונית והמדינית .עד אז זהות זו לא

ה־ .80-70החלה הזדהות משמעותית יותר עם חגי ישראל

חייבה מהלכים מרחיקי לכת מצד העם היהודי .לא היה מקום

על פי התורה .החנועה המסורתיח הלכה והתרחבה ואף

לקומם עליו עמים ומדינות שהוא חי במחיצתם ,כי מראש ויתרו

משרד החינוך הנהיג לימודי ״מורשת״ במערכת החינוך .על

היהודים על רצונם להקים מדינה והסתפקו בשמירת הדת.

כל תלמידה ותלמיד להכיר את מורשת אבותינו ובכך לחשוף

הכרסום בזהות היהודית־דתית מסורתית התל עם הופעת

מחדש את הזהות היהודית ,כדי לחזק את הזהות הישראלית.

הציונית המדינית.

כאמור ,עם הקמת מדינת ישראל הזהות המדינית נשתרשה,

אם נקבע סקאלה מ 1-עד  10לגבי אופי הזהות ומידת

כפי שבאה לידי ביטוי בתנועה הציונית ובעקבות העליות

מחויבותה לעם היהודי נראה כי לפני התעוררות הציונות

השונוח שבאו לארן במשך השנים .החל להיווצר ״מתח״ כלשהו

זהות זו הייתה יכולה להיות מדורגת בסולם בשלבים ,10-9-8

הישראלית .חלק מהאוכלוסייה

ואילו העניין בזהות מדינית היה מועט ביותר בקצה השני של

בין הזהות היהודית לזהות

בישראל ראה בדת היהודית ובזהות היהודית משהו שעבר

הסקאלה  .1-0עם הופעת הרעיון המדיני של הרצל וחבריו,

זמנו .כלומר ,אם אני חי ונושם את מדינת ישראל אין צורך

מחוג הסקאלה נע מטה מבחינת הזהות הדתית ואילו הזהות

עוד להוכית את זהותי היהודית )שהייתה מופנית בעיקר כלפי

המדינית עלחה .כך או כך נתחברו יחד זהות דתית וזהות

הגויים שביקשו לכלותם( .הזהות היהודית ששמרה על עם

מדינית ויצרו את הבסיס לזהות יהודית עם קום המדינה.

ישראל לאורך ההיסטוריה נראית מיותרת כביכול .המפלגות

מעניין מאוד מחקר עומק שנעשה במרכז נוטמן על ידי

בעיקר בצד השמאלי של המפה הפוליטית ,הקומוניסטים

חוקרים מהמכון הישראלי לדמוקרטיה עבור קרן אבי חי בשנת

היהודים ורוב התנועה הקיבוצית ראו בזהות היהודית דת ועל כן

 .2000במסגרתו נבדקה הזהות הדתית בשנת  .1999להלן

התרחקו ממנה.

התוצאות:

מה בין זהות יהודית לדת היהודית? מי שמאמין בתורת

 5%חרדים

ישראל ומקיים מצוות אינו מתלבט בבעיית ההבחנה בין דת

 12%דתיים

וזהות יהודית .היינו ,אם האדם דתי משמע שהוא מזדהה

 35%מםורחיים

עם היהדות.

 43%לא דתיים

במגילת העצמאות נכתב :״בארן ישראל קם העם היהודי בה
עוצבה דמותו הרוחנית הדתית והמדינית...לאחר שהוגלה

 5%אנטי דחיים
מהתפלגות זו אנו למדים כי אף על פי שלכמחצית העם

אין זהות דתית ,אין הדבר גורע מזהותו הישראלית .במחצית
האחרת יש  35%מסורתיים ,זהותם אינה בהכרח על קיום
תרי״ג מצוות כמו אלה שהגדירו עצמם דתיים וחרדים .על
פי מחקרו של מרכז גוטמן דלעיל  95%מהיהודים בישראל
מרגישים כי הם תלק מהעם היהודי .מרביתם חשים זהות
והזדהות עם מדינת ישראל וזאת בשל סכנות קיומיות הפוקדות
אותנו ותוך הכרה היסטורית.
מתוך האחוז דלעיל ) - (95%קרוב ל 50%-הם בעלי
זהות דתית מסורתית ישראלית .מפתיע ביותר כי העולים
מארצות המזרח ,ששמרו באדיקות על קיום המצוות וזהותם
היהודית־דתית הייתה מובהקת ,דווקא הם נזקקו בשנות ה־50
וה־ 60לזהות הםדינית והם בחרו להזדהות עם המדינה תוך
התרחקות ממסורת אבות .נראה לי כי החברה הקולטת בארן
״דיכאה״ )במכוון או לא  -זה נושא למחקר( א ת תרבותם
המבוססת על המסורת ,וזאת כדי ליצור ״כור היתוך״ שלימים
נתגלה ככור חד־ממדי.
הצברים הישראלים ,״יפי הבלורית״ ,חניכי המחתרות
השונות לא נזקקו לשמירת המצוות כדי להיות מזוהים עם
המדינה שבדרך .הזהות הישראלית עבורם הייתה הגנה על
היישוב ב א ר ן ) כ ל תנועה לפי השקפתה( ועזרה בבניין הארן
והמדינה .ככל שגברה הסכנה לקיומה הפיזי של מדינת ישראל
הצעירה כך גברה הזהות הכמעט מוחלטת אתה .כלומר ,לא
היה צורך בזהות דתית כדי להיות מזוהה עם מלחמת הקיום
של מדינת ישראל .אין ספק כי סוציולוגים ופסיכולוגים שניתחו
את התקופה ההיא יכולים להעיד כי לולא הזהות הדתית
ההיסטורית מהעבר הרחוק לא יכלה להיות זהות ישראלית.
הרי בעבר וגם בימינו ,אנו מדגישים לעצמנו ולעמים אחרים
את זכותנו על הארן .ירושלים היא בירת עם ישראל מזה 3005
שנים ,כך מכריזים המדינאים שלנו בפני הגויים.
לימים התברר שאין די בזהות הישראלית וכדי לשמרה
ולהעמיקה היה צורך לשוב לזהות היהודית אם כי לא באותה
מידה .מסוף שנות ה־ 70יש הכרה ממסדית פורמלית במורשת
הדתית ועיקריה נלמדים בבתי הספר .מאז אנו עדים לתפנית
מבורכת בכתיבה ספרותית ,בשירה ,במוזיקה ,במחול
ובאמנות.
אנו שומעים ישראלים רבים האומרים שהם מזדהים עם
מדינת ישראל ואין להם צורך בזהות יהודית לשם כך .על כן
הוויכוח המתמשך בשאלה מיהו יהודי? השאלה מי אנחנו?
אינה מצויה בלקסיקון של האמריקאים ,הרוסים ,הדנים
או המצרים אך היא עומדת בעינה כאן ומעוררח שאלה
נוספת  -מה יירשם בתעודת הזהות שלנו? האם נוכל להסתפק
בציון הלאום ישראלי?
אני סבור שהעיסוק בנושא זה ממשיך להטריד אותנו משתי

סיבות; האחת  -ייתכן שזה ״תסביך״ היסטורי שנובע מכך
שהעם היהודי היה מפוזר ב 70-ארצות ויותר וניסה לשמור על
קיומו הפיזי וההיסטוהי.
הסיבה השנייה היא שאנו היהודים אוהבי ספר ,כתיבה
ופרשנות ואולי כך נבנית תרבות היסטורית ,כך נבנית זהות.
חבריי בבייגיין )זוכרים?( שבאו מארצות שונות ,שאלו
בתמיהה ״אמרת כי אתם העם העתיק ביותר ששמר על קיומו
ההיסטורי מזה אלפי שנים ,שהעמיד נביאים ,פילוסופים,
סופרים ,מדענים מובהקים ,אנשי אמנות וספרות ,מוזיקה
ואריכיטקטורה .עם שקם מעפרו בעקבות השואה ובנה מדינה
מודרנית ,קולטת עלייה רבתי ,פיתח טכנולוגיה והיי־טק מן
המתקדמים בעולם ,יש לו צבא מן המעולים בעולם כיצד
ייתכן שעדיין לא יישבתם אח המחלוקת בשאלה מיהו יהודי?״
בתשובתי הקצרה היו שתי מילים :״לאלוהים פתרונים.״

סיכום
הזהות הדתית שמרה על עם ישראל בתפוצות השונות,
היא עזרה לו להתגבר על האובדן המדיני ,ובעיקר שמרה על
הקשר ההיסטורי עם ירושלים וארן ישראל .זהות זו מילאה
את תפקידה למרות שהייתה גם הסיבה לרדיפות ופוגרומים
ששיאם היה בשואה.
כשהופיעה הציונות המדינית פינתה הזהות הדתית בהדרגה
את מקומה לזהות מדינית עד הקמת מדינת ישראל .עם הקמת
המדינה הזהות היהודית נחלשה במידת מה לטובת הזהות
המדינית הישראלית.
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