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אירנה קוגן*

התפרקותה של ברית–המועצות הביאה להתיישבותם של מאות אלפי יהודים דוברי רוסית 
)יד“ר( במדינות שונות בעולם, בעיקר בישראל, בארצות הברית ובגרמניה. התופעה עשויה 
לעניין לא רק חוקרי יהדות, אלא גם סוציולוגים שכן היא מהווה דוגמה ייחודית לאינטגרציה, 
בניית קהילה וחיפוש אחר זהות של קבוצה אתנית הומוגנית יחסית העוזבת מדינת מוצא 
 Building a Diaspora: Russian Jews in Israel, Germany and יחידה בפרק זמן קצר. הספר
the USA מייצג ניסיון רציני להבין את בנייתן של קהילות בקרב יהודים דוברי רוסית בשלוש 

מדינות, להסביר את הזהויות הקולקטיוויות שלהם ולנסח את הייצוג העצמי שלהם. 
שלושה נושאים אלה נדונים בחמישה חלקים, הכוללים סך הכול 19 פרקים, שני נספחים 
ובארצות– בגרמניה  בישראל,  שהתיישבו  היד“ר  מספרי  על  הנתונים  הבאת  עם  ותוספות. 

רוסיה  יהודי  בפני  שניצבו  ההיסטוריים  בתנאים  בדיון  וגיבויים  ה–80,  שנות  מאז  הברית 
הסובייטית בארצות המוצא שלהם, הפרק הראשון מתווה את המסגרת הקונספטואלית של 
המחקר. המחברים מתייחסים לרעיונות של רב–תרבותיות ומבחינים בין תהליכי התבוללות 
לתהליכי הסתגלות לתרבות. בהמשך נדונה תופעת הגלובליזציה ותפקידה בהיווצרות קהילות 
דיון  קולקטיויות,  זהויות  של  בבנייתן  המחברים  דנים  מכן  לאחר  ופזורה.  טרנס–לאומיות 
המהווה את המסגרת התאורטית המוצהרת של הספר. זהות קולקטיווית מוגדרת כאן כסוג 
של מבנה קוגניטיבי הנוגע ליחסיהם של יחידים עם אחרים הנתפסים כשותפים לאותה זהות, 
ולמאפיינים המבדלים אותם ממי שנחשב חיצוני לאותו קולקטיב ייחודי. על–פי המחברים, 
)1( בנייתם של מוסדות, רשתות  זהות קולקטיווית מתבצעת בשלושה מישורים:  בנייה של 
זהותם  גיבוש   )2( ביחד  השהייה  של  החשיבות  את  מעשיים  במונחים  המבטאים  וארגונים 
 )3( והתרבותית  החברתית  לייחודיותם  ביחס  תפיסותיהם  כולל  יחידים,  של  הקולקטיווית 
ביטויים חיצוניים או פרקטיקות של זהויות קולקטיוויות בסביבה התרבותית המיינסטרימית. 

שאר הפרק מוקדש לפרדיגמה של זהויות יהודיות ולמקומם של יד“ר בתוכה. 
הפרק השני מציג סקירה היסטורית של הגירת יהודים מרוסיה הסובייטית במאה ה–20, 
עוסק  בהן  המדינות  בשלוש  ביד“ר  מתמקד  מכן  ולאחר  הנבחנת,  האוכלוסייה  את  מגדיר 
הספר. סיכום המחקר מבהיר שכדי להשיג את היעדים שהציב לעצמו, על הספר להתמודד 

עם שאלות פתוחות רבות בדרך מקיפה והשוואתית אמיתית.
את  הכמותי,  הסקר  את  שהנחתה  המחקרית  המתודולוגיה  את  מסכם  השלישי  הפרק 
ניתוחי המדיה ואת ראיונות העומק המובנים שנכללו במחקר. אין ספק שיש לברך על יישום 
שיטות איכותיות וכמותיות גם יחד כדי להבין את מורכבות הנושא, אולם לא ניתן להתעלם 
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המכשולים  כל  למרות  ובארצות–הברית.  בגרמניה  שנערכו  הכמותיים  בסקרים  מהבעיות 
האובייקטיווים שניצבו בפני החוקרים בעת איסוף הנתונים, לא ברור אם הושקעו מאמצים 
הגדרה  )כגון  הברורות  ההטיות  עקב  אלה.  במדינות  מייצג  מדגם  להבטיח  כדי  מספיקים 
רשימה  היעדר  יהודיות,  לקהילות  הקשורים  כיחידים  הנסקרת  האוכלוסייה  של  בעייתית 
מייצגת של היחידים שנסקרו ושיטת איסוף נתונים בעייתית( קשה לטעון שהסקר הכמותי 

עמד ביעד שקבע לעצמו לייצג את היד“ר, ולכן יש להתייחס לתוצאותיו בזהירות יתר. 
החלק השני של הספר )פרקים 7-4( מתייחס למחקרי הקהילה, במסגרתם נערכו ראיונות 
עומק עם מנהיגי קהילות, בעלי מועדונים וראשי התאחדויות של יד“ר, כמו גם עם אנשי 
חיות  התרשמויות  כוללים  השונות  במדינות  העוסקים  הפרקים  סוציאליים.  ועובדים  דת 
ממקור ראשון של הדינמיקה בקהילות דוברות רוסית בשלוש המדינות והשפעתן על החברות 
)שהוכתרו  הניסיונות  לצד  מראה,  ההשוואתי   7 כפי שפרק  כללי,  באופן  נתונות.  הן  שבהן 
במידות שונות של הצלחה( להשתלב בחיים היהודיים של הזרם המרכזי בכל שלוש המדינות, 
ליצור  מעשיים  ניסיונות  כולל  שפתם,  ואת  תרבותם  את  לשמר  היד“ר  שאיפת  מתקיימת 

מבנים תרבותיים וחברתיים משלהם.
המתאר   ,8 בפרק  מתחיל  קולקטיוויות”  “זהויות  הכותרת  את  הנושא  השלישי,  החלק 
בקרב  שנערך  הכמותי  הסקר  סמך  על  זאת  בישראל,  יד“ר  של  ודימויים–עצמיים  דימויים 
האוכלוסייה הבוגרת. אחרי הצגת המאפיינים הדמוגרפיים הבסיסיים )התפלגות גילים, מספר 
שנים שחלפו מאז ההגירה ומידע בסיסי על השתלבות כלכלית( וסקירה כוללת של הסיבות 
והזדהות בקרב  זהות  העיקריות להגירה, המחקר עובר לדיון מפורט באמצעי המדידה של 
יד“ר בחברה הישראלית. הוא מצליב בין זהויות קולקטיוויות רוסיות, יהודיות וישראליות 
ובוחן את האופן שבו היד“ר מתמודדים עם כל אחת מהן. הפרק כולל דיון נוסף בהעדפות 
סוציו–דמוגרפיים.  מאפיינים  על–פי  התוצאות  של  ניתוח  מובא  וגם  ולשוניות  תרבותיות 
פרקים 9 ו–10 ערוכים בצורה דומה ומתייחסים ליד“ר בארצות הברית ובגרמניה, בהתאמה. 
יש לציין לטובה כי הממצאים אינם רק מוצגים בנפרד לכל מדינה, אלא נערכת גם השוואה 
בין נתוני המדינות השונות, כפי שמובא בפרק 11. התוצאות מראות שהיד“ר הנסקרים נוטים 
אותו  לייחס  שיש  ממצא  בישראל,  מאשר  הברית  ובארצות  בגרמניה  יותר  דתיים  להיות 
)המדגם נלקח מרשימות שסופקו על–ידי ארגונים דתיים  וראשונה לבחירת המדגם  בראש 
יש  זה  בהקשר  המחברים.  כפי שמציעים  היהדות,  בתפיסות  לניגודים  ולא  מדינות(  באותן 
לחזור ולציין שלעתים המחברים מייחסים משמעויות מרחיקות לכת לממצאים, מבלי להכיר 
באפשרות שהם מושפעים מההטיה הקיימת במדגם שנבחר, הטיה המתייחסת למאפיינים או 

להתנהגויות שהם מנסים להסביר. 
בין היד“ר לאחרים תוך בחינת אינדיקטורים  דן במרחקים החברתיים   12 לבסוף, פרק 
זיקות תרבותיות  חברתיים–כלכליים, כגון קשרי חברות או בחירת שכונת מגורים, כמו גם 
באמצעות  למדי  ומעמיקה  מקיפה  בצורה  נמדדו  האחרונים  הקריטריונים  שני  שונות. 
הפרמטרים הבאים: שיתוף ברגשות )עם ילידי רוסיה ועם ילידי המקום(, מתן שמות )מקומיים 
או של ארץ המוצא(,  )מקומיים  או הקניית ערכים  ילדים  גידול  יישום שיטות  רוסיים(,  או 
בחירת בן–זוג לחיים )מקומי או ממוצא רוסי(. אין ספק שממצאים אלה והערכים ההשוואתיים 
מושפעים  שהם  להוכיח  קשה  יותר  שכן  למעלה,  שנזכרו  מאלו  יותר  משמעותיים  שלהם 
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מה  ההגירה,  מאז  שחלף  הזמן  ומשך  גיל  לפי  מסווגות  המחקר  תוצאות  מוטים.  ממדגמים 
שמספק תובנות חשובות ביחס לדינמיקה של התהליך.

החלק הרביעי של הספר דן בשיח התקשורתי. בעוד שהפרקים הראשונים בו מסווגים 
לפי מדינות )פרק 13 עוסק בישראל, פרק 14 בארצות הברית ופרק 15 בגרמניה(, בפרק 16 
עיתונים  בין  השוואה  תוך  הכתובה  התקשורת  את  בוחנים  המחברים  השוואתי.  דיון  נערך 
ארציים ומקומיים של הזרם המרכזי לבין ערוצי תקשורת שהוקמו בידי המהגרים עצמם, על 
מנת לבדוק כיצד המהגרים והחברה בכלל רואים את כניסתם של יד“ר למדינה. התוצאות 
לסיקור  היד“ר  זכו  שבה  השלוש  מבין  היחידה  המדינה  היא  שישראל  כך  על  מצביעות 
משמעותי בעיתונות הזרם המרכזי, למרות שההתעניינות בנושאים הנוגעים להגירת יד“ר 

הלכה ונחלשה מאז תחילת גל ההגירה הגדול.
החלק החמישי של הספר, הכולל את פרקים 19-17, מסכם את הממצאים המרכזיים של 
המחקר ומקשר ביניהם לבין הדיון התאורטי בדבר הבניה קולקטיווית ויצירתה של פזורת 
יד“ר טרנס–לאומית. פרקים אלה בוחנים ביתר הרחבה את התאקלמותם של היד“ר בישראל, 
בגרמניה ובארה“ב מתוך פרספקטיווה רחבה של מגמות הגירה עולמיות ואוכלוסיות מהגרים 

באופן כללי.
הספר כולל שני נספחים המכסים היבטים שלא מצאו מקום בנרטיב המרכזי, והשאלה 
המתבקשת היא: מדוע לא? לגבי הנספח הראשון, המתאר את חוויותיהם של מהגרים שאינם 
ספציפיות  הן  אלה  מהגרים  של  שהחוויות  היא  בספר  שמוצגת  התשובה  בישראל,  יהודים 
לישראל ולכן אינן בנות השוואה למצב בגרמניה ובארצות הברית. ניתן לחלוק מידית על 
שמקורם  ההלכה  על–פי  היהודים  ההתבוללות,  תופעת  של  היקפה  רקע  על  שכן  זו,  טענה 
המדינות  לשלוש  שהתקבלו  מהמהגרים  מסוים  אחוז  רק  מהווים  לשעבר  בברית–המועצות 
בזכות מוצאם היהודי. לכן, היה חשוב לראות באילו אופנים עמיתיהם הלא יהודים למסע של 
יד“ר היו שונים מהם בשלוש מדינות אלה, וכיצד הדבר היה יכול להשפיע על בנייתה של 

זהות בקרב האחרונים.
 Building a Diaspora: Russian Jews in Israel, Germany and the USA בסך הכול הספר
מהווה תרומה חשובה להבנת היווצרותן של קהילות יד“ר והיטמעותן ביעדים המרכזיים של 
התיישבותם. זהו ניסיון שאפתני לשלב בין שיטות כמותיות ואיכותיות לבין ניתוחי אמצעי 
תקשורת כדי להבין תהליכים אלה לרוחב ולעומק. למרות חסרונותיו הבולטים של מחקר 
זה בתחום איסוף הנתונים הכמותי, ניתן להמליץ עליו כמקור חשוב להפניה ביבליוגרפית 
עבור חוקרי הגירה ותהליכי התבוללות בעקבות תהליכי זהות, כמו גם עבור חוקרים מתחום 

מדעי היהדות. 


