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דבר המנכ"ל

בשנים האחרונות ניכרת התעוררות גוברת של ציבורים שונים בעלי זיקה 
לעם היהודי או לישראל אף שהם אינם יהודים או זכאי חוק השבות. זו 
מגמה מרתקת ובעלת פוטנציאל אסטרטגי לעם היהודי ולמדינת ישראל, 
שכן מדובר בעשרות מיליוני אנשים שיכולים להוות מעגלים של קשר, 

זיקה ותמיכה לעם היהודי ולמדינת ישראל.

את  לחקור  הצורך  את  העלה  לקשר  ורצונן  אלה  קבוצות  של  קיומן 
מדינת  של  להתיחסות  ביחס  אופרטיביות  המלצות  ולגבש  התופעה 
היהודי  העם  של  היחס  לגבי  לחשיבה  ואף  הזו  התופעה  כלפי  ישראל 
בתפוצות לקבוצות אלו. באופן מסורתי, חסרה קטגוריה מובחנת שאליה 
ניתן לשייך אותם, לצד חוק השבות מחד, וחוקי הכניסה לישראל מאידך. 
לכן הקמתי ועדה ציבורית מייעצת שתתבקש לבחון את הנושא באופן 
לקיום  ביחס  העובדתיים  הצדדים  את  הן  ולברר  ראות  ומרחיק  מקיף 
לכל  להיות  הטווח שעשויות  ארוכות  את ההשלכות  והן  אלה  ציבורים 
מדיניות שתגובש בנוגע להם. כמו כן על הועדה לגבש המלצות מדיניות 
ובעם  ישראל  יישומן בממשלת  למשרד התפוצות על מנת שיוביל את 

היהודי.

הועדה:  ולחברי  הועדה  יו"ר  העברי,  אופיר  לד"ר  להודות  רוצה  אני 
וגב'  ידלין  רותם  עו"ד  האוזר,  צבי  עו"ד  איש-שלום,  בנימין  פרופסור 
כך  ועל  שעשו  והיסודית  המעמיקה  העבודה  על  נירנשטיין  פיאמה 
שפיתחו לממשלת ישראל את האפשרות וההזדמנות להובלת מדיניות 

ופעולה אפקטיבית בנושא זה.

והידע  הקשרים  את  לחזק  ולפיתוחו,  הנושא  לקידום  מחוייבים  אנחנו 
על התחום ולהביא אותו לידיעת מעצבי מדיניות בישראל ובעם היהודי 
ומוסדותיו על מנת להביא לעתיד משגשג לעם היהודי ולמדינת ישראל.

בברכה,
דביר כהנא

מנכ"ל משרד התפוצות
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דוח הוועדה הציבורית
המייעצת לבחינת יחסה
של ישראל לציבורים בעולם
בעלי זיקה לעם היהודי

תקציר
במספרים  תקדים  חסרת  לפריחה  עדים  אנו  האחרונים  בעשורים 

היהודי  לעם  זיקה  לייצר  המבקשים  וקבוצות  יחידים  של  ובמגוון 

ולמדינת ישראל. יש בין מבקשי הזיקה כאלה השואפים להצטרף לעם 

היהודי באופן מלא, אך גם רבים המחפשים זיקה מסוג אחר, שבמרכזה 

האהדה והקשר שלהם לעם היהודי ולמדינת ישראל.

הן בממדיה והן באיכותה, זוהי התפתחות חסרת תקדים בתולדות 

העם היהודי.

וכמה אישים שהיו  בן צבי,  הנשיא השני של מדינת ישראל, יצחק 

העשרים  המאה  של  והשישים  החמישים  בשנות  פעלו  עמו,  קשורים 

לחקר וליצירת קשר קבוע עם אחדים מציבורים אלה, אך פעילות זו לא 

השיגה אז תוצאות קבועות ודעכה עם מותו של בן צבי. בעשרות השנים 

האחרונות התאפיינה התייחסות המדינה והמוסדות היהודיים העולמיים 

לנושא זה במקריות ובחוסר שיטתיות. כמה ציבורים המבקשים זיקה 

לעם היהודי זכו להתייחסות ממלכתית חיובית )למשל בני ה"פלשמורה" 

צאצאי יהודי אתיופיה שהתנצרו(, ואילו ציבורים אחרים זכו עד היום 

להתעלמות ממלכתית גמורה )למשל קבוצות צאצאי האנוסים( - זאת 

ללא כל מדיניות ברורה או יד מכוונת.
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ארגונים  ולישראל  היהודי  לעם  זיקה  מבקשי  בקרב  פעילים  כיום 

ואישים מעטים, מישראל ומחוצה לה, המנסים לגשר במעט על הפער 

שבין ציבורים אלה למוסדות היהודיים והישראליים. אין מידע רב, אמין 

בנושאים  העוסקים  וארגונים  חוקרים  בקרב  גם  זה,  בתחום  ומבוסס, 

אלה שנים רבות, וברור כי נדרשת הרחבה ניכרת של המחקר ואיסוף 

הידע.

ונציגים  הוועדה למדה את תמונת המצב, שמעה חוקרים, ארגונים 

כתובים שונים, שבכולם  חומרים  קיבלה  וכן  זיקה,  בעלי  ציבורים  של 

של  והמסקנות  הממצאים  עיקר  ואלה  הדוח.  בחיבור  שימוש  נעשה 

הוועדה:

נחשבים  היהודי שאינם  והעם  לישראל  הזיקה  בעלי  הציבורים  -מעגלי 

יהודים או זכאי שבות, הם משמעותיים ויציבים.

-התופעה היא חיובית ביסודה ויכולה להיות נכס משמעותי לישראל 

ולעם היהודי, אף שלא חסרים גם אתגרים וקשיים.

-זהו נושא חשוב מאוד למדינה ולעם היהודי, מכמה וכמה בחינות, 

ועל ישראל לקבוע מדיניות ברורה כלפיו.

לחקור  שיוכלו  מערכות  בהקמת  ממשי  צורך  שיש  מצאה  -הוועדה 

ולאסוף מידע בנושאים הללו, וכן ליצור ולנהל קשר עם קבוצות שונות 

בעלות זיקה לישראל ולעם היהודי. 

יקים בתוכו מערכת שתהיה  -הוועדה ממליצה כי משרד התפוצות 

האחראית לנושא הציבורים בעלי הזיקה לעם היהודי. המערכת תעסוק 
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בין היתר במחקר, באיסוף ובריכוז המידע הנוגע לציבורים אלה, ביצירה 

וטיפוח של קשר קבוע עם קהילות אלה, ובמתן מענה מתאים לפניות 

והן מצד ארגונים  ושאלות בנושאים אלה הן מצד גורמים ממשלתיים 

ויחידים. 

-הוועדה ממליצה כי המשרד יפעל לאימוץ מדיניותו בתחום זה על 

ידי ממשלת ישראל.
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רקע
ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ועל כן יחסיה עם העם 

קיומה  שנות  רוב  ומטרותיה. משך  מרכזי מערכיה  הם חלק  היהודי 

של המדינה התנהלו יחסיה עם העם היהודי, שברובו הגדול התגורר 

מחוץ לגבולותיה, במסלולים ברורים וקבועים למדי: רוב יהודי העולם 

היו מאורגנים בקהילות או בארגונים מוכרים, וגם אלה שלא )למשל 

התארגנות  שבהן  הקומוניסטי,  הגוש  במדינות  שהתגוררו  היהודים 

וזוהו  כיהודים  עצמם  את  זיהו  אסורה(,  או  מוגבלת  הייתה  יהודית 

ככאלה באופן ברור על ידי הסביבה. בכל התקופות היו גם תופעות 

אחרות,  של מי שיצאו מן העם היהודי מרצון או מכורח, וגם מי שרצו 

להצטרף אליו – אך עד לפני כשני עשורים לערך הן היו בעיקרו של 

דבר שוליות וזניחות, הן מספרית והן מהותית.

לשנות  התפתחויות  של  שורה  החלה  האחרונים  העשורים  בשני 

מצב זה מיסודו. התפתחות ראשונה במעלה היא ההצלחה העצומה 

של הקיבוץ היהודי בישראל, אשר לפני מאה שנה מנה פחות מאחוז 

אחד מיהודי העולם ובקום המדינה כחמישה אחוזים בלבד, וכיום הוא 

כבר הגדול בעולם ובשנים הבאות ימנה גם את הרוב המוחלט של 

העם היהודי. בצד הצלחה זו של היהודים בישראל, יודעות כמעט כל 

הקהילות היהודיות האחרות בעולם שקיעה דמוגרפית מואצת, שהיא 

גם מספרית וגם מהותית )מאזן ילודה שלילי, הזדקנות מואצת(, אשר 
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מביאה קהילות רבות אל משבר חמור ובחלק מהקטנות בהן אף אל 

של  מתמדת  עלייה  לידי  מביאים  הללו  התהליכים  התחסלות.  סף 

ולערעור  גיסא,  ישראל בהרכב הזהות היהודית מחד  משקל מדינת 

גובר של הקהילות המסורתיות מאידך גיסא. שני תהליכים אלה יחדיו 

את  ועושים  וישראל,  העולם  יהדות  ביחסי  הדרגתי  מהפך  יוצרים 

האחרונה למרכז העולם היהודי ולאחראית לגורלו. 

בד בד עם התהליכים הדמוגרפיים והתרבותיים שתוארו, וכתוצר 

ישיר מהיחלשות הקהילות היהודיות המסורתיות בעולם, מיטשטשים 

תופעות  להן  מחוץ  ומתגבשות  הקהילות,  גבולות  ניכרת  במידה 

חדשות. תופעות שבעבר התקיימו אך היו בטלות בשישים מהבחינה 

המספרית, מקיפות כיום עשרות ואף מאות אלפים: אנשים שנטשו זה 

מכבר כל מסגרת קהילתית יהודיות ולעתים אפילו אימצו אורח חיים 

המנוגד לעקרונותיה, אך ללא ניתוק רשמי ומובהק של זיקתם לעם 

היהודי )למשל על ידי המרת דת(, ונותרים ביחסי זיקה בלתי מוגדרים 

לעם היהודי. כלומר, אנשים ממוצא יהודי, אשר נטשו מזמן כל סממן 

של חיים יהודיים ולעתים קרובות אף נישאו ללא יהודים, ועם זאת הם 

או צאצאיהם )ולעתים אפילו חלק מבני זוגם הלא-יהודיים( מביעים 

מידה של קשר והזדהות עם העם היהודי ועם רעיונותיו. תופעה זו 

התנצרות  שהתנצרו  יהודים  צאצאי  בקרב  אפילו  באחרונה  ניכרת 

אם  כנוצרים,  אם  היהודי,  העם  עם  קשר  לקיים  ומבקשים  מלאה, 

ניתן להביא  כך למשל,  היהודי.  לחיק העם  ואם כשבים  כחסרי דת 

כדוגמאות שהתפרסמו בפומבי את נישואי צ'לסי קלינטון )ביתם של 
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הילרי וביל קלינטון( ליהודי בטקס שבו שימשו יחד רב וכומר נוצרי, 

או נישואיה של לורן בוש )נכדתו של הנשיא ג'ורג' ה. בוש( ליהודי 

בטקס שערך רב אך מבלי שהכלה תתגייר. דוגמה מסוג אחר היא של 

לורן פביוס, שר החוץ )ולשעבר ראש הממשלה( של צרפת, אשר שני 

מזהה  והוא  העולם השנייה,  לאחר מלחמת  היהודים התנצרו  הוריו 

עצמו ציבורית עם המורשת היהודית שלו )אף שפביוס הוא יהודי על 

פי ההלכה, הוא אינו זכאי שבות, כמי שהוריו המירו את דתם(. 

מדינת ישראל תורמת גם היא להתפתחויות אלה, באמצעות חוקיה 

וההלכות המשפטיות הנהוגות בה. חוק השבות כפי שהוא מתפרש 

מרכיבים  של  יציבה  בלתי  תרכובת  שהיא  זכאות  הגדרת  יצר  כיום 

הלכתיים ואחרים. הנוהג המשפטי כיום בישראל מכיר כזכאי שבות 

קרובי  שהם  מי  או  אמם,  מצד  יהודי  מוצא  להראות  שיכולים  מי 

משפחה של יהודי עד דור שלישי )אף אם הם עצמם אינם יהודים( 

– כל זאת בתנאי שהיהודי המדובר )מצד האב או האם(, לא המיר 

ניתנת זכאות שבות  זו מייצרת מצב שבו  את דתו לאחרת. הגדרה 

למי שאינם יהודים כלל ולא רואים את עצמם יהודים )למשל בת זוג 

של אדם שהוא בן לאב יהודי(, ומצד שני נשללת זכאות זו ממי שהם 

יהודים מלאים על פי ההלכה )למשל ילד לזוג יהודים שהתנצרו, הוא 

יהודי מלא על פי ההלכה אך אינו זכאי שבות בישראל(.

העשורים  בשני  ישראל  ממשלות  יצרו  לנושא  נוספת  מורכבות 

האחרונים, כאשר יצרו מסלול שניתן לכנותו "עלייה לצורך גיור". מתוך 
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רצון חיובי למצוא דרך לאפשר את בואם לארץ של ציבורים בעלי זיקה 

מובהקת לעם היהודי שאינם זכאי שבות אך מנהלים אורח חיים יהודי 

מלא לאורך שנים ארוכות, דוגמת קהילת ה"פלשמורה" של צאצאי 

מצפון  המנשה"  "בני  קהילת  ודוגמת  שהתנצרו,  אתיופים  יהודים 

מזרח הודו - שאנשיה טוענים לצאצאות משבט המנשה המקראי - 

אפשרו כמה החלטות ממשלה להביא קבוצות מקרב ציבורים אלה 

לישראל ולהעביר אותן כאן תהליך גיור מלא שבעקבותיו הם הפכו 

לעולים. התוצאה היא שנולד מנגנון המאפשר בעיקרון להביא לארץ 

ציבורים בעלי זיקה לעם היהודי שאינם זכאי שבות, ולהפוך אותם 

כאן לזכאי שבות. עד היום נעשו עשרות אלפי אנשים ליהודים זכאי 

שבות במסגרת מנגנון זה - אך זהו מנגנון המופעל אך ורק בהחלטות 

לקבוצות  זמין  ואינו  מסוימות,  קבוצות  כלפי  נקודתיות,  ממשלה 

דומות אחרות.

צאצאי יהודי אתיופיה שהתנצרו, המכונים "פלשמורה", במתחם הסוכנות היהודית בעיר 
גונדר, מחוז גונדר, אתיופיה 2013 )צילום: אופיר העברי(
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מצב  של  המעשיות  ההשלכות  עשורים  כמה  לפני  עד  כאמור, 

העניינים הזה נראו שוליות מהבחינה העקרונית והמספרית גם יחד. 

לכל  אנשים  אלפי  מאות  מקיפה  שכבר  בתופעה  מדובר  כיום  אך 

הפחות, ולא ירחק היום עד שיהיה מדובר במיליונים רבים. כבר היום 

ניתן להצביע על כמה מיליוני אנשים אשר מהבחינה הפורמלית הם 

זכאי שבות, אך הם אינם בשום צורה חלק מקהילה יהודית, ולעתים 

אף אינם רואים את עצמם יהודים. יחד עם זאת, ישנם מאות אלפים 

או לפחות צאצאי  יהודים  רואים עצמם  בני אדם, אשר  מיליוני  עד 

מאפיינים  בעלות  קהילתיות  במסגרות  פעילים  אף  וחלקם  יהודים, 

זיקה  קשרי  יש  אלה  לקבוצות  שבות.  זכאי  אינם  הם  אך  יהודיים, 

המקרים  ברוב  עומדים  שאינם  אף  ולישראל,  היהודי  לעם  שונים 

במסגרת ההגדרות המסורתיות של העם היהודי.

התמונה נעשית מורכבת עוד יותר כאשר מצרפים אליה התפתחות 

נוספת ומפתיעה מהשנים האחרונות: מעגלים חדשים גדלים והולכים 

של בני אדם מרגישים זיקה לעם היהודי. זוהי תופעה שכמעט לא 

והסכנות  הרדיפות  בשל  ישראל,  מדינת  הקמת  עד  קיימת  הייתה 

שהתלוו, כמעט בכל מדינות העולם, לזיקה אל העם היהודי. הקמת 

המדינה היהודית העצמאית התחילה את השינוי, עם גילוי קהילות 

ולמדינת  היהודי  לעם  זיקה  מוצהר  באופן  ויחידים שביקשו  קטנות 

ובראשן  התפתחויות,  כמה  האחרונים  העשורים  בשני  אך  ישראל. 

ובפרטיות  בחופשיות  מידע  זרימת  שאפשרה  הטכנולוגית,  היכולת 

אל ביתו של כל אדם המחובר למרשתת )אינטרנט(, והאיצה האצה 



17

דוח הוועדה הציבורית
המייעצת לבחינת יחסה
של ישראל לציבורים בעולם
בעלי זיקה לעם היהודי

עצומה את התופעה הן מהבחינה הכמותית והן מהבחינה האיכותית.

הקהילות  למעגל  מחוץ  נמצאו  המדינה  קום  שעד  הקבוצות  בין 

היהודיות המוכרות, והצטרפו אליו מאז, אולי הדוגמה הבולטת ביותר 

היא זו של יהדות אתיופיה כולה, הן קהילת היהודים "ביתא ישראל", 

אשר הוכרה כחלק מעם היהודי ועלתה רובה ככולה לישראל בשנות 

ה-80' של המאה הקודמת, והן המתנצרים מצאצאי יהודי אתיופיה 

)פלשמורה(, אשר מאז שנות ה-90' הובאו עשרות אלפים מהם לארץ 

בתהליך המבוסס על החלטות ממשלה מיוחדות. קבוצה קטנה יותר 

בנוסף  אשר  המנשה",  "בני  קהילת  מהווה  היא  גם  משמעותית  אך 

בהתאם  בה  והתגיירו  לארץ  באו  שכבר  מבניה  אלפים  לכשלושת 

להחלטות ממשלה מיוחדות, מונה עוד כשבעת אלפים מבני הקהילה 

שעדיין ממתינים בהודו לעלייה.

קבוצה מקהילת "בני מנשה" מהודו, מגיעה לארץ להשלמת מתווה גיור ועלייה שנקבע 
בהחלטת ממשלה, נמל תעופה בן-גוריון, 2014 )צילום: אופיר העברי(
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ישנן תופעות דומות במדינות אחרות שאינן קשורות בהכרח לרצון 

בעולם,  קהילה  בכל  ביהדות  הכרה  שכמובן,  )אף  לישראל  לעלות 

טומנת בחובה אפשרות עתידית לעלות לישראל(. הדוגמה הבולטת 

ביותר היא של "אנוסי בלמונטה", קבוצת משפחות שעברו ניצור כפוי 

בפורטוגל לפני כחמש מאות שנים, ושימרו קיום יהודי נסתר ומנותק 

מהעולם היהודי במשך מאות שנים עד שנוצר מחדש קשר עם העולם 

היהודי בשנת 1917. בהדרגה חזרו כ-35 משפחות מהקהילה )המונות 

יחד כ-200 אנשים( לזהות יהודית גלויה, ובשנת 1992 אף קיבלו הכרה 

היא  אחרת  דוגמה  לישראל.  הראשית  מהרבנות  ביהדותם  רשמית 

בכפייה  שנוצרו  יהודים  צאצאי  מיורקה,  באי  האנוסים  בני  קהילת 

אשר עוינות ומנהגים מקומיים שמרו על זהותם הנפרדת כ"שואטס" 

היהודים  צאצאי  הכולל של  עד המאה העשרים. מספרם  )חזירים( 

מצויים  מתוכם  מאות  וכיום  היותר,  לכל  איש  אלף  בעשרים  מוערך 

בשלב זה או אחר של חזרה ליהדות, ואף קיבלו מהרבנות הראשית 

בישראל ומגורמים רבניים אחרים הכרה במוצאם היהודי, אשר מזכה 

אותם בעיקרון לטקס השבה ליהדות )ולא גיור(. 

גדולים  קהלים  יש  זה  מסוג  ומתועדות  מגובשות  קבוצות  לצד 

בשני  אשר  אלפים  מאות  לפחות  העדויות  כל  לפי  המונים  בהרבה 

העשורים האחרונים היו פעילים באופן כזה או אחר, שמוצאם היהודי 

נמצא בתהליך בירור פנימי בקבוצות או בעמותות.  לעתים בהמשך 

לכך נעשה ניסיון ליצירת זיקה עם העם היהודי ועם ישראל. מדובר 

הקבוצה  מזה.  זה  שונים  וקהלים  תופעות  של  מאוד  רחבה  בקשת 



19

דוח הוועדה הציבורית
המייעצת לבחינת יחסה
של ישראל לציבורים בעולם
בעלי זיקה לעם היהודי

ובדרום- הלטינית  באמריקה  אנוסים  צאצאי  היא  ביותר  הגדולה 

צרפת  פורטוגל,  ספרד,  )בעיקר  אירופה  בדרום  וגם  ארה"ב,  מערב 

יהודים  צאצאי   - "אדומים"  אנוסים  צאצאי  גם  ישנם  אך  ואיטליה(, 

זהותם  את  הסתירו  העשרים  המאה  שבמהלך  אירופה  במזרח 

)בחלק  הקומוניסטי  המשטר  מפחד  ומנכדיהם  מילדיהם  היהודית 

נפילת  והחלו לחזור אליה רק עם  מהמקרים בלי להמיר את דתם( 

הגוש הקומוניסטי לפני כ-25 שנים. תופעה נוספת שחשיבות גוברת 

שבות,  זכאי  שאינם  וארה"ב  באירופה  יהודים  צאצאי  היא  והולכת 

אם משום שהם צאצאי יהודים מצד האב יותר מארבעה דורות )נין 

ליהודי מצד אביו(, או אחד מבני המשפחה התנצר ולכן הצאצאים 

אנשים  אלפי  מאות  היום  יש  כי  להעריך  ניתן  שבות.  זכאות  איבדו 

במעמד זה. סוג אחר של קבוצות הן אלה הטוענות למוצא רחוק יותר 

מהעם היהודי, כמו הלמבה בדרום אפריקה והאיגבו )איבו( בניגריה, 

וקבוצות נוספות בהודו ובדרום אסיה. לצד זיקה המבוססת בטענה 

למוצא יהודי, מתרחבת התופעה של שאיפה לזיקה ואף התייהדות 

קטנות  קהילות  כמה  בלבד.  ורוחנית  רעיונית  קרבה  על  המבוססת 

אימצו  שבסופו  רעיוני,  גיבוש  תהליך  בהצלחה  עברו  כבר  בעולם 

אורח חיים יהודי ולבסוף התגיירו והוכרו על ידי מדינת ישראל ואף 

עלו לארץ. בין הקבוצות ממין זה ניתן לציין למשל את קהילת סן-

בדרום  והתגבשה  אנשים  עשרות  כמה  בשיאה  שמנתה  ניקדנדרו 

ברובה  ועלתה  העשרים,  המאה  של  הראשונה  במחצית  איטליה 

לישראל שנים ספורות לאחר קום המדינה; או קהילת "בני משה" של 

אוכלוסייה ילידית מפרו, אשר התגבשו כקהילת מתגיירים במחצית 
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ככולה  רובה  עלתה  מלא  גיור  ולאחר  העשרים  המאה  של  השנייה 

לישראל בכמה גלים מאז שנות ה-90', ובני הקהילה בישראל מונים 

היום כמה מאות. יש כיום קבוצות רבות המונות בוודאי עשרות אלפי 

אנשים, דוגמת האבוידיה באוגנדה, המבקשות לעבור תהליך דומה. 

העולם  מרחבי  אנשים  והולכות של  גדלות  לכמויות  בנוסף  זאת  כל 

רבים  הם  אלה  לתהליכים  המניעים  כיחידים.  להתגייר  המבקשים 

ויכולים לנוע בקשת רחבה, החל בחיפוש זהות או מסע  ומורכבים, 

רוחני וכלה ברעיונות שמקורם בתנועות "העידן החדש" אשר פורחות 

לחקירה  אקלקטיות  בגישות  ועוסקות  האחרונים  בעשורים  במערב 

רוחנית ובאורח חיים אלטרנטיבי. 

העם  בתולדות  תקדים  חסרת  בתופעה  מדובר  להדגיש,  יש 

היהודי באלפיים השנים האחרונות, מהבחינה הכמותית והאיכותית 

לגיור  מעטות  הפניות  הידוע  ככל  היו  בשנים  מאות  לאורך  יחד.  גם 

העשרים,  המאה  במהלך  כשהתרבו  וגם  היהודי,  העולם  רחבי  בכל 

הייתה  לא  יהודי.  זוג  בן  ברצון של אדם לשאת  ברובן קשורות  היו 

מאז  גדולים  בממדים  היהודי  לעם  וקהילות  יחידים  של  הצטרפות 

תקופת בית שני. כיום מתקבלות בבית הדין הרבני בישראל בכל שנה 

כ-6,000 בקשות חדשות לגיור, וזאת בצד אלפי בקשות דומות ברחבי 

אורתודוקסיים,  לגיורים  לבקשות  מתייחסים  אלה  מספרים  העולם. 

ולכן ניתן להעריך כי בקצב הנוכחי מבקשים בכל עשור להצטרף לעם 

היהודי יותר מ-100,000 איש – והנתונים הם במגמת עלייה מתמדת. 

ניתן להעריך שמאחורי כל בקשה כזו לגיור עומדים כעשרה אנשים 
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אשר מסיבות שונות אינם מנסים להתגייר באופן פעיל )בשל נסיבות 

ולערכים  לתפישות  שותפים  הם  אך  למשל(,  כלכליות  או  אישיות 

אנשים  מיליוני  של  מאגר  יש  כלומר,  כזו.  פעולה  בבסיס  העומדים 

ורק  היהודי,  לעם  זיקה פעילה  ליצור  המבקשים בשנים האחרונות 

חלקם הקטן מבקשים להתגייר ולעלות לארץ.
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סקירה היסטורית
העת העתיקה – חורבן והתחדשות

זיקה  בעלי  וקהילות  שציבורים  תבהיר  זו  היסטורית  סקירה 

ניכרים  והיקפים  עמוקים  שורשים  בעלת  תופעה  הם  ישראל  לעם 

וקווי  התייחסות  מסגרת  בהצגת  נסתפק  זו  בסקירה  בתולדותינו. 

מתאר כלליים לתופעה.

כבר במקרא ניתן למצוא דמויות או ציבורים שטענו לזיקה לעם 

בסיפורי  זו.  לסוגיה  מקראת  תודעה  על  המעידה  תופעה  היהודי, 

בלתי  זיקה  המייצגות  שונות  בדמויות  נתקלים  אנו  האומה  אבות 

אשר  אברהם  של  ביתו  אנשי  דוגמת  ולתולדותיה,  לאומה  שלמה 

ילדי האבות שלא השתייכו לשושלת העיקרית שתהפוך  נימולו, או 

ילדי אברהם מקטורה או צאצאי עשו בן  לבני ישראל, כגון צאצאי 

יצחק, שלפי המקרא יהפכו בחלקם לעמי מדיין ואדום. לאלה הייתה 

זיקה חזקה לעם ישראל, אף שלא השתייכו אליו בתקופה המקראית. 

דמויות אחרות הסתפחו לישראל. כזו היא אם שושלת בית דוד, רות 

המואבייה, שבחרה תוך סיכון אישי מובהק לדבוק בחמותה הערירית 

נעמי ובזהותה הישראלית, במילותיה הנודעות שהפכו סמל מובהק 

רות,  )מגילת  ואלוהיך אלוהי"  "עמך עמי  ישראל:  להצטרפות לעם 

א' 17(. דמויות נוספות הן למשל חירם ממטה נפתלי, חרש-נחושת 
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רב כישרון, שמלך צור שלח לסייע לשלמה המלך  בבניית המקדש, 

והמקרא מוצא לנכון לציין במפורש ופעמיים את ייחוסו כבן לאב צורי 

ולאם משבט דן )מלכים-א, ז' 14-13, דברי-הימים-ב, ב' 13-2), או בן 

האישה הישראלית מיוצאי מצרים, שנאמר עליו בפירוש שאביו היה 

איש מצרי )ויקרא כ"ד 10(.

אשר  שלמות,  קבוצות  גם  היו  יחידים,  של  אלה  לדמויות  בנוסף 

ניתן להבין מהמקרא שהיו בעלות זיקה ובסופו של דבר אף הסתפחו 

לישראל. למשל בני הקיני, שבט נוודים שהשתייך לעם מדיין, ניהלו 

משה  חותן  מיתרו  החל  ישראל,  עם  קרובים  יחסים  הדורות  לאורך 

)ואולי גם כלב בן יפונה הקנזי(, דרך האזהרה-מראש ששולח שאול 

ישראל  של  הצפויה  מלחמתו  מאזור  להתרחק  הקיני  לשבט  המלך 

דתית  לקבוצה  שהופכים  הקיני  רכב  בן  יהונדב  לבני  ועד  בעמלק, 

קנאית לאלוהי ישראל בשם רכבים, אשר סופה שהיא מסתפחת אל 

גם  יש לפרש ככל הנראה  דומה  ישראל הלכה למעשה. באופן  עם 

את התיאור שלפיו בצאת ישראל ממצרים "ְוגַם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָתּם" 

)שמות י"ב 38(, שהסתפח באופן כזה או אחר לעם ישראל והפך חלק 

ממנו. לא ברור אם הכוונה במונח זה לקבוצת צאצאים של ישראלים 

שנתערבבו בבני עמים אחרים, או לציבור של בני תערובת מעמים 

שונים שלא היו צאצאי ישראלים כלל.

"פנימה",  להגדירה  שניתן  תנועה  על  מדובר  הללו  המקרים  בכל 

בבד  בד  אך  ישראל.  לעם  מלאה  הצטרפות  אף  או  זיקה  לעבר 
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הייתה תמיד גם תנועה הפוכה, "החוצה", שבה חלה התרחקות ואף 

התנתקות מישראל. באופן טבעי, התנועה "החוצה" תמיד החריפה 

בתקופות שאחרי חורבן מדיני או רוחני, כאשר הזיקה לעם ישראל 

הבולטת  המקראית  הדוגמה  רבים.  עבור  מנשוא  כבד  לנטל  הפכה 

ביותר היא כמובן של "עשרת השבטים", בני ממלכת ישראל הצפונית, 

"ָלכַד  לפנה״ס   722 בשנת  ממלכתם  חרבה  שכאשר  נאמר  שעליהם 

ֶמֶלְך-אַּׁשּור ֶאת-ֹשְׁמרֹון וֶַיֶּגל ֶאת-ִיְשָׂרֵאל אַּׁשּוָרה וַֹיֶּשׁב אֹוָתם בְַּחלַח 

ּוְבָחבֹור ְנהַר ּגֹוָזן ְוָעֵרי ָמָדי" )מלכים ב' י"ז 6(. עד מהרה אבד הקשר 

ההיסטוריה  בימת  מעל  נעלמו  והם  הללו,  הגולים  עם  היהודים  של 

כחלק פעיל מעם ישראל. יחד עם זאת, גלות השבטים, היעלמותם 

והתקווה לכך שלפחות חלק מבניהם ישובו בבוא היום לחיק האומה, 

היו למרכיב מרכזי בסיפור היהודי זה 2500 שנה – ובהמשך מחקר 

זה תהיה גם התייחסות לקבוצות הטוענות כיום שהן מצאצאי עשרת 

השבטים שהוגלו ומצויות במקומות שונים כמו אפריקה, אפגניסטן, 
סין, הודו ויפן. 1

שני  הפרק  על  מעלה  הצפונית  הממלכה  שבטי  גלות  פרשת 

שימור  אחד,  מצד  בעקבותיה:  שאירעו  נוספים  חשובים  תהליכים 

באופן חלקי, אצל שארית הפלטה שלא  לפחות  הישראלית  הזהות 

גלתה ונשארה בארץ; ומצד אחר אימוץ רעיונות ואף זהות ישראליים 

אצל חלק מהמהגרים החדשים שנכנסו לארץ והתיישבו בה במקום 

הישראלים שגורשו.
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כפי שהיה נהוג בעידן העתיק, ומתרחש לעתים גם בימינו, מלחמות 

כרוכות גם בתזוזות אוכלוסייה, לפעמים מכוונות ולפעמים מקריות 

)כמו חילופי האוכלוסין בין טורקיה ויוון אחרי מלחמה"ע הראשונה, או 

בעיית הפליטים מאזורי המלחמה בסוריה כיום(. האימפריה האשורית 

להן  אוכלוסיות שהתנגדו  להגלות מארצן  נהגו  גם הבבלית  ואחריה 

של  החברתית  הצמרת  אנשי  בעיקר  היו  שהוגלו  מי  אך  בעיקשות. 

השאירו  הנידחים  האזורים  תושבי  ואת  האיכרים  את  כי  הממלכה, 

לאימפריה.  מסים  וישלמו  גידולים  שיצמיחו  עובדות  כידיים  בשטח 

כך, גם בשטחי ממלכת ישראל שנחרבה נותרה אוכלוסייה ישראלית 

מדלת העם. הציפייה האשורית, הסבירה בהחלט, הייתה שבהיעדר 

הנהגה פוליטית ורוחנית, וללא יכולת לקיים חיי רוח וחומר נבדלים, 

תתבולל עד מהרה שארית ישראל דלה זו ותיבלע בקרב האוכלוסיות 

החזקות שסביבה. תחזית זו בוודאי התגשמה בקרב חלק מהנותרים, 

גם שני תהליכי  ישראל הצפונית  אך בפועל התרחשו אצל שארית 

המשכיות של הזהות הישראלית. התהליך הראשון היה של דבקות 

בזהות הישראלית אצל חלק מהשארית שנותרה בשטחי הממלכה 

הצפונית, דבקות שהמקרא אף מתאר כאחד השיאים של הסיפור 

הישראלי כולו: זמן לא רב לאחר חורבן הממלכה הצפונית, מלך יהודה 

האשורית,  המתקפה  את  )בקושי(  שרדו  וממלכתו  שהוא  חזקיהו, 

מחליט לבצע תיקונים רוחניים ופולחניים, שבמרכזם הקרבת קורבן 

פסח גדול במיוחד בבית המקדש, ומועד החג אף נדחה בחודש, כדי 

שמלך  לאחר  לירושלים.  להגיע  האפשר  ככל  גדול  לציבור  לאפשר 

שארית  את  להזמין  הצפון  שבטי  לנחלות  שליחים  שולח  יהודה 
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ישראל להשתתף בפסח הזה, מגיבים חלק מהנותרים בבוז ודוחים 

אפרים,  אשר,  שבטי  שארית  מקרב  אחרים  לעומתם  ההצעה.  את 

מנשה, זבולון ויששכר, דווקא נענים להזמנה ובאים לירושלים לחגוג 

זה  מאורע  יהודה.  מבני  אחיהם  עם  יחד  השני  בחודש  הפסח  את 

מתואר כפסח כלל-ישראלי ראשון מאז נחלקה הממלכה המאוחדת 

לאחר ימי שלמה, לממלכות יהודה וישראל, והאירוע מובא במקרא 

כשיא רוחני ומוסרי בתולדות האומה:  "ִּכי ִמיֵמי ְׁשלֹמֹה ֶבן-ָּדִויד, ֶמֶלְך 

ִיְׂשָרֵאל, לֹא ָכזֹאת, ִּבירּוָׁשלים" )דברי הימים ב, ל' 26(. לנוכח תיאור 

זה סביר להניח כי לפחות חלק מאוכלוסיית שארית ישראל הצפונית 

זהות  של  אחרת  או  כזאת  בדרגה  זמן  לאורך  להתקיים  הוסיף  

ישראלית, והתבסס על ממלכת יהודה כמרכזו התרבותי והרוחני. אך 

וחמישים שנים  והמקדש, כמאה  יהודה  חורבן ממלכת  אפילו אחרי 

שלא  ברור  לבבל,  יהודה  ממלכת  צמרת  של  והגלות  יותר,  מאוחר 

כל היהודים עזבו את הארץ, והמקרא מתאר במפורש "עם הנשאר 

בארץ יהודה" )מלכים ב, כ"ה(. שארית ישראל בצפון הארץ ושארית 

היהודי,  העם  של  המרכזי  לזרם  מחוץ  ששרדו  אף  בדרומה,  יהודה 

שמרו לפחות בחלקם על זהות ישראלית ברורה, כך שהיוו תשתית 

והן  ביהודה  הן  ישראל  נוכחות עם  משמעותית לשיקום המהיר של 

זרובבל,  עם  כבר  שתחילתה   – ציון  שיבת  בתקופת  הארץ,  בצפון 

כארבעים שנה בלבד לאחר חורבן המקדש.

בד בבד עם הישרדות חלק משארית הפלטה הישראלית בארץ, 

הביאו  שהאשורים  זרה  אוכלוסייה  בתכלית;  שונה  תהליך  גם  חל 
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לארץ כדי שתיקח את מקומם של הישראלים שהוגלו, והגיעה לפי 

המקרא מחבלי בבל, חמת, ספרוים, ערווה וכות )ומשם זה האחרון 

צפוי  בלתי  באופן  הגיבה  "כותים"(,  בכינוי  כולם  במקרא  מזוהים 

במקום  הישראלית:  האמונה  ואל  הפלטה  שארית  אל  כשנחשפה 

לבולל את שארית ישראל ולגרום למחיקתה, אימצו רבים ממהגרים 

אלה בהדרגה את האמונה הישראלית. אותם מהגרים שהתמזגו ודאי 

ממלך  וביקשו  פנו  אף  שבמקום,  ישראל  משארית  חלקים  עם  גם 

אשור שישלח אליהם כהן ישראלי מבין גולי אשור, כדי שילמד אותם 

את דת ישראל. כך קרה שאוכלוסיית מהגרים זו, אשר מרכזה היה 

בשומרון )ומכאן כינויים עד היום, "שומרונים"( אימצה לעצמה גרסה 

של דת ישראל, קרוב לוודאי בעיקרו של דבר ההלכה שהייתה נהוגה 

אצל כוהני הממלכה הצפונית לפני החורבן – התבססות על חמשת 

)הנביאים  שאחריה  המקרא  ספרי  קבלת  ללא  בלבד,  תורה  חומשי 

מקום  וקביעת  והתלמוד;  המשנה  גם  יותר  מאוחר  או  והכתובים(, 

מילאו  הצפונית  הממלכה  שבימי  )תפקיד  גריזים  בהר  המקדש 

השומרונים  בירושלים.  במקום  ובדן(  בשילה  הישראלים  המקדשים 

התגבשו לקבוצה שפיתחה יחסי קרבה מורכבים כלפי עם ישראל, 

לעיתים בברית ולעתים בעוינות, והמשיכו להתקיים בארץ עד היום 

אחת  מורחבת  בעצם משפחה  מאות,  כמה  עתה  נותרו  הם   – הזה 

שבמרכזה צאצאי אותו הכהן הישראלי שנשלח להנהיג את הכותים. 
2

תופעה מקבילה לאימוץ אמונת ישראל על ידי הנוכרים שהתיישבו 

בשומרון, אירעה גם באזור הרי דרום יהודה וצפון הנגב, שהתרוקנו 



28

בחלקם מיהודים בעקבות הכיבוש והחורבן שגרם נבוכדנצר הבבלי, 

והתיישבו במה  לירדן  בני אדום שבאו ממזרח  ונדדו  נכנסו  ואליהם 

יהודה. בהדרגה, בתהליך דומה למה שאירע בשומרון,  שהיה דרום 

רבים  עליהם  קיבלו  בארץ,  שנמצאה  יהודה  שארית  ובהשפעת 

יותר, בימי  מהאדומים האלה גרסה כלשהי של דת ישראל. מאוחר 

עצמאית,  יהודה  ממלכת  מחדש  התקיימה  כאשר  חשמונאי,  בית 

השתלטה זו גם על האדומים, ונכפה עליהם גיור כללי שככל הידוע 

התקבל ללא התנגדות של ממש. המשפחה הבולטת מבין האדומים 

משרתים  תחילה  הפכו  שבניה  אנטיפטרוס,  בית  הייתה  שהתגיירו 

בכירים ובני ברית קרובים של החשמונאים, ומאוחר יותר ניצלו את 

לנו  הידוע  כל  יהודה.  על  עצמם  את  להמליך  כדי  הרומאים  עליית 

מצביע על כך שאדומים מגוירים אלה ראו את עצמם חלק מלא מעם 

ישראל. בן השושלת, הורדוס, שהיה למלך יהודה בחסות הרומאים, 

בית  ואת  ירושלים  את  אדירים  בנייה  במפעלי  שהביא  זה  גם  היה 

המקדש השני לשיא תפארתם. נכדו, הורדוס אגריפס, שמלך גם הוא 

על חלקים ניכרים מממלכת יהודה, נחשד שיזם מרד ברומאים, והיה 

אהוב על נתיניו היהודים ואף זכה ליחס חיובי של חז"ל. אלה מספרים 

ל"א:  דברים  בספר  כמצווה  בתורה  בפומבי  המלך  קרא  שבסוכות 

"אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים וכשהגיע 

)דברים יז( ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות אמרו 

לו אל תתירא אגריפס אחינו אתה אחינו אתה" )מסכת סוטה, ז, 8(.
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מאוחר יותר, ככל שהאוכלוסייה היהודית באימפריה הרומית הלכה 

בלטה  המספרית,  מהבחינה  והן  הרוחנית  מהבחינה  הן  והתעצמה 

הבולטים  עם  המסורת  ולפי  יחידים,  גיור  של  רחבת-היקף  תופעה 

רוחניות  דמויות  היתר  בין  למנות  ניתן  וצאצאיהם  אלה  שבגרים 

אונקלוס  מאיר,  ורבי  עקיבא  רבי  ואבטליון,  שמעיה  כגון:  מרכזיות, 

)מתרגם המקרא לארמית(, לצד אותם נכרים חסרי שם המתוארים 

בתלמוד כפונים בזה אחר זה לשמאי ולהלל בבקשה להתגייר )בבלי, 

שבת, ב, ה(.

הגישה  בפרט,  ובתלמוד  בכלל  היהודית  שבמסורת  לראות  ניתן 

השלטת היא שהגיור פתוח לכל, ובזכות לימוד התורה אפילו צאצאי 

אויביהם הגדולים ביותר של היהודים יכולים להפוך למנהיגים רוחניים 

חשובים של עם ישראל. כלומר ההשתייכות הרוחנית גוברת באופן 

"ביולוגית". כך מוצאים בתלמוד תיאורים  מובהק על כל השתייכות 

שלפיהם צאצאי המן לימדו תורה בבני ברק, וצאצאי סיסרא לימדו 

תורה בירושלים, רבי מאיר מתואר כצאצא של נירון קיסר, והחכמים 

שמעיה ואבטליון כצאצאי סנחריב. לפי גישה זו, יכלו גם צאצאי הגויים 

השנואים ביותר לעלות בדרגתם הרוחנית אפילו על בני המשפחות 

היהודיות המיוחסות ביותר. כך מתאר התלמוד אירועי יום כיפור אחד, 

שבו הגיעו שמעיה ואבטליון לבית המקדש והתקבלו באהבה גדולה 

על ידי הקהל, והכהן הגדול שנעלב מההעדפה המוחצנת בקהל כלפי 

זוג החכמים, בירך אותם בעקיצה מרושעת ואמר "יבואו בני הגויים 

בשלום" – בכוונו למוצאם של שני החכמים מגרים; אך הקהל לא 



30

נשאר חייב, והרעים לכהן: "יבואו בני הגויים העושים מעשה אהרון 

יבואו  לא  אהרון,  כמעשה  עושים  שלא  אהרון,  בני  אך  בשלום. 
בשלום". )מסכת יומא, פרק ז, ע"א ב'( 3 

ישראל,  בארץ  רק  לא  התקיימה  רחבים  בהיקפים  הגיור  תופעת 

קהילות  יצרה  הגליות,  בעקבות  מארצו  ישראל  עם  התפזרות  שכן 

לה,  מחוצה  וגם  הרומית  האימפריה  ברחבי  משמעותיות  יהודיות 

שהשפיעו רבות על סביבתן מהבחינה הרעיונית. דוגמה חשובה של 

היום,  של  כורדיסטן  באזור  הממוקמת  חדייב,  ממלכת  הייתה  גיור 

אשר שכנה על גבול האימפריה הרומית, ושבה חלה סביב המאות 

בקרב  לפחות  התגיירות,  של  תופעה  הנוצרים  לספירת  הראשונות 

הצמרת החברתית, ואפילו מבין בני בית המלוכה המקומי כך המלכה 

הלני ושני בניה שהיו למלכים מונבז ואיזאטס התגיירו, תרמו לבית 

מחדייב  לוחמים  שיגרו  אף  ברומאים  הגדול  המרד  ובימי  המקדש, 

להילחם לצד היהודים המורדים. מקור הגיור הזה היה ככל הנראה 

השפעת הקהילה היהודית החזקה במקום, שאנשיה היו מגולי בבל. 

ככל  הוגלו  שאליו  האזור  שזהו  לעובדה  גם  אולי  קשורה  התופעה 

הנראה לפחות חלק מבני ממלכת ישראל הצפונית, וייתכן כי שארית 

מקרבם הייתה נכונה במיוחד לאמץ את היהדות.

באשר לתחומי האימפריה הרומית, התפשטה ההשפעה הרעיונית 

וגם משברים פוליטיים גדולים  והרוחנית היהודית בממדים אדירים, 

בארץ ישראל, כמו נפילת מדינת החשמונאים )שנת 37 לפני ספירת 
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הנוצרים(, הפיכת ממלכת יהודה לפרובינקיה רומית )שנת 6 לסה"נ 

ושוב בשנת 44 לספרה"נ(, ואף חורבן הבית )שנת 70 לספרה"נ(, לא 

אחרים  רבים  לעמים  בניגוד  הזאת.  ההשפעה  התרחבות  את  מנעו 

שהוכו ונעלמו, או התמזגו מרצון בתוך האימפריה ותרבותה, הצליחו 

היהודים, אפילו כאשר רבים מהם הוגלו והפכו לעבדים, לשמור על 

זהותם ואף למשוך אליה אחרים באופן שהשפיע רבות על האימפריה. 

נוסף על תופעה רחבת היקף של התגיירות, הייתה תופעה רחבה אף 

מלא  גיור  בלי  היהודיים  והערכים  מהגישה  חלקים  אימוץ  של  יותר 

כלכלית  לפגיעה  בחשיפה  והן  המצוות  קיום  בעול  הן  כרוך  )שהיה 

עיקרי  את  ששמרו  אלה  קהלים  השלטון(.  מצד  במתגייר  וציבורית 

המקור  והם  השם",  "יראי  כונו  מלא,  גיור  התגיירו  לא  אך  התורה, 

לרבים מהדיונים התלמודיים במצוות בני נוח, שבמסורת היהודית הן 

החובות החלות על כלל בני האדם.

הראשונות  המאות  של  הרומית  הצמרת  בקרב  למנות,  ניתן  כך 

אהדה  גילו  אשר  בולטות  דמויות  של  שורה  הנוצרית,  לספירה 

ידי השלטונות  על  כך  נרדפו בשל  ולא פעם אף  היהדות,  לרעיונות 

שראו ביהדות וברעיונותיה ערעור יסודי על ערכיה של האימפריה. 

ידי האימפריה ב"אתיאיזם", במובן של  אוהדי היהדות הואשמו על 

כפירתם באלוהי האימפריה, באלוהות הקיסרים, ובערכי האכזריות 

כיבושי  בהצדקת  ביטוי  לידי  )ובאו  הושתתה  שעליה  והשרירותיות 

לעם(;  כשעשוע  הגלדיאטורים  ובמשחקי  רחמים  חסרי  התפשטות 

על  המבוסס  יהודי  מוסר  אלה  כל  במקום  לאמץ  שאיפתם  ושל 
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אמונה באל יחיד. ידוע על דמויות בולטות מצמרת האימפריה שנמנו 

הבולט  הסנאטור  רעיית  פולביה  למשל  בהן  היהדות,  אוהדי  עם 

סאטורנינוס בימי הקיסר טיבריוס, פופאה רעייתו של נירון קיסר, וכן 

את הקונסול פלביוס קלמנס ורעייתו פלביה דומיטילה שהיו אחייני 

הקיסרים טיטוס ודומיטיאנוס, ואשר לפי ההיסטוריון דיו: "הואשמו 

אשר  אחרים  רבים  גם  הורשעו  בה  אשמה  באתיאיזם,  שניהם 

הפחות  לכל  והשאר  הומתו  מאלה  אחדים  היהודים.  לדרכי  נטו 

נושלו מרכושם. אך דומיטילה רק הוגלתה לונטוטנה." )דיו קסיוס, 

אפיטום, 67:4(.

כל אלה דוגמאות של תנועה "פנימה" אל היהדות והרצון בזיקה 

אליה. אך כמו בתקופה המקראית, גם בעידן היווני-רומי היו כמובן 

כבר  מהיהדות.  להתרחקות  שגרמה  "החוצה"  תנועה  של  מגמות 

בימי  בוא השבים הראשונים מבבל לארץ  ציון, עם  בתחילת שיבת 

יהודים עם נשים  נישואי תערובת של  עזרא, מצוין משבר על רקע 

נוכריות מבנות הארץ )שבמשתמע לא התגיירו וקיבלו על עצמן את 

והמקרא מתאר את מאמצי עזרא שהביאו בסופו של  ישראל(,  דת 

דבר להחלטה על היפרדות מהנשים ומצאצאיהן )עזרא, ט-י(. ישנם 

סימנים שונים לכך שתופעות מסוג זה המשיכו גם בתקופת השלטון 

הפרסי, אף שככל הנראה בשכיחות נמוכה יותר. אך השינוי המשמעותי 

באמת בהקשר זה התרחש בעקבות כיבוש האזור כולו וארץ ישראל 

ביותר  החשוב  הגורם  הבאות,  השנים  במאות  היוונים.  בידי  בתוכו, 

מבוטל  הבלתי  הקסם  היה  מזהותם  יהודים  של  "החוצה"  במשיכה 
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של התרבות והרעיונות ההלניסטיים, אשר ההתקרבות אליהם זכתה 

ואחרות,  כאלה  אישיות  תופעות  מאפייני  מלבד  "התייוונות".  בכינוי 

תנועה  ובראשונה  בראש  הייתה  ככלל  שההתייוונות  לומר  ניתן 

רעיונית, אשר ביקשה "להתאים" את היהדות למנהגי העולם היווני, 

אשר רבים ראו כמתקדמים והנאורים ביותר. הסגידה לגוף והאלהת 

שביקשו  רבים  יהודים  משכו  ההלניסטית,  התרבות  שמרכז  האדם 

להתאים לערכים אלה את דת ישראל המיושנת. כמובן, היה מדובר 

ברמות שונות של "התייוונות", במקרים רבים פעולה חיצונית בעיקר, 

ללא  חולפת  אופנה  אפילו  או  מועד  קצרת  תועלת  לקדם  שבאה 

אימוץ ערכים, אך במקרים אחרים היה מדובר באימוץ עמוק ואמיתי 

ברמות  להלניזציה  הדוגמאות  היוונית.  העולם  יסודות השקפת  של 

שונות בחברה היהודית לא חסרות ובאות לידי ביטוי בשלל תופעות, 

החל באימוץ רחב היקף של שמות אישיים יווניים, אפילו אצל דמויות 

בשם  גדולים  כוהנים  או  סוכו  איש  אנטיוכוס  כמו  בולטות  רוחניות 

המצוות  את  לבטל  ונשנים  חוזרים  בניסיונות  וכלה  ומנלאוס,  יאסון 

היהודיות שנראו מאוסות במיוחד בעיני העולם היווני. בראש מצוות 

אלה ניצבה המילה, שהמאבק עליה עמד ברקע המרידה נגד המלך 

הסלאוקי, אנטיוכוס הרביעי "אפיפנס", וכשלוש מאות שנים מאוחר 
יותר נגד המתייוון ביותר מבין קיסרי רומא, אדריאנוס. 4

אין לראות בהתייוונות רק ניסיון לכפייה חיצונית או התחנפות כלפי 

באמת  רבים אשר השתכנעו  יהודים  שהיו  לגמרי  ברור  כי  השררה, 

במאבק  עצמם  ומצאו  היוונית-רומית,  התרבות  בעליונות  ובתמים 
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אתונה  את  בקרבם  ליישב  דרך  למצוא  בניסיונם  פשוט,  לא  פנימי 

וירושלים. דוגמה מעולה לתופעה זו היה פילון האלכסנדרוני, יהודי 

בעל אזרחות רומית, אשר פעל במאה הראשונה לספירה הנוצרית, 

והיה פילוסוף אפלטוני אך גם דבק בתורת משה. הוא חיבר עשרות 

יצירות שעיקרן ניסיון אמיץ להראות שתורת ישראל מתיישבת לגמרי 

עם ערכי הפילוסופיה האפלטונית. אולם פילון ומשפחתו מבטאים לא 

רק את ניסיון ההתמודדות הזה, אלא גם את מגבלותיו, שהרי פילון 

עצמו יצא להגנת היהדות, אך כבר היה רחוק דיו מהמסורת וידיעותיו 

כך שני אחייניו של  היו, אם בכלל, קלושות. בתוך  בשפה העברית 

היו  כבר  אלכסנדר,  יוליוס  וטיבריוס  אלכסנדר  יוליוס  מרקוס  פילון, 

התרחקות  ומייצגים  וערכיו,  הרומי  העולם  בצמרת  לגמרי  מעורים 

גמורה מהיהדות. בייחוד זה האחרון, שהיה למצביא בכיר באימפריה 

הרומית, וככזה לא היסס כשנדרש לפקד על דיכוי אכזרי של יהודי 

עירו אלכסנדריה, ואף גרוע מכך, בעת מלחמת הרומאים נגד המרד 

היהודי הגדול אף הגיע להיות סגנו של טיטוס בעת שזה פיקד על 

המלך  הגרים,  משפחת  שבן  נמצא  כך  והמקדש.  ירושלים  חורבן 

הורדוס אגריפס, הזדהה לחלוטין עם העם היהודי וערכיו והמתגיירים 

בני חדייב באו להילחם לצד היהודים שמרדו ברומא, ולעומתם יהודים 

יוספוס פלביוס )שמו העברי  יהודים כמו טיבריוס אלכסנדר או  בני 

בן מתתיהו, ממפקדי המרד שערק לצד הרומאי(, משתתפים  יוסף 

לצד הרומאים בהחרבת מקדשם, ארצם ועמם.
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לראות  יש  זו  בתקופה  הנצרות  של  המסחררת  עלייתה  את  גם 

שהוליד  והיהודיים,  היווניים  ברעיונות  למאבק  כביטוי  רבה  במידה 

הייתה  הנצרות  לה.  מחוצה  והן  היהדות  בתוך  הן  מגוונים  תוצרים 

אחדים  על  החולקות  רבות,  מיני  יהודית  כת  עוד  רק  בראשיתה 

מהרעיונות של הזרם המרכזי, לא יותר מאשר כתות יהודיות אחרות, 

על  שחלקו  הביתוסיים  או  יהודה,  במדבר  שישבו  האיסיים  דוגמת 

חלק ממסורת התורה. התפנית המשמעותית התחוללה כאשר הכת 

אנושית- אלוהות  כמו  יווניים,  עקרונות  אימצה  הקטנה  היהודית 

במרכז  העומדת  האל,  של  ותחייה  מוות  תפיסת  בה  שיש  למחצה, 

מערכת הפולחן. אף שהנצרות התרחקה במהירות מהיהדות בתוך 

דוגמת  נוצריות  קבוצות  שנים  מאות  עוד  התקיימו  עשורים,  כמה 

ה"אביונים", שבד בבד עם קבלת אלוהות ישו התעקשו על שמירת 

מצוות התורה היהודית. אך גרסתה המרכזית של הנצרות, שהפיץ 

פאולוס )שאול התרסי(, הציעה למאמיניה משהו אחר: שילוב מסעיר 

של מלוא המוסר והגאולה היהודיים )ולא רק הגרסה החלקית שלה 

ניתן  התורה.  חוקי  של  המעיק  והעול  ביטול  ושל  השם(,  יראי  זכו 

להבין אפוא איך בעקבות הופעתה של חלופה דתית זו חלה ירידה 

החדשה  האמונה  בעוד  היהדות,  של  המשיכה  בכוח  ומהירה  חדה 

מתפשטת כאש בשדה קוצים, ולא פעם כובשת גם כאלה שהתגיירו 

או רצו להתגייר ועתה נמצאה להם דרך קלה בהרבה אל הישועה. 

בתוך שלוש מאות שנה בלבד מאז נוסדה ככת יהודית שולית, כבר 

אומצה הנצרות כדת הרשמית של האימפריה הרומית.



36

בעידן העתיק, בעיקר  היקף התופעה  על  ניתנה סקירה  כאן  עד 

שהמחשבה  ככאלה  זה,  דוח  עוסק  שבהן  הסוגיות  את  להציג  כדי 

ימי  מראשית  אך  מתחילתה.  עמן  התמודדה  היהודית  וההיסטוריה 

אינו  היהודיות  הקהילות  של  והגיוון  המספר  ימינו,  ועד  הביניים 

מאפשר עוד מעקב מלא אחר שלל ההתפתחויות, ולכן יובאו בהמשך 

רק תווי מתאר כלליים להמשך ההתפתחויות.

ימי הביניים – דלדול ואניסות

עליית הנצרות ואחריה האסלם הביאו לידי תהליך דעיכה מתמשך 

בראשית  שבשיאו,  מספר  מספרם,  את  שדלדל  היהודים,  בקרב 

תושבי  מיליון   120 מתוך  כעשירית  על  עמד  הרומית  האימפריה  ימי 

האימפריה. מספר היהודים החל כאמור לדעוך בהדרגה עד שהגיע 

למיליון נפש לכל היותר בשיא ימי הביניים.

כי תוך כדי עלייתן ההדרגתית של הנצרות והאסלם  יש להדגיש 

חשובות  תנועות  שנים  מאות  במשך  העולם  ברחבי  התקיימו  עוד 

וקבוצות.  יחידים  של  גיור  היה  ואף  יהודית  רעיונית  השפעה  של 

חמייר  ממלכת  לציון:  ראויים  גיור  של  ביותר  הידועים  המקרים  בין 

ואף  מהאליטה  חלק  שבה  היום(,  של  תימן  )באזור  ערב  שבדרום 

כמה מהמלכים התגיירו במהלך המאות החמישית והשישית לספירת 

יוסף אסאר )כונה ד'ו נואס(,  הנוצרים, עד שהמלך היהודי האחרון, 

ואתיופיים;  ביזנטיים  נוצרים  של  ברית  ידי  על  שהובס  לאחר  נהרג 
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באזורים אחרים של חצי האי ערב התגוררו במשך מאות שנים כמה 

היו ברובם צאצאי מתגיירים(  )ככל הנראה  גדולים  יהודיים  שבטים 

בעלי שלטון עצמי, כמו הבאנו קאינוקה או הבאנו קורייזה, שבלטו 

או  עת,  אותה  של  בערב  ביותר  החשובה  העיר  )מדינה(,  ביתריב 

הבאנו נאדיר )גם הם במקורם ממדינה( ששלטו במחוז נווה המדבר 

החשוב חייבר. במהלך המאה השביעית לסה"נ הוכרעו שבטים אלה 

על ידי מוחמד והאיסלם, עד שנכפה עליהם להמיר את דתם או לגלות 
מהאזור. 5

 גם במערב צפון אפריקה )תוניסיה, אלג'יריה ומרוקו של היום(, 

השביעית  במאה  חוזקו  שאף  יהודיים,  שבטים  שנים  מאות  ישבו 

לסה"נ  בערב. במאה השמינית  המוסלמי  נמלטים מהכיבוש  ידי  על 

יחד עם קבוצות אחרות  הקימו השבטים היהודיים בצפון אפריקה 

)כוהנת(, שזמן  יהודית בשם כאהינה  מנהיגה  קונפדרציה בראשות 

שהובסה.  סופו  אך  האסלאם,  בהתפשטות  בהצלחה  נלחמה  מה 

מאריכת זמן מכולן, עד ימנו אנו ממש, היא היהדות באתיופיה, שאין 

יודעים אם מקורה בצאצאי בני ישראל או במתגיירים, אך ברור כי 

השפיעה  ואף  יהודית,  זהות  בעלת  כקהילה  שנים  מאות  התקיימה 

השפעה רעיונית משמעותית על סביבתה וסיפחה אליה מתגיירים. 

ליהודים באזור סמיין  הייתה  ככל הנראה, מהמאה השישית לסה"נ 

שבצפון מערב אתיופיה נוכחות עצמאית מסוג כלשהו ששרדה מאות 

שנים. היא הגיעה לשיאה במאה העשירית, שבה מלכה בשם יהודית 

הקימה ברית של היהודים עם שבטים פגאניים ושלטה זמן מה על 
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חלקים נרחבים מצפון אתיופיה. בהדרגה נחלשה הממלכה היהודית 

וסופה שהוכרעה על ידי השליטים הנוצרים של אתיופיה במאה ה-15 
לסה"נ. 6

בית הקברות היהודי בסמוך לעיר שירה, מחוז טיגראי, אתיופיה, 2013 )צילום: אופיר 
העברי( 

אך המקרה המפורסם ביותר של התגיירות קבוצתית, אשר באה 

לידי ביטוי משמעותי גם במסורת היהודית, בחיבור המיוחס לחסדאי 

איבן שפרוט ובספר הכוזרי של יהודה הלוי, הוא בלי ספק זה שאירע 

בממלכת הכוזרים. הכוזרים היו עם של נוודים, שמוצאו במרכז אסיה 

והוא הגיע לערבות דרום רוסיה של היום, בין נהרות הוולגה והדון. 

במאה השביעית לספירה הקימו הכוזרים  ממלכה חזקה, שהתקיימה 

העולה.  קייב  ממלכת  בידי  נחרבה  אז  העשירית,  המאה  סוף  עד 



39

דוח הוועדה הציבורית
המייעצת לבחינת יחסה
של ישראל לציבורים בעולם
בעלי זיקה לעם היהודי

בממלכת הכוזרים הייתה תופעה של גיור, בייחוד בקרב האליטות, 

העשירית  המאה  במהלך  הכוזריים  מהמלכים  כמה  גם  הידוע  וככל 

עד  ואהרון,  בנימין  יוסף,  כמו  נשאו שמות  ואף  יהודים  היו  לספירה 
לחורבן ממלכתם בידי ממלכת קייב הנוצרית. 7

מטבע כוזרית, מתוארכת לתחילת המאה התשיעית לסה"נ. הכיתוב על המטבע הוא 
  *)W. Carter :משה הוא נביא האל" )צילום"

 עם זאת, תופעות גיור קבוצתי אלה ואחרות לא שינו את מגמת 

הדעיכה הכללית של העם היהודי בימי הביניים, תקופה שבה נדד 

המרכז הרוחני והדמוגרפי של העם היהודי מחוץ לארץ ישראל, ועלו 

גם  כך  ואחר  בפרובנס  באיטליה,  בבבל,  במצרים,  יהודיים  מרכזים 

ידעו  אלה  שמרכזים  אף  גרמניה(.  ומערב  צרפת  )מזרח  ב"אשכנז" 

תקופות של פריחה חומרית ורוחנית, ברוב המקרים לא השיגו את 

הגודל המספרי, היציבות וההמשכיות שיאפשרו להם להפוך למרכז 

העיקרי  הכלל  מן  היוצא  היהודי.  העם  לכלל  מוביל  ותרבותי  רוחני 
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בעידן זה של דעיכה היה הקיבוץ היהודי בחצי האי האיברי, שבין 

וידע  היהודי  העולם  של  מעורער  הבלתי  המרכז  היה   15-13 המאות 

בגולה.  תקדים  חסרי  דמוגרפית  צמיחה  ואף  וחומרי  רוחני  שגשוג 

לאחד  הפך  שחורבנו  לכך  גרם  הזה  המרכז  שהשיג  הרם  המעמד 

מהאסונות המכריעים בהיסטוריה היהודית הארוכה, והוליד תופעת 

העיקרי  המקור  היום  עד  שהיא  תקדים,  חסרי  בממדים  אניסות 

לציבורים בעלי זיקה לעם היהודי.

ראוי להדגיש שככלל, אניסות היא תמיד תופעה מורכבת יותר ממה 

שמקורו  פשוט  במצב  מדובר  פניו  על  ראשון.  ממבט  לשער  שניתן 

בהמרת דת מכורח, אך כבר הגדרה כזאת מעלה שאלות על מהותו 

ישיר  איום  כורח. שהרי לצד מקרים מובהקים של המרה עקב  של 

ומידי במאסר, עינויים או אף מוות, יש גם איומים מתונים יותר, כמו 

הגליה, שלילת זכויות או פגיעה כלכלית קשה, שהכורח המשתמע 

עוד  עקיף  בלחץ  מדובר  לעתים  ומידי.  ברור  פחות  להמרה  מהם 

 יותר, הבא לידי ביטוי רק במידה של אפליה גלויה או סמויה, שאינה 

מתבטאת בפגיעה יזומה – וכאן כבר קשה להבדיל בין המרה כפויה 

רקע  על  נעשה  מאונס  המרה  של  מובהק  מעשה  גם  כזו.  לשאינה 

קיומי  באיום  החל  שונים:  מסוגים  לחצים  של  מאוד  רחבה  קשת 

ועל  הביניים  ימי  של  באירופה  יהודיות  קהילות  על  שהוטל  ישיר 

יהודי פורטוגל כולם בשנת 1497; וכלה במה שניתן לתאר כ"אניסות 

אדומה", של הסתרת היהדות או אף המרת דת באירופה של המאה 

העשרים, לא תמיד מתוך איום קיומי מפורש, אך על הרקע הממשי 
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הרדיפות  יותר  מאוחר  או  הנאצית  ההשמדה  מכונת  של  מאוד 

הרופאים".  "משפט  בתקופת  הסובייטי  המשטר  של  האנטישמיות 

הזהות  הסתרת  של  האדומה"  "האניסות  תופעת  בולטת  ובמיוחד 

היהודים תחת משטרים קומוניסטים במזרח אירופה שלאחר מלחמת 
העולם השניה. 8

הנובע  האניסות,  תופעת  של  במיוחד  וחשוב  נוסף  היבט  יש 

מסוגיית ההמשכיות )או אי-ההמשכיות(, כאשר מדובר בדור שני או 

מאוחר יותר לאחר המרה. בעבור דורות צאצאי אנוסים אלה מדובר 

מידת  כלומר  הרב-דורית",  "המחויבות  סוגיית  להגדיר  שניתן  במה 

המחויבות של דור אחד למעשי קודמיו. שאלות כאלה עולות בעיקר 

כאשר נוצר פער בין התייחסות דורות שונים להמרה – למשל מקרים 

שבהם אדם שלם לגמרי עם המרת הדת שלו, אך צאצאיו לאחר דור 

הם  בתפיסתם  שכן  ליהדות,  לחזור  דווקא  מבקשים  יותר,  או  אחד 

אינם מחויבים להמרה, אלא למסורת אבותיהם מכל הדורות שקדמו 

להמרה. על רקע המשתנים הרבים של תופעת האניסות, ניתן לראות 

כיצד לכל אחד מאירועי ההמרה המשמעותיים ולקיום האנוסי לאחריו, 

במאה  כבר  ייחודיים.  וסממנים  מאפיינים  שונים,  ובזמנם  במקומות 

ה-14 יש דיווחים לא רק על אנוסים זמניים )דוגמת משפחת הרמב"ם 

שככל הנראה נאנסה להתאסלם, וחזרה ליהדות לאחר שהיגרה לארץ 

אחרת(, שחזרו ליהדות זמן קצר בלבד לאחר ההמרה הכפויה, אלא 

של אנוסים דרך קבע ואף של בני אנוסים, אשר משמרים לאורך שנים 

היהודים  גורשו  שממנה  באנגליה,  בסתר.  יהודיים  חיים  דורות  ואף 
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ילדים  על  חוזרים  דיווחים  מכן  שלאחר  בעשורים  היו   ,1290 בשנת 

ונשלחו להתגורר  יהודים אשר נחטפו ממשפחתם, הוטבלו לנצרות 

בצפון המדינה, אך המשיכו לקיים בהסתר את מצוות הדת היהודית. 

בתקופה ההיא גם בעיר טראני שבדרום איטליה, לאחר המרה כפויה 

הצליחה  אשר  המומרים  מבין  קבוצה  נוצרה  במקום,  היהודים  של 

יהודית בסתר עוד מאות שנים לפחות – בשנת  להתקיים כקהילה 

1572, מאות שנים לאחר ההמרה הכפויה, הועלו על המוקד ברומא 

כמה מבני הקהילה באשמת כפירה בנצרות. גם תחת האסלם כאמור 

התפתחה במקומות מסוימים קהילת אנוסים ובני אנוסים המשמרים 

בסתר את יהדותם במשך דורות, דוגמת ה"צ'ולה" בבוכרה וה"ג'דיד 
אל איסלם" בעיר משהד שבאירן, במהלך המאה ה-19. 9

ביחסה  ביטוי  לידי  באו  האניסות  תופעת  של  והמורכבות  הגיוון 

המורכב גם הוא של המסורת היהודית לאנוסים ולצאצאיהם. בעיקרו 

רוב המקורות החשובים במסורת היהודית מכירים ביסוד  של דבר, 

הכפייה של מצב האניסות, ומבקשים לעודד ולהקל השבת אנוסים 

או צאצאיהם לעם ישראל. כבר בתלמוד התנהל דיון אוהד במקרים 

שבהם נמנע מיהודים לקיים מצוות בשל "אונס" או ב"שעת השמד". 

נקטו  הביניים  בימי  המובילות  הרבניות  הדמויות  רוב  יותר,  מאוחר 

עמדה דומה, לא פעם גם על רקע ניסיון אישי מר: סביב שנת 1000 

לספה"נ היה זה רבנו גרשום מאור הגולה - אשר בנו התנצר לאחר 

המבקשים  בכפייה  למומרים  שלילית  התייחסות  שאסר   - רדיפות 

לחזור ליהדות; כמאה שנים לאחר מכן גם רש"י דרש לעשות מאמץ 
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להחזיר לחיק היהדות מומרים בכפייה, באמצעות מאור פנים ושכנוע; 

ומאוחר יותר באותה המאה היה זה הרמב"ם, שככל הידוע גם הוא 

ומשפחתו עברו תקופת אניסות לאסלאם, אשר הבהיר שיש לראות 

במי שהמירו את דתם בכפייה וגם בילדיהם יהודים שלמים, ולעשות 

כל מאמץ להשיבם. אף שהעמדות המקלות נותרו המובילות במסורת 

לחצי ההמרה המתמשכים בספרד  לנוכח  ה-16-14  הרבנית, במאות 

ולתופעת "מומרים להכעיס" )מונח שמקורו תלמודי( שרדפו את בני 

עמם, התפתח דווקא בקרב הזרם המרכזי של הרבנים הספרדים רוב 

זאת  ולצאצאיהם.  לאנוסים  ביחסו  יותר  הרבה  להחמיר  נטה  אשר 

מתוך פקפוק עקרוני הן במניעי ההמרה, הן במידת שמירת היהדות 

לאחר ההמרה, והן ביכולת לראות בצאצאי מומרים יהודים. במקום 

אנוסים  לציבור  להתייחס  הספרדית  בפסיקה  נטייה  החלה  זאת 

וחמישי  דור רביעי  ובני אנוסים )שכבר אז היה אפשר למנות בהם 

המבקשים  גמורים  כגויים  ליהדות,  לשוב  המבקשים  מההמרה( 

להתגייר, בלי כל הקלות מיוחדות. למעשה נטו רבנים ספרדים רבים 

להחמיר עד שדרשו גם ממי שהוכח כי הם צאצאים לאימהות יהודיות 
לעבור גיור מלא כדי שיוכרו כיהודים. 10

היו  הספרדים  הרבנים  של  האמור  הרוב  בקרב  הכלל  מן  יוצאים 

הרבנים מבני משפחת דוראן, אשר כיהנו משך מאות שנים כרבנים 

ראשיים בעיר אלג'יר. אלה נטו לראות באנוסים-יהודים כל עוד לא 

הוכח אחרת, ולהקל בכל המקרים את חזרתם ליהדות. עמדה אוהדת 

גם מאות  כלפי צאצאי האנוסים הייתה נחלת רבני משפחת דוראן 
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משנת  ממכתב  ללמוד  שניתן  כפי  הראשונית,  ההמרה  לאחר  שנים 

התנ"ג )1693( עליו חתומים הרב בנימין דוראן, הרב שלמה בר יוסף 

במכתב  אלג'יר.  מהעיר  רב"(  "זרע  )מחבר  גנון  מסעוד  והרב  דוראן 

הם ממליצים לפדות בכסף את דוד פרירו ומשפחתו, צאצאי אנוסים 

ים מצפון  בידי שודדי  נישבו  ישראל  לארץ  ובדרכם  ליהדות  שחזרו 

קהילת  ובסיוע  הרבנים  לפניית  נענתה  אלג'יר  קהילת  אפריקה. 

ליבורנו פדתה את משפחת פרירו מהשבי, ואף סייעה להם כספית 
להמשיך את דרכם לארץ. 11

גישת ביניים בין העמדה המקלה יחסית של עיקר המסורת הרבנית 

ושל רבני משפחת דוראן, ובין זו המחמירה של רוב הרבנים הספרדים 

ההיסטוריות  מתפיסותיו  כחלק  אשר  אברבנאל,  יצחק  דון  פיתח 

והרוחניות שילב עמדה עקרונית עוינת לאנוסים שאת רובם ראה כמי 

שלא נלחמו דיים נגד ההמרה, בצד תקווה מפורשת לכך שבסופו של 

דבר לפחות חלקם עוד ישובו לחיק עם ישראל. הוא סבר שתוכנית 

ההשגחה שבמסגרתה נענשים המומרים, בין שהיו משומדים מרצון 

לכישלון  האחראית  היא   – ברדיפות  רצונם,  כנגד  שאנוסים  ובין 

אמר,  הגויים,  הנוצרית.   בחברה  מלא  באופן  להשתלב  מאמציהם 

ואף  אותם  יענו  כורחם",  "בעל  כישראל  אליהם  להתייחס  ימשיכו 

יהודים בסתר, הגם שברוב  יעלו אותם על המוקד, בהאשמה שהם 

המקרים זו עלילת שווא. לפי אברבנאל, הרגש היהודי שהתגלה אצל 

אנוסים שנרדפו הוא תוצר של עינויי האינקוויזיציה, ולא היה קיים 

אברבנאל,  גישת  שלפי  לומר  ניתן  למעשה  עצמאי.  באופן  כן  לפני 
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נוצר מצב אירוני שבו ה"מאראנוס" נאנסו להתייהד על ידי רדיפות 

מפחד  להתנצר  שנאנסו  לאבותיהם  ראי  כתמונת  האינקוויזיציה, 

אברבנאל  התנגד  לא  לאנוסים  שלו  השלילי  היחס  למרות  רדיפות. 

מתוכנית  חלק  בשובם  שראה  משום   – ליהדות  השבים  לקבלת 

ההשגחה לגאולת ישראל. אם לא די בכך, הצביע אברבנאל על תוצר 

ש"נטמעו  האנוסים  צאצאי  כאשר  ולפיו  השיבה,  תהליך  של  נוסף 

בגויים" ישובו ליהדות, תגרור שיבתם גם התייהדות של גויים רבים 

נישואין  לצאצאי  או  גמורים  לגויים  כוונתו  אם  ברור  )לא  נוספים 
מעורבים(. 12

האניסות,  לתופעת  קשור  היה  עצמו  ספרד  שגירוש  לומר  ניתן 

מהנוצרים  חלק  שלפחות  הספרדיים  השלטונות  חשד  בעקבות 

וניהלו  יהדותם  על  בסתר  שמרו  הקתולית  לדת  שנאנסו  החדשים 

קשרים עם יהודים. הגירוש נועד בראש וראשונה לקטוע את הקשר 

בין האנוסים ובין אחיהם שנותרו יהודים, במטרה לכבות סופית כל 

זו עולה במפורש בצו הגירוש  יהודי אצל המתנצרים. עמדה  ניצוץ 

שעליו חתמו המלכים פרדיננד ואיזבלה ב-30 במרס 1492, וקבעו כי 

חלק מהמתנצרים היו למעשה "מתייהדים ונוטשים אמונתנו הקתולית 

הקדושה", ושהסיבה לכך הייתה "מגורי יהודים עם נוצרים." בעקבות 

לאחר  אך  במגורים,  מוחלטת  הפרדה  נקבעה  בצו,  נטען  זאת, 

שהסתבר כי הנותרים היהודים מנצלים כל הזדמנות ושיחה לערער 

"למלא  לשכנעם  מנת  על  המתנצרים,  אצל  הקתולית  האמונה  את 

ולשמור על תורת משה ככל שיוכלו, מביאים אותם להבנה שאין חוק 
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או אמת זולתה," החליטו המלכים הקתולים כי אין מנוס מגירוש כל 
היהודים מממלכתם. 13

לפורטוגל,  גלו  אשר  ספרד  מגורשי  גורל  על  כאן  להתעכב  ראוי 

לאורך  האניסות  תופעת  בהמשך  מכריע  תפקיד  לו  שהיה  משום 

מלך  התיר   1492 של  ספרד  גירוש  בעת  מכן.  שלאחר  השנים  מאות 

כספי,  כופר  תשלום  תמורת  לממלכתו  להיכנס  ליהודים  פורטוגל 

ורבים שלא יכלו לשלמו התגנבו לפורטוגל בדרכים צדדיות – בעיקר 

לאזור ההררי של צפון מזרח המדינה, שם שימשו כפועלים חקלאיים 

נכנסו  כך  עבדות.  בתנאי  פעם  לא  המקומיים,  האדמות  בעלי  של 

עם  שיחד  יהודים,  אלפי  עשרות  ספרד  גירוש  בעקבות  לפורטוגל 

יהודים ספרדים שהגיעו לשם בשנים קודמות, ועם הקהילה המקורית 

הקטנה של יהודי פורטוגל, הביאו את מניין היהודים בפורטוגל לכ-

10% מתוך כלל האוכלוסייה שמנתה כ-1,200,000. אלא שכבר בסוף 

שנת 1496, בעקבות נישואיו לנסיכה ספרדית, הכריז גם מלך פורטוגל 

כי על כל היהודים )והמוסלמים( בממלכתו להיטבל לנצרות או לצאת 

מהמדינה עד אוקטובר 1497. אולם בניגוד למלכי ספרד, שהתירו לרוב 

כל  פורטוגל  מלך  עשה  כן,  לעשות  הגירוש  בעת  לעזוב  המבקשים 

שביכולתו כדי שכמה שיותר יהודים ימירו את דתם במקום לעזוב. 

יהודים  במקומות שונים בפורטוגל החלו אירועי הטבלה כפויה של 

להטביל  הוראה  ניתנה  אף   1497 ובמרס  השלטון,  בעידוד  לנצרות 

לנצרות את הילדים היהודים שגילם בין 4 ל-14, בכוונה ברורה להביא 

גם את הוריהם לאגן הטבילה. בתוך כך השקיע המלך מאמצים להפיג 
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כי  והתחייב  ההתנצרות,  לאחר  מגורלם  היהודים  של  הפחדים  את 

לאחר ההטבלה הרשמית, לא יחפשו השלטונות בציציות המוטבלים 

כדי לברר את מידת דבקותם בדת החדשה שלהם. בסופו של דבר, 

מספר היהודים שיצאו בפועל מפורטוגל בעת "הגירוש" לא היה יותר 

בשנים  ממנה  להימלט  הצליחו  נוספים  אלפים  וכמה  מאות,  מכמה 

הבאות, אך הרוב המוחץ - יותר מ-100,000 יהודי פורטוגל - הוטבלו 

בכפייה ולא יצאו מהמדינה. בניגוד אפוא למה שאירע בספרד, אין 

ככותרת למה שאירע בפורטוגל,  "גירוש"  במונח  נכון להשתמש  זה 

ונכון יותר לדבר על המרת דת כפויה של היהודים, שרק מיעוט קטן 
מתוכם אכן "גורש". 14

הרקע והנסיבות השונות בתכלית של המרות הדת הכפויות בספרד 

 – באופי ההמרות בשתי הארצות  עמוק  להבדל  הובילו  ובפורטוגל 

דלות מספרית ורוחנית של שמירה על היהדות בקרב אנוסי ספרד, 

לעומת התפקיד המרכזי שהיה ליהדות פורטוגל בתולדות האניסות 

רחבת  נמשך תהליך ההמרה  בספרד  היהדות.  על  בסתר  והשמירה 

ההיקף יותר ממאה שנה לפני הגירוש ושחק את רוחם של המומרים, 

את  ברובם  עזבו  ביהדותם,  שדבקו  ליהדות,  ביותר  הנאמנים  ואילו 

ספרד. בספרד היה חורבן רוחני מתמשך ועמוק כבר לפני הגירוש. 

מסקנות נחרצות בהיבט זה מציג החוקר בנציון נתניהו, אשר מדגיש 

המומרים.  להתבוללות  שסייעה  עצמית  שנאה  של  רחבה  תופעה 

לטענתו, בדורות שלפני הגירוש התפתחה בין רוב ה"מראנוס" ליהודים 

וביטויה הוא חוסר החמלה  והדדית,  גדולה  הנותרים בספרד שנאה 
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הבולט שגילו מאוחר יותר רוב הרבנים הספרדים כלפי סבל האנוסים 

באינקוויזיציה. ניתן אפוא לומר שגירוש ספרד היה סיומו של תהליך 

דעיכה ארוך וכואב, שבעקבותיו נעלמה כמעט לגמרי היהדות בקרב 
האנוסים הספרדיים בתוך דור או שניים. 15

אנוסי פורטוגל היו ציבור שונה בתכלית מאלה שבספרד. קהילת 

פורטוגל הורכבה ברובה הגדול מיהודי ספרד שסירבו במשך הדורות 

פני  על  גלות  העדיפו  אף   1492 ובשנת  להמירם,  הניסיונות  לכל 

והנחוש ביותר מבחינת  - כלומר, היה זה המרכיב החזק  התנצרות 

אבותיו  במסורת  ספרד, שדבקותו  יהדות  בקרב  היהודית  הנאמנות 

בנוסף,  במבחן.  ועמדה  ופיתויים,  איומים  מול  דורות  לאורך  נבחנה 

אופן ההמרה הכפויה בפורטוגל לא אפשר כמעט לאיש מהיהודים 

שרצו בכך לעזוב את המדינה, וניתן לומר שמדובר בהתנצרות כפויה 

ובחלק  שכנוע,  של  משמעותי  מרכיב  ללא  ביותר,  המילולי  באופן 

ממש.  בכוח  ובהטבלתם  לכנסייה  אנשים  בגרירת  אפילו  מהמקרים 

יותר משנות דור לא  ובמשך  העובדה שמלך פורטוגל עמד בדיבורו 

נחקרו או נבדקו המומרים לנצרות בנוגע למידת דבקותם בנצרות, 

יצרה מצב שאנוסי פורטוגל, שחלק גדול מהם היו בעלי רקע אישי, 

באניסות,  גם  יהדותם  על  לשמור  אותם  שעודד  וקהילתי  משפחתי 

יכלו להתארגן באין מפריע כמעט כמשפחות ואף כקהילות שלמות, 

אלה  זמן.  ולאורך  שיטתית  בצורה  בסתר,  היהודית  הזהות  לשימור 

נולדה תופעת האניסות מאריכת הימים,  הנסיבות הייחודיות שבהן 

שהתקיימה במהלך מאות השנים הבאות, והיא התוצר המובהק של 

יהדות פורטוגל. אפילו עמדת נתניהו, המחמירה וטוענת שרוב יהודי 
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פורטוגל השלימו בסופו של דבר עם ההמרה, מסכימה שבקרב מומרי 

ישירה  בכפייה  לנצרות  שנאנסו   20,000 אותם  בין  ובייחוד  פורטוגל 

ואף  ליהדות  נאמן באמת  נותר  ניכר אשר  היה חלק  ברגע האחרון, 

אפשרו  אשר  הנסיבות  אלה  דורות.  במשך  בסתר  לקיימה  המשיך 

ואף עודדו את צמיחת התופעה יוצאת הדופן של שמירה בסתר על 

היהדות בקרב יהודי פורטוגל, לאורך זמן, באיכויות ובהיקפים  שאין 

להם אח ורע בתולדות העם היהודי, ואולי בתולדות האנושות כולה. 

1497 סימנה את תחילתו של מאבק  ההמרה הכפויה בפורטוגל של 

עיקש לשמירה על היהדות. במסגרת מאבק זה שרדו קהילות רבות 

אף  ויוצאיהן  שנים,  מאות  שלוש  ואף  מאתיים  אנוסים  יהודים  של 

היוו בבוא היום את היסוד להקמת הקהילות היהודיות הגלויות של 

הצליחו  אף  אחדים  ובמקרים  יורק,  וניו  לונדון  המבורג, אמסטרדם, 

קהילות אנוסים לשמר את זהותם היהודית לאורך חמש מאות שנים 

ויותר, עד היום הזה. לא יהודי ספרד אלא יהודי פורטוגל )שעיקרם 

יהדותם(  כדי לשמור על  יהודים ספרדים שהגיעו לפורטוגל  כאמור 

בסתר  שמירה  של  לנו  הידועות  התופעות  כל  לכמעט  המקור  הם 

ההמרה  לאחר  שנים  מאות  משך  אחרת,  או  כזו  בצורה  יהדות  על 

האינקוויזיציה  רדיפות  של  המקרים  בכל  כמעט  למעשה,  הכפויה. 

בשל התייהדות במאות שלאחר מכן, גם בספרד וביבשת אמריקה, 

מדובר היה באנוסי פורטוגל שחזרו והתיישבו בספרד, ולא במתנצרים 
שנשארו בספרד בעת הגירוש. 16

ספרד  לגירוש  בסמוך  אמריקה  יבשת  של  המואץ  והפיתוח  הגילוי 
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את  עשו  מהאנוסים  שרבים  כך  לידי  הביאו  פורטוגל,  יהודי  ואינוס 

דרכם ליבשת החדשה. בזמן שספרד על פי רוב לא אפשרה יציאה 

והתיישבות של "נוצרים חדשים" באמריקה, פורטוגל כן אפשרה זאת, 

והתוצאה הייתה שחלק לא מבוטל מאנוסי פורטוגל התיישבו ביבשת 

החדשה.

בחצי  גלויים  יהודים  היו  לא  כבר  כאשר  ה-16,  המאה  מתחילת 

לקהילות  האנוסים  של  והקשר  האיבריות,  ובמושבות  האיברי  האי 

יהודיות גלויות היה מועט וכרוך בסכנות, החלה להתפתח מה שניתן 

של  חדשים  דורות  צמחו  הזמן  שחלף  ככל  האנוסים".  "דת  לכנות 

צאצאי אנוסים אשר לא הייתה להם גישה ישירה לזרם המרכזי של 

או  רבניות  לסמכויות  פעילות,  יהודיות  לקהילות  הרבנית,  היהדות 

אנוסים  לבני  שנותר  מה  הקלאסיים.  היהודיים  הטקסטים  למרבית 

אלה מהיהדות היה בעיקר מתוך מסורות שנשמרו בעל פה, מקריאת 

מספרות  גם  פעם  לא  פרדוקסלי  ובאופן  הנוצרית,  בגרסתו  התנ"ך 

אשר   – האינקוויזיציה  ומפעילות  אנטי-יהודית  נוצרית  פולמוסית 

מתוך עיון בתכנים ובפעולות שנגדם יצאו היה ניתן ללמוד על מנהגי 

היהודים. בחלוף הדורות, ככל שבני האנוסים קיבלו את ידיעותיהם 

לגבי היהדות כבר מכלי שלישי או רביעי, התפתחה יהדות אנוסים 

בעלת מאפיינים ייחודיים: מרכזיות השלילה של כמה עקרונות דתיים 

המשיחית  ההבטחה  הגשמת  ישו  של  היותו  )כגון  יסודיים  נוצריים 

המקראית, או אלוהותו של ישו(, הדגשת קיומה של אמונה פנימית 

מעונים שמסרו  פולחן קדושים  חיצונית,  והתנהגות  פני מעשים  על 

יסוד אחד שחוזר שוב  ובמיוחד עקרון  את נפשם על קידוש השם, 
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גאולת  האינקוויזיציה–  ידי  על  שנחקרו  האנוסים  בני  בדברי  ושוב 

ישו.  בבשורת  ולא  משה  בתורת  האמונה  דרך  כאפשרית  הנשמה 

במידה לא מבוטלת מדובר בשימוש במונחים וברעיונות של הנצרות 

האנוסים  פיתחו  כך  ביהדות.  הדבקות  את  להצדיק  כדי  הקתולית, 

פולחן קדושים מעונים יהודים שדמה לזה הנוצרי, הפכו את הצומות 

כגון  דתיות בשמות  ויצרו אחוות  לחלק מרכזי מהשמירה על הדת, 

של  לאלה  ובפעילותן  בשמן  שדמו  הקדושה  ואסתר  הקדוש  רפאל 

הנוצרים. דוגמה מובהקת למגמה זו היא האופן שבו צוין ערב פסח 

בקהילת האנוסים הגדולה במקסיקו סיטי בשנות השלושים למאה 

ה-17 )יותר מ-130 שנה לאחר האינוס לנצרות(: אנשי הקהילה נאספו 

שלהם,  הרוחנית  המנהיגה  הגישה  ואז  בשורה  נעמדו  נסתר,  בחדר 

בלאנקה אנריקז, לכל אחד בתורו פיסת מצה בפיו – באופן המדמה 

באופן ברור )ואולי נועד אף להיות התרסה( את המיסה הנוצרית. עם 

זאת חשוב להדגיש שלצד כל אלה כללה דת האנוסים ברוב המקרים 

גם עקרונות יהודיים מובהקים, כגון עמדה שלפיה אדם יוכל להציל 

את נשמתו בזכות מעשיו ולא רק באמונתו או בהצהרותיו, הניסיון 

והחגים  השבת  ציון  המילה,  כגון  יסודיות  מצוות  כמה  על  לשמירה 

העיקריים, שמירת הכשרות )לפחות בגרסה כלשהי(, והתקווה העזה 

לגאולה לאומית - התקווה לשיבת ציון בבוא היום, אשר מילאה מקום 
מרכזי בתפילות ובחלומות של האנוסים. 17

למרות הקשיים האדירים והרדיפות המשיכו להתקיים קהילות בני 

קשרים  על  שמרו  פעם  ולא  ובמושבות,  האיברי  האי  בחצי  אנוסים 
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משפחתיים וכלכליים הדוקים ביניהן, כך שבני אנוסים שחשו כי עולים 

נגדם חשדות אינקוויזיציה, יכלו פעמים רבות לעשות את דרכם לארץ 

להם  שהיו  בקהילה  השתלבו  שם  אחרת,  ליבשת  אפילו  או  אחרת 

העיקריות  והמסחר  הנמל  בערי  האנוסים  בני  בקרב  עמה.  קשרים 

הוקמה בהדרגה רשת של קשרים הדוקים, שהתקיימו לאורך דורות 

על פני ארצות ויבשות, והייתה בהדרגה לרשת מסחרית יוצאת דופן 

ואף שלטה במידה  ובפריסה הגיאוגרפית שלה, שבלטה  בעוצמתה 

רבה במסחר הטרנסאטלנטי )וגם בזה הים-תיכוני( במאות ה-16 וה-

17. במהלך המאה ה-16 נוצרו קהילות כאלה במקומות שבהן לא הייתה 

פעילות אינקוויזיציה, כמו דרום צרפת וארצות השפלה, וכך התבססו 

רשתות מסחריות בין-לאומיות, שחיברו בין צאצאי אנוסים, בין שהם 

נותרו נוצרים כלפי חוץ או חזרו בגלוי ליהדות. מאוחר יותר אף יצרו 

חלק מקבוצות אלה קשר מחודש עם העולם היהודי, ובמהלך המאה 

ה-17 בכמה מהמקומות )כמו ונציה, אמסטרדם, המבורג ולונדון( חזרו 

ויצרו קהילות שהיו בין העשירות והמובילות בעולם  בגלוי ליהדות, 
היהודי. 18

בני האנוסים ממוצא פורטוגלי שבלטו כל כך במסחר הבין-לאומי 

במאות ה-16 וה-17 כונו בפי אחרים "האומה הפורטוגלית" – עד כדי כך 

שהכינוי "פורטוגלים" הפך במרכזי המסחר ברחבי העולם שם נרדף 

ליהודים. בני האנוסים נטו לכנות את עצמם בעיקר במונח "האומה" 

בלבד, שהתייחס גם לבני אנוסים שחזרו ליהדות, אך גם לכאלה שלא 

חזרו ואפילו מי שלא הייתה להם כל כוונה לעשות כן. השימוש במונח 
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"אומה" בלבד אפשר להם להתייחס לעצמם כבני האומה היהודית, 

ובתוך כך באוזני זרים נחשב מונח זה כמתייחס למוצאם הפורטוגלי. 

הוא גם אפשר הגדרה קהילתית שאינה מדגישה את מידת הדבקות 

הדתית, אלא את המוצא הלאומי המשותף. הגדרה עצמית זו הדגישה 

כיצד, עם הידלדלות הידע היהודי והמשך הקשרים המסועפים עם בני 

אנוסים שנותרו נוצרים, עלה בהדרגה למקום מרכזי המרכיב הלאומי 

בהגדרת הזהות של צאצאי האנוסים. היתרון בזהות לאומית זו היה 

הדתיות  ההסכמות  אי  או  הידע  דלות  בעיית  על  להתגבר  יכולתה 

אצל צאצאי האנוסים, בד בבד עם הדגשת שותפות הגורל והייחוס 

שימשה  המקרא  מגיבורי  היהודי  המוצא  הדגשת  ועוד;  זאת  הרם. 

הנוצרית  ידי הסביבה  על  היהודי  המוצא  לביזוי  נגד  לעתים משקל 

)יש חוקרים הרואים בזהות זו אימוץ האידיאולוגיה הגזעית של טוהר 

הדם, תוך היפוך ערכי של העלאה על נס של המוצא היהודי. אך גישה 

הנצרות  דוגמת  לדתות  שבניגוד  מהעובדה  לחלוטין  מתעלמת  כזו 

לאומי  ממד  גם  תמיד  בחובה  טמנה  היהודית  הזהות  האסלאם,  או 

מובהק, ולא "דתי" בלבד(. על רקע ההצלחה הכלכלית האדירה של 

נגדם,  קהילות בני האנוסים, החלה להתפרסם גם ספרות המכוונת 

שהיוותה תקדים לרבות מההאשמות כלפי יהודים במאות המאוחרות 

יותר: הנוצרים החדשים הואשמו בהיותם יהודים בסתר, וככאלה - 

חסרי נאמנות לאומית או דתית לחברה הסובבת, וכן ברדיפת בצע, 

חומרנות ואתיאיזם – האשמות שזוהו כמהותיות ליהודים וכמועברות 

מדור לדור בקשרי הדם. מדובר למעשה בגרסה מוקדמת של הגזענות 
הביולוגית שתשתרש ברחבי אירופה במאות 21-19. 19
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ה"אומה" של בני האנוסים ממוצא פורטוגלי ששלטו ללא עוררין 

כ-10,000  רק  מנתה  וה-17  ה-16  במאות  הטראנס-אטלנטי  במסחר 

איש, אך על אף מספרם המצומצם ומעמדם החוקי המעורער, ביטאו 

אנשיה תמיד דרגה גבוהה של דאגה ואחריות לגורל אחיהם. דוגמה 

קבוצת  הציעה  כאשר  ה-17,  המאה  בראשית  ניתנה  לכך  מובהקת 

סוחרים עשירים בני "האומה" לפיליפ השלישי מלך ספרד ופורטוגל, 

שלו  העתק  חובות  על  למחול  חריף,  תקציבי  במשבר  מצוי  שהיה 

 1,200,000 של  עצום  סכום  גם  כמתנה  לו  להוסיף  ועוד  אליהם, 

כדי  המלך,  מועצת  לחברי  קרוסאדוס  כ-150,000  )ועוד  קרוסאדוס 

להקל עליהם לתמוך בהצעה( ובתמורה ימחל הוא לכל בני האנוסים 

ובחקירות האינקוויזיציה. מועצת  נתונים באותה עת במאסר  שהיו 

פנתה  משכנעים  "האומה"  טיעוני  את  שמצאה  הספרדית  המלך 

ובאוגוסט  החוטאים,  על  להקל  בבקשה  השמיני  קלמנט  לאפיפיור 

1604 פרסם הכס הקדוש מסמך חנינה לכל מי שהיה נתון בעת ההיא 

במאסר האינקוויזיציה בעוון התייהדות. תוצאתה של חנינה זו הייתה 

נהירה של מאות רבות ממשוחררי האינקוויזיציה לאמסטרדם, שם 
חזרו בגלוי ליהדות. 20

ספרו של ד"ר מרדכי ארבל ז"ל בנושא תולדות בני ה"אומה" של היהודים
צאצאי האנוסים מפורטוגל באזור הקראיבי.
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על רקע פריחת רשתות בני אנוסים במאות ה-16 וה-17 והתפתחות 

מסלולים מורכבים ומפותלים של מסירת התודעה היהודית בקרב בני 

האנוסים, התרחשה בעיקר במאה ה-17 תופעה חשובה, שלא נחקרה 

כמעט: פעילות יזומה של "קירוב" בני אנוסים לחזרה ליהדות, שניתן 

יחידים וקבוצות מבני האנוסים החלו  יהודי פנימי.  "מיסיון"  להגדיר 

ובמקרים  אנוסים,  צאצאי  ליהדות  להשיב  פעילות שמטרתה  ליזום 

מסוימים אפילו להמיר "נוצרים ישנים". ישנם דיווחים רבים על יוזמות 

מקומיות ופרטיות מסוג זה. עם הדמויות הבולטות של פעילות קירוב 

זו, שעסקו בלימוד יהדות וחיזוק רוחני של אנוסים ובני אנוסים, נמנו: 

דניאל פרנקו )מכונה גם פרננדו גומז( ממוצא אנוסי פורטוגלי, שהיה 

ככל הידוע "מקרב" מוביל של בני האנוסים בדרום מערב צרפת, ואחר 

כך חזר לפורטוגל במטרה מפורשת לפעול בקרב האנוסים שם, עד 

ספרו של ד"ר מרדכי ארבל ז"ל בנושא תולדות בני ה"אומה" של היהודים
צאצאי האנוסים מפורטוגל באזור הקראיבי.
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שנתפס והועלה על המוקד בשנת 1608 בעיר אבורה. פעיל "קירוב" 

המשפחה  בשם  )נולד  אבואב  עמנואל  היה  וצרפת  באיטליה  אחר 

גומז(, שבין יתר פעילותו גם כתב מכתבים וחיבורים )ובהם החיבור 

שלמה,  ליהדות  לשוב  אנוסים  בני  את  לשכנע  שכוונו  "נומולוגיה"(, 

ימיו אף עבר להתגורר בירושלים. דמות חשובה נוספת היה  ובסוף 

לבני  ולסייע  ללמד  כדי  מקסיקו  ברחבי  שנסע  אקוניה,  דה  אלוורו 

וואז  סימון  הבולט  האנוסים  בן  הסוחר  את  ליהדות  והשיב  אנוסים, 

ממקסיקו סיטי, שהיה לימים ראש קהילת האנוסים הבולטת ביותר 

סאן  בעיר  גם  מה  זמן  יותר  מאוחר  שהה  שאקוניה  וידוע  זו,  בעיר 

חואן, וככל הידוע הוא מעולם לא נתפס על ידי רשויות האינקוויזיציה 

שדלקו אחריו לאורך שנים. פעיל קירוב אחר שפעל בדרום אמריקה 

דיאגו פרז דה קוסטה, שהיה אחיו של לא פחות מאשר פריי  היה 

פרנציסקו דה ויטוריה, הבישוף של העיר טוקומן, ובשנת 1601 פרסמה 

האינקוויזיציה בפומבי שהיא מחפשת את פרז כמתייהד שהשתתף 

בכינוסים יהודיים אסורים, בין היתר בערים פוטוסי וקוזקו – אך לא 

הצליחה לשים עליו יד. מאוחר יותר דווח שהצליח לברוח דרך סביליה 

לוונציה ושם קרוב לוודאי שב ליהדות בפומבי, כך שהאינקוויזיציה 

נאלצה להעלות על המוקד רק בובה בדמותו באוטו דה פה של לימה 
בשנת 1605. 21

ההתפוררות ההדרגתית של רבות מקהילות האנוסים הביאו לכך 

שיותר ויותר מבני האנוסים ששרדו בחצי האי האיברי או במושבות 

הידוע  ככל  היו  שלא  )כלומר  ישנים"  "נוצרים  שהיו  זוג  לבני  נישאו 
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ונאמנות  זהות  של  בעיות  כמובן  יצרה  זו  תופעה  יהודים(.  צאצאי 

בקרב הילדים פרי נישואים כאלה. אך מפתיע באיזו מידה גם צאצאים 

של שניים ושלושה דורות של נישואי בני אנוסים עם נוצרים ישנים, 

היו נכונים לא פעם לדבוק ביהדות גם אל מול סכנות וקשיים אדירים, 

וזאת בהיותם בעלי ידע דל מאוד וממקור שני ביהדות. קשיים אלה 

באו לידי ביטוי ברור יותר כאשר צאצאי נישואים מעורבים אלה שלא 

יהודיים  לחיים  לחזור  יכלו  ארצות שבהן  אל  יצאו  נימולו,  לא  פעם 

מלאים יותר. אז התעוררו בעיות הלכתיות, פסיכולוגיות וחברתיות, 

ועלה וצף חוסר הניסיון של חיים יהודיים רבניים. גם המניעים של בני 

אנוסים כאלה לשוב ליהדות היו לא פעם מורכבים למדי, ולא נבעו 

אנוסים  בן  אותו  למשל  יהודית.  לזהות  מושרשת  מנאמנות  בהכרח 

מהעיירה לאגוס בחבל אלגרבה, אשר בשנות ה-60 של המאה ה-16 

חי בדמשק כיהודי, וכשנשאל על הנסיבות שהובילו אותו לכך ענה 

על  ומועלה  נעצר  באביו  שחזה  עד  בספרד,  טוב  נוצרי  היה  שהוא 

המוקד כיהודי, ואז החליט להתנהג כיהודי וברח לטורקיה כדי לחיות 
בחופשיות על פי תורת משה. 22

המאמץ הבולט ורחב ההיקף ביותר ל"מיסיון פנימי" להשבת בני 

אנוסים לחיק היהדות היה בברזיל ההולנדית בין השנים 1654-1640, 

שבהן הכיבוש ההולנדי האנטי-קתולי של האזור יצר נסיבות יוצאות 

דופן שסייעו לתנועת השיבה. שיבה לחיק היהדות לא חייבה עזיבה 

"הנוצרים  ישבו  שבו  במקום  התאפשרה  אלא  נודעת,  לא  ארץ  אל 

החדשים" ואף הייתה כרוכה ביתרונות אפשריים מצד השלטונות
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מתועדות  זו  פעילות  של  הניכרות  ההצלחות  האנטי-קתוליים. 

בחלקן בדיווחי האינקוויזיציה מהתקופה שלאחר כיבוש מחדש של 

חבל ארץ זה בידי פורטוגל, דיווחים שמתארים שיבה רחבת היקף אל 

"נוצרים חדשים" בצפון ברזיל. הדיווחים גם מראים  היהדות בקרב 

בבעיות  כרוכה  ליהדות  השיבה  הייתה  האלה  מהמקרים  שבחלק 

התנגד  ממשפחתם  שחלק  אלה  בעבור  פשוטות  לא  משפחתיות 

לשיבה, והיו אף מקרים של פירוד בין בני זוג על רקע זה. היו לכל 

הפחות מאות משפחות ששבו בתקופה זו ליהדות גלויה, ורבים מהן 

לאחר  פורטוגל.  לשלטון  החבל  כשחזר  יותר  מאוחר  מברזיל  היגרו 

הכיבוש הפורטוגלי המחודש של צפון ברזיל מידי ההולנדים, בשנת 

1654, עזבו כל היהודים הגלויים את ברזיל, ונותרו בה רק מי שבחרו 

לחזור  העדפה  בגלל  ואם  האמונה  בעקבות  אם  לקתוליות,  לחזור 

לזהות אנוסית מוכרת. אך הנסיבות של שנות דור שבהן הותר קיום 

יהודי גלוי בצפון ברזיל שתחת השלטון ההולנדי, הביאו לידי חיזוק 

לחיים  זה  באזור  החדשים  הנוצרים  של  מחודשת  ולחשיפה  רוחני 

הפורטוגלים  של  מחדש  ההשתלטות  לאחר  גם  תוססים.   יהודיים 

אלה  אנוסים  ומשפחות  קהילות  של  הרוחנית  ההידלדלות  נדחתה 

בעוד דור או שניים לעומת אזורים אחרים של דרום אמריקה – ואין 

זה מקרה שצפון ברזיל הוא היום כנראה המרכז המשמעותי ביותר 
להתגבשות קהילות של צאצאי אנוסים בכל יבשת אמריקה. 23

מסקירה זו עולה שעד סוף המאה ה-17 הייתה התפוררות של רוב 

זו  תופעה  אמריקה.  וביבשת  האיברי  האי  בחצי  האנוסים  קהילות 
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הייתה תוצר של שילוב גורמים: עזיבה עקבית של רבים מהנאמנים 

והנחושים ביותר מאנשי הקהילות אל מקומות שם יכלו לחיות בגלוי 

כיהודים, דלדול רוחני עקב זמן ממושך ללא קשר עם מרכזי החיים 

במהלך  המקומות  ברוב  כך  האינקוויזיציה.  לחץ  וכמובן  היהודיים, 

יותר ממאתיים  ונעלמו קהילות האנוסים ששרדו  המאה ה-17 דעכו 

שנה בתנאים קשים. מסוף המאה ה-18, המשך הקיום האנוסי נשאר 

כמעט אך ורק עניין משפחתי, להוציא מקומות ספורים שבהן נסיבות 

היו  אלה  מסוים.  אנוסי  קהילתי  לקיום  אפשרות  שימרו  מיוחדות 

מרוחקים  כפריים  אזורים  כמו  ומנותקים,  מרוחקים  מקומות  בעיקר 

ודלים בצפון פורטוגל, ברזיל ומקסיקו, וכן מקומות שהסביבה בהם 

המשיכה לשמר את האפליה של משפחות בני אנוסים, כמו במיורקה. 

באופן טבעי הקיום האנוסי המשפחתי היה דליל וחלש, ונחלש עוד 

הצליח  הוא  כמה  עד  לגלות  מפתיע  זאת  עם  הדורות.  במשך  יותר 

מסורת  והעברת  קרובים  נישואי  מנהגים,  שימור  באמצעות  לשרוד 

אלפי  לעשרות  עדים  אנו  כיום  נכדתה(.  או  לבתה  אם  בין  )לרוב 

נשמר  במשפחתם  כי  המעידים  ריקו,  פורטו  ועד  מאיטליה  אנשים, 

זיק של יהדות לאורך הדורות למרות הכול.

ניתן למנות קבוצות נוספות עם היסטוריה אנוסית באירופה, בדרום 

צרפת ובמידה פחותה גם בגרמניה ובמזרח אירופה, אך ככל הנראה 

הקבוצה המשמעותית ביותר של אנוסים בני מאות שנים היא בדרום 

איטליה. לפי מומחים לתופעה באיטליה שהופיעו בפני הוועדה, יש 

סימנים לכך שיש לפחות כמה עשרות אלפי אנשים באיטליה הרואים 
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את עצמם ככאלה.  כדוגמה לכך מביאים החוקרים את תשלומי המס 

באיטליה  כיהודים:  ידועים  שאינם  רבבות  ידי  על  יהודית  לקהילה 

יכול כל אזרח להפנות 0.8 אחוזים מתשלומי המס שלו שכל איטלקי 

יכול לבחור להעביר למסגרת דתית לפי בחירתו, ובכל שנה בוחרים 

בסביבות 80,000 איטלקים להעביר תשלום זה לקהילה היהודית, זאת 

אף שמספר חברי הקהילה הוא רק כ-30,000. כלומר עשרות אלפי 

איטלקים )רובם בדרום איטליה, שבה כבר מאות שנים אין קהילות 

לקהילה  כספית  תמיכה  מרצונם  מעבירים  משמעותיות(  יהודיות 
היהודית, וההנחה היא שחלק לא מבוטל מהם מצאצאי אנוסים. 24

הובאה כאן אפוא סקירה רחבה על גורל האנוסים ממוצא איברי. 

זאת מאחר שעל פי כל העדויות שנשמעו בוועדה ובהסתמך על 

החומר המחקרי שהגיע לידיה, צאצאי אנוסים אלה מהווים את 

הקבוצה הגדולה ביותר מהבחינה המספרית והמשמעותית ביותר 

מבחינת קשריה עם העם היהודי, מבין כל הציבורים בעלי זיקה 

לעם היהודי. כל התייחסות ממלכתית או ציבורית לציבורים בעלי 

זיקה תהיה חייבת לכלול בראש ובראשונה התייחסות לציבורים 

אלה של צאצאי אנוסים.
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העת החדשה – גיוון, התבוללות ותקומה 

סתירות  בסימן  היהודי  העם  של  מבחינתו  עומדת  החדשה  העת 

חריפות בין משברים וחורבן חסרי תקדים לשגשוג והתפתחות חסרי 

תקדים לא פחות. זאת על רקע גיוון הולך וגובר של החוויה היהודית, 

אלה  מגמות  היהודית.  הזהות  עומדת  שבפניהם  האתגרים  של  וגם 

היהודי,  לעם  זיקה  בעלות  לקבוצות  ביחס  גם  ביטוי  לידי  באות 

שמתרבות ונעשות מגוונות הרבה יותר מבעבר.

צאצאי האנוסים לנצרות - אף שיש ספרות מחקרית ענפה בנושא 

תולדות האנוסים וצאצאי האנוסים, הרי במה שנוגע למצב צאצאי 

נעזרה  הוועדה  ביותר.  דל  הוא  וכיום החומר  האנוסים במאה ה-20 

בעדויות המומחים שהופיעו בפניה והעידו גם הם שרב הנסתר על 

הגלוי בנושא זה, הן בנוגע לקהילות או משפחות המתמידות לקיים 

האנוסים  צאצאי  של  למספרם  בנוגע  והן  יהודיות,  המסורות  את 

לעם  זיקתם  את  לחזק  ומבקשים  משותפת  לפעילות  המתארגנים 

שיטתיות,  ובלתי  חלקיות  בהתרשמויות  בעיקר  מדובר  היהודי. 

המצביעות על כך שהידע המצוי בידינו לגבי התופעה כיום דל עד 

מאוד.

מבחינת התפוצה הגיאוגרפית של צאצאי אנוסים היום, כיחידים, 

היהודי  העם  עם  פעיל  בקשר  המעוניינים  וכקהילות  כמשפחות 

וישראל, התמונה היא חלקית ודלה בשלב זה:
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צאצאי  של  קהילות  מלבד  ובפורטוגל,  בספרד   •  

ובמיורקה  )פורטוגל(  בבלמונטה  ליהדות  לשיבה  הפועלים  אנוסים 

המאורגנות  משפחות  על  לא  ואף  קהילות  על  ידוע  לא  )ספרד(, 

שונות  עדויות  הוועדה  בפני  שנשמעו  אף  משמעותיות.  במסגרות 

לפעילות של קבוצות במקומות נוספים )למשל מ"שבי ישראל" על 

כמה עיירות בקרבת בלמונטה שבפורטוגל, ומהגברת גלוריה מאונד 

על העיירה זאמורה בספרד(, לא הובאו עד כה הוכחות חד משמעיות 

לממדי התופעה או לרצינותה.  על כן, עד לבדיקה נוספת, לא ניתן 

לעומת  אלה.  בארצות  ממשיות  התארגנויות  או  קהילות  להוסיף 

זאת ברור למדי שיש תופעה נרחבת של יחידים אשר על פי מסורת 

משפחתית או על פי שם משפחה או בדיקה גנטית, טוענים למוצא 

ולארגונים  ישראל  לנציגויות  היהודיות,  לקהילות  ופונים  מאנוסים 

יהודיים, בבקשה למידע, ליצירת קשר רציף ולעתים גם מביעים רצון 

להתגייר. אף שלא ניתן בשלב זה לדעת בוודאות מה ממדי התופעה 

בארצות אלה, ברור לגמרי שמדובר במאות פניות מסוגים שונים.

באיטליה, התופעה של התארגנויות קהילתיות של   •  

ובדרום  האיברי,  האי  בחצי  מאשר  יותר  מפותחת  אנוסים  צאצאי 

מלאה  לחזרה  קהילתי  באופן  קבוצות  כמה  התארגנו  כבר  המדינה 

ליהדות. בקבוצות אחרות ניתן למצוא מידע ולנהל קשרי ידידות עם 

זה.  גם בלי להתכוון להתגייר, לפחות בשלב  היהודי,  והעם  ישראל 

טראני  העיר  סביב  אפוליה,  בחבל  היא  ביותר  המאורגנת  הקהילה 

הכנסת,  בית  את  בחזרה  לידיה  לקבל  הקהילה  הצליחה  )שבה 
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זה  באזור  אחרות.  בערים  וכן  שנים(  מאות  לפני  לכנסייה  שהוסב 

זאת  ובעקבות  מאוד,  דלה  היהודית  הקהילתית  הנוכחות  הייתה 

שחזרו  אנוסים  צאצאי  הם  החברים  רוב  הללו  היהודיות  בקהילות 

ליהדות ורק מיעוטם כאלה שנולדו כיהודים. ישנה פעילות דומה, אף 

שבהיקף מצומצם יותר גם בחבל קלבריה ובסיציליה, שבהם בולטת 

אנוסים,  צאצאי  של  ישראלית  והפרו  התרבותית  הפעילות  יותר 

האנוסים  צאצאי  קהילת  גם  באחרונה  ממש.  ליהדות  חזרה  מאשר 

בעיר פלרמו שבסיציליה קיבלה לידיה בחזרה את מבנה בית הכנסת 

ההיסטורי של יהודי העיר, ששימש במאות השנים האחרונות ככנסייה. 

הבהירו שאף  הוועדה  בפני  העדויות שהושמעו  וכל  אלה  פעילויות 

שהתופעה באיטליה עדיין לא נחקרה כראוי, ניתן לראות שקהילות 

וקבוצות צאצאי האנוסים באיטליה מונות לכל הפחות מאות אנשים, 

ומעגלים של מתעניינים ברמה ראשונית, כיחידים או כקבוצות, כבר 

מונים אלפים רבים.

באמריקה הלטינית, מצוי בלי ספק המאגר האנושי הגדול ביותר 

ניסיונות  מבחינת  וגם  הכמותית,  מהבחינה  אנוסים  צאצאי  של 

הידוע  ככל  ליהדות.  לחזרה  והניסיונות  הקהילתית  ההתארגנות 

והיא  הגיאוגרפית,  שווה מהבחינה  באופן  אינה מתפרֹּשת  התופעה 

בולטת בארצות מסוימות, אך כמעט שאינה קיימת בארצות אחרות. 

בשורה של מדינות אמריקה הלטינית, כמו צ'ילה, אקוודור, ניקרגואה 

או ארגנטינה, לא קיבלה הוועדה ולו עדות אחת או מידע מחקרי בנוגע 

לתופעות האמורות. ללא מחקר נוסף לא יהיה ניתן לדעת אם מדובר 
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במקרה או אכן יש סיבות מהותיות לכך שבארצות אלה אין לעת עתה 

עדויות על הימצאות צאצאי אנוסים. בכמה מדינות נוספות, כגון פרו 

ושלישי על מידה  ולעתים מכלי שני  יש עדויות דלות  ואל סלבדור, 

של תודעה אצל צאצאי אנוסים, אך בשלב זה לא ניתן ללמוד מהן 

הרבה. המדינות הבולטות ביותר שבהן אותרו דיווחים והתארגנויות 

הן ארבע: ברזיל, מקסיקו, קולומביה וקוסטה ריקה. בכל אחת מהן 

יש עדויות שגם הובאו בפני הוועדה, וכן ספרות מחקרית העוסקת 

בממדים ובאיכות של קהילות צאצאי אנוסים, ובהתארגנות ופעילות 
של קהילות אלה כיום. 25

אנוסים  צאצאי  של  קהילות  בכמה  מדובר  בברזיל   •  

השבים ליהדות, בעיקר בצפון המדינה, שמספרן כיום הוא 20לפחות, 

וההערכה היא שהן מונות יחדיו כ-1,500 חברים. כמו כן ארגונים שונים 

להעלאה  הפועל   ,ABRAJIN כגון   אנוסים,  צאצאי  בקרב  פעילים 

וגם  הברזילאית,  בחברה  והאניסות  האינקוויזיציה  זכר  של  ושימור 

הקים מוזיאון קטן המתעד את פעילות האינקוויזיציה בברזיל. קרוב 

לוודאי שיש חפיפה מסוימת בין הקהילות והארגונים הללו, אך ברור 

ואינם חברי קהילות, אם משום  גם רבים שהם חברי ארגונים  שיש 

שהם מתגוררים במקומות מרוחקים שאין בהם קהילות, ואם משום 

שהם מעוניינים להיות פעילים בנושא, אך לא בשיבה מלאה ליהדות 

צאצאי  מסוימים,  שבמקומות  לציין  ראוי  קהילתית.  ולהשתייכות 

היהודיות,  הקהילות  של  בהכרה  )לעתים  ליהדות  ששבו  האנוסים 

נטאל  העיר  באזור.  מהיהודים  ניכר  חלק  מהווים  בלעדיה(  לעתים 
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אנוסים,  בני  פעילות  של  בולט  מרכז  היא  לדוגמה,  ברזיל,  שבצפון 

והקהילה היהודית מורכבת ברובה מכ-60 משפחות צאצאי יהודים 
שחזרו לנהל אורח חיים יהודי. 26

היום פעילות ענפה במיוחד של  נעשית  במקסיקו,   •  

קהילות צאצאי אנוסים, בעיקר בצפון המדינה, שם התקבצו באופן 

רבות ממשפחות צאצאי האנוסים שהתיישבו במה שהיה  היסטורי 

אז הספר הרחוק, כי רצו להימלט מנחת זרועה של האינקוויזיציה. 

לצאצאי האנוסים בצפון מקסיקו יצאו מוניטין של מצליחים מבחינה 

עסקית, ולא פעם מיוחס להם תפקיד מכריע בהצלחת מרכז ההיי-

כשחלק  העשרים,  במאה  מונטריי.  בעיר  מקסיקו,  של  המוביל  טק 

מקהילת צאצאי האנוסים של צפון מקסיקו היגרה לארה"ב, התקבצו 

רבות מהמשפחות יחדיו בעיר שיקגו, שבה מתקיימת עד היום קהילה 
מסודרת ומיוחסת של צאצאי משפחות אנוסים מוכרות. 27

מהמקומות  הייתה  לא  הידוע  ככל   - קולומביה   •  

בדורות  משמעותיים  במספרים  אליה  הגיעו  אנוסים  שמשפחות 

הראשונים של יישוב אמריקה, אך ככל הנראה במאות ה-17 וה-18 היא 

הייתה אחד מהיעדים שאליהם נמלטו משפחות צאצאי אנוסים שרצו 

להתרחק ממרכזים גדולים יותר של השלטון הספרדי והאינקוויזיציה, 

בעבר  שהיה  ארבל,  מרדכי  ד"ר  עדות  לפי    28 ומקסיקו.  פרו  כמו 

שגריר ישראל בקולומביה, תהליך החזרה ליהדות של קהילות רבות 

מצאצאי האנוסים בדרום אמריקה ספג מכה אנושה בעקבות השואה 
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– היות שקהילות אלה הסתייעו בהנהגה רוחנית מסורתית של רבנים 

ולרגישויות  למורשת  קרובים  )שהיו  הולנד  כמו  ממקומות  ספרדים 

צאצאי האנוסים(. רציחתם של רבים ממנהיגים אלה בשואה ודלדול 

הקהילות האירופיות שיכלו לספק להם מחליפים, גרמו לשבר עמוק 

שתוצאתו קריסת קהילות צאצאי האנוסים באמריקה הלטינית. ארבל 

העיד כי פגש במהלך עבודתו עשרות אנשים ובהם מי שהיו באותה 

בוגוטה  כמו הבירה  והחוץ בקולומביה, במקומות  עת שרי העבודה 

וגם בעיר ברנקואי )הנמל העיקרי של קולומביה( והם העידו בפניו על 

מוצאם היהודי. כיום אין ספק שיש בקולמביה התעוררות ניכרת של 

יותר מרוב המקומות בדרום אמריקה. לפי  קבוצות צאצאי אנוסים 

עדויות שהושמעו בפני הוועדה, מעריכים שבקולומביה יש היום כ-20 

קהילות בני אנוסים המונות יחד 4,000 איש לערך )הקהילה היהודית 
המוכרת מונה בסך הכול 2,500 איש(. 29

קוסטה ריקה הייתה באופן היסטורי אזור נידח למדי   •  

בלבד  רופף  כנסייתי  פיקוח  בו  שהיה  קטנות,  הרריות  קהילות  של 

ומעולם לא פעלה בו אינקוויזיציה. על כלל אוכלוסיית קוסטה ריקה 

הוטל פעמיים חרם כנסייתי במאה ה-19 בשל אי השתתפות פעילה 

בולטות  דמויות  היום שורה של  עד  בכנסיות.  היקף במיסה  ורחבת 

את  גם  בתוכם  למנות  וניתן  מיהודים,  לצאצאות  טוענת  במדינה 

הנשיא לשעבר לואיס אלברטו מונג'ה אלוורז, שאחייניתו אף חיברה 
ספר בנושא. 30
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 ארה"ב - קבוצה משמעותית אחרונה של צאצאי אנוסים ממוצא 

איברי נמצאת היום בארצות הברית. היא מורכבת בעיקרה מתושבי 

לארה"ב,  וסופחו  נכבשו  ה-19  במאה  אשר  מקסיקו,  בצפון  חבלים 

בעיקר במה שמוכר היום כמדינות קולורדו וניו-מקסיקו של ארה"ב. 

ברבות מעיירות אלה חיו ככל הנראה משפחות מורחבות אשר שמרו 

על זיכרון כלשהו בנוגע למוצאן היהודי, עד המאה העשרים. בשני 

ויש עשרות  זה,  ישנה התעוררות רבה בתחום  העשורים האחרונים 

לסייע  שנועדו  במסגרות  הפעילים  יחידים  מאות  ולפחות  קבוצות 

אף  מהמקרים  קטן  ובחלק  היהדות,  עם  יותר  מעמיקה  בהיכרות 

בהכוונה לגיור.

מערב אפריקה - אזור נוסף שראוי לציין בו נוכחות של צאצאי 

אנוסים איבריים. יש דיווחים על התיישבות אנוסים בכמה ערי נמל 

באזור זה במאה ה-16, אך לא ברור אם היו לכך תוצאות לאורך זמן. 

משמעותית  אנוסים  אוכלוסיית  על  בוודאות  ידוע  שבו  אחד  מקום 

באופן היסטורי הוא האי סאו טומה שבאוקיאנוס האטלנטי מול מערב 

רפובליקה קטנה  פרינקיפה(  האי  )יחד עם  כיום  אפריקה, המהווה 

שתושביה הם ברובם ממוצא אפריקני מעורב עם מעט מתיישבים 

אירופיים. ייחודו של האי המרוחק הוא, שלאחר אינוס פורטוגל נשלחו 

מהוריהם  שנקרעו  יהודים  ילדים  אלפי  ה-16  המאה  בראשית  אליו 

ונוצרו בכפייה, כדי שהריחוק יבטיח את הישארותם בחיק הנצרות. 

בחלוף השנים הצליחו מקצת הילדים שבגרו לעזוב את האי ולחזור 

אל היהדות בארצות אחרות, וחלק מהנותרים ככל הנראה שמרו על 
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זהותם היהודית גם כאשר התערבבו עם אוכלוסיית העבדים השחורים 

שהובאה לאי. כיום רבים מתושבי האי השחורים טוענים לקיום מרכיב 

זה בזהותם וגאים בו, אף שאין עדויות לאנשים המזדהים באופן אישי 
וישיר כצאצאי קבוצה זו, או למי מהם המבקשים הכרה או גיור. 31

זכות לאזרחות ספרדית ופורטוגזית - נקודה אחרונה הראויה 

היא  ומפורטוגל  מספרד  האנוסים  לצאצאי  בהקשר  לאזכור 

לתוקף  אלה  מדינות  שתי  שהכניסו  האזרוח  בחוקי  התיקונים 

בשנת 2015, במטרה מוצהרת לאפשר לצאצאי מגורשים ואנוסים 

לקבל אזרחות. בפורטוגל נקבע כי בקשת אזרוח תדרוש מאדם 

להתקבל לקהילה היהודית בליסבון או בפורטו. בפורטו יש קהילה 

קטנה, שלפני השינוי בחוק התקשתה לממן פעילותה, ועתה היא 

מקבלת מאות פניות מהמבקשים להתקבל לקהילה ומשלמים לה 

דיווחה  יורו. מאז עבר החוק  דמי חבר שנתיים בסך כמה מאות 

כבר  בעקבותיו  שבאו  בקשות   300 לפחות  כי  פורטוגל  ממשלת 

אושרו. בספרד לעומת זאת נמסר שיום אחד בלבד לאחר העברת 

התיקון בחוק האזרחות אושרו באחת 4,302 בקשות התאזרחות 

שהמתינו לתשובה חודשים רבים, ונמסר שרוב מקבלי האזרחות 

היו ממרוקו, מוונצואלה ומטורקיה. חוקי ההתאזרחות הללו כפי 

שהם מנוסחים כיום אינם מאפשרים התאזרחות לצאצאי אנוסים 

שנותרו נוצרים, אלא רק למי שהם כבר כיום יהודים. במידה רבה 

חוקי ההתאזרחות הספרדי והפורטוגלי מעודדים צאצאי אנוסים 

להתגייר כתנאי לקבלת אזרחות.
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קבוצות אחרות
האנוסים  צאצאי  את  ובראשונה  בראש  זו  סקירה  מנתה  כה  עד 

הרוב  את  המספרית  מהבחינה  מהווים  שכאמור  איברי,  ממוצא 

המכריע של הציבורים והקבוצות שטוענים לזיקה לעם היהודי. אולם 

יש קבוצות נוספות, חלקן של צאצאי אנוסים אחרים, וחלקן מקהילות 

מסוג אחר, שיש להתייחס אליהן. להלן סקירה קצרה שלהן:

אנוסים שאינם ממוצא איברי – עד המאה העשרים - יש קבוצות 

רבות, קטנות ברובן, של צאצאי אנוסים יהודים בעולם, שמוצאן אינו 

נוצרית  מחצי האי האיברי או מושבותיו. אין למעשה כמעט מדינה 

או מוסלמית ממערב להודו שלא היו בה בשלב כזה או אחר, אירועי 

המרה כפויה של יהודים. אך בקרב הקבוצות הלא איבריות, המספרים 

- וגם ההצלחה לשמר קיום יהודי אפילו חלקי לאורך זמן - היו קטנים 

בהרבה. הקהילה האנוסית שלה קרוב לוודאי ההצלחה הרבה ביותר 

בשימור הקיום היהודי הייתה זו של אנוסי העיר משהד באירן, אשר 

חיו בסתר כיהודים כמאה שנים לאחר שאוסלמו באיומים בשנת 1839. 

אך המקרה שלהם יוצא דופן, וברוב המקרים היה גורלם של אנוסים 

בארצות האסלאם היעלמות לאחר שניים או שלושה דורות. התופעה 

המקיפה ביותר של אניסות שמחוץ לאיבריה הייתה כנראה תופעת 

חוק  ברוסיה  נקבע   1827 בשנת  ברוסיה.  ה"קנטוניסטים"  האנוסים 

שאפשר לגייס בכפייה יהודים החל מגיל 12, וקבע כי מגויסים יהודים 

שמתחת לגיל 18 יוצבו ביחידות הכנה ואימון לצבא, שכונו "קנטונים" 

– ומכאן כונו המגויסים קנטוניסטים. "חאפרים" היו אחראים להשגת 
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מכסות מגויסים, ופעלו ללא מעצורים לגיוס כפוי של יהודים: לא פעם 

הם פשוט חטפו את ה"מגויסים", ולא בחלו בחטיפת ילדים אפילו בני 

8 ו-9, לצורך מילוי מכסות מגויסים שאליהן התחייבו. כדי לנתק את 

וכדי להשפיע  ומהשפעותיה,  היהודית  הילדים המגויסים מהסביבה 

עליהם להתנצר, הועברו הקנטוניסטים למחנות במקומות מרוחקים 

הייתה  וסיביר, שלא  קאזן  פרם,  כמו  הרוסית,  האימפריה  שבמזרח 

בהם אוכלוסייה יהודית. לפי הערכות כשליש מהקנטוניסטים התנצרו, 

אך שיעור המתנצרים  היה כמובן גדול בהרבה בקרב אלה שגויסו 

כילדים קטנים, ומקרבם ככל הנראה הרוב הגדול התנצר. מעריכים 

כי במשך כ-30 שנה שהתקנות הקנטוניסטיות בחומרתן המרבית היו 

בתוקף, עמד מספר היהודים שגויסו בכפייה על עד 70,000, ומהם  מנו 

הצעירים מגיל 18 שרובם התנצרו, כמחצית. משך השירות הצבאי היה 

25 שנים )אחר כך קוצר ל-20( מיום שהמגויס הגיע לגיל 18, והילדים 

הקטנים ביותר שגויסו נשארו לעתים במסגרות הצבא הרוסי כ-35 

שנים. רבים מבין הקנטוניסטים יושבו אחרי שחרורם באזורי יישוב 

ולא שבו עוד למשפחותיהם, ומרביתם נישאו לנשים לא  מרוחקים, 

יהודיות והתבוללו. מספר קנטוניסטים שהתנצרו הגיעו לדרגות גנרל 

ובחיל הים הרוסי, שהיו חסומות בפני מי שנשארו  ואדמירל בצבא 

יהודים. הקנטוניזם בוטל סופית רק בשנת 1859, במסגרת רפורמה 

צבאית רחבת היקף, לאחר שכישלונות צבא רוסיה במלחמת קרים 
חשפו חסרונותיה של שיטה זו. 32
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עד כה נסקרו כאן בעיקר המרות ואניסות של יחידים – אשר גם 

פעולות של  דבר  בסופו של  הן  מאוד,  גדולים  במספרים  כשמדובר 

יחידים המחליטים בשביל עצמם או לכל היותר בשביל משפחתם. 

תופעה אחרת הראויה לבדיקה ולמחקר נפרד היא תופעת ההמרות 

ניתן לשאול  הקבוצתיות, שבה נטשו את היהדות קהילות שלמות. 

האם המרת יהודים אתיופיים לנצרות החל מהמאה ה-19 )המומרים 

כונו אחר כך "פלשמורה"(, כאשר לעתים כפרים שלמים המירו את 

דתם, היא פעולה של יחידים או של קבוצה. אך יש מקרים מובהקים 

מנהיג  אחרי  שהלכה  יהודית  קבוצה  כאשר  קבוצתית,  המרה  של 

רוחני בולט המירה כולה את דתה בפקודתו. ואלה שתי הדוגמאות 

במאה  העות'מנית  באימפריה  צבי  שבתאי  חסידי  לכך:  הבולטות 

ובתוך כך שמרו על זהות  ה-17 המירו במצוותו את דתם לאסלאם, 

היום   עד  הפועלת  "דונמה",  בשם  לכת  לימים  שהפכה  קבוצתית 

בטורקיה )וחלק מצאצאיה אף מבקשים כעת לחזור ליהדות(; וחסידי 

יעקב פרנק )שבעצמו הושפע מהשבתאות(, אשר במאה ה-18 המירו 

במצוותו את דתם לנצרות והפכו לכת שאנשיה כונו "פרנקיסטים," 

והיא פעלה בפולין ובארצות אחרות במזרח אירופה ככל הידוע עד 

שלהי המאה ה-19. קבוצות אלה מעלות שאלות עקרוניות, הלכתיות 

שתינתן  ראוי  העת  בבוא  אך  בהן,  לדון  המקום  כאן  שלא  ואחרות 
הדעת גם על מאפייניהן הייחודיים. 33



72

האניסות ה"אדומה" במאה העשרים - מקרה שונה בתכלית של 

אניסות היא זאת ה"חילונית" של המאה העשרים, שגרמה לעשרות 

אלפי יהודים ואולי יותר להמיר ולהסתיר את זהותם היהודית מאימת 

משטרי העריצות הגדולים של מאה זו באירופה. ניתן לומר שבמאה 

העשרים נולדה לראשונה אניסות שאינה על רקע אמונה דתית במובן 

המילולי, ומקורה בהתייחסות הסביבה לזהות היהודית כלאומית או 

כגזעית. אניסות היא בעיקרה המרת דת או הסתרת הזהות היהודית 

של אדם, מתוך ניסיון להגן מפני רדיפות רצחניות בידי השלטונות. 

אך תחת המשטרים הטוטליטריים של המאה העשרים, אפילו יהודים 

אשר השליכו ברצון ואפילו בחדווה את זהותם היהודית הישנה לפח 

האשפה של ההיסטוריה לטובת הזהות החדשה – גילו לתדהמתם, 

ממש כמו "הנוצרים החדשים" של ימי הביניים, שלמרות כוונותיהם 

לבטל את זהותם הנבדלת, בסביבתם לא נשכח מוצאם היהודי כלל, 

ונשלף בבוא העת כדי לרדוף אותם. על רקע זה נולדו מקרים רבים של 

אניסות, כשיהודים ניסו להסתיר את מוצאם לעתים אפילו מילדיהם. 

כך בגרמניה הנאצית, ובאיטליה הפאשיסטית כאשר המשטר נסחף 

בבלגיה  בהונגריה,  בצרפת,  גם  יותר  ומאוחר  הנאציזם,  בעקבות 

התרחשה  הגרמני,  הכיבוש  בעת  אלה  במדינות  נוספות.  ובמדינות 

עד   ,1945-1933 בשנים  רק  אך  אחרים,  או  כאלה  בממדים  אניסות 

שחלפה הסכנה הפעילה ממשטרים אלה בתום מלחמה"ע השנייה. 

עם זאת, מספר לא מבוטל של יהודים, לעתים קרובות ילדים ונערים, 

אשר דתם הומרה בלחץ המאורעות, לא חזרו עוד ליהדותם, אם בשל 

לדבוק בדת החדשה. אחד  פנימי  ואם עקב שכנוע  וזהירות,  נוחות 
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לוסטיז'ר,  אהרון  היהודי  הנער  של  המקרה  הוא  הבולטים  המקרים 

שהוחבא במנזר בצרפת במהלך מלחמת העולם, אך לאחר המלחמה 

דבק בדת הנוצרית הקתולית, ולימים היה לארכיבישוף של פריז. ככל 

הידוע ממדי תופעה זו במערב אירופה היו קטנים ובסופו של דבר 

שנאנסו  לאחר  נוצרים  שנותרו  אנשים  אלפי  כמה  רק  כנראה  כללו 

לכך על ידי הנאצים ודומיהם. זה לא המצב בארצות מזרח אירופה, 

שבהן ירשו את הסכנה הנאצית משטרים קומוניסטיים שהיו עוינים 

יותר  אלה  בארצות  ושלטו  אחרת,  או  כזאת  במידה  היהודים  כלפי 

הקומוניזם  שכן  יותר  עוד  חמור  המצב  היה  )בבריה"מ  שנה  מ-40 

שלט שם כבר משנת 1917(. כך קרה שיהודים רבים, בעיקר בבריה"מ, 

בפולין, בצ'כיה ובהונגריה, אך גם במקומות אחרים, החליטו להסתיר 

מסביבתם ולעתים אף מילדיהם את זהותם היהודית לאורך עשורים 

רבים, ויצרו את האניסות ה"אדומה" כתופעה רחבה שהקיפה עשרות 

זו  "אדומה"  אניסות  רבים  במקרים  יותר.  אף  ואולי  אנשים  אלפי 

נמשכה מכוח ההרגל אפילו לאחר קריסת הקומוניזם במזרח אירופה 

בשנת 1989 ובבריה"מ בשנת 1992, ורק בשנים האחרונות מתחילים 

להעריך  קשה  עדיין  מובנות  מסיבות  במלואם.  להיחשף  ממדיה 

במדויק את ממדי התופעה, אך מעדויות שנשמעו בפני הוועדה, בין 

היתר עדותו של הרב הראשי של פולין, הרב שודריך, עולה כי בפולין 

למשל התופעה כבר כוללת אלפי אנשים הנמצאים בתהליך שיבה 

מלאה ליהדות, ועשרות אלפים נוספים שמראים זיקה רופפת יותר 

אך נוקטים מגמת התקרבות, ומעוניינים ללמוד על יהדות, על ישראל 

ידוע  לא  רבים שעליהם  עוד  שיש  לשער  יש  העברית.  ואת השפה 



74

דבר לגורמים היהודיים. הרב שודריך מודה כי גם לו אין תמונה ברורה 

כי  והמהותיים, אך מעיד  ומלאה של התופעה בהיבטיה המספריים 

בקהילתו שלו בעיר ורשה, שבה כמה מאות חברים, יותר ממחציתם 

נוספות  בארצות  כי  נראה  בילדותם.  היהודי  מוצאם  על  ידעו  לא 
במזרח אירופה ובמיוחד בהונגריה התמונה דומה. 34

צאצאי התבוללות שלא מאונס - עד כה תוארו כאן מקרים של 

אניסות ושל צאצאי אנוסים, כלומר של מי שעזיבתו את העם היהודי 

נגרמה מאונס. עם זאת, בכל הדורות הייתה גם עזיבת היהדות שלא 

מאונס, אלא מסיבות שונות של תועלת או שכנוע. אולם בזמן שבעבר 

עזיבה שלא מאונס לוותה כמעט תמיד בניתוק גמור מהעולם היהודי, 

בדורות האחרונים הולכות ומתרבות תופעות של נטישה שלא מאונס 

היהודי.  לעם  מהזיקה  מוחלט  ניתוק  מביאה בעקבותיה  אינה  אשר 

בעבר עוזבי היהדות וצאצאיהם איבדו קשר עם העם היהודי בתוך 

דור אחד או שניים לכל היותר - ולא פעם אף פעלו להסתיר ולהעלים 

התרופפות  של  בהיסטוריה  הידועים  המקרים  אחד  מוצאם.  את 

היא של  דת,  אפילו המרת  או  אונס  כל  שיהיה  בלי  ליהדות  הקשר 

קהילת יהודי קאי-פנג בסין, אשר הריחוק ממרכזי היהדות גרם בה 

להידלדלות ולהתבוללות מתמשכת ועד סוף המאה ה-18 התפוררה 

הקהילה. עם זאת לא הייתה המרת דת מאורגנת של צאצאי היהודים, 

וחלק מצאצאי קהילה זו אף שמרו על זיכרון המוצא היהודי והעבירו 

בתהליך  האלה  הצאצאים  מקצת  מצויים  כיום  לצאצאיהם.  אותו 
שיבה ליהדות. 35
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לוח עשרת הדיברות בכיתוב סיני, קהילת צאצאי היהודים, קאי-פנג, סין, 2016 )צילם: 
אילן בס(

באירופה ובאמריקה, שם הלחץ הסביבתי על היהודים היה תמיד 

גדול הרבה יותר  מסין, למשל, התבוללות גרמה ברוב המקרים לניתוק 

בעשורים  זאת  עם  שניים.  או  דור  בתוך  היהודי  העם  עם  קשר  כל 

האחרונים יש מקרים רבים יותר ויותר שניתן להגדיר "עזיבה חלקית", 

מעורבים  נישואים  או  המרה,  לעבור  בלי  יהודיים  חיים  נטישת  כגון 

כלשהי.  מוגדרת  דתית  במסורת  הילדים  את  מגדלים  לא  שבהם 

לצד מקרים כאלה יש גם תופעה של "הצטרפות חלקית" - בני זוג 

בנישואים מעורבים מגדלים את הילדים כיהודים אף שאינם כאלה על 

פי ההלכה, או בן הזוג הלא יהודי הופך בפועל לחלק פעיל מהקהילה 

היהודית, אך בלי לעבור גיור. במקרים אחרים אנשים שאין להם כל 

קשר קודם ליהדות מאמצים מאפיינים של אורח חיים יהודי ולעתים 

אפילו משתתפים בפעילות של קהילה יהודית, אך לא נוקטים שום 

פעולה רשמית של גיור.
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לאחרונה החלה להתבסס גם תופעה גוברת של אנשים שמגלים 

באילן היוחסין שלהם או בבדיקות גנטיות )תופעה שצפוי שתתרחב 

בבדיקות  הגוברים  והשימוש  הזמינות  עקב  הבאות,  בשנים  מאוד 

גנטיות( שיש מרכיב יהודי ברקע המשפחתי שלהם, ומאמצים ממד 

אך  היהודי,  מוצאם  על  אחרת  או  כך  מצהירים  כלומר  בזהותם,  זה 

אלה  היהודי.  העם  אל  זיקתם  את  נוסף שמבטא  צעד  לעשות  בלי 

הן תופעות אשר קשה מאוד להעריך אותן מספרית, אך ברור שהן 

רחבות היקף ונמצאות בתהליך התרחבות בשנים האחרונות. בעדותו 

בפני הוועדה סיפר הפרופסור אליעזר בן רפאל על סקר גדול שבו 

חלקי  באופן  ומיפה   ,2013 בשנת  גדול  יהודי  ארגון  מטעם  השתתף 

תופעות אלה. הסקר עסק בזהות יהודית באירופה ומצא כי בקרב 

עזיבת  ואף  התבוללות  של  מתמשכת  תופעה  לצד  אירופה,  יהדות 

היהדות, יש גם תופעה הפוכה של הצטרפות למעגלי העם היהודי, 

שבחלק לא מבוטל שלה כוללת אנשים שאינם מתגיירים. מתוך אלפי 

נמצא  בסקר  שהשתתפו  אירופה  ברחבי  משפחותיהם  ובני  יהודים 

ש-13% הם מצטרפים חדשים לעם היהודי, ומתוכם כשליש – כלומר 

"מתבוללים  בבחינת  הם  יהודי,  עצמו  את  המגדיר  מהציבור  כ-5% 

מעולם  עברו  לא  אך  פעיל  באופן  היהודי  לעם  שהצטרפו  ליהדות" 

)וכנראה לא מתכוונים לעבור( גיור מסוג כשלהו. ככל הידוע תופעות 

אלה מתפשטות והולכות , אף שהמידע על הממדים והמאפיינים הוא 
כרגע חלקי ביותר. 36

קבוצה   - שלהן  היהודי  למוצא  מוכר  תיעוד  שאין  קהילות 

משמעותית אחרונה שיש לכלול במסגרת צאצאי יהודים המבקשים 
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יהודי  למוצא  הטוענות  קהילות  של  היא  ליהדות,  מחדש  להתקרב 

ה"פלשמורה"  כמו  לקבוצות  או  אנוסים  לצאצאי  בניגוד  אך  עתיק, 

היסטורית  עדות  כל  אין  פנג,  בקאי  היהודים  צאצאי  או  באתיופיה 

היכולה לאשש את טענותיהם. קהילות כאלה בדרך כלל טוענות לקשר 

רחוק מאוד בזמן לעם היהודי, שנותק לפני אלפי שנים. כיום הבולטת 

ביותר בין קהילות אלה היא של "בני המנשה", שכבר הוזכרה לעיל,  

מקרב אומת הקוקי/מיזו בצפון-מזרח הודו. בני המנשה טוענים שהם 

איש,  כ-10,000  מונה  וקהילתם  המקראי,  מנשה  של שבט  צאצאים 
מהם כ-3,000 כבר התגיירו ועלו לישראל בעשורים שחלפו. 37

משפחה מקהילת "בני מנשה" מהודו, מגיעה לארץ להשלמת מתווה הגיור והעלייה שנקבע 
בהחלטת ממשלה, ומתקבלת על ידי קרובי המשפחה שכבר עלו לפניהם, נמל תעופה בן-

גוריון, 2014 )צילום: אופיר העברי(

באופיין,  מזו  זו  מאוד  השונות  זה,  מסוג  רבות  קהילות  עוד  יש 

בנוגע  ניכרים  פערים  גם  יש  שלהן.  ההתארגנות  ובמידת  בממדיהן 



78

למידע על קבוצות אלה. יש קהילות אשר קיים מידע מחקרי ממשי 

בנוגע אליהן, ויש קבוצות אחרות שכמעט אין עליהן מידע אמין. כמה 

מהקבוצות שיש עליהן מידע וראשית מחקר הן בני האיגבו )מכונים 

גם איבו( מניגריה, וכן בני הלמבה )מכונים גם מוואניה( המתגוררים 

בדרום אפריקה. לגבי האחרונים נמצא לפני שנים אחדות מה שנראה 

כאישוש אפשרי לטענתם למוצא יהודי ממקור בלתי צפוי: בדיקות 

רק  כך  כל  גבוהה  גן שנמצא בשכיחות  גנטיות חשפו שיש בקרבם 
בקרב משפחות כוהנים בעם היהודי. 38

קבוצות אחרות, שהמידע עליהן דל ביותר, הם קהילות דוגמת "בני 
אפרים" מדרום מזרח הודו, וכן בני הצ'יאנג-מין ממערב סין. 39

קבוצות  של  סקירה  לאחר   - היהודי  לעם  להצטרף  מבקשים 

צאצאי יהודים מסוגים שונים, נכון עתה להתייחס גם לקבוצה השונה 

לעם  מרצונם  להצטרף  המבקשים  של  והיא  מקודמותיה,  מהותית 

לומר שתנועות  ניתן  יהודי. ככלל  היהודי, בלי שהם טוענים למוצא 

הצטרפות אל העם היהודי היו תמיד אצל יחידים, אך מאז ימי הבית 

השני ועד הקמת מדינת ישראל, מצטרפים היו תופעה זניחה למדי 

שונות,  בתקופות  התקיימו  כן  זאת  לעומת  המספרית.  מהבחינה 

מהעת העתיקה ועד העידן המודרני, תנועות הצטרפות לעם היהודי, 

לעתים אפילו משמעותיות. כדוגמאות ניתן למנות למשל את תנועות 

ההתגיירות "הז'ידובשצנ'יה" ברוסיה של המאות 15-16, ה"שבתנאים" 

ההונגרים במאות 17-16, וכמו המתייהדים ה"טראסקיסטים" באנגליה 

של המאה ה-17. ברוב המקרים הללו מדובר בתופעות שיש עליהן 
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גם  ויש  משמעותי.  למחקר  ממתינות  עדיין  והן  בלבד,  מועט  מידע 

תופעות אחרות, משמעותיות יותר שנראות אפילו עד ימינו. הבולטות 

עברו  שחלקם  ה-18  המאה  שמאז  ברוסיה  ה"שבותניקים"  שבהן:  

גיור מלא ואף עלו לארץ, וגם היום יש ברוסיה כמה קבוצות כאלה 

המבקשות להתגייר ולעלות לישראל. קבוצות אחרות הם מתגיירי סאן 

ניקנדרו שבאיטליה, וכן קהילת "בני משה", מפרו וקהילת "מים חיים" 

מקולומביה, שבכל אחת מהן כבר היה במהלך העשורים האחרונים 

תהליך של התגיירות ועלייה קבוצתית לישראל, של עשרות )ובמקרה 

של בני משה, מאות( אנשים.

לעם  שונים  מסוגים  התקרבות  בניסיונות  הנמצאות  קבוצות  יש 

היהודי, ומבקשות בסופו של דבר להתגייר גיור מלא. הבולטת בהן היא 

של בני ה"אבוידאיה" באוגנדה, החיים כבר עשרות שנים כיהודים, אף 

שטרם זכו להכרה רשמית ממדינת ישראל. יש גם קהילות מאורגנות 

ומגובשות פחות, כמו "בית ישורון" בקמרון, "קסוקו" בקניה, וקהילות 

דומות גם במדינות גאנה, גבון ומדגסקר שבאפריקה. בכל המקרים 

נוצרים שאין להן שום טענה  האחרונים הללו מדובר בקבוצות של 

למוצא יהודי, והן הגיעו בהדרגה וככל הידוע ללא השפעה חיצונית, 

למסקנה שלא הנצרות אלא היהדות היא דת האמת, והקימו קהילות 

אחת  כל  הידוע  ככל  היהודית.  הדת  מצוות  לפי  לחיות  המנסות 
מהקבוצות האלה מונה עשרות עד מאות חברים. 40
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שונה במקצת הוא המקרה של קהילות נוצריות בארה"ב ואמריקה 

וזונחות  כה,  עד  למה שתואר  דומה  עוברות תהליך  הלטינית, אשר 

את הנצרות לטובת אורח חיים וזהות יהודית )שלפחות לפי הבנתן 

– מתבססת בעיקר על קריאת התנ"ך(, אך עושות זאת בלי לבקש 

גיור או הכרה כלשהי מגורמים יהודיים או ממדינת ישראל. בעדותו 

שמספר  מאוד,  רבות  בקהילות  שמדובר  נטען  בירנבאום  הרב  של 

יותר.  אף  ואולי  לפחות  חברים  אלפי  מאות  הוא  הכולל  חבריהן 

החברים בקהילות אלה הם בעיקר אנשים אשר נטשו זהות נוצרית 
אוונגליסטית, ומאמצים להם כאמור באופן עצמאי זהות יהודית. 41

לציבורים  ישראל  ומדינת  הציונית  התנועה  יחס 
בעלי זיקה לעם היהודי

כפי שכבר צוין בדוח  זה, אין למדינת ישראל כיום מדיניות ברורה 

או אפילו קווים מנחים כלשהם, להתייחסות לקהילות וציבורים בעלי 

ישראל לציבורים  ושל מדינת  יחסן של הציונות  זיקה לעם היהודי. 

סקירה  רק  תובא  וכאן  נחקר,  כמעט שלא  היהודי  לעם  זיקה  בעלי 

של  התארגנויות  כמה  היו  הציונות  מראשית  מאוד.  בסיסית  כללית 

קבוצות אשר ביקשו לייצר התייחסות ממוסדת )וחיובית( לקהילות 

האדירים  שהאתגרים  נראה  אך  היהודי.  לעם  קשר  המחפשות 

שהציונות וישראל התמודדו אתם, בעיקר סביב אמצע המאה ה-20, 

הלאומי.  הקדימויות  סולם  לראש  זה  נושא  להעלות  אפשרו  לא 

כבר בשנת 1942 הוקם בישראל "האגודה למען נידחי ישראל" שבין 
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מייסדיו היו יעקב פייטלוביץ' )איש תנועת המזרחי ופעיל למען יהודי 

מקורב  שהיה  הציונית  התנועה  )ממייסדי  שלוץ  נחום  אתיופיה(, 

תנועת  של  הבולטים  מהמנהיגים  צבי,  בן  ויצחק  נורדאו(  למקס 

"האגודה  גם  הוקמה  מכן  לאחר  אחדות  שנים  והציונות.  הפועלים 

למען גרי צדק בישראל ובעולם" שמייסדיה היו פייטלוביץ' וישראל 

פעיל  עם  פעולה  בישראל(, ששיתפו  המזרחנים  )מראשוני  זאב  בן 

לאחר  חורין.  בן  שלום  החשוב  העיתונאי  אלה,  בחוגים  נוסף  בולט 

קום המדינה הפך "הוועד" ל"אגודה למען נידחי ישראל" ופעל למען 

"בני  קהילות שהשתייכותן לעם היהודי הוטלה בספק, כמו קהילת 

ישראל" בהודו וקהילת יהודי אתיופיה. הוועד פעל גם בקרב קבוצות 

האנוסים  צאצאי  דוגמת  היהודי,  לעם  יותר  חלשה  זיקה  בעלות 

וקבוצות של מבקשים להתגייר כמו קהילת סאן-ניקנדרו שבאיטליה. 

שיא הפעילות של ארגונים אלה הייתה במהלך שנות החמישים של 

גופים  בקרב  פעולה  שיתוף  של  ממידה  נהנו  והם  העשרים,  המאה 

המוצהר של  בעידודו  הציונית,  וההסתדרות  היהודית  הסוכנות  כמו 

יצחק בן צבי, כשכיהן כנשיא המדינה מ-1952 ועד מותו בשנת 1963. 

בני  רוב  של  מותם  עם  העשרים,  המאה  של  ה-60'  שנות  בתחילת 

דור המייסדים של ארגונים אלה, דעכה פעילותם בציבור ובמוסדות 

יחסית  המצומצמת  הפעילות  הייתה  הכלל  מן  יוצאת  הממלכתיים. 

של ארגון "עמישב" של הרב אליהו אביחיל, שהמשיך לקדם נושאים 

אלה בשנות ה-70' וה-80'. מסוף שנות ה-90' יש התחדשות וצמיחה 

מהירה בפעילות, באמצעות אישים וארגונים למיניהם, למען ציבורים 

וקהילות בעלי זיקה לעם היהודי. הבולט שבהם הוא בלי ספק מיכאל 
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פרוינד, שהקים בשנת 2002 את הארגון החשוב ביותר הפעיל כיום 

בכל התחומים  או אחר  כזה  באופן  ישראל", שעוסק  "שבי  בתחום, 

המתמקדים  יותר,  קטנים  ארגונים  גם  יש  כאן.  שצוינו  והקהילות 

בקבוצות מסוימות בלבד, כמו אלה הפעילים למען צאצאי האנוסים 

)ארגון "רקונקטר"(, למען בני ה"פלשמורה" מאתיופיה )"מכנף דרום 

לציון"(, וכן הלאה. פעילות ארגונית וציבורית זו באה לידי ביטוי גם 

בכמה החלטות ממשלה שצוינו, ובמודעות רבה יותר לקהילות אלה 

על  להצביע  ניתן  לא  כיום  גם  זאת  עם  והיהודי.  הישראלי  בציבור 

ראשיתה של מדיניות ממשלתית ברורה ועקבית, או אפילו על דיון 
ציבורי מהותי בתופעה זו ובהשלכותיה. 42
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עבודת הוועדה 
וממצאיה

קורא  קול  התפרסם  ובמהלכה  כשנה,  נמשכה  הוועדה  עבודת 

למעוניינים להופיע בפניה או להעביר לידיה חומרים ומידע. הוועדה 

שמעה יותר מ-25 עדויות )במקרים אחדים באמצעות שיחת וידאו( 

של מומחים, פעילי ארגונים וכן נציגי קבוצות וקהילות מהארץ ומחו"ל 

– הן כאלה שפנו בעקבות הקול הקורא והן כאלה שהוועדה מצאה 

רבים,  כתובים  חומרים  לידיה  קיבלה  גם  הוועדה  אליה.  לזמן  לנכון 

כגון ספרים מחקריים, מסמכים, מכתבים ומצגות )ראו בסוף דוח זה 

רשימת המופיעים בפני הוועדה(. 

להלן מובאים כמה מהממצאים החשובים מבין העדויות והחומרים 

שהוצגו בפני הוועדה, שהיא מוצאת לנכון לרכז ולהדגיש במסגרת 

דוח זה:

פרופסור סרג'ו דלה פרגולה )המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה 

העברית(: 

במעגל  כיום:  היהודי  לעם  ההשתייכות  מעגלי  כמה  לתאר  ניתן 

הדעות;  לכל  היהודים  של  הליבה  הם  מיליון   14.3 בערך  הראשון 

9 מיליון איש לערך שניתן להגדיר בהכללה מעגל  יש  במעגל השני 

זכאי שבות )מחולקים באופן גס לכ-3 מיליון בעלי הורה יהודי אחד, 
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עוד כ-3 מיליון בני בית של יהודים או של בעלי הורה יהודי, ועוד כ-3 

מיליון שהם זכאי שבות אחרים(. במעגל הבא יש מספר בלתי מוגדר 

של בעלי קשר ישיר לעם היהודי שאינם זכאי שבות, כגון דור רביעי  

ומעלה או צאצאי מי שהמירו את דתם - ויש המעריכים את מספרם 

בסביבות 5 מיליון, אך אין סימוכין של ממש למספר זה. מעבר למעגל 

זיקה  בעלי  מעגל  להגדיר  ניתן  אשר  גדולים  ציבורים  יש  השלישי 

לעם היהודי שרובם נמנים עם צאצאי אנוסים ממוצא איברי במיוחד 

בדרום אמריקה )אף שיש קבוצות נוספות באיטליה וארצות נוספות 

יותר  באירופה(. מספרם של המשתייכים למעגל הרביעי קשה עוד 

להערכה מקודמיו, אך בוודאי מונה מיליונים רבים מאוד, ולראייה ניתן 

לציין שלפי מחקרים העוסקים במוצא גנטי, כ-10%-15% מאוכלוסיית 

חצי האי האיברי היא כנראה של צאצאי יהודים – כלומר 7-5 מיליון 

מתוך אוכלוסייה של כ-50 מיליון. באמריקה הלטינית המספר הזה 

בני  כמיליארד  של  אוכלוסייה  מתוך  מיליון   150-100 עד  להגיע  יכול 

חצי  יוצאי  צאצאי  הם  ניכר  חלק  שבה  לאוכלוסייה  השייכים  אדם, 

אינו  היהודים המוכרים  )בקרב אוכלוסיות אלה מספר  האי האיברי 

לא  ואפילו  כל המצויים במעגל הרביעי,  לא  לחצי אחוז(.  מגיע אף 

רובם, מזדהים כיהודים, אך די אם אחוזים ספורים מעוניינים בזיקה 

מספרית,  מבחינה  משמעותית  תופעה  לקבל  כדי  ליהדות,  כלשהי 

ליוצאי חצי האי  ותלך. התופעה אינה מוגבלת רק  כי תגדל  שצפוי 

האיברי. באיטליה יש כיום לצד קהילה יהודית המונה כ-30,000 נפש, 

ועוד קבוצות קטנות של כמה מאות צאצאי אנוסים שחזרו ליהדות 

שאינם  אלפים  עשרות  גם  טראני(,  בעיר  )למשל  בדרום  בעיקר 
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ממשלתי  מס  תשלומי  מרצונם  ומפנים  היהודית  לקהילה  מוכרים 

שלהם לארגונים יהודיים. המסקנה המתבקשת היא שיש ככל הנראה 

זיקה לעם היהודי אך אינם  גס כ-100,000 איש שמרגישים  בחישוב 

מזוהים כיהודים.

"מיליונים רבים בעולם הם בעלי זיקה לעם היהודי – ברובם 

צאצאי אנוסים מחצי-האי האיברי" 

על מנת לקבוע מדיניות כלפי המצויים במעגלים אלה, יש לערוך 

השונים  המעגלים  את  ובמובהק  במדויק  שימפה  רציני,  מחקר 

ובני משפחותיהם; זכאי שבות שאינם נכללים  יהודים  ומאפייניהם: 

רביעי  )דור  שבות  זכאי  שאינם  יהודים  צאצאי  הקודמת;  בקבוצה 

)ברובם  היהודי  לעם  זיקה  בעלי  מרצון(;  ומעלה, צאצאי מתנצרים 

צאצאי אנוסים(. רק לאחר מיפוי כזה יהיה ניתן לחשוב איך להתייחס 

לקבוצות אלה.

     

מר מיכאל פרוינד )מייסד ויו"ר ארגון "שבי ישראל"(:

באיתור  עוסק  ישראל"  "שבי  ארגון   2002 בשנת  הקמתו  מאז 

קבוצות בעלות זיקה לעם היהודי וסיוע לחבריהן המבקשים להתגייר 

ולעלות לישראל הקמתי את הארגון כשהתברר לי ששום גורם יהודי 

או ישראלי רשמי אינו מתייחס לפניות ולבעיות מכיוונן של קבוצות 

בעלות זיקה ברורה לעם היהודי – שלא לדבר על ייזום פניה או קשר 

תפקידה  אי-מילוי  גם  שהיא  הזנחה  זוהי  זה.  מסוג  לקבוצות  אחר 
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המוסרי וההיסטורי של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, וגם 

ואת  היהודי  טעות אסטרטגית המחמיצה הזדמנות לחזק את העם 

מדינת ישראל.

ששעמן  היהודי  לעם  הזיקה  בעלות  הרבות  הקבוצות  בקרב 

הארגון קשור, רק גרעין קטן מעוניין בגיור מלא ובעלייה לארץ, אך יש 

קבוצות גדולות מאוד של מעוניינים במידע ובקשר עם ישראל ושל 

בעלי עמדות מובהקות בעד ישראל. אותם רבים שהם ממוצא יהודי 

ויישארו בארצותיהם בלי להתגייר, נעשים תומכים גדולים של ישראל 

ההיספנית  הקהילה  זה  בהקשר  במיוחד  חשובה  למענה.  ופעילים 

בארה"ב, שכוחה הציבורי והאלקטורלי גובר והולך.

"קולומביה היא דוגמה למדינה שבה הקהילה היהודית הרשמית 

מונה פחות חברים מקהילות צאצאי האנוסים, המקיימים אורח 

חיים יהודי ומוכרים ככאלה על ידי סביבתם, אף שאינם מוכרים 

כיהודים על ידי גורמים כמו הסוכנות וממשלת ישראל."

ולהתעלם  ימשיכו לא לפעול  והמוסדות היהודיים  ישראל  גם אם 

רבים  במקומות  היום  שמתרחשת  ליהדות  ההתקרבות  מתופעת 

הבאות,  בשנים  יתחזק  אף  הנראה  וככל  יימשך  התהליך  בעולם, 

ישראל לא תתייחס  לו השלכות מרחיקות לכת אם  ועלולות להיות 

אליו כראוי. דוגמה מובהקת לכך היא קולומביה, מדינה שבה הקהילה 

היהודית המוכרת מונה רק כ-2,500 נפשות, אך לעומת זאת יש יותר 
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ואינן  יהודי  מ-20 קהילות של צאצאי אנוסים המנהלות אורח חיים 

מוכרות על ידי הקהילות היהודיות, ואלה מונות יחד בסביבות 4,000 

נפשות. כלומר, מספרן של קהילות צאצאי האנוסים המנהלים אורח 

חיים יהודי כבר גדול מהקהילה היהודית, מגמה שצפויה אף להתגבר 

הקהילות  מן  באיזו  השאלה  תעלה  מסוים  שבשלב  ברור  בעתיד. 

קשה  זמן  לאורך  יהודית.  כקהילה  קולומביה  מדינת  מכירה  האלה 

לראות איך תימנע קולומביה מלהכיר ביהדותן של קהילות המנהלות 

אורח חיים יהודי – מצב שיעורר שורת שאלות עקרוניות ויציב בעיה 

גם לפתחה של ממשלת ישראל.

התייחסות  בין  המפרידה  גישה  תאמץ  ישראל  שממשלת  מוצע 

לנושא הזהות, ובין ההתייחסות לנושא המעמד. זהות היא עניינו של 

הפרט והוא יכול לזהות את עצמו איך שירצה; לעומת זאת סוגיית 

ישראל  את ממשלת  המחייב  טכני-רשמי  עניין  היא  כיהודי  המעמד 

באופן רשמי. 

ד"ר נתנאל פישר )מרכז קבוצת מחקר בנושא מצטרפים לעם 

היהודי במסגרת מכון ון ליר(:

יש היום תופעה עולמית של התעוררות ניכרת ורצון להשתייכות 

או לזיקה לעם היהודי. התעוררות זו באה לידי ביטוי בכל מיני רמות, 

להצטרפות  בשאיפה  וכלה  אקדמית  או  אישית  בהתעניינות  החל 

מלאה, אישית או קבוצתית, לעם היהודי.
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בשני העשורים האחרונים התגיירו בישראל לבדה יותר מ-80,000 

בדרכים  מתגיירים  אחרים  רבים  אתיופיה(.  יוצאי  )כמחציתם  איש 

ובמסגרות שונות, גם ברחבי העולם.

הרשויות בישראל אינן ערוכות כלל למציאות זו, וככל הידוע אינן 

הזאת.  המתהווה  למציאות  להיערך  מאמץ  כל  לעכשיו  נכון  עושות 

ופורטוגל חוקים  כזה שלא מכבר חוקקו ספרד  מצב העניינים הוא 

המעניקים לצאצאי אנוסים זכאות לקבל אזרחות של מדינות אלה, 

ציבורי  דיון  כאן  מתנהל  ולא  כזו  זכאות  להם  אין  בישראל   אבל 

משמעותי בסוגיה זו.

"אין תקדים בתולדות העם היהודי לכמויות ולמגוון המבקשים 

להצטרף אליו כיום"

חשוב להדגיש: אין תקדים בתולדות העם היהודי לכמויות ולמגוון 

הייתה  דורות  שני  לפני  עד  אם  כיום.  אליו  להצטרף  המבקשים 

היום  מסוכנת,  אף  קרובות  ולעתים  בעייתית  ליהדות  הצטרפות 

מוסרים הבלמים  כל סכנה.כך למעשה  לא נשקפת  רבים  במקומות 

ששהפריעו בעבר לכוח המשיכה של היהדות ומדינת ישראל, משיכה 

שמצויה בעיקר אצל מי שיש להם מכבר זיקה או עניין כלפי העם 

היהודי. המנהיגות הישראלית והיהודית מוכרחה לתת את הדעת על 

התפתחות חשובה זו.
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הרב מיכאל שודריך )רבה הראשי של פולין, ורשה(:

רק בשנים האחרונות מתחילים להיחשף במלואם ממדי "האניסות 

האדומה" של יהודים במזרח אירופה, שאחרי מלחמת העולם השנייה 

המירו את דתם והסתירו את מוצאם גם מבני משפחתם, כדי להימלט 

הקומוניסטיים.  במשטרים  יהודים  של  חלקם  מנת  מהרדיפות שהיו 

קשה להעריך את ממדי התופעה, אך בפולין מדובר באלפי אנשים 

הנמצאים בתהליך שיבה מלאה ליהדות, ועוד עשרת אלפים לפחות 

ומעוניינים  התקרבות,  במגמת  אך  יותר  רופפת  בזיקה  הנמצאים 

ללמוד על יהדות, על ישראל ואת השפה העברית. 

"יותר ממחצית חברי הקהילה היהודית בוורשה כיום לא ידעו 

בילדותם שמוצאם יהודי"

יש לשער שיש עוד אלפים רבים ואולי עשרות אלפים של "אנוסים 

אדומים" שעליהם לא ידוע לגורמים היהודיים דבר. בקהילה היהודית 

של ורשה יש כיום כמה מאות חברים פעילים, ויותר ממחציתם לא 

ידעו בילדותם שמוצאם יהודי. לעתים הם גילו זאת במקרה, ולעתים 

הורה קשיש גילה להם זאת כשהיה על ערש דווי. יש עדויות רבות 

על כך שהמצב דומה, אף שבממדים קטנים יותר, במדינות כמו צ'כיה 

והונגריה.
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עדות  למעמד  מומחה  )משפטן,  קורינאלדי  מיכאל  פרופסור 

בישראל, מכללת נתניה(:

תמיד התקיימו קהילות שוליים בפאתי הזרם המרכזי של היהדות, 

לזרם המרכזי  ובסופו התקבלו  חוו משבר  ובשנים האחרונות חלקן 

של היהדות ומדינת ישראל. בעבר עברה את התהליך קהילת "בני 

ישראל" מהודו, ובדור האחרון הייתה זו יהדות אתיופיה, אשר בתום 

משבר ומאבק היא מקובלת היום על מוסדות העם היהודי והמדינה 

וגם על רוב הסמכויות הרבניות כקהילה יהודית לגיטימית שחבריה 

אינם נדרשים להתגייר. עם זאת לא חסרות "חריקות" ועד היום נשים 

כדי  תוך  ידיעתן  ללא  "מגוירות"  להתחתן  שבאות  רבות  אתיופיות 

הליכי ההכנה, על ידי טבילה במקווה בפני שלושה רבנים, ואמירת 

ברכה.

"כמה קהילות שהיו בעבר בשולי הזרם היהודי המרכזי, 

ושיהדותם אף הוטלה בספק, הצליחו בשנים האחרונות לקבל 

מהמדינה הכרה מלאה ורשמית, ובהן קהילות יהודי אתיופיה 

והקראים"

נוספות,  שוליים  קהילות  לשתי  גם  בעבר  סייע  קורינאלדי  פרופ' 

בישראל(  איש  כ-40,000  שונות  הערכות  לפי  כיום  )מונים  הקראים 

והשומרונים )מונים כ-750 איש(, שהתקיימו בשולי העם היהודי אך 

עם זיקה אליו, ובשנים האחרונות הוכרו כזכאי חוק השבות ובתוך 

דין  בבתי  גיור  ואפילו  גירושין  נישואין,  טקסי  לקיים  רשאים  גם  כך 

הפועלים על פי דיניהם )ולא של הרבנות הראשית(.
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צאצאי  תולדות  של  עצמאית  )חוקרת  הלוי  שולמית  דוקטור 

האנוסים ממוצא איברי(:

למורשתם  אנוסים  צאצאי  של  הזיקה  התעוררות  של  תופעות 

האנוסים  מצאצאי  רבים  האחרונים.  בעשורים  מתגברות  היהודית 

אוהדים מאוד את ישראל ומגלים זיקה אליה. ניתן לומר כי הם מהווים 

אין  לעכשיו  נכון  אליו.  להתחבר  יכולה  שהמדינה  אדיר  פוטנציאל 

למדינה או לנציגיה כל מדיניות בנושא, ונציגויות ישראל בעולם אינן 

יודעות כיצד לנהוג בפניות הרבות של צאצאי אנוסים. רוב הפניות 

הן בבקשה למידע, הן על יהדות באופן כללי והן למידע על תולדות 

ונכון להיום רוב הפניות  האנוסים או על מיקום ומשפחה מסוימים, 

נותרות ללא מענה.

"נציגויות ישראל בעולם אינן יודעות כיצד לנהוג בפניות הרבות 

של צאצאי אנוסים, המבקשים מידע על יהדות בכלל ועל 

תולדות האנוסים או משפחה מסוימת. רוב הפניות נותרות ללא 

מענה"

המחשה לעוצמת התופעה והרגשות שהיא מעוררת הייתה אירוע 

שערכה הד"ר לוי בשנת 1991 במקסיקו סיטי לציון 400 שנה לעלייתו 

האנוסים  שבבני  והנודעים  מהחשובים  קרווחל,  לואיס  של  למוקד 

במקסיקו. היא ציפתה לכמה עשרות אורחים, אך לתדהמתה הגיעו 

מאות אנשים שלא הכירה, וטענו בפניה תוך שהם מתייפחים כי הם 

צאצאי אנוסים.
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תופעת צאצאי האנוסים היא מורכבת ושונה מאוד ממקום למקום. 

לדוגמה, יש ההבדל בין מדינה כמו קולומביה, שבה יש התארגנות 

יותר  היום  המונות  מסודרות  בקהילות  אנוסים  צאצאי  של  ממשית 

יש ככל הנראה  ריקה, שבה  ובין מדינה כמו קוסטה  מ-15 במספר, 

ריכוז גדול מאוד של צאצאי אנוסים אשר שומרים על מסורות יהודיות 

משפחתיות )וככל הידוע כמעט כל שגרירי קוסטה ריקה בישראל היו 

קהילתית  התארגנות  כל  להם  אין  אך  אנוסים(,  צאצאי  ממשפחות 

או ציבורית משמעותית. מקרה אחר הוא כמה עיירות דייגים בצפון 

מזרח ארה"ב )ליד בוסטון( וגם בדרום קנדה, שהתיישבו בהן מהגרים 

אנוסים.  צאצאי  ממשפחות  בחלקם  היו  הנראה  שככל  מפורטוגל, 

מתברר שלמשפחות רבות ביניהם יש מסורות משפחתיות של סלידה 

שאלה  לכך  מודעים  אינם  הם  אך  נרות,  הדלקת  ושל  חזיר  מבשר 

מנהגים הקשורים ליהדות.

האנוסים  צאצאי  מקרב  )פעיל  מירנדה-גימארש  מתיאוש 

בברזיל(:

גם אשתו ממוצא  )לדבריו  נשוי  עיתונאי במקצועו,  מתיאוש הוא 

תואר  לימודי  לרגל  בישראל  כיום  הנמצא  ילדים,  לשני  ואב  אנוסי( 

שני ביהדות. לדבריו משפחת מירנדה הייתה מודעת תמיד למוצאה 

היהודי שאותו שמרה בסתר, ונדדה במשך השנים מפורטוגל לאיטליה 

ובתחילת המאה העשרים הגיעה לברזיל, שם נעשו אנשיה חקלאים 

במחוז הנידח מינאס ג'ראיס. לטענתו המשפחה קיימה עד לפני דור 

אחד מסורת של נישואי קרובים, כדי לשמר את הזהות היהודית. אביו 
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של מתיאוש, מרסלו מירנדה-גימארש, החליט כשפרש לגמלאות לפני 

כ-15 שנה להקים ארגון של צאצאי אנוסים בברזיל, בשם אבראג'ין 

)ABRAJIN(. הארגון מתמקד בשימור מורשת המאבק באינקוויזיציה  

ומונה כיום כ-1000 איש. לפני שנים אחדות הקים האב בכוחות עצמו 

להכרה  זכה  והוא  בברזיל,  האינקוויזיציה  לתולדות  קטן  מוזיאון 

רשמית על ידי רשויות מדינת המחוז. המוזיאון משמש מרכז למחקר 

ולהפצת מידע על פעילות האינקוויזיציה בברזיל, הוא מתקיים אך 

ורק מכספי המשפחה ומכספי תרומות ופוקדים אותו לדבריו כ-5000 

בפעילות  עניין  או  מודעות  כמעט  היו  לא  בעבר  בשנה.  מבקרים 

האינקוויזיציה בברזיל, ופעילות המוזיאון הצליחה להביא לידי ציון 

עירוני של יום זיכרון שנתי לנפגעי האינקוויזיציה. המוזיאון והארגון 

גם  והיא  המקומית,  היהודית  הקהילה  עם  פעולה  בשיתוף  פועלים 

ממליצה על ביקור במוזיאון.

"רובם הגדול של צאצאי האנוסים מתנגד בחריפות להליך גיור 

שמשתמע ממנו כי אינם יהודים – בעיניהם זוהי התכחשות 

ובגידה במורשת הדבקות של אבותיהם האנוסים בזהות 

היהודית, ועל כן יש לגבש הליך 'חזרה' ליהדות בעבור צאצאי 

האנוסים"

מצבם של צאצאי האנוסים בברזיל הוא מורכב בשל מעמדם הדתי 

ומסורת  זהות  בקנאות  ששימרו  משפחות  שהיו  מאחר  ברור.  הלא 

גיור  להליך  בחריפות  מתנגדים  מרביתם  שנים,  מאות  בת  יהודית 
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שמשתמע ממנו כי אינם יהודים – בעיניהם זוהי התכחשות ובגידה 

במורשת הדבקות של אבותיהם האנוסים בזהות היהודית. מירנדה-

גימארש סבור שיש לגבש הליך "חזרה" ליהדות עבור צאצאי האנוסים 

)עם זאת יש לציין שמבין צאצאי האנוסים יש גם כאלה שהם נוצרים 

לנסות  כדי  נושא החזרה  לנצל את  ומנסים  אוונגליסטים באמונתם, 

יידרשו להתכחש לנצרות(. הוא מציין שבעוד  ולהימנע ממצב שבו 

עם  פעולה  משתפים  אינם  בברזיל  היהודיות  הקהילות  רבני  רוב 

פעמים  וההנהגה שלהם  הקהילות  אנשי  האנוסים,  צאצאי  קבוצות 

שאותם  מתיאוש,  של  ילדיו  למשל  כך  פנים.  מסבירי  דווקא  רבות 

הלימודים  דבר, התקבלו למסגרות  לכל  כיהודים  הוא מחנך  לדבריו 

והפעילות תרבותית במוסדות הקהילה היהודית המקומית.

מרכז  שלום",  "קאסה  ומנהלת  )מייסדת  מאונד  גלוריה  גב' 

עצמאי לחקר האנוסים בירושלים(

שנים  עשרות  כמה  שלפני  לאחר  במקרה  פעילותה  את  החלה 

נתקלה בספרד באנשים שטענו כי הם צאצאי אנוסים. ככל שהמשיכה 

בנושא  מידע  המבקשים  אנשים  אליה  לפנות  החלו  בתחום  לחקור 

תולדות  על  או  על שם משפחתם  היסטורי  מידע  – מהם מבקשים 

האניסות, ומעטים מעוניינים ללמוד על יהדות ואף להתגייר. תחילה 

מפורטוגל,  גם  פניות  הגיעו  הזמן  עם  אך  מספרד  רק  הפניות  היו 

מהאיים הקריביים ומדרום אמריקה. עם הזמן הוקמו ארגונים נוספים 

העוסקים בנושא צאצאי אנוסים, ויש לכך נוכחות גוברת במרשתת. 

לדבריה, ניתן להעריך בזהירות כי יש כיום לכל הפחות עשרות אלפי 

אנשים ברחבי העולם המתעניינים במוצאם היהודי באופן פעיל.
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רוב גדול של הפונים מגלים שמוצא משפחתם יהודי במהלך חיפוש 

הופכים  אך  להתגייר  מבקשים  אינם  הם  משפחתם.  שורשי  אחר 

לאוהדים של ישראל ושל היהדות – גם אם לעתים בתחילת החיפוש 

הייתה להם גישה אנטי-יהודית. בכמה מקרים הצליחה הגב' מאונד 

להשיג הכרה ביהדותן של נשים שהוכח כי התקיימה אצלן שרשרת 

אימהות יהודיות רציפה של 16 דורות.

"רוב גדול של הפונים המגלים במהלך חיפוש שורשיהם 

המשפחתיים שמוצא משפחתם יהודי, אינם מבקשים להתגייר, 

אך הופכים לאוהדים של ישראל ושל היהדות – גם אם לעתים 

בתחילת החיפוש הייתה להם גישה אנטי-יהודית"

מבחינת החוויה שלה, ברוב המקרים מדובר ביחידים )לא במשפחות 

ולא בקבוצות( שלא היו מודעים כלל למוצאם היהודי והגיעו לחיפוש 

הסבר  שחיפשו  מכיוון  או  לידיהם  שהגיעה  מידע  פיסת  בעקבות 

שבצפון- זאמורה  העיירה  היא  הכלל  מן  יוצאת  משפחתם.  לשם 

מערב ספרד )בסמוך לגבול עם פורטוגל(, שם נותרו לדבריה שרידים 

ממשיים של קהילת אנוסים, ורצוי למצוא דרך לסייע לאנשי עיירה זו 

במידע על יהדות, גיניאולוגיה, אניסות והאינקוויזיציה.
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מר אשלי פרי )מנכ"ל ארגון "רקונקטר" והשדולה למען אנוסי 

ספרד ופורטוגל בכנסת(:

 ,2007 בשנת  אחר(  )בשם  החל  "רקונקטר"  של  הרשת  פרויקט 

בניסיון להשיג מיפוי ראשוני של כמויות, מיקום והגדרה עצמית של 

ציבור צאצאי האנוסים מחצי האי האיברי. לפרויקט הוקצה תקציב 

מתחומים  מומחים  אנשים   12 של  וצוות  שקלים,  מיליוני  כ-3  של 

כניסה של  ניתח  הצוות  השונים.  בפרויקט בשלביו  עסק  רלוונטיים 

ועסקו  בפרויקט,  קשורים  שהיו  לאתרים  מבקרים  מ-300,000  יותר 

במוצא משפחתי, בשמות משפחה ועוד.

מסקנות הפרויקט: יש יותר מ-100 מיליון בני אדם, בעיקר ביבשות 

אמריקה ואירופה, שניתן לזהותם כצאצאי אנוסים איבריים. 30% לערך 

לשורשיהם  אחרת  או  כזאת  ברמה  מודעים  מיליון   100 אותם  מתוך 

היהודיים, ומבקשים לדעת יותר על יהדות, על היסטוריה יהודית ועל 

ישראל. מהם כמחצית –10%-15% מתוך 100 מיליון – מזהים את עצמם 

כיהודים באופן כזה או אחר, גם אם הביטויים המעשיים לזיהוי עצמי 

המצב  את  מבטאים  הנתונים  כלל.  קיימים  לא  או  מזעריים  הם  זה 

הממוצע ב-22 מדינות דוברות ספרדית ופורטוגלית וכן מארה"ב, אך 

הנתונים שונים מאוד ממדינה למדינה.

כ-30 מיליון בני אדם צאצאי אנוסים מספרד ופורטוגל "מודעים 

לשורשיהם היהודיים ומבקשים לדעת יותר על יהדות, על 

היסטוריה יהודית ועל מדינת ישראל" 
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בעקבות כך ניתן לומר שיש היום בעולם שתי אוכלוסיות ממוצא יהודי 

)היהודים וצאצאי אנוסים(, השוות בערך בגודלן )15-14 מיליון בני אדם 

כל אחת(, שיש למצוא דרכים לחבר ביניהן מחדש. יש מיליוני בני אדם 

וישראל,  היהדות  על  ללמוד  המעוניינים  לה,  ומעבר  אמריקה  ביבשת 

לעשות עסקים עם ישראל או לבקר בה, ולהתחבר באופן כלשהו לעם 

היהודי.

בעתיד  וירחיבו  מרחיבות  גנטיות(  בדיקות  )כמו  חדשות  טכנולוגיות 

עוד יותר את האפשרויות למידע ולזיהוי של צאצאי יהודים. יש להיערך 

לכך, כדי שיהיה אפשר להציע למי שירצו בכך הזדמנות להתחבר לזרם 

המרכזי של העם היהודי. כדי לקדם מטרה זו "רקונקטר" בונה כיום רשת 

"חיבור מחדש" של ציבורים אלה לעולם  יישומונים שאמורים לאפשר 

היהודי, בשלב הראשון באמצעים וירטואליים ובעתיד גם באופן מוחשי. 

הגדול  הנתונים  בסיס  את  דבר  של  בסופו  לאסוף  מצפה  "רקונקטר" 

והמשמעותי ביותר בעולם בנושא צאצאי האנוסים מחצי האי האיברי.

נכון לעכשיו אין מדיניות ממשלתית או התייחסות ממלכתית של 

ממש לקהילות אלה. זהו מצב מסוכן, מפני שלנוכח הביקוש הגובר 

למידע ולהתייחסות מצד ישראל שאינו מקבל מענה מספיק, יש גם 

להשתלב  שמבקשות  אוונגליסטיות  נוצריות  קבוצות  של  פעילות 

בתוך הציבור צאצאי האנוסים ולהתקבל כך על ידי ישראל בעתיד. 

לכן חשוב שישראל תתייחס לנושא באופן ברור וחד משמעי. 

בין הפעילויות שממשלת ישראל יכולה לנקוט בהקשר זה: תוכנית 

סוג  מתן  האנוסים;  מצאצאי  צעירים  אל  שתפנה  "תגלית",  בסגנון 
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של היתרי כניסה, לימודים ועבודה בישראל המיוחדים לבני קהילות 

שיוכיחו  מי  ידי  על  לישראל  בזיקה  הכרה  יצירת  אנוסים;  צאצאי 

קשר ממשי לעם היהודי; יצירת מאגרי מידע היסטוריים וגיניאולוגיים 

שיסייעו לצאצאי האנוסים; למעוניינים מקרב ציבור זה - יצירת מסלול 

המאפשר עלייה תוך כדי גיור – בדומה למה שנעשה עם הפלשמורה. 

שבה  העולם  ברחבי  ישראל"  "בתי  של  רשת  להקים  אפשר  בנוסף 

תופץ בקרב צאצאי אנוסים תרבות יהודית וישראלית, בדומה למה 

שעושים "מכון גתה" או "המכון הצרפתי" לתרבות גרמניה וצרפת.

יו"ר  והן  המדינה  נשיא  הן  גוברת,  להכרה  זוכה  הארגון  פעילות 

הסוכנות היהודית כבר הביעו בעבר תמיכה רשמית במאמצי הארגון, 

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  שיגר  אף   2016 בספטמבר  וב-15  

את  מברכת  האיגרת  האנגלית(.  )בשפה  רשמית  איגרת  ל"רקונקטר" 

הארגון על פעילותו לחיבור מחדש של רבים מצאצאי האנוסים למורשת 

היהודית, וקובעת כי "הקשר המחודש של האנוסים למסורות היהודיות 

המשותפות לנו ולהם, מהווה מקור השראה וחיזוק עבור עמנו."

הרב בוחבוט )רבה הראשי של ונציה(:

מדרום  בעיקר  פניות,  של  רבות  עשרות  הרב   מקבל  שנה  בכל 

וליהדות.  לאניסות  בנוגע  מנשים,  ובעיקר  ודרומה(,  )נפולי  איטליה 

רוב   אך  מתגיירים,  דבר  של  בסופו  הפונים  בלבד  ספורים  במקרים 

הפונים שאינם מתגיירים הופכים לאוהדי ישראל מובהקים. הפניות 

מגיעות בדרך כלל לאחר שאדם מגלה במקרה שמנהג משפחתי מסוים 
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פוטנציאל  יהודי.  שלו  המשפחה  שם  או  נרות שבת(  הדלקת  )כגון 

את  שיתארו  פרסומים  שיהיו  ברגע  ויתרחב  בהרבה  גדול  הפונים 

הם  שגם  יבינו  ורבים  האנוסים,  צאצאי  של  המנהגים  ואת  השמות 

בעצם ממוצא יהודי.

נוסף על צאצאי אנוסים יש באיטליה גם צאצאים רבים של יהודים 

או  התנצרו  באיטליה,  הזמן  רוב  הנהוגה  הסובלנות  בנסיבות  אשר 

לעתים פשוט התבוללו גם בלי המרת דת פעילה, במאתיים השנים 

האחרונות שמאז הקמת המדינה האיטלקית המאוחדת.

"רצוי לנקוט פעילות הסברתית בקרב מנהיגי הקהילות היהודיות, 

כדי להגביר את מודעותם למנהגים ולשמות שאופייניים לצאצאי 

אנוסים, כך שיוכלו להתמודד טוב יותר עם הפניות אליהם"

רבים  לאיטלקים  לסייע  יוכל  היקף  רחב  גיניאולוגי  ומאגר  מחקר 

כמעט  עיר  בכל  יש  באיטליה  היהודיים.  שורשיהם  את  לחשוף 

ארכיונים אדירים בני מאות שנים שעדיין לא נחקרו, ויכולים בקלות 

לספק מידע רב לגבי שושלות יוחסין ותולדות האנוסים וצאצאיהם 

הללו,  הארכיונים  את  רצינית אשר תחקור  מדעית  ועדה  באיטליה. 

תוכל לבנות מאגר מידע ולאחר מכן לפרסם אותו ואף להקים מערכת 

של הרצאות ברחבי איטליה בנושאים כמו ישראל ויהדות, שיעוררו 

פעילות  לנקוט  רצוי  כן  כמו  האלה.  התופעות  על  ללמוד  אנשים 

הסברתית בקרב מנהיגי הקהילות היהודיות, כדי להגביר את מודעתם 
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למנהגים ולשמות אופייניים לצאצאי אנוסים, וכך הם יוכלו להתמודד 

טוב יותר עם הפניות אליהם.

פרופסור אליעזר בן רפאל )אמריטוס, סוציולוגיה, אוניברסיטת 

תל-אביב(:

השתתף בסקר מקיף ורחב ממדים )יותר מ-6,000 נסקרים( שנערך 

בשנת 2013 מטעם ארגון יהודי אירופי גדול. הסקר מיפה את מצבן של 

קהילות יהודיות באירופה, ובתוך כך גם הציף כמה תופעות הנוגעות 

הסקר  הוועדה.  עוסקת  שבהם  היהודי,  לעם  זיקה  בעלי  לציבורים 

עסק בזהות יהודית באירופה, ומצא כי לצד תופעה מתמשכת ורחבת 

היקף של התבוללות ואף עזיבת היהדות, מתרחשת גם מגמה הפוכה, 

של הצטרפות ברמה כזו או אחרת למעגלי העם היהודי – ובמקרים 

רבים מדובר באנשים שאינם יהודים וגם אינם מתגיירים. מתוך ציבור 

בדק,  שהסקר  אירופה  ברחבי  משפחותיהם  ובני  יהודים  אלפי  של 

נמצא שכ-13% מהם מצטרפים חדשים לעם היהודי. מתוך המצטרפים 

עצמו  את  המגדיר  מהציבור   5% כמעט  כלומר   – כשליש  החדשים, 

שהצטרפו  מי  כלומר  ליהדות",  "מתבוללים  להגדיר  אפשר   – יהודי 

לא  אך  יהודית,  קהילה  של  בפעילות  ואף משתתפים  היהודי,  לעם 

עברו מעולם )וככל הנראה לא מתכוונים לעבור( גיור מכל סוג שהוא. 

מדובר כנראה ברוב המקרים בבני זוג של יהודים אשר מגדלים את 

ילדיהם במסגרת קהילה יהודית )ולעתים אף פעילים בה יותר מבן 

הזוג היהודי(. ככל שניתן לשפוט, תופעות אלה הולכות ומתרחבות, 

אף שהמידע על הממדים והמאפיינים שלהן הוא כרגע חלקי מאוד.
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"כ-13% מחברי הקהילות היהודיות באירופה הם מצטרפים לעם 

היהודי, וכשליש מהם לא עברו מעולם )וכנראה לא מתכוונים 

לעבור גם בעתיד( גיור מכל סוג שהוא"

מחוץ  שהנישואים  העובדה  רקע  על  נולדה  זו  שתופעה  נראה 

למצוא  שקשה  גבוהים,  כה  בשיעורים  כבר  הם  היהדות  למעגל 

משפחה יהודית שאין בה מקרה ממין זה. בנוסף, באופן כללי, החיים 

ולכן  אחרים,  מבמקומות  יותר  "חילוניים"  הם  באירופה  היהודיים 

ומפעילויותיה  להיות חלק מהקהילה  כדי  בגיור  או הצורך  הדרישה 

מתונים בהרבה. בקהילות דוגמת צרפת, בלגיה, גרמניה ובריטניה, יש 

מסגרות קהילתיות רבות שאינן דתיות, כמו מרכזי תרבות, מוזיאונים, 

וכן הלאה, ובמוסדות חינוך כמחצית מהתלמידים אינם יהודים. בכל 

אלה מתאפשרת פעילות שאינה דורשת בהכרח פעולה דתית. במרכז 

היחס  השואה,  זיכרון  עומדים  אלה  קהילות  של  היהודית  התודעה 

לישראל וצמיחת האנטישמיות החדשה. הסקר מצא שרוב היהודים 

האירופים אינם מוצאים קשר הכרחי בין זהות יהודית ודת, אך יש 

להם תחושת שייכות עזה לעם היהודי.  

 

שליחים  המכשיר  "עמיאל"  מכון  )ראש  בירנבוים  אליהו  הרב 

לקהילות בחו"ל, משמש גם כדיין במערך הגיור הממלכתי(:

בנושאים  העוסק  ממלכתי  גוף  שום  כיום  שאין  להדגיש  חשוב 

יש  האחרונים  העשורים  שני  שבמהלך  ספק  אין  בודקת.  שהוועדה 

היהודי,  לעם  זיקה  המבקשים  של  התופעה  בהיקף  תלולה  צמיחה 
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התקשורת  אמצעי  ושאר  המרשתת  התפשטות  עקב  רבה  במידה 

והמידע האלקטרוניים. לעומת זאת יש חוסר מודעות עמוק לתופעת 

וביהדות  בישראל  ולהיקפיה,  היהודי  לעם  הזיקה  בעלי  הציבורים 

העולם, הן בציבור והן בקרב מקבלי ההחלטות. התוצאה היא שאין 

מודעות ולכן גם אין מדיניות או אסטרטגיה בנושא זה.

שנה  שבכל  הוא  בשליטתנו,  שאינו  התופעה,  של  חשוב  היבט 

או  כיחידים  הנצרות,  עוזבים את  ואולי מאות אלפי אנשים  עשרות 

התערבות  או  הכוונה  כל  וללא  החופשי  מרצונם  וזאת  כקהילות, 

שהם  כפי  ליהדות  שמצטרפים  יש  הנצרות  נוטשי  מבין  חיצונית. 

מבינים ומגדירים אותה. התופעה קיימת בעיקר היכן שיש עולם נוצרי 

אוונגליסטי פעיל, כלומר בעיקר יבשת אמריקה )בצפונה ובדרומה(, 

קיימת  שאינה  כמעט  התופעה  )באירופה  ובאפריקה  באוסטרליה 

בשלב זה(. מאחר שבמקרים רבים מתייהדים אלה אינם מתקבלים 

כוללות  שכבר  גדולות  קבוצות  נוצרות  קיימת,  יהודית  למסגרת 

עשרות אלפים ומגדירות את עצמן יהודיות, אך הן מנותקות לגמרי 

מהיהדות המוסדית. לפיכך יש אפשרות לכאורה שבעקבות תהליכים 

אלה ייווצר בהדרגה "עם יהודי אלטרנטיבי" של מיליוני אנשים.

"הסוגיה העומדת בפני הוועדה אינה נושא עצמאי, אלא קשורה 

גם להגדרת גבולותיו של העם היהודי"
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קשורה  אלא  עצמאי,  נושא  אינה  הוועדה  בפני  העומדת  הסוגיה 

גם להגדרת גבולותיו של העם היהודי. כדי שיהיה אפשר להתייחס 

ולקבל החלטות, מוצע לפעול בכמה  לשאלות העומדות על הפרק 

ובעולם  בישראל  לנושא  רחבה  ציבורית  מודעות  יצירת  מישורים: 

היהודי; מיפוי מדויק של התופעה; פיתוח מסגרות שיכולות להעניק 

למבקשים זאת חינוך בסיסי בנושאי יהדות, ישראל, השפה העברית; 

ישראל  בעד  בהסברה  היהודי  לעם  הזיקה  בעלי  הציבורים  שילוב 

לצאצאי  ולגיור  אשרות  לקבלת  מיוחדים  מסלולים  אימוץ  בעולם; 

אנוסים.

 

ישראל  עם  של  להיסטוריה  )המחלקה  גרוס  אברהם  פרופסור 

באוניברסיטת בן גוריון(:

במחקר צאצאי האנוסים ההנחה הייתה עד לא מכבר שלהוציא 

הספרדי  ובאי  בבלמונטה שבפורטוגל  כמו  קטנות ששרדו,  קהילות 

מיורקה, ציבור צאצאי האנוסים בעיקרו של דבר נעלם לבלי שוב. 

אולם בשני העשורים האחרונים החלה התעוררות חסרת תקדים של 

קבוצות צאצאי אנוסים ברחבי העולם – תופעה שניתן לכנות "עוף 

החול". זה כעשור הפרופסור גרוס עומד בקשר עם קבוצות צאצאי 

אנוסים, בעיקר בברזיל, ומנסה לסייע להם בכל מיני דרכים. התופעה 

מתרחשת בכל מדינות דרום אמריקה כמעט, אך היא בולטת במיוחד 

העשורים  של  המידע  ומהפכת  האינטרנט  השפעת  מלבד  בברזיל. 

האחרונים, מקור נוסף לתופעה בברזיל הוא ההזדהות ואף ההערצה 

כלפי ישראל, שהן נחלת רבים. ככל שניתן לשפוט מדובר בתופעה 

אמתית, אף שכמובן לא ניתן לקבוע זאת לגבי כל מקרה ומקרה.
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למרות התנגדות חד משמעית של הממסד היהודי בארצות אלה, 

התופעה מתרחבת כל העת, בלי ספק עקב חדירת טכנולוגיות מידע 

ותקשורת חדשות המאפשרות נגישות חסרת תקדים. ניתן להעריך 

מונים  שלהם  היהודית  הזיקה  את  לברר  המעוניינים  הזאת  שבעת 

כמה עשרות אלפי אנשים. ההתרשמות היא כי מתוך כל 100 אנשים 

בעל רקע זה שיזהו עצמם כבעלי מוצא יהודי, רק חמישה עד עשרה 

ירצו לקבל הכרה כלשהי במוצאם היהודי ועוד פחות מכך להתגייר. 

בקהילות  להתקבל  בקלות  יכולים  שהם  אף  להתגייר,  המבקשים 

רפורמיות או קונסרבטיביות, מעוניינים בדרך כלל להתקבל כיהודים 

על ידי הקהילות האורתודוקסיות – אפילו אם אין בכוונתם לשמור 

מצוות לאחר הגיור.

כיום לפחות 20 קהילות של צאצאי אנוסים, המונות  יש  בברזיל 

שחזרו  אנוסים  צאצאי  מסוימים  במקומות  איש.  כ-1,500  יחד 

נטאל,  בעיר  למשל  באזור.  מהיהודים  ניכר  חלק  מהווים  ליהדות 

המשפחות  כ-60  מבין  רוב  האנוסים,  צאצאי  של  המרכזים  אחד 

המרכיבות את הקהילה היהודית במקום הם מקרב צאצאי אנוסים. 

לקהילות  ברכה  מביאים  הם  נמצאים,  כאלה  שפעילים  מקום  בכל 

היהודיות הוותיקות, שפעמים רבות הן מדולדלות ומזדקנות. מאחר 

שברוב המקומות נדחים צאצאי האנוסים על ידי הקהילות היהודיות 

המבוססות, הם מתחילים להקים קהילות משלהם. חשוב לציין שיש 

היהודית  נוצריות משיחיות, המנסות להסתפח לתנועה  גם קהילות 

של צאצאי האנוסים, למשל בעיר בלו הוריזונטה שבברזיל.
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אנוסים  צאצאי  קהילות  של  העיקרית  שהבעיה  לומר  ניתן 

המתארגנות היא ההנהגה, משום שמטבע הדברים ראשי הקהילות 

וחבריהן חסרים בסיס יהודי איתן, וגם משום שמדובר באנשים בעלי 

עצמי  חיפוש  בעקבות  לקהילות  שהגיעו  אינדיווידואליסטי,  אופי 

או  ממסדית  הכרה  חסרה  כשזו  במיוחד  סמכות,  לקבל  ומתקשים 

מתפצלות  רבות  שקהילות  היא  התוצאה  חזקות.  פנימיות  מסורות 

ואף  לאפשר  חשוב  פנימיות.  מריבות  עקב  לגמרי  מתפרקות  ואף 

בתחומי  ובהכשרה  בחינוך  לזכות  האנוסים  צאצאי  להנהגת  לסייע 

וכן  העברית  השפה  והישראלית,  היהודית  ההיסטוריה  היהדות, 

הלאה, אך נכון להיום מי מהם שמעוניין להגיע לישראל וללמוד יהדות 

או עברית מתקשה מאוד לעשות כן. גם בברזיל ובמדינות אחרות אין 

מוסדות שיכולים לספק להם חינוך יהודי מקיף וראוי –כי מה שנמצא 

באינטרנט הוא לא פעם חלקי ולעתים קרובות משובש.

"הבעיה העיקרית של קהילות צאצאי אנוסים היא ההנהגה, 

משום שמטבע הדברים ראשי הקהילות וחבריהן חסרים 

בסיס יהודי איתן, וגם משום שמדובר באנשים בעלי אופי 

אינדיבווידואליסטי, שהגיעו לקהילות בעקבות חיפוש עצמי 

ומתקשים לקבל סמכות"

באופן הבסיסי, הדבר החשוב ביותר לאנשי קהילות אלה הוא התמיכה 

המורלית – הידיעה שמדינת ישראל מודעת לקיומם ותומכת בהם תמיכה 
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עקרונית. הכי חשוב להם להיות מוכרים באופן כזה או אחר כחלק מהעם 

היהודי וישראל, והם מצפים שמדינת ישראל "תחייך אליהם." רצוי מאוד 

ישדרו  היהודית,  הסוכנות  זה  ובכלל  ישראל,  את  המייצגים  שהמוסדות 

לצאצאי האנוסים שהם רצויים. אך נכון לעכשיו ההפך הוא הנכון, ויחס 

היהודיים  הארגונים  על  גם  שמקרין  מה  עוין,  עד  מתעלם  הוא  המדינה 

זאת,  לעומת  ועוד.  העולמי"  היהודי  "הקונגרס  "הדסה",  כמו  הגדולים, 

בניגוד לקרירות שמשדרים המוסדות הרשמיים, נמצא שבכל אינטראקציה 

שנוצרת, מתברר שהציבור הרחב בישראל דווקא אוהד מאוד את צאצאי 

האנוסים ורוצה לקרבם.

הרב חיים אמסלם )ראש ישיבה ומחבר "זרע ישראל" על מעמדם 

בהלכה של צאצאי יהודים(:

במסורת ההלכתית השבה ליהדות של צאצאי יהודים היא שליחות 

ומצווה יהודית מפורשת. מצווה גדולה במיוחד היא פעילות להשבה 

ליהדות של צאצאי אנוסים, ועל פי אברבנאל, הברכה "מקבץ נידחי 

ישראל" שהיא חלק מתפילת שמונה עשרה, מכוונת לאנשים שאינם 

יודעים אפילו על יהדותם.  בלי ספק יש התעוררות עצומת ממדים 

בשטח, בייחוד בדרום אמריקה, ועל ישראל לא רק לדעת להיענות 

לפניות, אלא לחפש את נידחי ישראל חיפוש פעיל.

ובראש  יהודי,  ממוצא  לציבורים  נתיבים  תמצא  שהמדינה  חשוב 

ובראשונה לצאצאי האנוסים. הכוונה אינה בהכרח לגיור, אלא בעיקר 

ועם ישראל. חוק  ולהעמיק את היכרותם עם היהדות  להכיר אותם 
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השבות הרי כבר מקבל היום לישראל עולים רבים שלכל הדעות אינם 

יהודים או אפילו צאצאי יהודים )למשל בני זוג לא יהודים של זכאי 

שבות(, ולכן מן הראוי שהמדינה תיתן דעתה לכאלה שהם כן ממוצא 

יהודי, אך אינם זכאי שבות.

"חשוב שהמדינה תמצא נתיבים לציבורים ממוצא יהודי, ובראש 

ובראשונה לצאצאי האנוסים. הכוונה אינה בהכרח לגיור, אלא 

בעיקר להכיר אותם ולהעמיק את היכרותם עם היהדות ועם 

ישראל"

קירוב צאצאי האנוסים הוא חובה מפורשת והיסטורית של מדינת 

ישראל, אך נכון להיום הנושא נראה "גדול עליה", ואין רואים כל סימן 

לכך שהיא מכירה אותו או מבינה את חשיבותו ואת היקפו.

ד"ר מרדכי ארבל )לשעבר שגריר ישראל בכמה ארצות אמריקה 

הלטינית וחוקר תולדות האנוסים וצאצאיהם – הלך לעולמו זמן 

קצר לאחר שהופיע בפני הוועדה(:

כיהן בין היתר כשגריר ישראל בפנמה ובקולומביה, שם נחשף לראשונה 

לתופעת צאצאי אנוסים שחזרו במידה כזו או אחרת לזהותם היהודית. 

צאצאי  נושא  את  לחקור  החל  החוץ  משירות  לגמלאות  שפרש  לאחר 

כמו  מקומות  ואפילו  סורינם  ברבדוס,  ג'מייקה,  כמו  במקומות  האנוסים 

צאצאי  קהילות  כי  עולה  ממחקריו  שבהודו.  מדרס  והעיר  הפיליפינים 

אנוסים שחזרו ליהדות לא הפכו לקהילות יהודיות עצמאיות במלוא מובן 
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המילה, ובשל הרקע הדל שלהם בידע יהודי נותרו תלויות בהדרכה רוחנית 

מקהילות כגון אמסטרדם, סלוניקי ועוד. קהילות צאצאי האנוסים נותרו 

ברובן תמיד חלשות יחסית, ואצל רבים מצאצאי האנוסים שחזרו ליהדות 

הייתה אחר כך עזיבה של היהדות, לא כחלק מהתנצרות או עזיבה פעילה, 

אלא התבוללות והיעלמות מתוך נוחות, נוכח הזנחה והתעלמות של העולם 

היהודי.

היה  ליהדות  שחזרו  אנוסים  צאצאי  קהילות  בדעיכת  מרכזי  גורם 

שואת יהודי אירופה, שחיסלה את ההנהגה הרוחנית של קהילות כמו 

אמסטרדם וסלוניקי שעליהן התבססו צאצאי האנוסים ששבו ליהדות. 

ההנהגה  את  להחליף  המלחמה  אחרי  שניסו  הדמויות  רבות  פעמים 

הרבנית הוותיקה והספרדית היו רבנים אשכנזים מאירופה, שבדרכם 

האנוסים.  צאצאי  של  ומהאופי  מהרגישויות  התעלמו  ובהשקפתם 

התעלמו  יחד,  גם  ורפורמים  אורתודוקסים  האשכנזים,  הרבנים 

הזהות  עמוד השדרה של  מהמסורות המשפחתיות הספרדיות שהיו 

לגמרי את  לעזוב  רבים מהם  ודחפו  היהודית אצל צאצאי האנוסים, 

היהדות. למרות זאת עדיין ניתן לעשות מאמץ ולקרב בחזרה ליהדות 

לפחות חלק מצאצאי האנוסים.

"גורם מרכזי בדעיכת קהילות צאצאי אנוסים שחזרו ליהדות 

היה שואת יהודי אירופה, שחיסלה את ההנהגה הרוחנית 

של קהילות כמו אמסטרדם וסלוניקי...הדמויות שניסו אחרי 

המלחמה להחליף את ההנהגה הרבנית הוותיקה והספרדית 
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היו...רבנים אשכנזים, אורתודוקסים ורפורמים גם יחד, ]ש[

התעלמו מהמסורות המשפחתיות הספרדיות שהיו עמוד השדרה 

של הזהות היהודית אצל צאצאי האנוסים, ודחפו רבים מהם 

לעזוב לגמרי את היהדות...למרות זאת עדיין ניתן לעשות מאמץ 

לקרב חזרה ליהדות לפחות חלק מצאצאי האנוסים"

בין החוויות שלו מספר הד"ר ארבל שהגיע פעם כשגריר ישראל 

לנמל העיקרי של קולומביה באראנקילה )BARRANQUILLA(, לקידום 

עם  ערב  בארוחת  והתארח  ישראל,  מדינת  עם  הכלכליים  הקשרים 

ראש העיר, מנהל הנמל, מנהלי הבנקים ומכובדים נוספים. שם הוא 

גילה לתדהמתו שמתוך 11 נוכחים, כולם צאצאי יהודים, אך רק אחד 

הוא יהודי גלוי. מקרה אחר היה בפנמה, כאשר כיהן שם כשגריר. הוא 

פגש אקדמאי מבריק בשם אלברטו אוסוריו )OSORIO( שלמד באותה 

עת כדי להפוך לכומר, וסיפר כי כל משפחתו הגיעה לפנמה מפורטוגל 

כאנוסים ובמשך השנים נעשו נוצרים, אף שזכרו את מוצאם היהודי. 

ארבל התעמת עם אוסוריו ושאל מה היו חושבים אבותיו האנוסים על 

כך שיהפוך לכומר בכנסייה שרדפה אותם. כעבור שנים פגש שוב את 

אוסוריו, שכבר היה פרופסור בולט בפקולטה לפילוסופיה, והתברר 

ולפני   – ליהדות  בינתיים לחזור  בני משפחתו החליטו  ורוב  כי הוא 

חודשים ספורים אף קיבל ארבל הודעה על כך שבת משפחת אוסוריו 

עלתה לארץ ועומדת להתגייס לצה"ל.

מעריך שבקריביים ובגינאה בלבד יש לפחות 9,000 צאצאי אנוסים 

כי  אליהם,  להגיע  יחסית  בקלות  וניתן  היהודי,  למוצאם  המודעים 
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השפעה  בה  אין  ולכנסייה  מסורתית  פחות  אלה  באזורים  החברה 

רבה. זאת לעומת מקומות כמו ונצואלה וקולומביה, שם המספרים 

גדולים יותר, אך המסורת המקומית והשפעת הכנסייה עדיין מרתיעות 

מעיסוק בנושא היהדות. אולם גם בארצות אלה ניתן למצוא צאצאי 

יהודים, למשל בין שורות התורמים למגבית למען ישראל – אף שכלפי 

ולהחזיר  רבים  לקרב  ניתן  ובהתמדה  בסובלנות  יהודים.  אינם  חוץ 

אותם לחיק העם היהודי.

 

הרב אנדרו סאקס )מנכ"ל כנסת הרבנים של התנועה המסורתית 

)קונסרבטיבית( בישראל(:

לאחר ביקורים במקומות רבים בעולם בשנים האחרונות, בדרום 

אמריקה, באפריקה ובאסיה, ברור שיש תופעה אמתית ורחבה של 

רצון יחידים ואף קהילות להתקרב לעם היהודי ולעתים אף להתגייר. 

כיום  יש  בעולם,  הגדולה  המוסלמית  המדינה  באינדונזיה,  אפילו 

בבירה ג'קרטה ניסיון להקים קהילה של צאצאי יהודים ומתגיירים.

ובייחוד משרד הפנים  בישראל שוררת עוינות מובנית של הרשויות 

מסיבות  לקרב  רוצה  שהשלטון  מקרים  להוציא  הזיקה,  מבקשי  כלפי 

אידיאולוגיות. העוינות במשרד הפנים נגד המבקשים להגיע לארץ מאסיה, 

מאפריקה ומדרום אמריקה יש בה יסודות מובהקים של גזענות, ויש גם 

כמה עובדים שנראה כי גישתם עוינת גם כלפי רפורמים וקונסרבטיבים 

בכלל, ויש להעביר אנשים כאלה מתפקידם.
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למי  לישראל  כניסה  מאפשרת  שאינה  מדיניות  הפנים  למשרד 

מי  כלומר   – הדת  מאותה  ואינו  דת  במוסדות  ללמוד  שמעוניין 

שמעוניין להיכנס לישראל לצורך לימודים במוסד יהודי דתי אך עדיין 

אינו יהודי, לא תאושר כניסתו. בעצם הכניסה לישראל נחסמת בפני 

כל מי שנמצא בתהליך התקרבות או גיור. באופן פרדוקסלי צאצא 

אנוסים שעדיין לא גויר, יכול להיכנס לארץ לצורך לימודי דת במוסד 

של  הרבנים"  "כנסת  יהודי.  במוסד  דת  לימודי  לצורך  לא  אך  נוצרי 

יהדות  ולימודי  התנועה המסורתית בישראל מקבלת מימון לשהייה 

אינם  אלה  אנשים  אך  היהודי,  לעם  זיקה  בעלות  קהילות  לאנשי 

יכולים לקבל אישורי כניסה לארץ ממשרד הפנים.

"למשרד הפנים מדיניות שאינה מאפשרת כניסה לישראל 

למי שמעוניין ללמוד במוסדות דת ואינו מאותה הדת...באופן 

פרדוקסלי צאצא אנוסים שעדיין לא גויר, יכול להיכנס לארץ 

לצורך לימודי דת במוסד נוצרי, אך לא לצורך לימודי דת במוסד 

יהודי"

חשוב מאוד שתוקם רשות לערעור על החלטות רשות האוכלוסין 

ומשרד הפנים בנושא כניסה לישראל, כדי שיהיה אפשר לפנות אליה 

במקרים של שירות קלוקל או של החלטות שרירותיות על ידי הדרג 

ובעיות שונות שמתעוררות נמצאות  נכון להיום בקשות  הפקידותי. 

"בבדיקה" במשך שנים, ואף על פי שהחוק קובע שתשובה לפניות 

יום, אין כל אכיפה או סנקציה על משרד הפנים   60 תתקבל בתוך 

בנושא זה.
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באשר לגיור אנשים מרחבי העולם, הדבר הנכון הוא לגייר אנשים 

חיים  שתאפשר  קהילתית  יהודית  תשתית  בהן  שיש  במקומות  רק 

להתנגד  יש  כן  על  בספק.  מוטלת  הגיור  משמעות  אחרת  יהודיים, 

לפעילות יזומה של גיור במקומות שכבר אין בהם תשתית קהילתית 

יהודית מתאימה ומבוססת.

 

יהודים  חוקר  שווייץ,  בזל,  )אוניברסיטת  ליס  דניאל  ד"ר 

ומתייהדים אפריקנים, בייחוד בני האיגבו(:

עת   ,2006 משנת  כבר  איבו(  גם  )מכונים  האיגבו  בני  את  חוקר 

נסע לניגריה ומצא שם 4 קהילות משמעותיות של מתייהדים מבני 

האיגבו )מאז כמה הקהילות התפצלו ואחרות חדשות קמו(. האיגבו 

הם קבוצה אתנית המונה בסך הכול כ-30 מיליון בני אדם, ומרוכזת 

בעיקר בדרום מערב ניגריה, אך אנשיה מפוזרים גם באזורים אחרים. 

הם  ומהקריביים  בארה"ב  מהשחורים  חלק  גם  העבדים  סחר  בגלל 

מצאצאי בני האיגבו, ובעשורים האחרונים אף היגרו בני איגבו רבים 

לאירופה. כמעט כל בני האיגבו מחזיקים באמונה שמוצאם יהודי. רוב 

בני האיגבו היום נוצרים, אך אפילו מיעוט בני איגבו שנותרו נאמנים 

לדת האלילית שלהם מלפני הנצרות, מאמינים במוצא היהודי שלהם. 

נובעת ממניעים  אינה  ליס מתרשם שהאמונה במוצא היהודי  הד"ר 

בשווייץ  כיום  המתגוררים  האיגבו  בני   20,000 שגם  מפני  כלכליים, 

כל  מכך.  כלכלית  תועלת  כל  להם  שאין  אף  זו  באמונה  מחזיקים 

המתייהדים מבני האיגבו מונים כיום לכל היותר רק כמה אלפים.
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"האמונה במוצא היהודי של האיגבו אינה דבר חדש כלל...כבר 

בשנת 1840, בעת שמשלחת מדעית בריטית יצאה לחקור את 

בני האיגבו, שלחו עמה הרבנים הראשיים של לונדון מכתב פנייה 

לבני האיגבו, בעקבות הנחה שהם ממוצא יהודי"

הוא מציין שהאמונה כי האיגבו הם ממוצא יהודי אינה חדשה כלל, כי 

כבר במאה ה-18 אולאדה אקוויאנו, עבד משוחרר שהפך לאחד הדוברים 

את  שכתב  בספר  ציין  השחורים,  זכויות  למען  והבולטים  הראשונים 

ההקבלות הרבות שמצא בין אמונות ומנהגים של בני האיגבו ובין אלה 

של היהודים. ובשנת 1840, בעת שמשלחת מדעית בריטית יצאה לחקור 

את בני האיגבו, שלחו עמה הרבנים הראשיים של לונדון מכתב פנייה לבני 

האיגבו, בעקבות הנחה שיש סבירות לכך שמוצאם יהודי. רצוי להקים 

מרכז למחקר ולימוד על בני האיגבו, ולשלוח בקביעות נציגים מישראל 

ישראל  שגרירויות  של  לפעילות  ולהזמין  אלה,  קבוצות  עם  למפגשים 

נציגים של קהילות דוגמת זו.

מר משה לי )בן קהילת צאצאי יהודים בקאי פנג, סין, עלה לפני 

כמה שנים לארץ, התגייר ומשרת כיום בצה"ל(

כילד בקאי פנג )עיר במחוז הנאן שבמזרח סין, ובה כחמישה מיליון 

שנקראת  לקבוצה  שייכים  שאנו  משפחתי  מבני  ידעתי  תושבים( 

יהודים, אך לא יכולתי להבין ממש מה זה אומר. זה התבטא בעיקר 

בכך שנמנעו ממאכלים מסוימים, ושסבא אמר להאמין בכך שיום אחד 

יגיעו לארץ ישראל. הקהילה בקאי פנג מונה היום כמה מאות אנשים 
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ה-18,  המאה  עד  שהתקיימה  ההיסטורית  הקהילה  צאצאי  שהם 

ושומרים על זהות מוצאם היהודי. ניתן להעריך כי כיום פחות מאלף 

מבני הקהילה עדיין משמרים את אילן היוחסין היהודי, הקושר אותם 

לקהילה היהודית שהתקיימה בעיר לפני מאות שנים.

"כילד בקאי פנג ידעתי מבני משפחתי שאנו שייכים לקבוצה 

שנקראת יהודים, אך לא יכולתי להבין ממש מה זה אומר. זה 

התבטא בעיקר בכך שנמנעו ממאכלים מסוימים, ושסבא אמר 

להאמין בכך שיום אחד נגיע לארץ ישראל"

יהדות  לומדים  הילדים  שבו  משלה,  ספר  בית  מעין  יש  לקהילה 

אין  הרגיל.  הספר  בבית  הלימודים  שעות  אחרי  עברית,  וקצת 

יהודי  גורם  עם  או  ישראל  מדינת  עם  וקבוע  רשמי  קשר  לקהילה 

דוגמת הסוכנות היהודית, ורק מעת לעת מגיעים אליה שליחים של 

יהיה  מוגבלת.  תקופה  למשך  ללמד  הבאים  ישראל",  "שבי  עמותת 

נכון שהמדינה תייצר קשר קבוע עם הקהילה ותשלח שליחים כדי 

ללמד את הקהילה על יהדות ועל ישראל, באופן עקבי וקבוע. בשנים 

הכול(  בסך  איש  משלושים  )פחות  קטנות  קבוצות  כמה  האחרונות 

מצעירי הקהילה התגיירו ועלו לארץ, בעיקר בסיוע "שבי ישראל", אך 

לאחר שעלו אין מי שידריך אותם בנוגע לחוקים, לזכויות ולתקנות 

הנהוגות בישראל ושונות כל כך מסין – זאת לעומת עולים מארצות 

אחרות שבשבילם יש ארגוני תמיכה, קהילות מקור וחומרים כתובים 

רבים. 
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מר דני לימור )היה פעיל בהבאת יהודי אתיופיה לישראל דרך 

סודן, וניהל תוכנית לימודי הגירה(:

המעוניינים  בניגריה  האיגבו  בני  לקהילות  בסיוע  בעיקר  פעיל 

שבדרום  הלמבה  כמו  באפריקה,  אחרות  קבוצות  וגם  להתגייר, 

כנסת  בית  שבהן  בקהילות  בניגריה,  פעמים  כמה  ביקר  אפריקה. 

פעיל של בני האיגבו, ומעריך שיש כ-20-15 קהילות המונות יחד עד 

האיגבו  בני  בקרב  ליהדות  הגלויה  ההתקרבות  תהליך  איש.   5,000

החל לפני 60-50 שנה, וכיום יש בקהילות אלה דור שנולד וחי כולו 

בזהות "יהודית". 

"אנשי קהילות האיגבו ודומיהן מעוניינים בראש ובראשונה לקבל 

חינוך יהודי ראוי"

מקור הידע העיקרי של קהילות אלה בנוגע ליהדות הנורמטיבית 

הוא האינטרנט . לימור סייע לסטודנטים בני הקהילה להקים ארגון 

סטודנטים יהודים בניגריה. הוא ארגן שבועיים מרוכזים של לימוד על 

יהדות וישראל לצעירי קהילות אלה, אך זוהי רק טיפה בים לעומת 

מה שעוד דרוש. אנשי קהילות אלה מעוניינים בראש ובראשונה לקבל 

חינוך יהודי ראוי. יעזור מאוד לקהילות האיגבו וקבוצות דומות אם 

יוקם בארץ בית ספר או מכון שבו יוכלו צעירי קהילות אלה להגיע 

לתקופה מוגדרת וללמוד על יהדות וישראל למידה משמעותית, כדי 

שיוכלו אחר כך לחזור לארצותיהם וינהיגו את קהילתם.
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ארצות,  בכמה  ישראל  שגריר  )לשעבר  ליבה  משה  פרופסור 

ביניהן באפריקה(:

היהודי  לעם  לזיקה  טענה  בתופעות של  הקריירה  במהלך  נתקל 

שהן אמתיות ולעומת זאת גם בכאלה שהיו מופרכות. מציין שבסנגל 

)מערב אפריקה( נפוצה כיום תיאוריה שגם מופיעה בספר שראה אור 

שם לא מכבר, ולפיה רבים מבני העם הסנגלי הם יהודים במוצאם, 

אך הוא התרשם שמדובר בעיקרו של דבר בתיאוריה מופרכת לגמרי 

מבחינת העובדות.

"חלק לא מבוטל מאוכלוסיית מדינת האיים כף ורדה הם ככל 

הנראה ממוצא יהודים אנוסים"

מערב  מול  הממוקמת  איים  מדינת  ורדה,  כף  היא  הפוכה  דוגמה 

אנוסים  כי  ידוע   .1975 שנת  עד  פורטוגל  ידי  על  ונשלטה  אפריקה, 

רבים מפורטוגל הגיעו לכף ורדה במאות ה-16 וה-17, משום שפעילות 

ורדה  בכף  כיום  עקבית.  ולא  מוגבלת  הייתה  באיים  האינקוויזיציה 

כ-400,000 תושבים, ברובם ממוצא מעורב אירופי ואפריקני. אחדים 

בפניו  טענו  תפקידו  במהלך  שהכיר  הבכירים  המשרות  מנושאי 

במפורש כי הם ממוצא יהודי. לפי התרשמותו חלק גדול ואולי אף 

רוב האוכלוסייה במדינת האיים הזאת הם ממוצא יהודי, ובכלל זה 

סאו- באי  גם  מצא  דומה  מצב  הממשלה.  וראשי  מהנשיאים  כמה 

טומה, שהגעת ילדים יהודים אנוסים אליו במאה ה-16 מתועדת היטב 

מבחינה היסטורית.
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שוליים  קהילות  של  ומרצה  )חוקר  פרפיט  טיודור  פרופסור 

יהודיות, כיום באוניברסיטת פלורידה(:

תופעת הציבורים בעלי הזיקה לעם היהודי צמחה במידה ניכרת 

בעיקר בשני העשורים האחרונים. יש מקרים שבהם יש בסיס לטענת 

ויש כמובן גם מקרים שבהם אין כל בסיס לטענות, ומדובר  הזיקה 

מה  האלה  המקרים  ברוב  גם  אך  לגמרי,  מדומיינת"  ב"אתנוגרפיה 

שעומד מאחורי הדברים הם רגש וכמיהה אמתיים כלפי היהדות, ולא 

תועלת חומרית. ניתן להעריך שיש כיום בסביבות 15 מיליון בני אדם 

ממוצא  או  יהודים  שהם  מאמינים  הם  אך  כיהודים,  מוכרים  שאינם 

יהודי – זהו מספר דומה למספר היהודים המוכרים בעולם. יש כיום 

אשר  גוגודאלה,  בשם  לאוסטרליה(  )בסמוך  בפפואה  שבט  אפילו 

טוען לזיקה אל העם היהודי.

גנטיים",  "יהודים  של  חדשה  קטגוריה  כיום  מתהווה  בבד  בד 

אשר בזכות התפתחות מדעית חדשה יחסית, יכולים לטעון למוצא 

יהודי בעל סבירות גבוהה אף שאין לכך כל הוכחה היסטורית. נכון 

לעכשיו חלק מהקבוצות היהודיות )כמו יהודי אתיופיה( אינן נכללות 

במסגרת כזו של קרבה גנטית מוכרת, ולעומת זאת אוכלוסיות שהן 

כיום נוצריות כן נכללות.

"ניתן להעריך שיש כיום בסביבות 15 מיליון בני אדם שאינם 

מוכרים כיהודים, אך הם מאמינים שהם יהודים או ממוצא יהודי 

– זהו מספר דומה למספר היהודים המוכרים"
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הפרופסור פרפיט נוכח לדעת באופן אישי שבאפריקה יש אהדה 

עממית גדולה מאוד ליהודים ולישראל, גם בקהילות מנותקות יחסית 

החשובים  הרעיונות  אחד  ישראלי.  נציג  או  יהודי  מעולם  ראו  שלא 

המשפיעים בהקשר זה הוא החיפוש אחר עשרת השבטים. אין שום 

קבוצה בעולם שניתן להוכיח חד משמעית כי מוצאה מעשרת השבטים, 

אך עצם הרעיון שיש צאצאים כאלה הוא מיתוס בעל עוצמת משיכה 

אדירה. הוא מציין שבתקופה הקולוניאלית היה חיפוש אירופי אחר 

צאצאי עשרת השבטים בקרב אוכלוסיות באפריקה, והרעיון אומץ על 

ידי קבוצות אפריקניות שונות כדרך להציג מוצא שאינו נחות בייחוסו 

מזה של השליטים האירופיים – תגובת נגד לגזענות שעלתה במאה 

ה-19 באירופה ונועדה להחליף את המסורת היהודו-נוצרית הנחלשת 

המאה  של  ה-30'  בשנות  כבר  האדם.  בני  של  "מדעית"  בתפישה 

העשרים חיבר מלך אומת האשנטי במערב אפריקה ספר המציג את 

המקורות הישראליים של שושלת המלוכה שלו. וברואנדה ובורונדי 

למשל, השליטים הקולוניאליים הבלגים זיהו שורשים יהודיים בשבט 

הטוטסי המקומי, השולט על בני ההוטו המרובים יותר.

כיום המשיכה ליהדות בקרב קבוצות באפריקה גדולה מאוד, בין 

קבוצות  והאסלאם.  הנצרות  של  הבעייתית  המורשת  לנוכח  היתר 

ואף  מקראיים  יהודיים  מנהגים  מאמצות  ביבשת  רבות  נוצרים 

ליהודים.  קרובים  ויותר  יותר  שנה  בכל  הופכים  ואנשיהן  הלכתיים, 

אינו מכיר שום מקרה אחר שבו אנשי קבוצות כאלה הפכו לנוצרים 

יותר ברבות הזמן. יש מגמת התייהדות )בלי קבלת הכרה של ישראל 
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או של ארגונים יהודיים( רחבה מאוד במקומות כמו מדגסקר וקמרון. 

לדעתו יש סיכוי שהיהדות תהפוך דת מרכזית באפריקה, ואולי אף 

הדת המרכזית באפריקה.

זוהי קבוצה  וחקר הרבה.  בני הלמבה מדרום אפריקה פגש  את 

ומעולם לא נמצאה  יהודי,  ענייה מאוד הטוענת שנים רבות למוצא 

נערכה  ספורות  שנים  לפני  והנה  לטענה.  היסטורית  עדות  שום 

"הגן  של  גבוהה  שכיחות  אצלם  יש  כי  גילתה  אשר  גנטית  בדיקה 

להם  שיש  גילתה  וגם  יהודים,  כוהנים  למשפחות  האופייני  הכוהני" 

ככל הנראה מוצא גנטי מזרח תיכוני. כלומר אף על פי שהוא חשב 

שנים רבות שמדובר בעוד קבוצה של "יהדות מדומיינת", הוא מעיד 

שכיום השתכנע שיש ממש בטענותיהם לקשר של מוצא אל היהודים 

והמזרח התיכון )אולי מאזור תימן(.

חשוב שמדינת ישראל תהיה מודעת לכך שכמספר היהודים בעולם 

יש קבוצות הטוענות למוצא יהודי, ותקבע מדיניות כלפי תופעה זו.
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ממצאי הוועדה

לאחר שהוועדה שמעה את העדויות וקראה את החומרים הכתובים 

בפניהם  הוצג  אשר  במידע  דנו  הוועדה  שחברי  ולאחר  שקיבלה, 

ובמשמעותו, להלן מובאים עיקרי הממצאים: 

א. הוועדה מצאה שיש תמימות דעים מוחלטת בין כל המומחים, 

אנשי הארגונים והקהילות וכן בספרות המקצועית, ולפיה מתרחשת 

בשני העשורים שחלפו צמיחה אדירה בממדי הציבורים והקהילות 

אשר מבטאים זיקה לעם היהודי ולמדינת ישראל.

לעובדה  בנוגע  לא פחות  הוועדה מצאה אחדות דעות מלאה  ב. 

הבין- היהודיים  המוסדות  והן  ישראל  מדינת  הן  לעכשיו  שנכון 

זו,  משמעותית  להתפתחות  כלל  ערוכים  שאינם  רק  לא  לאומיים, 

אלא הם חפים עד כה מכל מדיניות או דיון משמעותי בסוגיה, ואפילו 

מהשקעת מאמץ ראשוני לאסוף מידע לגביה ולחקור אותה.

לעם  זיקה  בעלי  ציבורים  בנושא  המידע  שכל  מצאה  הוועדה  ג. 

כל  היהודיים בעולם, אצל  והארגונים  היהודי, אצל רשויות המדינה 

המומחים, ואצל כל הקבוצות המעוניינות, לוקה בחסר וחלקי במקרה 

הטוב, ובמקרים אחדים חסר כמעט לחלוטין. זאת ועוד, אין כל גורם 

באיסוף  קבע  דרך  עוסק  או  ניכרים  משאבים  המשקיע  ממלכתי 

שבנמצא  הממשי  המידע  כל  אלה.  לנושאים  בנוגע  שיטתי  ומחקר 

בנוגע לקהילות ולציבורים בעלי זיקה לעם היהודי מקורו במספר קטן 
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של ארגונים ואישים שרובם ככולם אף הופיעו בפני הוועדה, וקיבלו 

עליהם לעסוק באיסוף וגיבוש מידע ולנהל קשר עם קהילות. פעילות 

זו ברוכה לכשעצמה ויצרה תשתית עובדתית ראשונית שאליה יכלה 

ביחס  משאבים  ודלת  מאוד  מצומצמת  היא  אך  להתייחס,  הוועדה 

לגודל המשימה, כך שהנתונים שיש בנמצא כיום עדיין חלקיים מאוד. 

ברור לגמרי שנדרש מאמץ ניכר של איסוף מידע ומחקר ראשוני כדי 

להעמיד מסד של עובדות ונתונים שיהיה אמין ומדויק.

ד. למרות כל האמור התייחסה הוועדה לכל הנתונים שכן הובאו 

בפניה, והיא סבורה כי לצורך קביעת הנחות עבודה ומסגרת התייחסות 

ראשונית, ניתן לייצר על בסיס הנתונים הקיימים תמונה אשר בקווים 

כלליים מתארת את המצב המספרי של העם היהודי והציבורים בעלי 

הזיקה אליו. ניתן לתאר את העם היהודי היום כמורכב ממספר מעגלי 

וכוללים  מטושטשים(,  רבות  פעמים  ביניהם  )שהגבולות  השתייכות 

גם ציבורים בעלי זיקה לעם היהודי ולישראל:

I. במעגל הראשון יש ליבה ובה יותר מ-14 מיליון יהודים המוכרים 

ככאלה לכל הדעות;

II. במעגל השני ניתן לכלול עוד כ-9 מיליון בני אדם העונים על 

גס  באופן  )מחולקים  משפחותיהם  ובני  שבות  זכאי  של  ההגדרה 

לשליש בעלי הורה יהודי אחד, שליש בני בית של יהודים או של בעלי 

הורה יהודי, ועוד שליש הם זכאי שבות אחרים, כגון נכדים ליהודים 

ומשפחותיהם(. 
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רחוקים,  קרובים  להגדיר  שניתן  מי  נמצאים  השלישי  במעגל   .III

את  שהמירו  יהודים  ושל  ומעלה,  רביעי  מדור  יהודים  של  צאצאים 

דתם בדורות האחרונים )חלק מהאנשים במעגל זה הם יהודים על 

את  לקבוע  שקשה  מעגל  זהו  שבות(.  זכאי  אינם  אך  ההלכה  פי 

גודלו המספרי וכרגע הוועדה נסמכת על הערכות המניחות בזהירות 

שמדובר בכ-5 מיליון בני אדם לפחות.  

IV. במעגל הרביעי ניתן להציב את הציבורים והקהילות שמצהירים 

באופן כזה או אחר על זיקה לעם היהודי, כגון צאצאי אנוסים )הן 

אלה המאוגדים בקהילות והן אלה הפועלים רק כיחידים(, הטוענים 

למוצא יהודי רחוק עוד יותר, וכן קהילות המבקשות להצטרף לעם 

ועוד.  החדש"  העידן  "יהודי  משותף,  למוצא  טענה  כל  ללא  היהודי 

היכולת לקבוע מספרים במעגל זה בעייתית עוד יותר, והוועדה קבעה 

בזהירות שלפי המידע המצוי בפניה בשלב זה, מדובר במספר היכול 

להגיע לכדי 35 מיליון בני אדם.   

V. במעגל החמישי והאחרון נמצאים מי שניתן להגדיר כפוטנציאל 

עתידי, כלומר ציבורים של צאצאי יהודים, צאצאי אנוסים, וקבוצות 

נוספות של בעלי זיקה לעם היהודי, אך אינם מצהירים על כך בשלב 

זה מסיבות שונות, או שעדיין אינם מודעים לכך, ויש אפשרות שבשנים 

המספריים  הנתונים  טבעי  באופן  זה.  מסוג  למידע  ייחשפו  הבאות 

קבעה  והוועדה  מבוססים,  פחות  הכי  הם  זה  למעגל  המתייחסים 

השערה הנראית סבירה לנוכח המידע שהובא לפניה, שמספרם כ-60 
מיליון בני אדם. 43
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מסקנות הוועדה
א. המסקנה הראשית של עבודת הוועדה היא שהצמיחה המהירה 

בציבורים ובקהילות בעלי זיקה ליהודים המתוארת בדוח, מבטאות 

מציאות חדשה וחסרת תקדים המתגבשת והולכת בנוגע לגבולות 

העם היהודי וממדיו. המצב ששרר משך מאות רבות של שנים, שבו 

העם היהודי הוא קבוצה מוגדרת מאוד ולרוב מופלית לרעה בצורה 

כזו או אחרת, ועזיבתה גורמת להתבוללות ולהיעלמות מהירה מאוד 

של העוזבים, אינו נכון עוד במקומות רבים. נהפוך הוא, יש ציבורים 

גדלים והולכים בעולם שלגביהם ההשתייכות או לפחות הזיקה לעם 

היהודי הן דבר מה ראוי ואפילו נחשק. שינוי עמוק זה מחייב חשיבה 

והיערכות מחדש בסוגיות גבולות העם היהודי והגדרתם, יחס העם 

מדינת  של  ותפקידה  אליו,  להצטרף  ולמבקשים  לעוזבים  היהודי 

ישראל כלפי ציבורים בעלי זיקה לעם היהודי.

ב. הימצאותם של מעגלי זיקה לעם היהודי ובהם מיליוני אנשים 

יהודים או זכאי שבות, היא בלי ספק אתגר של ממש לעם  שאינם 

היהודי ולמדינת ישראל, אך בד בבד זוהי גם הזדמנות אסטרטגית 

חסרת תקדים לקרב אל העם היהודי את הציבורים בעלי הזיקה 

שיהיה  המיעוט  בפני  וברור  קבוע  מסלול  להציב  הזדמנות  אליו. 

מעוניין להצטרף בסופו של דבר באופן מלא לעם היהודי, ובד בבד 

לייצר אפיקים של שיתוף פעולה יציב ומרחיק לכת עם הרוב הגדול 
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בקרב ציבורים אלה, אשר מעוניין להיות קשור לעם היהודי ולסייע 

לו ולמדינתו.

ג. המעגלים המתוארים וההשתייכות אליהם במקרים רבים אינם 

העם  שבמעגלי  לומר  ניתן  למדי.  נזילה  מציאות  אלא  קבוע,  מצב 

פנימה  המושכים  שונים  כוחות  לפעול  ויוסיפו  פועלים  היהודי 

של  חסרונה  קבוצות.  וגם  יחידים  החוצה,  המושכים  ואחרים 

היהודי  לעם  הזיקה  בעלי  הציבורים  כלפי  ישראל  במדינת  מדיניות 

היא בבחינת איתות לרבים מהם שאין בהם עניין ולעתים אף שאינם 

אנטי  חלקן  נוצריות,  )חלקן  שונות  קבוצות  ישנן  בבד  בד  רצויים. 

ציוניות(, המנסות להחליש את הזיקה של ציבורים אלה לעם היהודי 

ולמדינת ישראל. להתעלמות או להמשך חוסר המעש מול ציבורים 

אלה עלולות להיות השלכות הרסניות על עתיד המדינה והעם היהודי, 

שונות  במדינות  מוכרות  שיהיו  מקבילות  קהילות  יצירת  אלה:  בין 

ישראל,  למדינת  או  היהודי  לעם  קשר  להן  יהיה  לא  אך  כיהודיות, 

מעין יהדות מקבילה ואלטרנטיבית; דחיקה החוצה מהעם היהודי של 

מי שהזהות היהודית שלהם מתרופפת; החמצת הזדמנויות חשובות 

שמבקשים  מי  בקרב  והסברתיים  כלכליים  תרבותיים,  במישורים 

יצירת עוינות אצל מי שהיו  ולסייע למדינת ישראל;  להיות קרובים 

יכולים להיות טובי ידידינו בעולם.

לחוסר  והתפתחותה,  התופעה  ממדי  בין  אדיר  פער  היום  יש  ד. 

הן  בה,  הכרוכות  הלכת  מרחיקות  ולמשמעויות  לקיומה  המודעות 
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בקרב מוסדות המדינה והארגונים היהודיים, והן בקרב הציבור הרחב 

סוג  מכל  היערכות  כרגע  שאין  לומר  ניתן  היהודי.  ובעולם  בישראל 

כלשהו של רשויות המדינה או של העם היהודי, להבנה או להתמודדות 

יש  זאת  לנוכח  ולישראל.  היהודי  לעם  הזיקה  בעלי  הציבורים  עם 

ההחלטות  מקבלי  ולידיעת  הרחב  הציבור  לידיעת  להביא  הכרח 

לעם  הזיקה  בעלי  הציבורים  תופעת  של  וממדיה  מאפייניה  את 

היהודי. המטרה כפולה: לפתוח דיון ציבורי בסוגיה משמעותית זו, 

בהשלכותיה ובדרכים להתמודד עמן, וכן לעודד את רשויות המדינה 

לגבש ולנסח מדיניות ברורה בנושא זה.

הטיפול  על  הממונה  הממשלתית  כזרוע  התפוצות,  משרד  ה. 

בעם היהודי שמחוץ לגבולות ישראל, הוא הגורם בעל האחריות 

והיכולת המרביות להניע את תחילתה של התייחסות ממשלתית 

במיוחד  חשוב  היהודי.  לעם  הזיקה  בעלי  לציבורים  וציבורית 

זה  בנושא  הטיפול  את  להתחיל  צעדים  ינקוט  התפוצות  שמשרד 

בשלוש גזרות חיוניות לקידום התייחסות אל סוגיית הציבורים בעלי 

הזיקה לעם היהודי: 1. איסוף מידע ומחקר 2. יצירת תודעה ציבורית 

3. עבודה מול הקהילות המתארגנות בקרב הציבורים הללו.

לעם  הזיקה  בעלי  הציבורים  תופעת  כי  עולה  זה  שמדוח  אף  ו. 

היהודי היא מורכבת ומגוונת מאוד, ברור לחלוטין כי הקבוצה הגדולה 

צאצאי  קבוצת  היא  האחרות  מכל  יותר  הרבה  והמשמעותית 

האנוסים )ובייחוד אלה ממוצא איברי(. ציבור צאצאי האנוסים הוא 
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הרוב המוחץ הן מקרב הציבורים בעלי הזיקה והן מקרב הקהילות 

לעם  שזיקתו  ציבור  גם  זהו  אלה.  בציבורים  שפועלות  המאורגנות 

רבים  פרטיים  מקרים  יש  כמובן  כי  )אף  ומקובלת  ידועה  היהודי  

בשלב  לרכז  נכון  יהיה  כן  על  במחלוקת(.  שנויים  להיות  שיכולים 

בעיקר  זה  בתחום  והארגוניים  ההסברתיים  המאמצים  את  הראשון 

כלפי צאצאי האנוסים. 

ז. מסקנת הוועדה היא כי בשני העשורים שחלפו נקטו ממשלות 

ישראל וראשיה )ככל הידוע ללא דיון עקרוני ומקיף( מדיניות שניתן 

בעלות  וקהילות  קבוצות  לכמה  לסירוגין",  שערים  כ"פתיחת  לתאר 

בשנת  א.  הן:  לכך  המובהקות  הדוגמאות  שתי  היהודי.  לעם  זיקה 

רישום  שאפשרה   ,2948 החלטה  את  ישראל  ממשלת  קיבלה   2003

של צאצאי יהודים מקהילת ה"פלשמורה" של נוצרים ממוצא יהודי 

באתיופיה, אשר אינם זכאים לעלות לארץ מכוח חוק השבות, ומאוחר 

כניסת אלפים רבים מבני קהילה  זה  רישום  יותר הותרה על בסיס 

זו )בכמה גלים( למטרת גיורם לחומרה בישראל; ב. בעשור שחלף 

התירה ממשלת ישראל כניסה לארץ של קבוצות המונות כמה מאות 

בני אדם כל אחת, מקרב קהילת "בני המנשה" מהודו, על מנת לסיים 

בישראל את תהליך הגיור שבו החלו, בסיוע ארגון "שבי ישראל". יש 

סימנים המעידים על כך שהממשלה עומדת לאמץ מדיניות דומה גם 

במקרים נוספים: דוגמה אחת היא אגרת רשמית )בשפה האנגלית( 

נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש   2016 ספטמבר    15 בתאריך  ששיגר 

לארגון "רקונקטר" העוסק בפעילות בקרב צאצאי אנוסים. ובאגרת 
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מצאצאי  רבים  של  מחדש  לחיבור  הארגון  פעילות  על  מברך  הוא 

האנוסים למורשת היהודית, וקובע ש"הקשר המחודש של האנוסים 

למסורות היהודיות המשותפות לנו ולהם מהווה מקור השראה וחיזוק 

הקליטה  שרת  שהוציאה  ההודעה  היא  אחרת  דוגמה  עמנו."  עבור 

לאישור  להביא  בכוונתה  ולפיה   ,2016 נובמבר  לנדבר בחודש  סופה 

מרוסיה  "השבותניקים"  קהילות  עבור  הקובעת  החלטה  הממשלה 

מתווה  אנשים(,  אלפי  בכמה  שמדובר  )מעריכים  בכך  המעוניינים 

עלייה וגיור בדומה למה שנעשה עם קהילת "הפלשמורה" מאתיופיה. 

האפשרות  שתיבחן  הראוי  מן  מתרבים,  זה  מסוג  שמקרים  מאחר 

לייסד מסלול מוגדר וקבוע, המאפשר מתווה הגעה לישראל לצורך 

גיור בארץ ליחידים, לקבוצות ולקהילות שיימצאו מתאימים לכך.
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המלצות הוועדה
המלצות הוועדה מובאות כהמלצות עיקריות, ולאחריהן מפורטות 

לערך(,   2018-2017( התשע"ז-התשע"ח  לשנים  קצר,  טווח  המלצות 

)2021-2019 לערך(  בינוני, לשנים התשע"ט-התשפ"א  המלצות טווח 

והמלצות טווח ארוך לתקופה שמשנת התשפ"ב )2022( ואילך. )הערה 

– דוח זה והמלצותיו אינם עוסקים ישירות בנושאי גיור או בעלייה 

במקרים  וסמכויותיה.  הוועדה  יעדי  למסגרת  מחוץ  המצויים  לארץ, 

שנושאים כאלה עולים בהמשך להמלצות אחרות, יש הפניה לשיתוף 

פעולה עם הגורמים המתאימים(.

המלצות עיקריות

לעם  הזיקה  בעלי  הציבורים  מעגלי  כי  מצאה  שהוועדה  לאחר 

משמעותיים  הם  שבות,  זכאי  או  יהודים  נחשבים  שאינם  היהודי 

ואמצעים  מסגרות  לייסד  מיועדות  העיקריות  המלצותינו  ויציבים, 

שיאפשרו התייחסות קבועה למציאות חדשה ומתהווה זו.

א. משרד התפוצות יפעל לאימוץ מסקנות והמלצות של דוח זה, 

כמדיניות ממשלת ישראל. 

האחראית  שתהיה  מערכת  במסגרתו  יקים  התפוצות  משרד  ב. 
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בין  זו תעסוק  מערכת  היהודי.  לעם  הזיקה  בעלי  הציבורים  לנושא 

היתר באיסוף ובריכוז המידע המתייחס לציבורים אלה, ברישום של 

קהילות ואנשי קשר, בטיפוח וחיזוק קהילות אלה ובסיוע למסגרת 

ושאלות  לפניות  במענה  וכן  תקום,  אם  אלה  קהילות  של  כללית 

בנושאים אלה הן מצד גורמים ממשלתיים והן מצד ארגונים ויחידים. 

מומלץ להקים במסגרת זו גם מועצה ציבורית מייעצת של מומחים 

התייחסויות  התנדבותי  בסיס  על  לספק  שיוכלו  מגוונים,  בתחומים 

והצעות להיבטים שונים של הסוגיות הללו, ככל שכאלה יעלו תוך כדי 

פעילות המערכת החדשה.

המלצות לטווח קצר - התשע"ז-התשע"ח )2018-2017 לערך(

על מנת להניע את הפעילות עם ציבורים בעלי זיקה לעם היהודי, 

הוועדה  זה,  בשלב  הקיימים  המועטים  והמשאבים  המידע  אף  על 

לפעילות  )פיילוט(  ניסיוני  מיזם  לערוך  התפוצות  למשרד  ממליצה 

והמשמעותית  הגדולה  )הקבוצה  האנוסים  צאצאי  קהילות  בקרב 

ביותר מבין הציבורים המדוברים( כבר במהלך השנתיים הבאות, כדי 

לקדם חמישה נושאים:

וקהילות  האנוסים  בנושא  היהודי  ובעולם  בישראל  הסברה  א. 

ציבורי  דיון  ולקדם  לתופעה  רחבה  מודעות  לייצר  כדי  הצאצאים, 

בסוגיה.
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ב. מיפוי משמעותי ומפורט של קהילות צאצאי אנוסים הפועלות 

כיום.

ג. קידום שיתוף פעולה של משרד התפוצות עם קהילות צאצאי 

אנוסים, ובכלל זה תיאום וסיוע לפעילות קהילות מתארגנות אלה בינן 

לבין עצמן, או מול ארגונים מקיפים של קהילות אלה ככל שיקומו - 

לצורך קידום מיזמים חינוכיים והסברתיים.

ד. רתימת קהילות בני האנוסים לטובת תמיכה במדינת ישראל.

בסיסיים,  שיעור  מערכי  של  והכנה  ישנם(  כבר  )אם  איתור  ה. 

העוסקים ביהדות, בשפה ובתרבות העברית ובמדינת ישראל. מערכי 

שיעור אלה יועברו בידי מדריכים מהארצות השונות לאחר תקופת 

הכשרה קצרה, ומיועדים לקבוצות המעוניינות בכך ברחבי העולם. 

ארגון קורסי הכנה למדריכים אשר יעבירו את השיעורים הבסיסיים 

הללו לציבור בארצותיהם.

המלצות לטווח בינוני - התשע"ט-התשפ"א )2021-2019 לערך(

עם  ושיח  הידברות  ערוצי  יפתח  התפוצות  משרד  כי  מומלץ  א. 

ועם  בחו"ל,  היהודיות  הקהילות  בקרב  והן  בישראל  הן  הציבור, 

הדרמטיות  למשמעויות  בנוגע  בעולם,  היהודיות  הקהילות  מנהיגות 

של המציאות המתהווה שבה מעגלי העם היהודי כוללים יותר ויותר 

גם את מי שאינם יהודים או זכאי שבות.
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ב.  מומלץ לפעול בשיתוף פעולה עם יחידות ממשלתיות וארגוני 

ממלכתי  מרשתת  אתר  ולתחזק  להקים  מתאימים,  שלישי  מגזר 

שיבצע דיגיטציה של מידע מחקרי ואחר )כולל אפשרות למאגרים 

ויפיץ מידע בנושאים החשובים לציבורים בעלי זיקה  גיניאולוגיים(, 

העברית,  השפה  ועל  ישראל  על  היהדות,  על  מידע  היהודי:  לעם 

)כמו  בהן  הקשור  ומידע  האניסות  כמו  היסטוריות  תופעות  הצגת 

נושאים  ועוד(,  אופייניים  גיניאולוגי, מידע על שמות משפחה  מידע 

מתוך המסורת היהודית החשובים בעיני ציבורים אלה )כמו הגדרת 

"זרע ישראל" בהלכה(, אפשרויות לביקורים ולימודים בישראל,  מידע 

על חוקים ותקנות בישראל הנוגעים לנושאים חשובים לציבורים אלה 

כגון חוק השבות, מערך הגיור הממשלתי וכן הלאה.

ג. הזמנה ועידוד של מחקר אקדמי אשר ימפה מיפוי רציני ומקיף 

את הציבורים האלה: צאצאי יהודים שאינם זכאי שבות )דור רביעי 

ומעלה, צאצאי מתנצרים מרצון(; צאצאי אנוסים; קבוצות הטוענות 

לקשר לעם היהודי שלא מרקע אנוסי, קבוצות המבקשות להצטרף 

לעם היהודי.

ד. ייזום תוכניות להבאת מנהיגות מקהילות אלה לישראל לטובת 

ייעודיים מסוגים שונים )החל בקורסים בקיץ, דרך קורסים  קורסים 

שנתיים וכלה בלימודים לתואר מלא(.
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ה. קידום הכשרת מנהיגות קהילתית לקבוצות צאצאי האנוסים 

שיימצאו מתאימות – במידת האפשר תוך שיתוף הקהילות היהודיות 

במדינות אלה.

בתוכניות  להשתתפות  קריטריונים  להרחבת  אפשרות  בחינת  ו. 

מצאצאי  צעירים  גם  לכלול  שיוכלו  כך  ו"מסע"  "תגלית"  דוגמת 

האנוסים, או לחלופין הקמת תוכנית חדשה בסגנון "תגלית" שתיוחד 

לצעירים מצאצאי האנוסים.

לאתגרים  בנוגע  בעולם  היהודיות  הקהילות  עם  שיח  פתיחת  ז. 

ייחודיים בתחום הציבורים בעלי הזיקה לעם היהודי– קהילות שלצדן 

צאצאי אנוסים בעלי מאפיינים שונים )פולין, פורטוגל, איטליה, דרום 

אמריקה(, קהילות בדרום אמריקה שאינן מעודדות גיורים )מקסיקו 

וברזיל(, קהילות שלצדן פועלות קהילות צאצאי אנוסים משמעותיות 

קמו  שלצדן  קהילות  )קולומביה(,  היהודית  הקהילה  לגודל  ביחס 

קהילות מתגיירים שלא ממוצא יהודי )שבותניקים ברוסיה, בני המנשה 

בהודו, קהילת בני משה בפרו(, קהילות שבהן קבוצות גדולות או אף 

רוב של בני "דור רביעי" ומעלה של צאצאי יהודים הרואים בעצמם 

יהודים אך אינם מוכרים על ידי מדינת ישראל ככאלה או כזכאי שבות 

)רוסיה, מדינות רבות באירופה(.
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המלצות לטווח ארוך, משנת התשפ"ב )2022( ואילך

א. הגברת המודעות של שירות החוץ הישראלי לתופעת הציבורים 

בעלי הזיקה לעם היהודי, ובכלל זה בחינת שיתוף פעולה עם משרד 

החוץ להכשרה ומינוי של עובד קיים או חדש בכל נציגויות ישראל 

בעולם, אשר ישמש אחראי על נושאים אלה ואיש קשר עם קהילות 

מסוג זה באותה ארץ. איש קשר זה יפתח קשרים קבועים עם קבוצות 

אלה, יזמין את חבריהן להשתתף בפעילויות השגרירות, ואם ניתן אף 

יקצה יום אחד בשנה שיתמקד בקבוצות אלה.

ב. בחינת שת"פ עם הגורמים הרלוונטיים ליצירת מסלולים שיוגדרו 

"שיבה".

הפנים  במשרד  וההגירה  האוכלוסין  רשות  עם  פעולה  שיתוף  ג. 

ליצירת סוג היתרי כניסה לישראל למטרות לימודים ועבודה, שיהיו 

ייחודיים לבני קהילות בעלי זיקה לעם היהודי.

והסברה,  אסטרטגיים  לנושאים  המשרד  עם  פעולה  שיתוף  ד. 

הציבורים  מקרב  רבים  עם  וקשרים  מידע  לקידום  מסגרת  ליצירת 

בעלי הזיקה לעם היהודי ומדינת ישראל, אשר מעוניינים לקבל מידע 

והספרות  השפה  ישראלי,  אוכל  מוסיקה,  תרבות,  כמו  נושאים  על 

או  יחידני  באופן  לסייע  המעוניינים  כאלה  וכן  וכדומה,  העברית 

במסגרות ארגוניות למאבק בתופעות כגון החרמות BDS, ובהסברה 

למען ישראל.
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להרחבת  התרבות/החוץ/הקליטה,  משרד  עם  שת"פ  בחינת  ה. 

פעילות הרשת הבין-לאומית של "בתי ישראל" ברחבי העולם, בשביל 

להפיץ תרבות יהודית וישראלית, בדומה לארגונים כמו "מכון גתה" 

ו"המכון הצרפתי".

מוסמך  באופן  זו  בסוגיה  ממלכתית אשר תטפל  רשות  ו. הקמת 

וקבוע. מומלץ כי במסגרת רשות זו יוקם מכון מחקר לאומי לנושא 

לסוגיות  ובראשונה  ובראש  היהודי  לעם  הזיקה  בעלי  הציבורים 

הנוגעות לצאצאי האנוסים.
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נספח המופיעים בפני הוועדה

פרופסור סרג'ו דלה פרגולה דמוגרף, האוניברסיטה העברית  -

דוקטור נתנאל פישר, חוקר מגמות גיור, מכון ון-ליר  -

פרופסור מיכאל קורינלדי, חוקר מעמד משפטי של קהילות   -

שוליים, מכללת נתניה

מר מיכאל פרוינד, נשיא ארגון "שבי ישראל"  -

צאצאי  בתחום  עצמאית  חוקרת  הלוי,  שולמית  דוקטור   -

אנוסים ביבשת אמריקה 

פרופסור אברהם גרוס, חוקר יהדות ספרד והאנוסים, אוניברסיטת   -

בן גוריון

מר אשלי פרי, מנכ"ל ארגון "רקונקטר" והשדולה למען אנוסי   -

ספרד ופורטוגל בכנסת

הלן ודלפינו "דל" סנצ'ז, Sefaradic Anusim Center, העיר   -

סן-אנטוניו, טקסס, ארה"ב

לתולדות  מוזיאון    Abradjinארגון גימארש,  מתיאו   -

האינקוויזיציה, בלו הוריזונטה, ברזיל

דוקטור ג'ובאני מלכיאונדה, פעיל קבוצה הטוענת למוצא   -

אנוסי, העיר אנקונה, איטליה

הרב אורי שרקי והרב אפרים צ'ובן, היו"ר והמנכ"ל של ארגון   -

"המרכז העולמי לבני נח"

הרב מיכאל שודריך, הרב הראשי ליהודי פולין  -
של  בישראל  הרבנים"  "כנסת  מנכ"ל  סאקס,  אנדרו  הרב   -

התנועה המסורתית
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גב' גלוריה מאונד, מייסדת ומנהלת המכון ללימודי אנוסים   -

Casa Shalom

הרב שלום בוחבוט, הרב הראשי של העיר ונציה, איטליה  -

הרב אליהו בירנבאום, ראש מכון "עמיאל", ירושלים  -

רב  ובעבר  ישראל"  "זרע  חיים אמסלם, מחבר הספר  הרב   -

העיר ז'נבה, שווייץ

באירופה,  יהודית  זהות  חקר  רפאל,  בן  אליעזר  פרופסור   -

אוניברסיטת תל-אביב )אמריטוס(

בעבר  האנוסים,  צאצאי  חוקר  ז"ל,  ארבל  מרדכי  דוקטור   -

שגריר ישראל בקולומביה

)דוקטור ארבל נפטר זמן קצר לאחר שהעיד בפני    

הוועדה(

פרופסור משה ליבה, חוקר צאצאי האנוסים, בעבר שגריר   -

ישראל בכמה מארצות אפריקה

מר דני לימור, פעיל בנושא בני האיגבו בניגריה, בעבר עסק   -

בהבאת יהודי אתיופיה לארץ

מר משה לי, בן קהילת צאצאי היהודים בקאי פנג, סין, עלה   -

לארץ ומשרת כיום בצה"ל

גב' אסתר קולני, בת קהילת בני מנשה, הודו, עלתה לארץ   -

וכיום עובדת סוציאלית

המרכז  ניגריה,  של  האיגבו  חוקר  ליס,  דניאל  דוקטור   -

למחקרים אפריקניים, בזל, שווייץ 

אפריקה,  ויהודי  הלמבה  חוקר  פרפיט,  טודור  פרופסור   -

אוניברסיטת פלורידה, ארה"ב 



138

נספח למונחים 

קבועות  הגדרות  במציאת  הצורך  עלה  הוועדה  לדיוני  בהמשך 

ובייחוד לציבורים בעלי זיקה לישראל ולעם  לתופעה שבה מדובר, 

היהודי שאינם זכאי שבות. 

הוועדה אימצה את המונח "מעגלי העם היהודי" לתיאור הקבוצות 

השונות שסביב "הגרעין הקשה" של העם יהודי, הכוללים זכאי שבות, 

וכן ציבורים בעלי זיקה אחרת לעם היהודי.

היהודי  ולעם  לישראל  הזיקה  בעלי  הציבורים  לקבוצת  באשר 

שאינם זכאי שבות הועלו כמה מונחים אפשריים שהוועדה לא בחרה 

ביניהם והן מובאים להלן:

בן  הנשיא  שימוש  בו  שעשה  )מונח  ישראל  נידחי   -  

צבי(

פרזות ישראל )מ"עיר פרזות" בתנ"ך(  -  

עיבורות ישראל )מ"עיבורה של עיר" של חז"ל(  -  

מסילות ישראל  -  

ספר ישראל  -  

מעגלות ישראל  -  

כנפות ישראל  -  

עטרות ישראל  -  

סובב ישראל  -  

חוגת ישראל  -  
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תיתורת ישראל  -  

קוטר ישראל  -  

ירכתי ישראל  -  

פאת ישראל  -  

עוטף ישראל  -  

חובק ישראל  -  

קצוות ישראל  -  

בזורת ישראל )מהשורש בז"ר(  -  

פזורת ישראל  -  
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נספח הערות שוליים

 .)T. Parfitt, The Lost Tribes of Israel )Phoenix, 2002 1  ראה למשל

וגם א. שחן, אל עבר הסמבטיון )הקיבוץ המאוחד, 2003(

2 ראה למשל י. בן צבי, ספר השומרונים, תולדותיהם, מושבותיהם דתם 

וספרותם )התרצ“ה(.

 J. Faur, In the Shadow of History: Jews and Conversos at the  3

 Dawn of Modernity )State University of New York Press, 1992( pp.

200-201. בהמשך מופיע כ- פאור

4 למשל מסופר במדרש דוד הנגיד, ששמעון הצדיק הבטיח לאלכסנדר 

מוקדון לקרוא בשמו לילדים שייוולדו באותה שנה באם יימנע מלהציב 

פסל של עצמו בבית המקדש. בלי קשר לדיוק ההיסטורי של הסיפור, 

הוא מבטא נכונות ל"התייוונות" חיצונית על ידי אימוץ שם יווני, אך 

תוך שמירה על עקרונות דת ישראל, ודוגמאות מעשיות לחכמי ישראל 

נאמנים שנשאו שמות יווניים לא חסרים, מאנטיגונוס איש סוכו ועד פילון 

האלכסנדרוני. לעומת זאת, ככל הידוע הכהן הגדול מנלאוס ובני בריתו 

יאסון ואלקימוס, פעלו משכנוע פנימי בדבר עליונות אמיתית ומהותית 

של התרבות היוונית על המסורת היהודית, כאשר הם משתפים פעולה 

ואולי אף מעודדים את מהלכי ההתייוונות הקיצונית וגזרות השמד בימי 

המלך הסלווקי אנטיוכוס הרביעי. ראה למשל ספר מקבים ב', פרק ה‘.
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5 מ. לקר, מוחמד והיהודים )מכון בן צבי, התשע"ד(, י. בן-זאב, היהודים 

בערב )אחיאסף, 1957(, נ. דנה, "תולדות יהודי חצי האי ערב במאה 

השביעית ומערכת יחסיהם עם מחמד, נביא האסלם" מורשת ישראל 11 

)נובמבר 2014(.

6 מ. קורינאלדי, יהדות אתיופיה זהות ומסורת )ראובן מס, 1998(.

 K.A. Brook, The Jews of Khazaria )Rowman & Littlefield, 7 ראה

2nd edition ,2006( אך באחרונה יש המערערים על האמת ההיסטורית 

של  התגיירות הכוזרים )לפחות בכל האמור במספרים משמעותיים(, 

 Shaul Stampfer, " Did the Khazars Convert to Judaism?" in  :ראה

.Jewish Social Studies, 19/3 Spring/Summer 2013 pp. 1-72

8  מתוך מסמך מאת "שבי ישראל" שהוגש לוועדה.

 C. Roth, A History of the Marranos )Jewish Publication Society 9

 H. Nissimi, The ; בהמשך מופיע כ-רות .of America, 1959( pp. 4-7

 Crypto-Jewish Mashhadis )Sussex Academic Press, 2007(; R.

.)Patai, Jadid Al-Islam )Wayne State University, 1997

 B. Netanyahu, The Marranos of Spain: From the Late 14th 10

 to the Early 16th Century, According to Contemporary Hebrew



142

Sources )Cornell, 1999( pp. 172-174. בהמשך מופיע כ-נתניהו. ואולי 

לא מפתיע, שהקו המחמיר מאוד הזה התפתח דווקא בקרב רבני ספרד, 

נוכח העובדה שהם וקהילותיהם נאלצו להתקיים מאות שנים בסמיכות 

לקבוצות מומרים גדולות, ולא פעם היו מקרב מומרים אלה שתפסו 

מקום מרכזי בהפעלת איומים ופיתויים שונים על היהודים לנטוש את דת 

אבותיהם. עוינות הרבנים הספרדים לאנוסים גרמה לרבנים אלה לפתח 

גישה ולפיה רדיפות האינקוויזיציה הן העונש מידי שמים לאנוסים – כמי 

שהעדיפו לדבוק בתועלת החומרית ובחברה הנוצרית, ולא לשאת בקשיי 

הגלות, והם או צאצאיהם נענשים עתה באופן התואם לחטאם, של 

עינוי מתמשך שבו הם נפגעים מבחינה חומרית ונדחים על ידי החברה 

הנוצרית.

11 הרב שלמה בן שמעון דוראן )רשב"ש( באמצע המאה ה-15 כבר 

ביטא עמדות הדומות לשאר הרבנים הספרדיים של תקופתו, שבה כבר 

חיו שני דורות של אנוסים כנוצרים לפחות באופן חיצוני, ובקרבם היה 

המרכיב היהודי בשלב מתקדם של התפוררות. לעומת יחס רך יותר 

לאנוסים שביטא הריב"ש בדור קודם, הייתה הקשחה, ואצל רשב"ש כל 

האנוסים מוחזקים כמחללי שבת בפומבי, ומי מהם ששמרו על היהדות 

באמת נחשבו ליוצאים מן הכלל שטענותיהם דורשות חקירה והוכחה. 

עמדת הרב צמח דוראן, בנו של רשב"ש, שירש את הרבנות הראשית של 

העיר אלג'יר מאביו בשנת 1467, הייתה מקלה יותר וביטאה גישה שלפיה 

שלהבת היהדות לא כבתה לגמרי אצל כלל האנוסים. ככל הנראה נבעה 

עמדה זו של הרב צמח בין היתר משהותו זמן מה באי מיורקה בשנת 

1465. בעקבותיה העיד כי נוכח שבאי עדיין חיים אנוסים רבים הנאמנים 
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לתורת משה, ושומרים על חוקי השבת, אפילו דורות לאחר שנאנסו.

ברוח זו הייתה גם עמדת בנו השני של רשב"ש, הרב שמעון דוראן, שירש 

את צמח אחיו כרב ראשי של אלג'יר, ותמך בהתייחסות למראנוס השבים 

כיהודים, לא רק ביחס לדור הראשון שאותם יש לראות כיהודים גמורים 

)בלי להתייחס למידת שמירת המצוות בתקופת האניסות(, אלא גם ביחס 

לצאצאי אנוסים, ואפילו ביחס ל"זרע משומד" - צאצאי מומר מרצון! - 

וסבר שיש לראות בכולם "אנוס" גמור, ולהתייחס אליהם בהתאם כחלק 

מהעם היהודי ולא כגויים )שותף לעמדה זו היה גם הרב הראשי לעיר 

גרנדה, סעדיה בן מימון בן דאנן, שהסביר את עמדתו במפורש כמיועדת 

למנוע הוספת חטא כריתת האנוסים מישראל על פשע ההמרה, ומכוונת 

לקרב את צאצאי האנוסים על ידי הדגשת היותם חלק מישראל, במקום 

להרחיקם מהיהדות ולדרוש מהם להתגייר כאילו היו גויים גמורים(. הרב 

שמעון דוראן הלך אף רחוק יותר מהבחינה ההלכתית, וקבע כלל ולפיו 

מספר האנוסים שנישאו לגויות היה קטן יחסית, ועל כן יש לפעול מתוך 

הנחת מוצא שכל צאצאי האנוסים השבים הם יהודים – ולהוציא מכלל 

זה רק מקרים שבהם עדות מפורשת לכך שאמו של איש מסוים הייתה 

גויה )כלומר הטיל את נטל ההוכחה על השוללים(. נתניהו 51-50, 65-61.

12 ראה נתניהו 185-184, 190-188.          

 Howard Sachar, Farewell España, The 52-53 13  פאור 338-37, רות

 World The Sephardim Remembered )Vintage, 1995( pp. 70-71

בהמשך מופיע כ-סחר. נוסח צו הגירוש מצביע באופן בולט על החרדה 



144

העמוקה בקרב הציבור הספרדי בנוגע למידת הנוצריות של היהודים 

המומרים, והמסקנה שרק בידודם מיהודים ופיקוח כנסייתי יכול להבטיח 

את הישארותם כנוצרים. על עומק האיבה הציבורית שגישות אלה ביטאו 

תעיד העובדה שכבר בשנת 1493, שנה בלבד אחרי שגירוש היהודים פתר 

לכאורה את סכנת ההשפעה להתייהדות החוזרת של המומרים, נאלצו 

פרדיננד ואיזבלה להוציא הוראות לרשויות המקומיות, למנוע את הציבור 

מלרדוף ולפגוע בנוצרים החדשים. ראה פאור 42-41.

14 סחר 161-160, רות 60-58.

 J. Israel, "Jews and ,208-204 15 סחר 161-160, רות 62-60, 66, נתניהו

 Crypto-Jews in the Atlantic World Systems" in R. Kagan & P.

 Morgan )eds.(, Atlantic Diasporas )Johns Hopkins UP, 2009( pp.

3-8. בהמשך מופיע כ- ישראל אטלנטיק

16 סחר 161-160, רות 62-60, 66, נתניהו, 214-213. נתניהו מצביע על ביטוי 

מובהק לנאמנות אנוסי פורטוגל ליהדות וההכרה בה, בפסיקת הרבנים 

הספרדים שהייתה כאמור עוינת מאוד כלפי האנוסים וצאצאיהם על 

רקע הניסיון המר עם אנוסי ספרד. אך כאשר לאחר 1507 החלו רבים 

מאנוסי פורטוגל לעזוב אותה ולחזור ליהדות, ניתן לראות במיוחד בשטחי 

האימפריה העות'מנית, בשינוי ברור ביחס הרבני ההלכתי לאנוסים אלה, 

שעיקרו הכרה בנאמנות אנוסים אלה ליהדות והקלה על שובם ליהדות.    
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 Jonathan Israel, Diasporas within a diaspora )Brill, ,171-16917 רות

pp. 108-109 )2002. בהמשך מופיע כ- ישראל דיאספורס. אופי החיים 

כאנוסים הפך את ההחלטה לגבי אופן העברת הדת לילדים לסוגיה 

מורכבת, שיש להיזהר מלבצעה מוקדם או מאוחר מדי, ולרוב בחרו 

אנוסים ששמרו על היהדות לגדל את ילדיהם כקתולים, תוך זריעת 

רעיונות ומנהגים לא מוסברים, וחשיפת הזהות היהודית רק בשנות 

העשרה. עדויות אופיינית הן של גבריאל דה גרנדה, שנידון במקסיקו 

על ידי האינקוויזיציה בשל התייהדות בשנת 1643 ודיווח כי אמו גילתה 

לו כשהיה בן 13 שלא דרכו של ישו היא הנכונה והטובה אלא זו של 

משה היא שמובילה לישועה. או של אנטוניו רויז דה קאסטלו, שהוצא 

להורג בליסבון בשנת 1647, בשל הנוהג שלו להנחיל לילדיו את מנהגי 

היהודים בהגיעם לגיל 13. בשני המקרים מדובר במשפחות אנוסים 

שהעבירו את האמונה ביהדות לילדיהם כמאה וחמישים שנים לאחר 

חיסול היהדות האיברית הפומבית, דורות רבים לאחר שאחרוני האנוסים 

שעוד חזו בעיניהם בחיים יהודיים הלכו לעולמם. מאפיין בולט נוסף של 

דת האנוסים היה הפיכת הנשים ברוב המקרים למובילות חיי הרוח של 

המשפחות והקבוצות האנוסות. ראה רות 175-172.

18  ישראל  אטלנטיק 6-5, 11-1 וישראל דיאספורס 71-70. הרשתות 

המסחריות של בני אנוסים ששלטו במידה רבה במסחר האטלנטי והים 

תיכוני, היו בעלות משקל רב בתקופה זו גם באימפריות העות'מנית 

והפרסית. בשתי האימפריות המוסלמיות הללו היה זה באופן אירוני 

החשד של השלטונות בנוצרים, שגרם להם להעדיף את הסוחרים 
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היהודים ותרם לשגשוג קהילות בני האנוסים שחזרו ליהדות.

 N. Wachtel, The Faith of Remembrance: Marrano Labyrinths 19

University of Pennsylvania Press, 2013( pp. 11-13, 210(. בהמשך 

 D. Studnicki-Gizbert, "La Nacion Among the.מופיע כ- ווכטל

 Nations" in

Kagan & Morgan )eds.(, Atlantic Diasporas, ישראל אטלנטיק 78-77. 

אנשי האינקוויזיציה העידו כי גילו שבני האנוסים נהגו לעדכן זה את זה 

על יהודים שהם מכירים במקומות שונים, "כי היהודים עושים מאמצים 

ניכרים לדעת על אלה מבני דתם היושבים בכל ממלכות או מחוזות, כי 

הם משתבחים בראותם עצמם מתרבים". ישראל דיאספורס 110.

 F. Trivellato, "Sepharadic Merchants in the Early 20 ראה

 Modern Atlantic and Beyond" in Kagan & Morgan )eds.(,

Atlantic Diasporas, ישראל אטלנטיק 113-112, ישראל דיאספורס 

Heinrich Graetz, History of the Jews, vol. iv )1864( pp.670-,470-477

672. דוגמה לעולם הרעיונות והמושגים של בני ה"אומה" היא משפטו של 

פרננדו דה מדינה על התייהדות בסוף המאה ה-17 במקסיקו. הוא נולד 

בשם משה גומז בקרב קהילת האנוסים הפורטוגלים בדרום צרפת שחיו 

בגלוי-למחצה כיהודים, אך במהרה החל במסעות נדודים שבסופם הגיע 

למקסיקו והפך שם לסוחר מצליח. הוא נאסר על ידי האינקוויזיציה וחווה 

עינויי גוף ונפש שככל הנראה בסופו של דבר פגעו בצלילות דעתו. מתוך 

דיווחי החקירות ניתן להבחין כי הידע ושמירת מצוות היהדות שלו היו 
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דלים למדי, והוא אף הביע ספקות באשר לעצם קיומם של אל, ושל שכר 

ועונש, בהקשר של כל הדתות. אך הוא דבק ואף התגאה בהשתייכות 

ל"אומה" )NACION( היהודית, שהובנה על ידיו כמורשת אבות, זהות 

קהילתית ושותפות גורל. הוא התגאה בעיקר להיותו צאצא של אברהם, 

יצחק ויעקב, ו"אדוני יהודה" – ובאופן שהיווה היפוך אירוני ברור של 

טענות "טוהר הדם" הנוצריות, הוא טען למוצא נשגב בהרבה מאשר יכול 

כל נוצרי ספרדי להציג אי פעם. הוא אף התבטא, באופן שלא היה יכול 
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מעולם, ו"אם סגד לישו היה זה רק בשל השתייכותו לאומה". מכאן גם 

הרושם שדבקותו בתורת משה הייתה בראש ובראשונה דבקות החוק: 

"השם שקיבלנו מאבותינו אשר אנו סוגדים להם מעל לכל". ]וואכטל -185

]171
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