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מבוא
עדה היא קהילה יהודית ממוצא משותף ,אך לא כל התארגנות כזו היא עדה .מה הם אפוא
המאפיינים של עדה; אילו הן העדות בישראל ומהו מספרן; לפי מה נקבע חיטובן ,כלומר
הפרדתן או הקבצתן ,לעדות ולחטיבות עדות כמו אשכנזים או ספרדים; האם החיטוב יסודו
בעובדות במציאות או בקונצפצייה מחקרית או באידאולוגיה; מדוע הספרדים נחלקים לעדות
משנה ,ואילו האשכנזים ,שהיו לפני השואה  90אחוז מכל היהודים ,נחשבים עדה אחת ובדרך
כלל אינם מכונים עדה; האם משום שעדה היא תיוג לא מחמיא המכוון לחלק מבודל מהכלל,
ואילו האשכנזים הם בבחינת הכלל השלם? 1על שאלות ותהיות אלו אפשר להוסיף .יצוין כי
אפיון העדות ,חיטובן ומספרן הם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת ,ועל כן גם השוני בין
העמדות בנדון הוא גדול.
חרף התפתחות המחקר על עדות ישראל בשלושת העשורים האחרונים עדיין יש אי
בהירות במינוח הרווח בו ובשיח על העדות .כך המונח יהודים ספרדים עשוי לציין את כל
הלא אשכנזים או את היהודים דוברי לאדינו בלבד ,והוא שונה מהמונח יהודי המזרח ,שלא
תמיד מציין את הספרדים או את יהודי צפון אפריקה; שונה משניהם המונח יהודי ארצות
האסלאם ,שאין לכלול בהם את הספרדים בארצות הבלקן ובמערב ואת היהודים בגאורגיה,
בהודו ובאתיופיה .המינוח הדיכוטומי ספרדים(או מזרחים) לעומת אשכנזים שונה מיהודי אסיה
ואפריקה לעומת יהודי אירופה ואמריקה ,המונח יהודי בבל שונה מיהודי עיראק ,שכוללים
את היהודים בבבל ואת רוב היהודים הכורדים .הבדלים אלה ודומים להם אינם שוליים ,ואי
דיוק בשימוש בהם עלול להטעות ,ובמיוחד בטקסט שבו המינוח אינו עקיב וההכללה שונה
מהפירוט ,כגון דיון על יהודי ארצות האסלאם שכולל יהודים בארצות הנצרות.
בירור סוגיה זו התבקש תמיד כדי לדייק במינוח ,אך באחרונה הוא גם מתקשר לסוגיות
ציבוריות או פוליטיות ,לא אחת בהקשר פוסט-ציוני או אנטי-ציוני ,כגון הטענה שהמונח
מזרחים נכפה מבחוץ על המכונים כך ,ושיש לו משמע אוריינטליסטי .המאמר דלהלן דן
בסוגיה זו לאור החיבורים העיקריים העוסקים במחקר או בסקירה של כל עדות ישראל או
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להגדרת המושג עדה ואפיונה ראו :פרס ,עמ׳  . 12-11על העדתיות המתקשרת לחטיבת המזרחים ולא
לאשכנזים ודוגמות לכך ראו :הרצוג.
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שלעדו ת ספרד והמזרח כולן ,והם סוגה(ז׳אנר) לעצמה ,׳ידע העדות׳ ,שבעבר המידע המכליל
עליהן היה מועט 2.בחיבורים אלה מצויים לרוב פרטים והכללות חסרי בסיס עובדתי ,כמפורט
להלן ,ורק חלק קטן מהם נכתב בידי חוקרים מובהקים .אין תמה שזמן רב היו כתבים על יהודי
ספרד והמזרח  -ולא רק הם עצמם  -מזולזלים .בכתבים אלה גם לא תמיד יש תיחום בין
ארץ-ישראל לגולה או בין הווה לעבר ,והיקף התחומים הנבחנים בהם ומקורותיהם גם הם
פרוצים לנטיות המחבר .במאמר לא נדונו בפירוט חיבורים מכלילים שאינם עוסקים בהרחבה
בעדות הספרדים ואף לא מקורות לחיטוב העדות (מפקדי אוכלוסין ,תיאורי מסע ,סקירות
בעיתונים וכיוצא באלה).
עם ישראל משחר ימיו היה מפוצל ליחידות מוצא :השבטים; ממלכת יהודה וממלכת
ישראל; יהודי ארץ-ישראל ,גולת בבל וגולת מצרים; בימי הביניים קהילות יוצאי ארץ-ישראל,
בבל והמגרב; אחר כך תפוצות המסתערבים ,המערבים ,הספרדים ,האשכנזים ,האיטליאנים,
הפרובנסלים והרומניוטים .הפיצול לעדות וכנראה גם השימוש במונח עדה התגבשו בארץ
בתקופה העות׳מאנית .מהמאה השש עשרה ואילך נטמעו בהדרגה העדות הללו ,פרט לאשכנזים
ולמערבים ,בקרב הספרדים ,ואילו במאה התשע עשרה ואילך נוספו עליהן עדות אחרות ,עקב
עליות(הכורדים ,הגורג׳ים ,התימנים ,הבוכארים ,הפרסים ועוד) או על ידי פיצול(המרוקנים,
התוניסאים והטריפוליטנים התפצלו מהמערבים) .על מספר עדות המשנה ועל כינוייהן(כגון:
בבלים,בגדאדים,עיראקים) יש גרסות שונות ,לפעמים בפרק זמן מוגדר ,כגון במפקדי האוכלוסין.
במהלך התקופות השתנו מפת העדות ,הגורמים להתגבשותן ומאפייניהן .כך קהילת הארץ-
ישראלים וקהילת הבבלים היו נבדלות ולפרקים יריבות בימי התלמוד והגאונים גם בהיותן
בארץ אחת ,אף שהייתה להן לשון יהודית משותפת ,לא כן בתקופות שאחרי כן.
יש שוני בין המונחים הרווחים לציון קבוצת מוצא כלשהי בעם ישראל :עדה ,שבט ,כולל,
גולה ,תפוצה וקהילה .הם עשויים להוות חלופות ניטרליות של סגנון אף כי שונה המשמע
של כל מונח .עדה מציינת בזמן החדש את הבידול בין קבוצות מוצא ,היא חלה בעיקר על
הלא אשכנזים ,ומשתמע ממנה שמדובר בקבוצה נחותה ,שכן המונחים עדת האשכנזים או
האמריקנים או ההולנדים ספק אם הם בשימוש .עדה היא גם מונח דו-משמעי ,המשמש הן
לחטיבת עדו ת(כגון המזרחים) והן לעדת מ שנה(כגון התימנים); גם המונח ספרדים הוא דו־
משמעי :הן כלל הספרדים והמזרחים והן עדת המשנה של דוברי ספרדית ,ואילו הספרדים
במערב אירופה כונו גם פורטוגזים .המונחים שבט וקהילה הם ניטרליים ,אין הם מדגישים את
הבידול בין העדות .כולל חל ביותר על קבוצת מוצא ב׳יישוב הישן׳ האשכנזי .גולה במשמע
עדה רווחת במיוחד בשיח הדתי או הציוני ,והיא ביקורתית כלשהי ,היפוכה של מולדת; ואילו
תפוצה היא מונח ניטרלי.

ההיסטוריוגרפיה של ׳אסכולת ירושלים׳ אכן לא גילתה עניין ,וכמוה זו של ׳חכמת ישראל׳ ,בתולדות
2
הספרדים והמזרחים בעת החדשה ,על כך בהקשר החיטוב ראו :ברנאי; פרנקל ועוד הרבה בהקשרים
אחרים.
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בכל התקופה העות׳מאנית הייתה העדה מסגרת קהילתית ממשית ,לא מדומיינת ,לרבות
הפיצול בתוכה או הצטרפותה לחטיבת עדות .מעידים על כך ביותר מפקדי האוכלוסין למן
מפקדי המס של השלטון העות׳מאני מהמאה השש עשרה ואילך ,מפקדי מונטיפיורי במאה
התשע עשרה ומפקד ה׳משרד הארץ-ישראלי׳(הציוני) בשנים  . 1918-1916המפקדים מתעדים
את מספר המסגרות העדתיות ואת היסוד להתארגנותן .כך לפי המפקדים העות׳מאניים בצפת
בשנת  1555/6ובשנת  1567/8היו ארגוני האשכנזים ,הספרדים והאיטליאנים מפולגים בתוכם
לקבוצות מוצא טריטוריאליות משניות ,נוסף על המסתערבים (בנפרד) והמערבים .מאוחר
יותר התלכדו יחידות אלו לשתי חטיבות עדות :ספרדים ואשכנזים3.
על מספר חטיבות העדות יש גרסות שונות :שתיים(אשכנזים/ספרדים) ,שלוש(אלו בתוספת
מזרחים) ,ארבע (אלו והצפון אפריקנים) ויותר .החלופות לכינויי החטיבות הן בעיקר של
חטיבת הספרדים ,המכונים גם :יהודי המזרח ,הספרדים והמזרחים ,יהודי אסיה ואפריקה,
יהודי(ארצות) האסלאם .יהודיכדערבים הוא מונח חדש שהיה נדיר מאוד בעבר הן בפי
היהודים עצמם והן במקורות ובמחקר המסכם ,ורק באחרונה אומץ על ידי יחידים ,לרוב
בהקשר פוסט-ציוני או אנטי-ציוני 4.למונח אשכנזים יש חלופות מעטות :יהודי אירופה ,פחות
מזה יהודי המערב ועוד פחות יהודי ארצות הנצרות .גם על מספר עדות המשנה ועל כינוייהן
(כגון :בבלים ,עיראקים ,בגדאדים) יש גרסות שונות אפילו לגבי פרק זמן מוגדר.
יהודי המזרח התלכדו עם הספרדים בארץ-ישראל לא על יסוד מוצא אתני משותף אלא
במסגרת יישובית משותפת ,שהיוותה קהילה אחת ולה מוסדות משותפים ,חלקם במסגרת
מעין פדרטיווית שנקראה היישוב הספרדי או בהכללה הספרדים ,ושרק האשכנזים עמדו
מחוץ לה .זהו ההסבר לכינוי ספרדים ,בפי גורמי חוץ ובפי עצמם ,גם ליהודים מזרחים שהיו
רחוקים מבחינה גאוגרפית ומבחינות אחרות מהיהודים שמוצאם מספרד5.
יש אסימטרייה בין המאפיינים העדתיים העיקריים של שתי חטיבות העדות :מאפייני
האשכנזים הומוגניים יותר ,במיוחד הלשון היהודית והפסיקה הדתית ,ואילו הספרדים-מזרחים
שונים אלה מאלה בתוכם בכמה מאפיינים .בשל חוסר אחידות זה ,שיטות החיטוב והמחקר
בתחום זה חלוקות בעיקר בהקשר הספרדי ,או מוציאות מגדר החיטוב עדת משנה זו או זו,
או אינן משקפות כיאות את מפת העדות.
המאמר דלהלן דן בארבע שיטות חיטוב ובעמדות המתנגדים לכל שיטה ,בעיקר על פי
החיבורים המכלילים בנושא בצירוף כתבים תאורטיים ואחרים המתבקשים לכך.

3

4
5

על המפקדים במאה השש עשרה בצפת ראו :כהן ולואיס ,עמ׳  . 161על בעיות של חיטוב במפקדי
מונטיפיורי ראו :בךיעקב ,עמ׳  . 134-132על החיטוב בשלהי התקופה העות׳מאנית ראו :בצלאל ,הספרדים,
עמ׳  . 53-45על מפקדי האוכלוסין ראו :שמלץ ,בעיות .וראו לדוגמה :לונץ ,עמ׳ כח  -בשנת תרנ״ה היו
בירושלים שש עדות :אשכנזים ,ספרדים ,מערבים ,גורג׳ים ,םכארים ,תימנים ,פרסים .החיטוב הוא לפי התרבות
היהודית(השיטה השלישית להלן) .וראו :פריימן ,ושם אותה שיטת חיטוב ,ומספר העדות זהה.
ראו למשל :שנהב .הוא השתמש במונח זה לאורך כל הספר וזהו חלק מהכותר שלו .ההנמקה לכך :שם,
עמ׳  ,21ובהרחבה עמ׳ . 23-13
על היישוב הספרדי ראו :בצלאל ,הספרדים ,פרק ראשון; וראו :בךצבי ,אוכלוסי .ראו גם :בךצבי ,נדחי;
דרויאן ובן-יעקב; שרעבי .מערערים על הכללה זו ראו להלן ,סעיף ה.
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א .חיטוב על גי מאפייני גזע
חיטוב קבוצות מוצא על פי מאפייני גזע מעורר דחייה בזמננו ,וביותר בהקשר היהודי ,אולם
הוא היה ר»וח למדי במאה התשע עשרה ועד פורענויות הנאציזם .על כן מי שעסקו בעבר
בחקר הגזעים לתחומיו השונים ,ושהיו חלוקים בשאלה עד כמה התכונות האנושיות נקבעות
על פי המוצא ,לא היו בהכרח גזענים ,כל עוד לא צידדו בעליונות פיסית ,רוחנית ,תרבותית
וכיוצא באלה של קבוצה אתנית כלשהי6.
בחקר הגזע היהודי עסקו גם יהודים ,ובתפישותיהם מסתמנות ארבע גישות ) 1( :היהודים
כולם הם בני גזע אחד; (  ) 2מוצאם משני גזעים(נחלקים לשתי קבוצות :ספרדים ואשכנזים);
(  ) 3מוצאם משלושה גזעים; (  ) 4היהודים אינם ולא היו גזע לעצמו .חלק מבעלי הגישה הרביעית
הוסיף כי היהודים בכל ארץ וארץ קרובים לגזע של העם שבקרבו הם יושבים .חלק אחר טען
כי אין בעולם גזעים טהורים ,על כן חקר הגזעים חסר משמעות להבנת התכונות הרוחניות
והחברתיות של בני אדם7.
ארתור רופין (  ) 1944-1876בספרו ׳הסוציאולוגיה של היהודים׳ גרס כי החיטוב בין
הספרדים לאשכנזים יסודו בשוני גזעי .העם היהודי בשבתו על אדמתו כלל שלושה יסודות:
( ) 1בני יעקב או בדווים ,שמוצאם היה ממדבר ערב וסיני  -הם הגזע הים תיכוני המזרחי;
(  ) 2כנענים או ארמים ,שמוצאם היה מסוריה הצפונית  -הגזע של קדמת אסיה; (  ) 3פלשתים,
שמוצאם היה מאירופה הדרומית  -הגזע הים תיכוני המערבי .לכל גזע היו מאפיינים
פיסיונומיים משלו ,חרף קרבתם זה לזה .בגלגולי תפוצותיהם חלו בקרב היהודים שינויים
גזעיים בשל קליטת דם מהחוץ ומסיבות אחרות .וכך בימינו קיימים שלושה טיפוסי יהודים
מקוריים :בבלים ,ספרדים ואשכנזים .בכל טיפוס זורם דמם של כל שלושת הגזעים היהודיים
הקדומים ,אלא שבכל טיפוס עכשווי דומיננטי יותר יסוד גזעי קדום אחד :בבבלים  -יסוד
הגזע הבדווי המזרחי ,בספרדים  -הגזע הפלשתי הים תיכוני המערבי ,ובאשכנזים  -הגזע של
קדמת אסיה .בעת החדשה קיימים עוד שלושה טיפוסים יהודיים מיוחדים ) 1( :יהודי תימן;
(  ) 2יהודי קווקז(בתוכם שלוש תת-קבוצות :יהודים הרריים ,גרוזים ,כורדים); (  ) 3יהודי
בוכארה .הטיפוסים המיוחדים הם פחות מאחוז אחד מכלל היהודים ,ולדעת רופין אין בהם כדי
לשנות את מפת החיטוב המוצעת .הוא ציין עוד את ה׳יהודים למחצה׳ ,המומרים (השומרונים,
הקראים!:קרים ,האנוסים בפורטוגל ,השבתאים המוסלמים בסלוניקי ,הג׳דידים בח׳וראסאן
ועוד) ,שהם יהודים בגזעם ולא בדתם; ואת הגרים (הפלשים באתיופיה ,היהודים השחורים
בהודו ,שהם יהודי קוצ׳ין ובני-ישראל ,היהודים הסינים ,שכבר אינם קיימים כקהילה ,וגרים
6
7

על הגזענות בכללה ראו :גולדברג ,גזענות (תודה לידידי ד״ר חגי הורביץ על שהפנה אותי לספר זה);
פרס ,עמ׳  . 21-15וראו עוד להלן בהערה הבאה.
ראו :פטאי ,עמ׳  , 58-55ובהרחבה עד עמ׳  ;74אשכולי ,עמ׳  ;119-74דינור ,טרטקובר ולשצ׳ינסקי ,עמ׳
 . 117-76על חמשת עקרונות היסוד של רוב הזרמים הגזעניים ראו :פרס ,עמ׳  . 16-15רופין גרס רק את
העיקרון הראשון ,האחרים גם לא את הראשון .באחרונה הופיע ספר על הניסיונות של חוקרים ואישים
ציונים למצוא מוצא גנטי משותף לכל היהודים ,ראו :פלק .אישים אלה לא היו גזענים ,אף שביקורת
אנטי־ציונית התאמצה לקשר משפטים בספר של פלק לגזענות ולנאציזם.
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סובוטניקים ברוסיה ובארץ-ישראל) ,שהם יהודים בדתם ולא בגזעם .לדבריו עתה מתהווים
טיפוסים גזעיים חדשים של יהודים ,במיוחד באמריקה וגם במערב אירופה ,בשל השינוי בהרכב
הגנטי שחל בקיבוצי היהודים הללו .ואף זו ,עקב תנאים חיצוניים(אקלים ,תזונה ועוד) וקליטת
דם של לא יהודים מקומיים ,היהודים בכל אתר הולכים ומתדמים לעם שסביבם.

תמונות מתוך ספרו של ד״ר ארתור רופין,
הסוציאולוגיה של היהודים ,תל-אביב תרצ״א.
התמונות מתארות טיפוסים שונים של יהודים
מעדות שונות( :א) יהודי מקווקז(ב) נערה
יהודיה מתימן(ג) יהודי מגרמניה(ד) שלוש
נערות ממרוקו

לדברי רופין הדומיננטיות של הגורמים הגזעיים בעיצוב התכונות הנפשיות ניכרת
בחברות פרימיטיוויות יותר מאשר בחברות מפותחות .אשר ליהודים ,הם ׳אמנם קיבלו מן
הגזעים שהורכבו מהם לא רק תכונות גופניות בלבד כי אם גם תכונות נפשיות אלא שלא קפאו
מאז ועד היום בהתפתחותם ולרגל השפעת התנאים הסוציאליים בארצות הגולה נקלטו בדרך
הבחירה וההסתגלות גוונים חדשים בתכונותיהם הנפשיות׳ .ואף זו ,׳במובן הנפשי היהודים
דומים איש לחברו׳ במידה מרובה ,ולהם תכונות מיוחדות :חריפות ,שקדנות במחשבה ,קלות
תפישה ,רציונליות בענייני דת ועוד .תכונות אלה שכיחות בקרב היהודים בעיקר בשל גורמים
הקשורים בסביבה ובהתפתחות היסטורית .יש גם הבדלים בין קיבוצי היהודים :׳שאר קבוצי
היהודים ...נבדלים מן היהודים האשכנזיים לפי תכונותיהם הנפשיות .גורמים לכך ההפרשים
שבהרכבה הגזעית של האשכנזים ,הספרדים ויהודי המזרח וגם המאורעות החיצוניים השונים
שעברו על כל קבוץ וקבוץ׳ .יש תכונות המאפיינות את האשכנזים וחלק מהן גם את התימנים,
כמו זריזות ונטייה למדעים וכישרון לחשבון ולהפשטה; המזרחים מצטיינים בתפישת המציאות

 | 10יצחק בצלאל
ובהסתכלות חריפה; והספרדים  -בכישרון לאמנות ,במיוחד מוסיקה ,למתמטיקה ולשחמט.
בחלקים אחרים בספרו רופין נקט חיטוב גזעי שונה ,זוגי  -לאשכנזים ולספרדים  -ולהם חיטוב
משנה :דוברי ספרדית במזרח באירופה ובאמריקה ,יהודי איטליה ,יהודי המזרח(ולא הבבלים).
יהודי המזרח חוטבו שוב לארבע קבוצות ,לפי לשון הדיבור שבפיהם( :א) ערבית( ,ב) פרסית,
(ג) בוכארית( ,ד) תאתית ,גורג׳ית וכורדית .למרות חשיבות הלשון בחיטוב לתת־קבוצות ,רופין
לא ציינה  -ולא רכיבים דתיים ותרבותיים אחרים  -כמאפיינים בחיטוב העדות.
פרטים רבים במשנתו זו של רופין אינם מיוסדים על עובדות ועל מפת העדות במציאות,
ויש בהם פרכות וקביעות תמוהות .הוא ציין שלושה טיפוסים מקוריים בעת החדשה(אשכנזים,
ספרדים ,בבלים) ושלושה מיוחדים ,ולא ברור על פי מה הטיפוסים החדשים ממשיכים את
הטיפוסים הגזעיים ביהדות הקדומה; אין לכך יסוד עובדתי .ואף זו ,בבלים לאחר תקופת
הגאונים הם תפוצה קטנה שאינה מקיפה את כל יהודי ארכדנהריים ,ודאי לא תפוצות בכמה
ארצות .גם הגבול בין הבבלים לספרדים אינו ברור(ל מ של עם מי נמנים יהודי צפון אפריקה,
שהם כשליש מכלל הבבלים והספרדים יחדיו?) ,ויש עדות ותפוצות שאינן מוזכרות כלל
(הקרימצ׳קים ,יהודי מצרים ועוד) .ומדוע היהודים בתימן ,בקווקז ובבוכארה הם טיפוסים
מיוחדים? ועוד ,בקווקז יושבות שתי עדות יהודיות שונות :האחת ,היהודים התאתים ,קרובה
ליהודים הפרסים בלשונה ובכמה ממאפייניה התרבותיים ,שונה ממנה עדת יהודי גאורגיה.
רופין שייך את היהודים הכורדים כתת־קבוצה לטיפוס של יהודי קווקז ,ולא כדין ,שכן הם
היו פזורים בעיקר בעיראק ובאיראן והיו להם מאפיינים מיוחדים ,כגון לשון .תמוה גם צירוף
יהודי קוצ׳ין ובני־ישראל בהודו ,שהם עדות שונות מבחינה דתית ואתנית ,ליחידה אחת.
אשר לסיווג הלשוני ,רופין הבחין בין דוברי ערבית ,פרסית ,בוכארית וקבוצה רביעית
משותפת של דוברי תאתית ,גורג׳ית וכורדית .זה סיווג שגוי ,שכן לבוכארית(תאג׳יכית־יהודית)
ולתאתית־יהודית יש קרבה לפרסית־יהודית; הגורג׳ית שבפי היהודים קרובה מאוד לגורג׳ית
שבפי הגויים והיא לשון לעצמה; היהודים הכורדים דוברים ארמית חדשה יהודית ,שהיא לשון
לעצמה ואין היא קרובה לתאתית ולא לגורג׳ית; הלשון הכורדית היא לשונם של הלא יהודים,
ורק חלק מהיהודים דובר בה לפעמים .רופין לא הזכיר לשונות נוספות שבפי יהודי המזרח:
קרימצ׳קית־יהודית(בקרים) ,ברברי ת(בצפון אפריקה) ,מליאלם(בקוצ׳ין) ועוד8.
סיכומו של דבר ,החיטוב שהציע רופין בכללותו וברבים מפרטיו יסודו בתאוריה ,והרבה
עובדות המובאות בו שגויות.
לכאורה נראה שבמחצית השנייה של המאה העשרים עבר זמנן של קביעות היסטוריות
או חברתיות שיסודן בהבחנות גזעיות ,ולא היא .בן־ציון דינור ,אריה טרטקובר ויעקב
לשצ׳ינסקי ,עורכי ׳כלל ישראל׳  -אסופת מאמרים מאת טובי ההוגים והחוקרים של החברה
היהודית  -גרסו כי שאלה זו עדיין פתוחה (בשנת  .) 1954הקובץ כולל חטיבה של שבעה
פרקים על ׳היהודים כגזע׳ ,ולדברי העורכים:
8

רופין ,עמ׳  .45-1הציטוט הראשון :שם ,עמ׳  ;35השני :שם ,עמ׳  ,36השלישי :שם ,עמ׳  .42-41חיטוב
שונה בספרו ראו :שם ,עמ׳  .61-59על הלשונות היהודיות בתקופה העות׳מאנית ראו :בצלאל ,הספרדים,
עמ׳ .253-251
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אפילו הבעיה היסודית אם יש בכלל גזעים ,או אם יש גזעים טהורים ...רחוק עדיין
המדע מפתרונה .וקל וחומר שלא נפסקה עוד הלכה ,אם הסימנים הגופניים שבקבוצות
בני אדם מסוימות ,הנקראות גזעים על פי הסכם ,משפיעים באורח מסוים על חיי הנפש
ועל התכונות הרוחניות של היחידים הנמנים עם קבוצה מסוימת .רוב האנתרופולוגים
סבור שקשה למצוא מין קשר סיבתי כזה9.
גם הסוציולוג יוחנן פרס דן בפתח ספרו ׳יחסי עדות בישראל׳(תשל״ו) בגזענות ובמאפייניה.
הוא אמנם ציין את הרתיעה מפניה במדעי ההתנהגות עקב ההתנסות בנאציזם ,אך עם זאת
לדבריו ,׳העדר הוכחה חותכת בדבר הבדלים גנטיים בין עדות [ישראל] אינו [ההדגשה במקור]
משמש ביסוס מחקרי לטענה שהבדלים כאלה אינם קיימים׳ .גם בדברים אלה אין דחייה חד-
משמעית של הבדלים בין עדות יהודיות שיסודם בשוני גנטי ,כלומר גזעי10.
אולם שני חוקרים אחרים שדנו בסוגיה זו ,אשכולי ופטאי ,טענו כי להבדלים בין היהודים
אין מאפיינים גנטיים.
אהרן זאב אשכולי (  ) 1948-1901בספרו ׳ישראל :ידיעת עמנו ,מהותו ,שבטיו ולשונותיו׳
(תרצ״ז) כפר במדע הגזע וטען כי אין בעולם גזעים טהורים בהרכבם .גם אי אפשר לקבוע מה
היה ׳הטיפוס הגזעי׳ של בני ישראל ,כי בארצם ובתפוצותיהם התערבבו בהם בני גזעים שונים,
לכן איננו יודעים מהו ׳הטפוס היהודי הקדום׳ ,גם אין בעם היהודי טיפוס פיסי בעל סימנים
מיוחדים .לאחר דיונו במאפיינים המשמשים לחיטוב הגזעים  -מבנה הגולגולת ,גון העור,
השער והעיניים ,אינדקס הדם ומאפיינים פיסיים אחרים  -הוא הסיק כי אי אפשר להבחין על
פיהם בין חטיבות מוצא שונות בעם היהודי ,שכן חלק מהם משותף ליהודים במזרח ובמערב
גם י חד(כגון ריבוי בעלי שער שחור ,קומת הגוף ,מבנה החוטם) .אמנם הוא הכיר בהבדלים
בין יהודים יוצאי ארצות שונות ,אך ׳הבדלים אלה אינם טיפוסיים אלא קשורים בתופעות
לוואי שונות׳ .כללו של דבר ,׳הסברה שהספרדים והאשכנזים בני ״גזעים״ שונים הם ,מבחינה
יהודית אין לה יותר יסוד לסמוך עליו׳11.
רפאל פ ט אי(נולד  ) 1910בספרו ׳אוהלי יעקב׳ (באנגלית ) 1971 ,ייחד פרק ל׳גזע׳ היהודי,
ולאחר דיון בתולדות העם היהודי הסיק שהיהודים אינם גזע לעצמו .דיונו מלווה בנתונים
רבים ,ביותר על מבנה הגולגולת והרכב הדם ,אך ההבדלים במאפיינים אלה אינם הולמים
את החלוקה בין מזרח למערב או בין ספרדים לאשכנזים .מסקנתו היא שאין מאפיינים גזעיים
משותפים לכלל היהודים ,ושבדרך כלל המאפיינים הפיסיים של יהודים בכל ארץ קרובים
לאלה של עם הארץ12.
כללו של דבר ,אפיון חטיבות מוצא יהודיות על פי הבחנות גזעיות משולל בסיס עובדתי
ובגרסת רופין גם פירוט מפת העדות העכשווית זרויה טעויות ומוזרויות .ראוי לשוב ולציין
כי כל החוקרים היהודים שנסקרו לעיל לא היו גזענים ,גם אלה שסברו כי חלק מהמאפיינים
9
10
11
12

דינור ,טרטקובר ולשצ׳ינסקי ,עמ׳ . 73
פרס .הציטוט מעמ׳  , 19וראו עוד בעמ׳  16שם .וראו להלן ,מעל הערה .45
אשכולי ,עמ׳  . 119-74הציטוט הראשון :שם ,עמ׳  ;48השני :שם עמ׳  . 107עוד עליו להלן ,מעל הערה . 30
פטאי ,עמ׳  . 74-55עוד עליו להלן ,מעל הערה . 31
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האנושיים נקבע על ידי תורשה ביולוגית ,שכן לא גרסו שגזע אחד עדיף מאחרים .עם זאת
עדיין נמצא בספרות המחקר ובשיח הציבורי הבחנות מעין אלו וכן אפיון עדות בתכונות
נפשיות ורוחניות מהותניות וייחוס תכונות שליליות ליהודי ספרד והמזרח13.

ב .חיטוב על פי דת ארץ המוצא :יהודי האסלאם
חיטוב העדות על פי דת ארץ המוצא ר»וח למדי ,במיוחד השימוש במונח יהודי (או יהדות)
האסלאם(אך לא במקבילתו יהדות הנצרות) .מחקרים לא מעטים יוחדו להשוואה בין היחס
של עולם האסלאם  -כתבי הקודש שלו ,הדת ,השלטונות ,הציבור ועוד  -אל היהודים ובין
יחסו של העולם הנוצרי אליהם ,אך רק בחלק מהם ננקטה עמדה מפורשת בסוגיית החיטוב.
חיים זאב הירשברג (  ) 1974-1903במאמרו ׳על עדות ישראל במזרח האיסלאמי׳ (תשי״ז)
השווה בין עדות אלו ל׳יהודי אירופה׳ בתחומי השפה ,הכלכלה ,החברה והתרבות .לדבריו
בכל התחומים הללו יש דמיון בין היהודים במזרח לשכניהם ולפעמים יש שיתוף ,כגון ׳שימוש
בלשון הקודש של האסלאם׳ ופולחן קברים ואתרים קדושים ,לעומת בידול בין היהודים
לשכניהם באירופה ,עד כי ׳נשאר ההבדל בדת כסימן מובהק ומכריע בין יהודי למוסלמי׳.
המאמר כולל לא מעט קביעות ,גם עובדתיות ,שאינן נכונות ,ואעיר על חלק מהן .שלא
כדבריו ,ליהודים ולערבים לא הייתה שפה ספרותית משותפת ,יהודים כתבו ערבית־יהודית
ורק מעטים מהם ידעו ערבית ספרותית ,גם הלשון שבפיהם הייתה להג ערבי ולא הלשון
שבפי הערבים .לא כל היהודים בארצות האסלאם דיברו בלשון שכניהם ,לא יהודי תורכיה,
כורדיסתן ,מצרים וארצות הבלקן .אשר למגורים ,שלא כדבריו ,היהודים במזרח התגוררו
בנפרד משכניהם .המבנה הכלכלי והתעסוקתי של היהודים לא היה זהה לזה של שכניהם,
תרבותם הייתה גבוהה יותר ,למשל ברמת האוריינות  -ובכך הודה גם הירשברג .המאמר
כולל גם הכללות והערכות אוריינטליסטיות .לדבריו ארצות המזרח מצויות בפיגור ובקיפאון
בתחום המדיני ,החברתי ,הכלכלי והתרבותי ,וכמותן היהודים שבארצות אלו ,אשר אף באחת
מהן לא מילאו תפקיד מכריע כפי שמילאו יהודים בכמה ארצות אירופה .טענה זו אינה נכונה,
גם אין בה כדי ללמד על פיגורם של היהודים בדומה לשכניהם .יהודים מילאו תפקיד חשוב
בפיתוח הכלכלה במצרים ובהודו ,במסחר ובספרות הערבית החדשה בעיראק ,בהתפתחות
הסוציאליזם והקומוניזם בכמה ארצות ,במידת מה בסחר של סוריה ,בוכארה ואפגאניסתן
ועוד .הדגשת הפיגור כמאפיין מרכזי של היהודים ושכניהם מקבעת תופעה זמנית באפיון
מהותני .הירשברג הפליג בדבריו :׳לא התבלטו היהודים בארצות המזרח  -לפחות בדורות
האחרונים  -בשום שטח של החיים׳ .אין צורך לטרוח בהפרכתם14.
13
14

אינני דן כאן בשיח הציבורי בכללו ובסוגי כתיבה אחרים שמחוץ לספרות המחקר שבדיוננו ,ובהם אכן
יש נימות גזעניות גם כלפי יהודים.
הירשברג ,עדות .הציטוט הראשון והשני :שם ,עמ׳  ;12השלישי :שם ,עמ׳  . 18מאמרו הוא מבוא לספר
׳העדות בישראל׳ מאת חנה הלנה טהון .שם הספר ,העוסק בספרדים ובמזרחים בלבד ,עשוי להתפרש כי
הם בלבד העדות ,לא האשכנזים .המאמר והספר הם דוגמה לנוסח הכתיבה שרווח הרבה זמן בתחום זה.
וראו עוד להלן ,מעל הערה . 29
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׳יהודי מארצות ערבי,
צלם :לארם לארסון,
 1913לערך

הירשברג דן בסוגיית החיטוב גם במאמר מאוחר יותר ,׳בין מזרח למגרב :מפגש בין ארבע
קבוצות בחברה היהודית׳(תשל״ד) .ארבע הקבוצות הן כנראה  -באין פירוט מסודר שלהן,
ובמאמר מוזכרות יותר מארבע קבוצות  -מזרחים (או מסתערבים) ,מגרבים (יהודי צפון
אפריקה) ,ספרדים ואשכנזים .חיטוב זה שונה מדבריו במאמרו הקודם במספר החטיבות -
ארבע ולא שתיים ,ובעקרונות חיטובן  -כאן לא דת ארץ המוצא היא הגורם הקובע בחיטוב,
שכן יהודי ארצות האסלאם מחוטבים לשתיים או לשלוש קבוצות15.
ברנרד לואיס ייחד ספר לדיון ב׳יהודי האסלאם׳(שם ספרו במקורו באנגלית) 1984 ,
ולאפיונם בתפוצותיהם על פי תולדותיהם מראשיתם עד ימינו ,ואילו במאמרו(בעברית,
תשמ״ד) המתמצת את העיקר בספרו ,מצויה התייחסות ישירה לחיטוב העדות .לדבריו:
למרבה הצער השתרש הנוהג להתייחס אל הבדלים אלה [בין ׳שני חלקי העם׳] באופן
מרושל ובלתי מדויק כאל הבדלים בין אשכנזים לספרדים .אבחנה זו מטעה ביותר.
שכן קהילות ספרדיות ותיקות ומבוססות התקיימו בערים כמו אמסטרדם ,האמבורג
ומאנצ׳סטר ,וקהילות ותיקות ומבוססות  -באסתאנבול ,בקאהיר ...ובמקומות אחרים.
ויש אחדים ,המנסים להתאים את עצמם לדפוסי לשון או מחשבה שבאופנה ,המדברים
על הבדלים בין יהודי אירופה ואמריקה ובין יהודי אסיה ואפריקה .ייתכן שאבחנה
15

הירשברג ,מפגש.
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זו קרובה יותר למציאות ,אך גם היא מטעה .לדעתי ,ההבדל המשמעותי האמיתי בין
ענפי היהדות ,שממנו נגזר השוני באופי ובהשקפה ,בדפוסים תרבותיים והתנהגותיים -
מקורו בשוני שבין העולם הנוצרי למוסלמי .זהו ההבדל שבין יהודי העולם הנוצרי ובין
יהודי עולם האסלאם או ...בין ׳יהודיות נוצרית׳ ל׳יהודיות מוסלמית׳16.
אולם שלא כדברי לואיס אלה ,למאפיינים היהודיים של הספרדים בארצות הנצרות יש
מהמשותף עם אלה של הספרדים והמזרחים בארצות האסלאם הרבה יותר מאשר עם אלה
של האשכנזים ,בכל הקשור לאורח חיים יהודי ,לפרקטיקה דתית ולחברות בקהילה ,כמשתקף
ביישובים רב עדתיים .מכאן שלא השוני בדת הארץ המארחת הוא הגורם המכריע בחיטוב העדתי.
לואיס פירט את עמדתו בעניין זה בספרו ,העוסק ביחסה של דת האסלאם אל היהודים
ובמשותף ליהדות ולאסלאם מזה וליהדות ולנצרות מזה ,אך דיונים אלה אינם לעניינו17.
סיווג לפי דת העם המארח גרס גם סטיבן שרוט ,במאמרו על האקולטורציה של היהודים
בחברות קדם-מודרניות (תשמ״ד) .הוא הבחין בין שלוש חטיבות ) 1( :יהדות המזרח הרחוק;
(  ) 2יהדות המזרח התיכון(או הקהילות במזרח) והיהודים הספרדים(הקהילות בעולם המוסלמי);
(  ) 3יהדות אשכנז(או יהדות אירופה ,הקהילות בעולם הנוצרי) .לעניינו הייחוד בגישתו הוא
ראיית יהודי המזרח הרחוק כחטיבה לעצמה ,אף כי הקהילות בסין ובהודו היו דלות במספרן
ונידחות ברישומן על תולדות ישראל18.
לסיכום שיטת החיטוב על פי דת החברה המארחת ,המצדדים בה הדגישו את השוני ביחס
הנוצרים מזה והמוסלמים מזה אל היהודים בתוכם; ולדבריהם בדרך כלל יחס המוסלמים אל
היהודים היה טוב יותר ,ולפרקים הייתה סימביוזה תרבותית יהודית-מוסלמית 19.אך הראיות
לכך הן סלקטיוויות ומוגבלות בזמן ובמקום (עיקרן בספרד המוסלמית) .תקופות ארוכות
ובהרבה ארצות לא הייתה סימביוזה כזאת כלל .לעומת זאת הייתה סימביוזה תרבותית
יהודית-גרמנית ,אמנם בפרק זמן מוגבל .לדיוננו ראוי לציין שבקרב רוב מוחלט של היהודים
מארצות האסלאם אין רווחת תודעת שותפות יהודית-מוסלמית .את זהותם העצמית הם
מגדירים מהיבט מקומי(יהודי בבלי ,פרסי וכיוצא באלה) או מוכלל (יהודי מזרחי ,ספרדי
וכיוצא באלה) ,לא יהודי מוסלמי או מארץ מוסלמית .כך בארץ-ישראל ,לפחות מאז גירוש
ספרד ,התקיימה עדה משותפת של ספרדים ,מזרחים ואיטלקים מארצות מוסלמיות ונוצריות
בעלת כמה מאפיינים עדתיים ,לא כולם אתניים ,משותפים .החיטוב בארץ-ישראל ובתפוצות
הרב עדתיות לא היה אפוא לפי ארצות האסלאם מזה וארצות הנצרות מזה ,אלא לפי ספרדים
ומזרחים מזה ואשכנזים מזה .גם לא רווח בדבריהם  -שלא כבדברי יהודים במערב  -שימוש
במונחים כמו(תימני) בן דת משה .התבניות הללו מצויות אך בדברי חוקרים מן החוץ.
16
17
18
19

לואיס ,המורשה; הציטוט מעמ׳ .4
לואיס ,יהודי .הוא דן בפירוט בשיתוף בין יהודים לערבים בכמה תקופות וארצות ,בלשון ,בספרות
ובפעילות אינטלקטואלית.
שרוט.
ראו גם :גויטיין ,יהודים; גויטיין ,חברה; כהן ,היהודים; כהן ,הסהר; פרנקל ,עמ׳  . 5 0 -4 9 ,2 7 -2 5ועל אלה
אפשר להוסיף הרבה .תפישה מנוגדת ראו :בת יאור.
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לבסוף ,מאפיינים חיצוניים עשויים לחול על המעמד הפוליטי והאזרחי ובמידת מה על
הריבוד הכלל חברתי ועל הפעילות הכלכלית ,ואילו העיקר שביהודי :תרבותו ,מוסריותו,
יחסו לחינוך ולמשפחה ,עולמו הרוחני ,יצירתיותו  -ניכר במאפיינים היהודיים הפנימיים,
כמשתקף בשיטת החיטוב שתידון על אתר .אכן האם ניתן לאפיין לדוגמה את היהודי התימני
על פי מאפייני העם התימני המארח? לעניינו ,המאפיינים החיצוניים נחותים מהמאפיינים
היהודיים הפנימיים.

ג .חיטוב על פי מאפייני התרבות היהודית
לחיטוב העדות ע ל פי מאפייני תרבותן היהודית יש כמה בנו ת גוון .יצחק בן־ צבי
(  ) 1963-1884בספרו ׳אוכלוסינו בארץ׳(תרפ״ט ,תרצ״ב ,תרצ״ז) ,הנידח יחסית בין כתביו,
ושלדבריו הוא ׳נסיון ראשון בשדה האתנוגרפיה שלנו׳ ,הציג תיאור שיטתי ומפורט של
העדות היהודיות בזמנו בארץ־ישראל .היישוב בארץ סווג לשתי חטיבות עדות ,׳לאשכנזים
ולספרדים במובן הרחב של המושג׳  -האשכנזים כמכלול אחד ,ואילו הספרדים סווגו
לקבוצות משנה.
החיטוב הוא על פי ארבעה מאפיינים תרבותיים יהודיים( :א) הלשון היהודית המדוברת -
יידיש בפי האשכנזים ,׳י״א לשונות לכל הפחות׳ בפי הספרדים; (ב) ההגייה העברית ,אף שאין
הגייה אחידה לכל העדות הספרדיות והמזרחיות ,גם לא לכל האשכנזים; (ג) שוני באותיות
הכתב (קורסיב) של העברית ,אף שהכתב הספרדי אינו מקובל לחלוטין על כל בני העדות
המזרחיות ,המשתמשים בכתב רש״י; (ד) הבדלים ניכרים בנוסח התפילה ובסדר התפילה,
בפיוטים ובמנהגים שונים ,׳השנוי המעשי החשוב ביותר הוא בדיני שחיטה׳.
לדברי בן־צבי השוני בין האשכנזים לספרדים אין מקורו בהבדל שבגזע או במוצא ,כגון
האגדות המייחסות את הספרדים לשבט יהודה ואת האשכנזים לשבט בנימין ,׳אלא בהבדל
שבתנאים הטבעיים והסוציאליים של ארצות מושבם׳(תנאי הטבע והסביבה ,התנאים הכלכליים,
התרבותיים והמדיניים) .בגדר התנאים הטבעיים ,באופן כללי דמות הספרדים עוצבה בארצות
האסלאם ,במיוחד הערביות ,ואילו דמות האשכנזים  -בארצות הנוצריות .האשכנזים מוצאם
מאירופה ומאמריקה ,הספרדים  -מאסיה ומאפריקה .אולם מאפיינים אלה אינם מאפיינים
עיקריים המבדילים בין האשכנזים לספרדים .בן־צבי הרבה בציון תכונות אופי ,כישורים רוחניים
וחברתיים ונהגים ציבוריים המייחדים כל קבוצת מוצא ,לרוב לחיוב ולפרקים בביקורת ,וכן
את פועלה הציוני והיישובי ואת הפוטנציאל הגלום בה לעתיד.
המאפיין הראשון בחשיבות הוא הלשון ,כנראה היהודית ,שכן אפיון על פי לשונות הגויים
היה מכתיב חיטוב שונ ה(ב שנ ת  1930דיברו בהן כ־  40אחוז מיהודי העולם) .המאפיין הרביעי
אינו מדויק בניסוחו ,שכן יש נהגים דתיים שיסודם בפסיקה דתית מחייבת (כגון שחיטה,
הלכות נישואין וחיי משפחה) ,ורק בחלק מהם יש שוני בין הספרדים לאשכנזים .נוסף להם
יש מנהגים מרובים השונים במידת תוקפם הדתי ובחוג הנוהגים לפיהם ,שוני שאינו דווקא
בין עדות  -יש שהוא חוצה עדה אחת או בני עיר אחת .ואף זו ,בן־צבי לא הבהיר כיצד ליישם
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הכללה של שוני במנהגים על חיטוב עדות .ארבעת המאפיינים אינם לגמרי משותפים לכל
האשכנזים ,אך לכידות מאפייניהם מרובה מלכידות המאפיינים המקבילים של הספרדים ,אשר
שותפותם ניכרת בעיקר בפסיקה הדתית וכן בשייכותם למסגרת יישובית משותפת במיוחד
בתקופה העות׳מאנית ,אך זו אינה בין מאפייניהם העדתיים לפי בן-צבי אלא לפי משה דוד
גאון ,כפי שאפרט בהמשך.
בן-צבי חיטב את הספרדים לשבע קבוצות ,ובהן עשר עדות ושתי כיתות דתיות ,כדלהלן:
(א) הספרדים  -שלשונם היא אספניולית( .ב) דוברי ערבית המערבים (או המוגרבים) -
הם יהודי צפון אפריקה ,לרבות לוב ,שדוברים ערבית בניב מיוחד .עמם נמנים ׳היהודים
הברברים יוצאי מדבר לוב׳ ,שדיברו בניב ברברי שנודע בשם ׳שלוח׳ ,ו׳הם נבדלים משאר
יהודי המערב בהרבה׳( .ג) דוברי ערבית התימנים  -לדברי בן-צבי היהודי התימני דומה בקווי
פניו ליהודי מווילנה יותר מאשר ליהודי מסוריה או ממצרים .בהקשר זה הוא ציין גם את שבטי
היהודים בחיבר ובצפון ערב ואת האגדות על היותם עצמאיים( .ד) העדות הקטנות מסוריה
ומעיראק  -דוברי ערבית או ארמית .הם חוטבו בדרך כלל לפי ערי מוצאם :דמשקים (שאמים),
שאינם עדה לעצמה ,חלבים ,בבלים וכן יוצאי מצרים והלבנון  -כל אלה דוברי ערבית .נמנים
עמם גם הכורדים ,דוברי ארמית ,הפזורים בעיראק ,בפרס ובתורכיה ,וכן האורפלים ,דוברי
ארמית או תורכית .ואילו יהודי אורמיה (כורדיסתן הפרסית) הם דוברי תורכית( .ה) דוברי
פרסית  -יהודי פרס ,יהודי אפגאניסתן ,הדוברים פרסית בניב אפגאני ,ויהודי בוכארה ,דוברי
פרסית ׳הידועה אצלם בשם תג׳יכי׳ .הבוכארים ׳מתיחשים על עשרת השבטים ,ויש יסוד
למסורת הזאת׳( .ו) יהודי קווקז ,קרים וגרים  -נמנים עמם יהודי ההרים(או יהודי דאגסתן,
או יהודים צ׳רקסים) ,דוברי תאתית ,שהיא ניב פרסי; הגרוזים (הגורג׳ים) ,שלשונם והכתב
שלהם הם כשל שכניהם; הקרימאים הדוברים תורכית-טטרית מיוחדת להם ומספרם בארץ
היה קטן מאוד; גרים בודדים שאינם מהווים עדה ,וכן הפלשים מאתיופיה ,בני ישראל מהודו
והסובוטניקים מרוסיה( .ז) הקראים והשומרונים  -שהם כיתות דתיות מחוץ ל׳כנסיה הדתית
היהודית׳ אולם נכללים בעם ישראל .הקראים במזרח אירופה הדוברים תורכית טטרית ,ואלה
שבקושטא ובירושלים הדוברים אספניולית (לאדינו) .הקראים הירושלמים אינם נבדלים במראם
החיצוני מהספרדים ,ולחטיבתם שייך בן-צבי את הקראים והשומרונים.
בן-צבי דן באשכנזים כבחטיבה אחת .פיצולם בעבר לכוללים ב׳יישוב הישן׳ חסר משמעות
בהווה לדעתו ,והוא גם לא ציין את ההבדלים בתוכם בין יוצאי ארצות שונות ,בנוסחי תפילה,
במנהגים ואף בלשון .הוא לא הסביר מדוע האשכנזים במערב אירופה ובמזרחה הם עדה
אחת ,ואילו החלבים והבבלים הם עדות נפרדות ,כאשר בכל אחת משתי הקבוצות ארבעת
מאפייני החיטוב דומים .החיטוב הפנימי של הספרדים והמזרחים גם הוא מעורר שאלות.
הקבוצות נקבעו לא על פי מאפיין הלשון ,שכן דוברי ערבית חולקו לשלוש קבוצות .אמנם
לחיטוב המערבים והתימנים כקבוצות נפרדות יש יסוד בתולדותיהם ,בתרבותם ובשוני הלהג
שבפיהם ,אך מדוע יהודי ארם-נהריים וסוריה כלולים בקבוצה אחת עם הכורדים ,השונים
מהם בלשונם ובתרבותם ובתולדותיהם? ולפי מה צורפו יהודי ההרים ,הגורג׳ים והקרימאים,
הדוברים בשלוש לשונות שונות ואינם מאזור אחד ,לקבוצה אחת? בן-צבי לא כלל בסקירתו
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כמה עדות ,כגון יהודי איטליה  -שאמנם לא הכול מונים אותם עם עדות הספרדים  -ויהודי
קוצ׳ין ,אף שהזכיר את בני־ישראל שבהודו ,שהם עדה לעצמה ,יחד עם יהודי אתיופיה
בבחינת גרים ,ללא דיון בהם משום מיעוט מספרם בארץ20.
בן־צבי נקט חיטוב שונה של עדות הספרדים־מזרחיים בשנת  , 1949בתזכיר לציבור על
ראשית פעולתו של ׳מכון בן־צבי׳ ,והפעם לפי מאפיין יחיד ,לשון הדיבור שבפיהם ,שהיא
׳הסימן העיקרי ...המבדיל אותן זו מזו׳ .החיטוב הוא ל שבע חטיבות ,בהן שלוש גדולות
(א) יהדות ערביסתן ,דוברי ערבית ,ובה שמונה ענפים:עיראק ,סוריה ולבנון ,תימן ועדן ,מצרים,
לוב ,תוניסיה ,אלג׳יריה ,מרוקו; (ב) דוברי אספניולית או לאדינו  -באנטוליה ,בבלקן ועוד;
(ג) דוברי פרסית  -בפרס ,באפגאניסתן ,בבוכארה ,בדאגסתן ועוד .ארבע החטיבות הקטנות
הן( :א) דוברי ארמית  -כורדיסתן( ,ב) דוברי תורכית־טטרית (במזרח תורכיה ובקרים),
(ג) דוברי גורג׳ית  -בקווקז( ,ד) דוברי ברברית  -׳שליוח׳ .על אלה יש להוסיף לדבריו
קיבוצים נידחים :יהדות הודו לסוגיה ,שרידי היהודים בסין ,יהדות חבש ועדות בודדות אחרות.
בתזכיר יש פרטים נוספים ראויים לציון .היהדות הנדונה כונתה הקיבוצים שמסביב לים התיכון -
אף שפירוט ה׳ענפים׳ בתזכיר אינו הולם כינוי זה  -ולא הספרדים או המזרחים; לא הוזכר בו
המונח עדה אלא חטיבות ,קיבוצים ,ענפים; הוא כלל את בני־ישראל בהודו ואת יהודי חבש
בגדר יהודים ללא סייג21.
בן־צבי לא התמיד להשתמש במונח ה׳ספרדים במובן הרחב׳ ואף ביקר (בשנת תשי״ד)
את השימוש בו :׳שאנו נוהגים בדרך כלל  -ולו גם בחוסר צידוק היסטורי מספיק  -לכנות
בשם ״היהדות הספרדית״׳ 22.נראה כי עם קום המדינה וראשית העלייה בהמון מהמזרח,
הכינוי הכולל ספרדים לא נראה לו מדויק והוא גרס חלופות כמו :היהדות הספרדית
והמזרחית ,יהדות המזרח ,גולת ישמעאל ,יהדות המזרח התיכון.
חיטוב על פי התרבות היהודית מובא במחקרים נוספים .הירש יעקב צימלס בספרו
׳אשכנזים וספרדים׳(באנגלית ) 1958 ,טען שכמעט אין תחום שבו עדות אלו אינן שונות זו מזו:
שוני אנתרופולוגי ,סוציולוגי ,במנהגי הדת ,במראה ,בלבוש ,בחשיבה ,באורחות חיים ועוד.
השוני האנתרופולוגי יסודו בשוני הקדום בין מנהגי בבל ,שאימצו הספרדים ,למנהגי ארץ־
ישראל ,שאימצו האשכנזים ,וכן בהשפעות הסביבה הנכרית .צימלס דן בפירוט ובשיטתיות
בהבדלים בין התרבות היהודית של האשכנזים לזו של הספרדים  -ומאפייניו אינם זהים לאלה
שהציע בן־צבי  -מימים קדומים עד מלחמת העולם השנייה ,ב שבע תקופות ,בשמונה תחומים
עיקריים :הגיית העברית ,כתיב האלף־בית העברי ,הפולחן הדתי ,היצירה השירית ,היחס
לתנ״ך ולתלמוד ,במיוחד מקומם בחינוך היהודי ,הלכות ומנהגים במחזור החיים ,השקפת

20

21
22

בן־צבי אוכלוסי (עיקרו כלול כבר בספרו ׳שבטי ישראל בירושלים׳ [תרצ״ו]) .הציטוט הראשון :שם,
עמ׳  ;10-9השני :שם ,עמ׳  ;15השלישי :שם ,עמ׳  ;16הרביעי :שם ,עמ׳  ;22החמישי :שם ,עמ׳  ;23השישי
והשביעי (יהודי לוב) :שם ,עמ׳  ;50השמיני :שם ,עמ׳  ;85התשיעי :שם ,עמ׳ .97
בן־צבי ,הנשיא ,עמ׳  . 390-389הציטוט מעמ׳ .389
בן־צבי ,דבר ,עמ׳  .3בכתביו המרובים שלבן־צבי על יהודי ספרד והמזרח יש התייחסויות נוספות נקודתיות
לחיטובם העדתי ,ראו :בצלאל ,כתבי.

 | 18יצחק בצלאל
העולם הדתית ,התקן המוסרי והדתי .דיונו מיוסד על ספרות רבנית ענפה ,כולל השפעות של
עדה על רעותה בפרטי ההלכות וההשתלשלות של מנהגים ומסורות מתקופה לתקופה ,ומוסיף
להבנת המאפיינים התרבותיים היהודיים של החיטוב העדתי23.
משה דוד גאון (  ) 1958-1889הרבה לעסוק
בתולדות

היהודים

הספרדים

והמזרחים,

והיה מן הראשונים שעסקו בתחום זה בכלל,
ובמיוחד בקרב היהודים הספרדים .במבוא
לספרו ׳יהודי המזרח בארץ ישראל בעבר ובהווה׳
(תרפ״ח) הוא ציין ארבעה מאפיינים לחיטוב
הספרדים והמזרחים( :א) הלשון הספרדית ,אף
שהיא לשון צאצאי המגורשים מספרד בלבד; (ב)
קרבה טבעית ומידית של קהילות אלו זו לזו; (ג)
המסורות והמנהגים הדתיים; (ד) קיבוצים שרצו
להצטרף אל הספרדים או שיש להם קרבה אליהם
ויחסים עמם .המאפיין הראשון והשלישי הם מתחום
התרבות היהודית; השני אינו נהיר ,הכוונה אולי

משה דודגאוו ( ¡1958-1889

לקרבה גנטית וגאוגרפית-מדינית; הרביעי כנראה
מכוון אל המסגרת היישובית הכלל-ספרדית המשותפת .עוד לדברי גאון ,התימנים הם כשבט
לעצמו ,׳וכמעט שמן הנמנע הוא לכלול אותם ...בין האלמנטים האחרים ,הואיל ואין חוק
התמזגות הגזעית חל עליהם׳ .גם הבוכארים ,הגורג׳ים והיהודים ההרריים ׳בחו״ל לא נמנו בין
עדות המזרח ,אלא שאחר עלותם לארץ-ישראל באו לידי יחסי קירבה ואחוד עם הספרדים׳.
שלא כדבריו ,תפוצות אלה היו בקשר מסוים עם עדות המזרח גם בחו״ל ,ואינן שונות בכך
מעדות המזרח האחרות .בסיכום ,לדעת גאון כל הספרדים והמזרחים הם חטיבת עדות אחת,
׳מחוץ לאיזו הבדלים קלים במנהגיהם ובארח חייהם׳24.
במאמר מאוחר יותר(תשט״ז) ציין גאון כי הפילוג בין הספרדים לאשכנזים החל לאחר גירוש
ספרד ,אך האשכנזים מלוכדים כעדה אחת ,לא כן הספרדים ,המפוצלים לעדות ולארגונים
הרבה .גם אין קשר אתני ׳של שושלת ומוצא׳ בין צאצאי המגורשים מספרד ובין העדות
המזרחיות השונות  -ובכך הוא הפריז ,שכן חלק קטן מיהודי צפון אפריקה ,מצרים וחלב
מוצאם מספרד .הוא ניסח שוב ארבעה מאפיינים לחטיבת העדות הספרדית-מזרחית :השפה,
ההגייה העברית ,נוסח התפילה והרצון להשתייך לשבט הספרדי .המאפיין השני והשלישי שונים
מאלה שבגרסתו הראשונה .לדבריו חטיבה זו כוללת את ׳כל הקבוצים והארגונים ,שהנתונים
למרותם עלו מארצות המזרח השונות לארץ-ישראל ,רובם ככולם יוצאי מדינות השוכנות על
23

24

צימלס .ספרו בעיקרו עוסק בימי הביניים .השוני לפי תקופות עד קום מדינת ישראל נדון בחלק הראשון.
השוני בתחומים השונים  -בחלק השני .הוא לא דן בשאלה עד כמה מאפייני הספרדים חלים גם על יהודי
המזרח בכל התקופות.
גאון ,יהודי ,א; שלושת הציטוטיכ מעמ׳ .4
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גדות הים התיכון ,פרט לעדת האשכנזים׳ .במאמר זה הובא לוח של ׳ארגונים וקבוצות בני
ארצות המזרח׳ ושנת היווסדם ובו ארבעים ושניים ארגונים עדתיים ,בהם עדות הפרושות בכמה
ארצות(כגון הספרדים דוברי לאדינו) ,בארץ אחת(תורכיה) או בעיר אחת(דמשק) וארגונים
שמוצאם אינו ברור או שספק אם הארגון הוא ספרדי־מזרחי(לדוגמה הולנדים)25.
חיטובים המיוסדים ע ל רשימת ארגונים עדתיים מובאים גם בכתבים שהתכוונותם
העסקנית גלויה לעין .כך ישראל ישעיהו בקונטרסו על העדות (תש״ד) הציע חיטוב לחמש
חטיבות :אשכנזים ,ספרדים ,יהודי איטליה והבלקן ,יהודי המזרח ,התימנים  -שעומדים
לדבריו בתווך בין האשכנזים מזה והספרדים והמזרחים מזה .כתובים מעין אלה אינם מדייקים
בהכללות ובפירוט שבהם ,ואין להסיק מהם על גדרי החיטוב העדתי ולא תמיד אפילו על מפת
הארגונים העדתיים במציאות26.
׳תולדות היהודים בארצות האיסלאם׳(א-ג ,תשמ״א-תשמ״ו ,בעריכת שמואל אטינגר),
על תולדות היהודים הספרדים והמזרחים בעת החדשה,למרות שמו אין לשייכו לשיטת
החיטוב על פי דת ארץ המוצא ,גם אין בו דיון שיטתי במאפייני החיטוב של היהודים אלא
בעקיפין .במקום הראשון בין הגורמים שהשפיעו על עיצוב אורח חייהם ,סדרי חברתם
ותרבותם בעת החדשה ,צוינה ׳המורשה הרוחנית והחברתית של קהילות ישראל בימי
הביניים ,הן זו שנתגבשה בתחום שלטונו של האיסלאם והן זו שהובאה על ידי מגורשי
ספרד ופורטוגל שהיו תחת שלטונם של מושלים נוצריים׳ .הגורמים הנוספים הם מעמדם
בתור ד׳מים והתנאים הכלכליים ,החברתיים והתרבותיים ,אשר השפעתם ע ל החברה
היהודית בארצות האסלאם הייתה מרובה מזו שבכמה מדינות באירופה .ביתר הדגשה
נאמר :׳שלמרות השפעתם הרבה של התנאים המקומיים ושל תרבות ארצות ישיבתם של
היהודים ע ל אורח חייהם ועל מקורות מחייתם ,השפעה המתעצמת דווקא בעת החדשה,
עדיין רב מאוד משקלה של המורשת ההיסטורית של העם היהודי הן בתחום הארגון הפנימי
והן ביצירה הרוחנית׳ .הספר מדגיש את הדמיון שבין הספרדים לאשכנזים ,שלמרות השוני
והגיוון במצבם ,התפתחותם ההיסטורית הייתה אחידה בימי הביניים ,ואילו בעת החדשה:
׳יש דפוסי התפתחות ...בקהילות ישראל בארצות האסלאם ...שאיפיינו את קהילות ישראל
בימי הביניים והדומים לאלה של קהילות היהודים בארצות הנוצרים בזמן החדש׳ .ועוד,
במבוא לחלק השני של הספר (הדן בתקופה שמאמצע המאה התשע עשרה עד אמצע המאה
העשרים) ציין אטינגר את השוני בין היהודים לחברה המוסלמית סביבם בכמה תחומים:
השפעת מעצמות המערב וההתמערבות ,הקשרים עם המרכזים היהודיים באירופה ,רמת
חינוך גבוהה יותר ,ריבוי מספרי מהיר ,עיור ,הופעת אינטליגנצייה מודרנית ,התרחבות
הבסיס של הפעילות הכלכלית והתגוונותה ,התפתחות עיתונות יהודית ועוד .ובסיכום :׳הלך
25

26

גאון ,עדות .שני הציטוטים :שם ,עמ׳  ;157רשימת הארגונים :שם ,עמ׳  . 160רשימה זו עם פירוט נוסף ראו:
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  .40795/115רשימה זו מאת גאון הודפסה כמות שהיא או שימשה
יסוד למפת עדות בכתבים אחרים ,ואין צורך לפרט.
ישעיהו ,עמ׳  ;12-4ע ל התימנים :שם ,בעמ׳  . 12ראו גם :סקירה (תרצ״ג); בדור יורד (תרצ״ה) מאת
׳קבוצת עסקנים׳ שנאבקה נגד הנהגת הספרדים דוברי לאדינו ,וציינה מפת שתים עשרה עדות מזרחיות
׳המאורגנות בפני עצמן ,המוכרות על ידי השלטונות׳(שם ,עמ׳ .) 20-19
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והתרחב הפער בין התהליכים שעברו ע ל החברה המוסלמית לבין אלה שעברו על החברה
היהודית׳ .מאפיינים אלה והתיאורים המפורטים של היהודים בארצות השונות בחיבור
גופו 27,שונים מאוד מגרסותיהם של הירשברג ולואיס שצוינו לעיל.
תת-קבוצה של חיטוב העדות על פי התרבות היהודית היא חיטובן לפי אזורי תרבות.
חיטוב יהדות המזרח לשבעה אזורים פורסם בשתי גרסות .הראשונה במבוא מאת שלמה דשן
וולטר פ׳ זנר לאסופת מחקרים ,רובם באנתרופולוגיה ,על יהודי המזרח (אנגלית.) 1982 ,
אזורי התרבות המוצעים הם( :א) מרוקו; (ב) תוניסיה ,אלג׳יריה וטריפוליטניה; (ג) ארצות
הסהר הפורה  -מצרים ,ארץ-ישראל ,סוריה ועיראק; (ד) תורכיה וארצות הבלקן; (ה) תימן;
(ו) כורדיסתן; (ז) פרס ,אפגאניסתן ,אוזבקיסתן ותאג׳יכיסתן .יהודי גאורגיה ומזרח קווקז
והקראים במצרים אינם כלולים בחיטוב זה ,לדברי המחברים משום שאלו קהילות קטנות,
גם יהודי הודו וקרים לא הוזכרו .הגרסה השנייה הוצעה במבוא מאת שלמה דשן ומשה שוקד
לאסופה דומה ,לא זהה,של מחקרים(עברית ,תשמ״ד) ,ובחיטוב בה כלולים שבעה אזורי תרבות:
(א) מרוקו; (ב) תוניסיה; (ג) תימן; (ד) תורכיה ,בולגריה ויוון; (ה) בגדאד ,חלב והקהילות
הקטנות בתקופה הנדונה בארץ-ישראל וסוריה; (ו) פרס ושלוחותיה במרכז אסיה; (ז) הודו
(בני-ישראל ויהודי קוצ׳ין) .יהודי אלג׳יריה ,טריפוליטניה ,הקראים במצרים ,יהודי גרוזיה
וכורדיסתן אמנם הוזכרו בדיון ,אך לא נכללו בחיטוב ,משום שלדברי המחברים אלו קהילות
קטנות מאוד או שלוחות של קבוצות שנכללו בחיטוב .יצוין עוד כי יהודי מזרח קווקז ,קרים
ומצרים אינם מוזכרים כאן ,גם לא יהודי אתיופיה ,ואילו יהדות איטליה לא נכללה בחיטוב,
משום שהיא מהקבוצות היהודיות שהן ׳אבודות או כמעט אבודות עתה׳ ,ולא ברור מדוע דווקא
היא קהילה אבודה .החיטוב בגרסה השנייה שונה מהראשונה .יהודי בוכארה צוינו בגרסה
הראשונה כיהודי אוזבקיסתן ותאג׳יכיסתן ,ובגרסה השנייה  -כחלק מפרס ושלוחותיה במרכז
אסיה .יהודי הודו ,שאינם בגרסה הראשונה ,עתה הם אזור תרבות ,ויצוין כי חיות בו שתי
קהילות ,בני-ישראל ויהודי קוצ׳ין ,השונות מאוד במוצאן האתני ,בתרבותן ובדפוסי דתן .יהודי
כורדיסתן הם אזור תרבות בגרסה הראשונה ,ובשנייה אינם ראויים להיפקד.
שתי הגרסות לא אימצו את החיטוב הי שן( ספרדי ם ,מזרחים ,מגרבים) לא בהכללה
לחטיבות ולא בפירוט ,ואין בהן פירוט המאפיינים שעל פיהם נקבעו אזורי התרבות ,גבוליהם
והקהילות הכלולות בהם .דשן וזנר השוו במבוא לספרם בין יהודי כורדיסתן ליהודי תימן,
השוואה האמורה להדגים את השוני בין אזורי התרבות .כגון שבכורדיסתן חיו מיעוטים וכיתות
דתיות שונים ,ביחסים ביניהם שררה מידה של סובלנות ,היו יחסי גומלין חברתיים בין היהודים
לגויים ,החיים התרבותיים והקהילתיים היו רופפים יחסית ,הלימוד היה ירוד ,ופעילות בתי
הכנסת הצטמצמה לשבתות ולחגים .אך לא צוין אם אלו הם המאפיינים הקובעים את החלוקה
לאזורי התרבות ,ואם כןמדוע בגרסה השנייה כורדיסתן ׳נוטה׳ ליהדות בגדאד וחלב ,שמאפייניה
שונים לחלוטין? ומדוע אין המחברים כוללים בחיטוב מאפיינים חשובים ,כמו לשון הדיבור
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אטינגר ,המבוא לחלק א וכן בפתח חלק ב .הציטוט הראשון :שם ,א ,עמ׳ ח; השני :שם ,עמ׳ יא; השלישי :שם,
עמ׳ י; הרביעי :שם ,ב ,עמ׳  .9השגות על ספר זה ראו :ברנאי ,עמ׳  ,91-88ובהרחבה  -המאמר כולו.
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וההגייה העברית? אם ניישם את המאפיינים שנקטו דשן וזנר על קהילות אחרות ונשתמש
בידוע עליהן ,ספק אם נוכל לנמק על ידי כך את חיטובן .סיווג אחר שאינו מנומק  -יהדות
גאורגיה בשתי הגרסות לא נכללה בחיטוב .לדברי דשן ושוקד הסיבה לאי הכללת קיבוצים
בחיטוב זה היא היותם קטנים מדי או קרובים ליהדות אחרת ,אולם יהודי גאורגיה מרובים
מיהודי הודו ,המהווים אזור תרבות נפרד ,ואינם קרובים לתפוצה אחרת 28.כללו של דבר,
החיטוב בשתי הגרסות וההנמקות לו והשינויים בו הם ניסיון שלא עלה יפה.
חיטוב העדות על פי תרבותן היהודית נוהג בכתבים נוספים העוסקים בעדות הספרדים
כולן ,בהם ׳העדות בישראל׳(תשי״ז) מאת חנה הלנה טהון ,מראשוני החיבורים בתחומו ,שיש
בו אי דיוקים בהכללות ,בפירוט ובאפיונים .ואף זו ,לדעתה משותפים לעדות הספרדים בין
היתר :נטייה לאפס מעשה ,זילות האישה ,הזנחת הלימוד ,שטחיות רוחנית ,השקפות מאגיות
וכיוצא באלה הכללות שגויות וטענות מהותניות29.

ד .עידן חדש ,חיטוב גאוגרפי
לדברי כמה חוקרים ,העידן החדש שהחל עם האמנציפציה מחייב חיטוב של היהודים שיהיה
שונה מבעבר .שלושה מהם הציעו לכאורה חיטוב שעיקרו גאוגרפי .הראשון ,אהרן זאב אשכולי,
צידד בחיטוב חדש אך המשיך את החיטוב הישן שיסודו במאפייני התרבות היהודית .בספרו
׳ישראל׳ הוא טען כי בזמננו נפגמה שלמות קבוצות המוצא האתנוגרפיות של היהודים עקב
הגירות ,השפעות מצד העמים המארחים ,השפעות גומלין בין עדות יהודיות ועוד; כן נשתנו
הגבולות האתנוגרפיים שהיו קיימים דורות רבים בין הקיבוצים היהודיים ,ונשתנו מאפייניהם.
כמעט אין קיבוץ שלא השתנה בהרכבו ובתרבותו; כך היהודי הספרדי בהולנד דומה כיום
לאשכנזי יותר מאשר לספרדי שבמזרח .הספר גדוש בידע על לשונות העדות היהודיות ועל
ההבדלים ביניהן בהגייה ובכתיב של העברית .אך לשיטתו הלשון אינה ממאפייני החיטוב,
שכן היא נתונה להשפעת גורמים רבים ,מהם מאוחרים .חיטוב על פי הלשון היה מחייב למשל
להבחין בין תפוצות האשכנזים בכל ארץ וארץ ,כי לרוב הם סיגלו לעצמם את לשון העם
המארח .אשכולי העדיף מאפייני חיטוב אחרים ,שהם :׳נוסח תפילה ועבודת אלוהים ,מנהגי
דת וחיים ,מסורת משותפת׳  -כולם מתחום התרבות היהודית .הוא לא הציע אפוא חיטוב
חדש בתקופה החדשה אף שלדבריו יש צורך בכך.
לפרטי החיטוב הקדים אשכולי כמה הנחות בדבר האתנולוגיה של היהודים ,כגון שאין
היא מוגבלת לזמן ולמקום כמו האתנולוגיה הכללית .מכך משתמע כי תופעות ותהליכים
דומים מתחוללים בקרב עדות יהודיות שונות אך לא בו זמנית .אשכולי אכן ציין את אחדותם
של כל היהודים ,אך עם זאת לדבריו הבידול האתני בתוכם הוא תופעה קדומה .כבר הפילוג

28
29

גרסה ראשונה ראו :דשן וזנר ,עמ׳  . 7-6ספרם נקרא ׳חברות יהודיות במזרח התיכון׳ ,אף שהוא כולל גם
תפוצות מחוץ לו ,כמו בהודו ובבלקנים .הגרסה השנייה ראו :דשן ושוקד ,עמ׳  ;23-22הציטוט מעמ׳ . 22
ראו :טהון .לא ציינתי ספרים נוספים העוסקים בכלל עדות הספרדים ,ושאינם מוסיפים לדיוננו; ראו
למשל :שרעבי; רות.
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בין ממלכות יהודה וישראל לא היה אירוע פוליטי חד-פעמי ׳אלא הבדלה אתנית ותרבותית
[אשר] לא פסקה מעולם׳ .אף כי במהלך הגלות חלו שינויים במאפיינים האתניים ,לרבות
במנהגים ,הרי גיבושי המנהגים היהודיים ,ההלכה ונוסח התפילה יסודם בשתי מסורות
עיקריות :מסורת בבל ומסורת ארץ-ישראל .היו תפוצות שהתבססו על מנהג בבל ,ואחרות -
על מנהג ארץ-ישראל .הבדל זה היה יסוד החיטוב בין התפוצות ,אבל מאוחר יותר נתערבבו
המנהגים וכיום ׳נוסח טהור אינו במציאות כלל׳ ,לכן גם מנהג ונוסח תפילה אינם קריטריון
מובהק לחיטוב עדתי .לדברי אשכולי כאמור המרכיב הגזעי אינו גורם בחיטוב העדות ,וגם
הייחוסים של עדות שונות על שבט זה או אחר בעבר הם מחוסרי יסוד לחלוטין .הוא הבחין
בין ארבע חטיבות של יהודים( :א) האשכנזים  -שתרבותם הדתית והעממית יסודה בגולה
הקדומה בגרמניה ובצפון צרפת; (ב) הספרדים  -שמוצאם מיהודי ספרד ופורטוגל ,בכל
תפוצותיהם במזרח ובמערב; (ג) המסתערבים  -יושבי ארצות המזרח לאחר החורבן(בארץ-
ישראל ,סוריה ,בגדאד ועוד) ,והמערבים  -יהודי צפון אפריקה; (ד) הפרסים  -יושבי פרס
הגדולה ותפוצותיהם :באפגאניסתן ,בתורכיסתן(בוכארה) ,בדאגסתן ,שלוחותיהם בסין וכן
חלק מיהודי הודו .כמה תפוצות שמוזכרות בדיונו אינן כלולות אף באחת מחטיבות אלו ,והן:
יהודי תימן ,יהודי גאורגיה  -שנמנים לדבריו עם החטיבה הפרסית ,אך מבחינות רבות הם
עדה לעצמה  -היהודים ההרריים בקווקז ,היהודים הכורדים ,האורמיים ,האורפלים ,יהודי
קרים ,היהודים ה׳שחורים׳ בהודו ,בני-ישראל בבומביי ,יהודי סין ,היהודים הברברים וכן
הפלשים ,שהם על גבול כלל ישראל.
למרות שלילתו את הלשון כמאפיין של החיטוב ,ארבע החטיבות שהציע אשכולי וגם
התפוצות שהוציא מכללן כולן על טהרת המאפיין הלשוני .כל חטיבה מתאפיינת בלשון יהודית
מרכזית (יידיש ,לאדינו ,ערבית-יהודית ,פרסית-יהודית) ואילו התפוצות שמחוץ לחטיבות,
פרט לתימנים ,אין אחת מארבע לשונות אלו לשונן היהודית .כללו של דבר ,אשכולי גרס
לכאורה חיטוב שונה לזמן החדש ,גאוגרפי ביסודו ,אך הציע חיטוב ישן מיוסד על התרבות
היהודית וביותר על הלשון30.
שלושת החוקרים הבאים בקבוצה זו (פטאי ,טרטקובר וצור) נקטו שיטת חיטוב מעורבת,
גאוגרפית בעיקרה ,אך לא יישמו את התאוריה שביסודה לחיטוב המפורט שבספריהם .רפאל
פטאי ,אנתרופולוג וחוקר פולקלור ,גם הוא גרס בספרו ׳אוהלי יעקב׳ כי הגורמים שעיצבו את
הייחוד התרבותי והאתני של היהודים נשתנו לאחר האמנציפציה .בעקבותיה גברה בקרבם
בכל ארץ ההתבוללות ,הם הושפעו יותר ויותר מהתרבות הלאומית ,התעצם הפירוד בין
תפוצותיהם ,וכיום יסודות תרבותם היהודית המשותפת נתונים בסכנה .אך שלא כאשכולי,
פטאי הסיק מכך כי החל מהמאה התשע עשרה יש לחטב את היהודים על פי הארץ והעם
שמסביבם .הוא לא דן במאפייני החיטוב במרוכז ,אך אפשר להסיק עליהם מדיוניו בעניינים
אחרים .מאפיין משותף לכל היהודים הוא דתם .ספרותם הדתית לדורותיה מיוסדת לדבריו
על ארבעה עמודים :התנ״ך ,התלמוד (כולל המשנה) ,׳שולחן ערוך׳ (כולל ׳המפה׳ של רמ״א)
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אשכולי .הציטוט הראשון :שם ,עמ׳  ;50השני :שם ,עמ׳  ;24השלישי :שם ,עמ׳ . 52
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והפרשנות שחיבר רש״י .יצירות אלו נוצרו בארץ־ישראל ,בבבל ,בצרפת ובפולין  -בכך
הוא שיווה לצירופן גוון רב תפוצתי משותף ,אך התעלם מן העובדה שהפסיקה הדתית שונה
בחלקה בעדות שונות .בין המאפיינים המפרידים בין הקבוצות האתניות היהודיות הוא ציין
את הלשון ,התרבות העממית (או המנהגים) ,האופי הכללי של כל חטיבה והאתוס שלה.
במאפיינים של האופי והאתוס הוא לא דן בפירוט ,ולא ברור לי משמעם .מדיונו המפורט
משתמע עוד כי על החיטוב משפיעים גם תולדות כל תפוצה ,היבשת שבה היא מצויה ,דת
העם שמסביב ולאומיותו .כרקע לחיטוב ציין פטאי את הפיצול הקדמון בקרב היהודים ,שכן
ההבדלים האתניים ביניהם יסודם בתקופת התנ״ך ,וגם שלוש תפוצותיהם הגדולות  -בבל,
מצרים,ספרד  -ראשיתן לפני חורבן הבית ,אף כי רק בימי הביניים המוקדמים התגבש הפיצול
המובהק לשלוש חטיבות העדות הגדולות :המזרחים ,הספרדים והאשכנזים .שלא כרופין ,פטאי
לא טען כי מוצאן הגנטי של חטיבות אלו הוא משלוש התפוצות הקדומות ,אולם הסמיך את
הפיצול המאוחר למוקדם .הוא גם שלל כאמור את חיטוב היהודים לפי גזע.
בדיונו ביהודי המזרח ציין פטאי כי הם לא עזבו מעולם את אסיה ואפריקה והיו תחת
שלטון האסלאם מאז עלותו ,ואילו האשכנזים היו באירופה תחת שלטון נוצרי .כך
מתוספים לחיטוב המאפיינים של דת העם המארח ויבשת המגורים .אשר לספרדים
 נסיבות התגבשותם האתנית מגוונות מבחינת לשונם וכן הדת והיבשת של ארצותמגוריהם .עד סוף השלטון המוסלמי בספרד הם לא היו שונים מהיהודים המזרחים ,אולם
לאחר הגירוש רב היה הניגוד בין הספרדים למזרחים ,עד כי בכמה ארצות הם ניצבו אלה
מול אלה .לשיטתו של פטאי ,בניגוד לאשכולי ,הספרדים במערב אירופה הם עדה נפרדת
מהספרדים שבמזרח .גם האשכנזים חוטבו לקבוצות אתניות שונות זו מזו ,בניב היידיש,
במנהגים ,בלבוש ,באופני לימוד ועוד .האשכנזים במזרח אירופה שונים אפוא מאחיהם
שבמערבה ,וגם בקרב האשכנזים שבמזרח אירופה קיימים הבדלים ,ואילו המשותף להם
ניכר רק בהשוואה לאחיהם במערב .בחיטוב המפורט סיווג פטאי את יהודי המזרח לשלוש
קבוצות משנה( :א) יהודי צפון אפריקה; (ב) יהודי מצרים ,ערב (לרבות תימן) ,סוריה
ולבנון ,תורכיה ,ארם־נהריים וכורדיסתן; (ג) תפוצות דוברי ׳איראנית׳(איראן ,אפגאניסתן,
בוכארה ואסיה התיכונה) .החיטוב המפורט של שלוש הקבוצות הללו הוא גאוגרפי ,לפי
ארצות מגוריהם .גם החיטוב המפורט של האשכנזים הוא לפי ארצות .פטאי ציין חמש
תפוצות יוצאות מן הכלל :איטליה ,יוון(ר ק קהילותיה הדוברות יוונית) ,הקווקז(הגורג׳ים
והיהודים ההרריים יחד) ,הודו(הקוצ׳ינים ובני־ישראל יחד) ואתיופיה .לדעתו אין לתפוצות
אלו דבר משותף עם שלוש החטיבות הגדולות ,שנמנו לעיל ,הן לא מזרחיות כי לא חיו תחת
שלטון האסלאם ולא באסיה ובאפריקה ,לא ספרדיות כי מוצאן לא מספרד ולאדינו אינה
לשונן ,ולא אשכנזיות כי מוצאן אינו מגרמניה ויידיש אינה לשונן.
כללו של דבר ,החיטוב שהציע פטאי מערב יסודות משיטות שונות .מאפייני החיטוב בכל
חטיבה לקוחים מתחום שונה ,גם החיטוב המפורט אינו עקיב .חיטוב המשנה של המזרחים
הוא על פי תערובת של מאפיינים לשוניים ,תרבותיים וגאוגרפיים ,ומשותפת להם הפסיקה
הדתית; ואילו החיטוב הראשי של הספרדים והאשכנזים הוא ע ל פי קריטריון גאוגרפי
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בלבד; הנימוקים למעמד הקהילות היוצאות מן הכלל אינם משכנעים .אקלקטיות זו גורמת
לצירופים לא עקביים ואף שגויים :הכורדים צורפו לדוברי ערבית; היהודים ההרריים שבקווקז
המוסלמית ,ששפתם היא ניב פרסי ,צורפו לגורג׳ים; יהודי קוצ׳ין צורפו לבני-ישראל ,השונים
מהם בלשונם ובדפוסי יהדותם31.
אריה טרטקובר (  ,) 1982-1892סוציולוג ,גרס גם הוא ,בספרו ׳שבטי ישראל׳ (א-ג,
תשכ״ה-תשכ״ט) ,כי עקב האמנציפציה גברה הזדהות היהודים עם הלאום שסביבם ,והם
אימצו את שפתו ותרבותו .לדעתו החיטוב כיום בין האשכנזים לספרדים ולמזרחים אין לו כל
יסוד גאוגרפי או תרבותי .ההבדלים במיוחד בין האשכנזים לספרדים נעלמו כמעט לגמרי:
במקצועות התעסוקה ,במעמד החברתי ,בתרבות הכללית והיהודית ובמעמד האזרחי .אלה
ואלה פזורים על פני ארצות בכל היבשות ,יידיש ולאדינו הן לשונות שחדלו להתקיים וכולם
דוברים בלשון עם הארץ .הוא תמה אפוא כי למרות ההבדלים ,קלי הערך לדעתו ,בין העדות
כיום ׳בכל זאת נשמרת החלוקה [העדתית] בעקשנות רבה ...עד כדי קיום קהילות נפרדות,
ולפעמים אף כדי אי קיום קשרי חיתון ומשפחה בין בני העדות השונות׳ .וכך ׳היום נשאר גורם
אחד בלבד הקובע את דמותם של חלקי האומה השונים והיא השפעת הסביבה׳ ,׳כבימי קדם גם
היום משמש מקום מושבם של בני האומה גורם חשוב בתהליך הדיפרנציאציה הפנימית׳.
טרטקובר הציע חיטוב לשבע חטיבות ,גאוגרפיות-פוליטיות בטיבן ,שלדבריו הן ׳התגבשות
טיפוסי יסוד חדשים תוך תהליך של קבלת לשונות הסביבה ותרבותה מבלי לוותר על הקיום
הלאומי ,לעתים אף תוך יצירת ערכי תרבות חדשה׳ .הטיפוסים הללו התגבשו בתפוצות:
(א) ארצות-הברית( ,ב) חבר העמים הבריטי( ,ג) ברית-המועצות( ,ד) הגוש הסובייטי
שמחוץ לברית-המועצות( ,ה) ארצות הדמוקרטיה במערב אירופה( ,ו) אמריקה הלטינית,
(ז) המזרח הקרוב .בחבר העמים הוא כלל את הדומיניונים לשעבר ,ביניהם הודו (פאכיסתן
כלולה גם בחטיבת המזרח) ,אירלנד ,עדן וקהילות קטנות במושבות בריטניה לשעבר באפריקה,
באסיה ובאמריקה התיכונה .לעומת זאת בברית-המועצות הוא לא כלל את הקהילות היהודיות
באסיה התיכונה(בוכארה) ובקווקז  -אלו נדונו בחטף בחטיבת המזרח הקרוב .בגוש הסובייטי
הוא כלל גם את הקהילות בקובה ובסין .בחטיבת הדמוקרטיות במערב אירופה הוא לא כלל
את יוון ,׳אשר מבחינה חברתית ותרבותית היא קרובה יותר למזרח הקרוב׳ .אלה צירופים
מתמיהים ,וכמותם מתמיה צירוף הקהילות היהודיות בגרמניה,באוסטריה ,בספרד ובפורטוגל
לחטיבה אחת ,כטיפוס לעצמו .הנימוק לכךהוא שאין מדינות אשר ׳חטאיהן זעקו עד לב השמים׳
כמדינות אלו  -גרמניה ואוסטריה בתקופת השואה ,וספרד ופורטוגל בימי האינקוויזיציה
והגירושים  -ובהן קובע שלטון הכלל ולא היחיד וזכויותיו .טיפוס המזרח הקרוב חוטב לארבע
יחידות משנה( :א) צפון אפריקה; (ב) ארצות ערב האחרות; (ג) איראן ,תורכיה ,אפגאניסתן
ויוון; (ד) שאר ארצות ונידחי ישראל ,ובהן בכריכה אחת יפן וארצות אחרות במזרח הרחוק
ובאסיה התיכונה  -שהייתה חלק מברית-המועצות  -וכן הוואי ,קונגו ,אריתראה והכיתות
היהודיות (שומרונים ,קראים ,פלשים) .מהסיווג הראשוני לשבע חטיבות משתמע שהחיטוב
31

פטאי ,עמ׳  ;78-76לשונות :שם ,עמ׳  ;133-107עדות ותפוצות :שם ,עמ׳  .426-169ספרו מעודכן בתכניו
ובנתוניו.
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הוא פוליטי־גאוגרפי ,אולם מהסיווג המשני בכל חטיבה ,מצירופי הקהילות השונות לחטיבות
וכן מהדיון בתפוצות שונות ,מתברר כי החיטוב הוא לטיפוסים שונים של קהילות .ואף זו ,לא
ברור מה הטיפוסי בחטיבות מבחינה יהודית אתנית או תרבותית ,מה גם שטרטקובר כמעט
לא דן בספרו בהיבטים תרבותיים .מה טיפוסי למשל בצירוף של יהודי בריטניה והודו ,או
צ׳כיה וקובה ,או גרמניה וספרד? חיטוב פוליטי־גאוגרפי עקיב היה משקף לפחות את המצב
הפוליטי של היהודים באזור כלשהו בתקופה מוגדרת ,אולם כיום לחלק גדול ממנו אין אפילו
משמעות פוליטית 32.כללו של דבר ,החיטוב שהציע טרטקובר אין לו יסוד במציאות החיים
אפילו של זמנו והוא רצוף צירופים תמוהים.
בסדרת ספרים על התפוצות היהודיות בעריכת יעקב צור הוצע חיטוב כפול ,לפי מוקדי
תרבות ולפי ארצות מוצא ,וההסבר לכך הוא שוב חילופי התקופות .במבוא לסדרה טען צור
כי משנות השמונים של המאה התשע עשרה החלה להתעצב גולה יהודית בעלת דיוקן חדש,
תפוצות נעקרו ממקומן ונדדו ,וכיום הוותק של קהילות מעטות בארץ מושבן מגיע למאה
שנה .בגולה הישנה התגבשו עד סוף המאה התשע עשרה ארבעה מוקדי תרבות :יהודי מזרח
אירופה ,מרכז אירופה ,ספרד ,ארצות האסלאם .המאפיין שהבדיל אותם זה מזה היה לשון
הדיבור ,לרוב לשון יהודית ,ואילו בין האשכנזים מזה ובין הספרדים ויהודי ארצות האסלאם
מזה הפריד גם שוני בנוסח התפילות ,בגוונים של מסורת ,בלחנים ובמנהגים .לעומת זאת
בתפוצה החדשה היהודי ׳רכש הרבה מתכונותיהם של בני הארץ שבקרבם הוא יושב ולא
יפלא שהמפריד בין שבטי ישראל לארצותיהם גדול לעיתים מהמשותף׳ .עם זאת ׳ממשיך
היהודי החדש במורשת עברו ,ותודעת השתייכותו קובעת במידה ניכרת את דרכי התנהגותו׳.
בהתאם למערכת החיטוב הכפולה ,ספר המבוא לסדרה דן במאפיינים הישנים ובחיטוב שלפיהם
לארבעה מוקדים כאמור ,ואילו בשני הספרים על מזרח אירופה ועל מערבה החיטוב הוא לפי
ארצות .הספר המפורט על הספרדים ועל יהודי המזרח לא יצא לאור .אך יהודי ספרד במערב,
הכלולים בשיטתו של צור במוקד התרבות הספרדי ,ספרדיותם מאופיינת בנוסח התפילות,
במבטא הספרדי של העברית ובמנהגי בית אבא; ואילו בכל השאר ,לרבות בשפת הדיבור
שלהם ,אין הם נבדלים מן האשכנזים שבארצותיהם .אכן את הספרדים בבריטניה והספרדים
בהולנד כלל צור במסגרת יהודי מדינתם33.
החיטוב הוא גאוגרפי גם בסדרת הספרים ׳קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה
והעשרים׳ בעריכת חיים סעדון .היא תכלול לרוב כרך לכל תפוצה ,עם יוצא מהכלל אחד  -כרך
ליהודי כורדיסתן ,שהם עדה הפזורה בארבע ארצות .בסדרה נכללו גם קהילות איטליה ,יוון,
בולגריה ויוגוסלוויה לשעבר ,שאינן מזרחיות אלא ספרדיות .חיבור זה הוא המקיף ,המוקפד
מבחינה מדעית ,השיטתי והמעודכן בין החיבורים הכוללים על עדות הספרדים והמזרחים34.
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טרטקובר .הציטוט הראשון :שם ,א ,עמ׳  ;14השני :שם ,עמ׳  ;23השלישי :שם ,עמ׳  ;22הרביעי :שם ,עמ׳
 ;29החמישי :שם ,ב ,עמ׳  ;7השישי :שם ,עמ׳  . 29הכרך הראשון עוסק ביהודיכ בארצות־הברית ובחבר
העמים הבריטי ,השני  -באירופה ,השלישי  -באמריקה הלטינית ובמזרח הקרוב.
צור ,דיוקנה; הציטוטים מעמ׳  .8 0 ,1 9ע ל הספרדיכ במערב אירופה :צור ,התפוצה ,עמ׳ . 108-107 , 15
סעדון .הסדרה אמורה לכלול יותר מעשרים כרכים ועד שנת תשס״ז הופיעו שישה.
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גם לשיטת החיטוב הגאוגרפי יש מסגרות חלקיות .מסגרת כזאת היא המזרח התיכון.
כך ׳המכון לחקר העדות היהודיות במזרח התיכון׳ ,ששמו הוסב ל׳מכון בן-צבי׳ ,הגדרתו
הגאוגרפית לא תאמה את מפת העדות שהמכון התכוון לעסוק בהן 35.כך גם הספר ׳היהודים
בארצות המזרח התיכון׳ מאת חיים יוסף כ הן( ת של״ג) 36.בספר אחר ,׳הספרדים ויהודי
המזרח התיכון׳(אנגלית ,) 1996 ,אסופת מאמרים בעריכת הרווי גולדברג ,נידונים במבוא
קשיי המינוח בתחום זה ,ולדבריו המזרח התיכון כולל את האזור שמהודו ואיראן עד צפון
אפריקה ,ולפעמים הוא מונח מנוגד לצפון אפריקה .מכל מקום המאמרים בספרו עוסקים
ביהודי ארצות מוסלמיות ,גאורגיה ,קרים ,המזרח הרחוק ואמריקה ,ולא כולן הן ארצות
הים התיכון37.

ה .נגד חיטוב עדות לחטיבות
יש גם עמדה שלפיה אין משמעות לחיטוב העדות ולהקבצתן לחטיבות אתניות .יותר מאחרים
שדבקו בעמדה זו השפיע חיים הלל בן-ששון (  , ) 1977-1914ודבריו הובאו לא אחת על ידי
תומכיה ומתנגדיה .הוא טען נגד המושג ׳מורשת עדות המזרח׳ ונגד חיטוב העדות ומידת
השיתוף או הבידול ביניהן .לדעתו ההנחה שיהדות המזרח הייתה מסגרת משותפת אינה
נכונה בהווה ולא בעבר ,לא באשר לרקע ולתנאים וודאי לא באשר לעצם המורשת .לדבריו
העם היהודי עומד לא ׳על שני עמודים :אשכנזי וספרדי[ ...אלא] על עמודים הרבה ,וניצבת
אחת ואחידה מתוך ריבוי זה׳ .ועוד ,׳שאחד הדברים שקבעו בציונות[ ...ולא] יחדל לקבוע,
הוא הרצון להתעלם מן הפסיפס היהודי ולראות את האומה המודרנית כבניין בנוי עדי-עד
על מסד אירופי ...שראשוני-בוניו לא ידעו שהוא פסיפס׳ .בך ששון גם שלל את ההנחה כי
חל פירוד בין החטיבות ביהדות מהמאה השש עשרה ואילך ,לדעתו הרצף קיים גם אחרי
כן .אשר למורשת העדות ,לדעתו ׳לאומה הזאת מורשת אחת אבל היא מגוונת׳ .הוא התנגד
לסיווג של חטיבות תרבות לאשכנזית ,ספרדית וכיוצא באלה ולא קיבל את צירוף המורשות
של יהדות ספרד ושל יהדות המזרח .כללו של דבר ,הוא הדגיש את יסוד האחדות של כל
חלקי האומה ואת מורשתה האחת ,ועם זאת ציין את הגיוון הפסיפסי שלה מבחינה היסטורית
ובראייה אידאולוגית ציונית ,אך גיוון זה אינו חטיבתי (אשכנזי ,ספרדי ,מזרחי) ואינו מזוהה
עם דת הארץ המארחת (כגון האסלאם) .בן-ששון התנגד לצירופים החטיבתיים ,בין היתר
משום ש׳אין אתה יכול להרכיב מרכיבים לפי סביבות ,גם מפני שדווקא בתקופה המודרנית
סביבות אלה נשתנו ,ונשתנו הרבה מאוד׳ .ואף זו ,הוא הבליט תופעות מקבילות בתפוצה

35
36
37

רובינשטיין .מפת העדות שהייתה בתכנון ראו לעיל ,מעל הערה . 22
כהן ,המזרח .הוא כלל גם את איראן ,תימן ועדן במזרח התיכון .הגדרת אזור המזרח התיכון ראו :גולדברג,
בהערה הבאה.
גולדברג ,ספרדים .חיטוב אחר של אזור הים התיכון  -שאינו זהה עם אזור המזרח התיכון  -הציע גויטיין
לתקופת הגניזה; ראו :גויטיין ,חברה (וכאוטופיה לעתיד ראו :פרנקל ,עמ׳  .) 50אך הוא לא הוצע כחיטוב
העדות היהודיות בעת החדשה.
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מזרחית כלשהי ובתפוצה אשכנזית ,כגון בקרב יהודי צפון אפריקה הקולוניאלית ויהודי
מרכז אירופה בתקופת ההשכלה ,או יהדות תימן ויהדות מזרח אירופה38.
יעקב כ״ץ (  ) 1998-1904במאמרו ׳חברה מסורתית וחברה מודרנית׳ ,שאין החיטוב העדתי
מושא דיונו ,בחן את ההבדלים בתרבות ובנוהגי חיים בין חברה מסורתית לחברה מודרנית.
לדבריו ׳במסגרת החברה המסורתית עצמה אין הבדל רב בין תימני לבין יהודי אשכנזי...
של המאה ה , 18-בשל דבר אחד יסודי המשותף לכולם ...מדובר באדם שעיקר שאיפתו הוא
צידוקו הדתי ...ואילו האדם המודרני  -עיקר שאיפתו בתחום אחר׳ .ואף זו ,׳מכמה בחינות
המשפחה היהודית של המאה ה 17-בפולין דומה למשפחה התימנית של היום ושל אתמול׳.
החברה המסורתית היהודית היא דתית ,כמשתקף בלבוש ,בלשון ,בנימוסים ועוד ,המקודשים
על פי המסורת אולם לפי תפישתנו אינם עניין לדת .כל עדה ,במזרח ובמערב ,׳קיבלה מעין
מסורת יהודית כללית שהיא משותפת ביסודה לבני ארצות שונות ...אבל לכל עדה יש גם
מסורת מקומית מיוחדת׳ .לדברי כ״ץ יש שתי גישות מסורתיות ,׳האחת מתכוונת למסורת
הגנוזה בתוך ספרים והשניה למסורת המתנחלת דרך מוסדות החברה .נדמה לי שהחברות
של יהודי ארצות המזרח שייכות לטיפוס האחרון׳39.
על כמה בחינות אלו של כ״ץ ראוי להעיר .לדבריו בחברה המסורתית אין הבדל רב בין
אשכנזים למזרחים ,אולם הוא מתעלם מניגודים חמורים בין העדות בחברה המסורתית,
לדוגמה :בהולנד אסרו הספרדים על חיתון עם האשכנזים; ב׳יישוב הישן׳ בארץ היו האשכנזים
והספרדים יריבים ,והיחסים ביניהם היו עתירי מתחים וריבות ,עד כדי כך שאשכנזים לא
קיבלו תימנים כהשלמה למניין .ואף זו ,משתמע מדבריו ,מבלי שנאמר במפורש ,זיהוי יהודי
המזרח עם חברה מסורתית .זהו אפיון מכליל מדי  -וגם עלול להתפרש כמאפיין של נחשלות -
והרי חלקים ניכרים מיהודי ארצות הבלקן ,מצרים ,בבל ,אלג׳יריה ,תוניסיה ועוד עברו תהליכי
מודרניזציה ,לפחות מהתחלת המאה העשרים .כ״ץ ראה את הניגודים בין העדות בישראל
כפרי התנגשות בין חברה מסורתית למודרנית .נראה כי זו קביעה מכלילה ,שכן התימנים היו
מסורתיים יותר מהבבלים ומהמרוקנים ,על כן ההתנגשות בין התימנים לחברה האשכנזית
הייתה צריכה להיות קשה יותר בהשוואה לשתי העדות האחרות .אולם למעשה היו פרקים
של שיתוף פעולה קרוב בין התימנים לחברה האשכנזית ,כגון במושבות בעלייה השנייה .לא
נראה לי אפוא ׳דירוג׳ כזה על פי מידת מסורתיותן של העדות.
שלמה דשן סקר את התייחסותם של שני ארגונים של יהודי דרום תוניסיה אל זהותם
העדתית בשישה אירועים בעניינים שונים .החלופות של הזדהותם  -בתור ישראלים,
מזרחיים ,תוניסאים ,דרום תוניסאים  -היו שונות במצבים שונים .דשן הסיק מכך כי ׳אין
זהות עדתית קבועה ,נוקשה ונתונה מראש׳ .אך הוא לא בדק את גבולות המצבים ההולמים
זהות עדתית זו או זו או את תוכנה וטיבה של כל זהות וזהות ,זאת לדבריו ׳מפני הטעם העקרוני
שלדעתי אין דבר זה ניתן לגילוי׳ .בהיעדר בירור כזה אפשר שהאירועים הנסקרים אינם
38
39

בךששון .הציטוט הראשון :שם ,עמ׳  ;86השני :שם ,עמ׳  ;88השלישי :שם ,עמ׳  ;92הרביעי :שם ,עמ׳ ;87
החמישי :שם ,עמ׳ .94
כ״ץ .הציטוט הראשון :שם ,עמ׳  ;27השני :שם ,עמ׳  ;30השלישי והרביעי :שם ,עמ׳ .29
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יהודי ספרדי ויהודי אשכנזי.
תצלומים מאת שלמה נרינסקי
(  ,)1960-1885ירושלים,
לפני  .1920באדיבות ביתמונה,
קיבוץ מרחביה
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מלמדים על זהות עדתית נבדלת אלא על פעילות חלקית  -תרבותית ,דתית או קהילתית,
ששותפים לה מספר אנשים ממוצא משותף  -העשויה להיות פעילות מוגבלת של אנשים
שזהותם העדתית הממשית רחבה מזו שבאה לביטוי באותה פעילות .דשן עצמו אמר זאת,
אך מסקנתו היא שחיטוב העדות אינו ניתן לקביעה או להכללה40.
עוד שני חוקרים יצאו באחרונה נגד חיטוב הספרדים והמזרחים במסגרת אחת כוללת.
ירון הראל התמקד בחיטוב בתחומי המחקר וההוראה והציע כחלופה מסגרות מצומצמות:
יהדות ספרד ,יהדות צפון אפריקה ,יהדות מזרח אסיה וכיוצא באלה .רדיקלית יותר
בהתנגדותה מינה רוזן ,שלדבריה אין מאפיין משותף לכל הלא אשכנזים אלא אחד ,שיידיש
אינה שפתם .אולם רוזן התעלמה ממאפיינים משותפים אחרים :הפסיקה הדתית ,הגיית
העברית ,כתיב האלף־בית העברי ועוד ,שפורטו לעיל ,אף שכאמור שותפות זו אינה מלאה.
עוד לטענתה ,שותפות זו נכפתה עליהם מבחוץ .אולם בניגוד לדבריה ,התלכדות הספרדים
והמזרחים במסגרת יישובית אחת בתקופה העות׳מאנית ובמסגרות פוליטיות שונות ,יישוביות
ומפלגתיות ,בתקופת המנדט ובמדינת ישראל הייתה לרוב מרצונם החופשי .שותפות זו גם
אינה פרי תקופה מאוחרת כדבריה ,התחלותיה היו במאה השש עשרה .ועוד לדבריה ,ה׳מרכז
לשילוב מורשת יהדות המזרח וספרד׳ נוסד בשנת  1978עקב המהפך הפוליטי ,אולם הוא נוסד
לפני כן ,בשנת  . 1977טענתה כי הספרדים לא ראו במזרחים ׳בשר מבשרם׳ וכך גם המזרחים
ביחסם לספרדים  -נכונה במידה מסוימת אך לא כהכללה גורפת ,ומכל מקום אין בה כדי
לסתור את השותפות הנדונה ,כשם שיש אשכנזים שאינם רואים בספרדים בשר מבשרם
ולהפך ,ואף על פי כן העם היהודי הוא מסגרת משותפת .לבסוף ,נראה לי כי יותר מכול קובעת
בנדון תודעת הזהות העצמית .רבים וטובים ,ספרדים ומזרחים ,ראו עצמם שותפים לחטיבה
אתנית אחת ,ודוגמה לכך יש בקביעתו של הרב יוסף חיים ,מגדולי הרבנים בבבל :׳אנחנו
הספרדים׳ ,המובאת במאמרה של רוזן 41.השגות אלה ,שאפשר להוסיף עליהן ,הן על הטענות
העובדתיות של רוזן ,ואינן מכוונות לשלול את העמדה המתנגדת להכללת הספרדים
והמזרחים במסגרת אתנית אחת ,כפי שאפרט בסיכום.

ו .על החיטוב במחקרים נוספים
להלן ייבדק היישום של החיטוב בכמה מחקרים אחרים על העדות ,אם הוא נהיר ,עקיב
ומסקני ,לפחות במסגרת החיבור האחד הנדון.
שמואל נח אייזנשטדט ,בכיר הסוציולוגים בארץ ,עסק ברבים מחיבוריו בספרדים
ובמזרחים .כאן יידון החיטוב בארבעה מהם .ב׳מבוא לחקר המבנה הסוציולוגי של עדות

40
41

דשן ,עדתיות .הציטוט הראשון :שם ,עמ׳  ;190השני :שם ,עמ׳ . 199
ראו :הראל; רוזן .אלה שניים מתוך אחד ע ש ר מאמרים שפורסמו ב׳פעמים׳ ,העוסקים בבעיו ת
המתקשרות לדיוננו .ראו :פעמים ( 92תשס״ג)  -מאמריהם של מרים פרנקל ,נעם סטילמן ,יעקב ברנאי,
ירון הראל; פעמים ( 93תשס״ג)  -מאמריהם של מינה רוזן ,סרג׳ו דלה פרגולה ,שיחה עם נסים יושע;
פעמים ( 95 -94תשס״ג)  -מאמריהם של ירון צור ,חיים סעדון ,זאב שביט.
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המזרח׳ (תש״ח) וב׳יהודי המזרח בי שר אל׳( אנגלי ת ) 1950 ,לא ברור אילו עדות נכללו
בין יהודי המזרח ,אף כי יש בהם הכללות מרובות עליהם 42.בספרו הראשון ע ל החברה
הישראלית ,׳החברה הישראלית :רקע ,התפתחות ובעיות׳ (תשכ״ז) ,יש פירוט של ׳יוצאי
ארצות המזרח׳ .הם כוללים אחת עשרה עדות ,אך לא את יהודי בולגריה ,יוון ,יוגוסלוויה,
היהודים ההרריים בקווקז ,הודו(קוצ׳ין ,בני-ישראל) ומצרים; גם לא את יהודי סוריה,
אם כי הוזכרו שתי קבוצות מתוכה :חלב וארם-צובא ,שלאמתו של דבר הן עדה אחת ,אך
היו גם קהילות יהודיות אחרות בסוריה; גם לא יהודי תורכיה ,אף כי הוזכרו ׳הספרדים׳
כקבוצה ,אך בתורכיה חיו גם יהודים מזרחים לא ספרדים (אורפלים ועוד) .בהמשך נאמר
כי הספרדים התגוררו בצפון אפריקה ,בתורכיה ,ביוון ובמצרים ,ולא צוינו אלה שבבולגריה
וביוגוסלוויה .הפירוט אינו מלא ,אינו לגמרי מדויק ואינו תואם את כותרתו ׳ארצות המזרח׳43.
בספרו השני בנדון ,׳החברה הישראלית בתמורותיה׳ (תשמ״ט) ,הנתונים על העלייה בשנים
 1981-1948הם לפי יבשות ,אסיה ואפריקה (  44.4אחוז) ,אירופה ואמריקה (  55.6אחוז).
נראה לי כי אם מצרפים את העולים הספרדים מהבלקן לעולים מאסיה ומאפריקה ,נמצא
כי העולים הספרדים היו לפחות מחצית מכלל העולים באותן השנים .ואף זו ,נאמר שם כי
׳המונח ׳״עדות״[ ...מציין] את יוצאי ארצות המזרח אם כי לא את יוצאי ארצות הבלקאן׳.
אולם בדונו בפרק הזה בעולים מעדות המזרח הוא עוסק גם ביהודי בולגריה וכן בעולים
׳ממוצא מזרחי או ספרדי׳ וכן במוסדות הספרדיים הוותיקים  -והרי אלו כוללים גם את
הספרדים מהבלקן44.
הסוציולוג יוחנן פרס בספרו ׳יחסי עדות בישראל׳ (תשל״ו) נקט חלוקה לשתי חטיבות:
אשכנזים ועדות המזרח (וערבים כחטיבה שלישית) .פירוט החטיבות הוא גאוגרפי :האשכנזים,
הם ילידי אירופה ואמריקה ,חוטבו לשלוש קבוצות ,אחת מהן של ילידי בולגריה ויוון ,שהם
כידוע ספרדים .במזרחים הוא כלל ילידי תשע ארצות ,אך חסרים ילידי אסיה התיכונה,
אפגאניסתן ,קווקז (היהודים ההרריים) ,סוריה והודו .הדיון המפורט הוא בשתי עדות בלבד,
יוצאי מרוקו ותימן .המונחים בספר לקוחים משיטות חיטוב שונות (חיטוב על פי מאפייני
התרבות היהודית וחיטוב גאוגרפי) והרבה חסר בפירוט העדות45.
הסוציולוג סמי סמוחה בספרו ׳ישראל :פלורליזם ומחלוקת׳(באנגלית ) 1978 ,הציע
חיטוב לשלוש חטיבות :מזרחים (יוצאי המזרח הקרוב וצפון אפריקה) ,ספרדים ,אשכנזים
(יוצאי אירופה ואמריקה) .הספרדים הם קבוצת ביניים בין המזרחים לאשכנזים ועם זאת כבני
אזור הים התיכון הם חלק מהמזרחים .החיטוב הוא גאוגרפי ביסודו ,אך לא מסקני ,שכן חלק

42
43
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אייזנשטדט ,המזרח; אייזנשטדט ,עדות.
אייזנשטדט ,החברה; פירוט העדות :שם ,עמ׳ .44-43
אייזנשטדט ,תמורות .על קליטת העלייה ,יהודי המזרח והבעיה העדתית :שם ,עמ׳  ;342-316הציטוט:
שם ,עמ׳  ;328הנתונים על עלייה :שם ,עמ׳ .338
פרס ,עמ׳ ( 56-42גם חיטוב האשכנזים שם בעייתי); וראו לעיל ,הערה . 10
סמוחה ,עמ׳ .61-3
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מהספרדים חיו בארצות אירופה46.
תחום אחר ,הדמוגרפיה ,נצרך ביותר לחיטוב .מפקדי האוכלוסין שנערכו בארץ
בסוף התקופה העות׳מאנית ובתקופת המנדט היו לפי חיטוב לעדות (חיטוב לפי מאפייני
התרבות היהודית) .ואילו במדינת ישראל המפקדים והנתונים שבפרסומי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה(למ״ס) הם על פי יבשות וארצות(השיטה הגאוגרפית) .שני דמוגרפים ,עוזיאל
שמלץ וסרג׳ו דלה פרגולה ,דנו באי התאמה זו בין נתוני הלמ״ס ובין החיטוב הנהוג של העדות
והציעו בנפרד כיצד להתגבר על כך47.
החיטוב לעדות הוא היבט חשוב בכמה תחומים ,כגון ביבליוגרפיה הממוינת לפי עדות
(דוגמה לכך היא הספר ׳יהודי אסיה ואפריקה במזרח התיכון׳) 48.לא אחת החיטוב בספרים
אלה מעורר תמיהה.

סיכום
חיטוב העדות ,במיוחד של הספרדים והמזרחים ,הוא בעיה סמנטית ,תוכנית ולאחרונה גם
אידאולוגית־פוליטית .בעיה זו נבדקה במאמר על ידי דיון בכתבים העוסקים בחיטוב של עדות
אלו ,ונמצא כי יש בהם פרדיגמות ותכנים שעבר זמנם ,רובם הגדול אינם מסקניים ,אין תואם בין
הכללותיהם ובין הפירוט שבהם ,ובחלק מהם אין תואם בין ההכללות לעובדות .נסקרו גם כמה
מחקרים ונמצא שחסר בהם פירוט ולא תמיד ברור על מי חלות הכללותיהם ,או שהחיטוב בהם
לקוי ועשוי להטעות .בחלק מחיבורים אלה יש תפישות עדתניות(אתנוצנטריות) ,מהותניות
ואוריינטליסטיות ,והן עניין לדיון נרחב .בחיבורים שנסקרו העמדה הרווחת היא שהמשותף
בין עדות ישראל רב מהמפריד.
במאמר נדונו בעיקר חיבורים העוסקים בכלל העדות או בכל עדות הספרדים והמזרחים.
לא נדונו בו מקורות חשובים לחיטוב ,כגון התקופונים ׳ירושלים׳ ו׳לוח ארץ־ישראל׳ ,שערך
אברהם משה לונץ .לא צוינו חוקרים ומקורות שלדידם העם היהודי כולל את האשכנזים
בלבד ,ואילו הספרדים והמזרחים אינם נחשבים חלק ממנו 49.לא נדונו חיבורים מאת מחברים
פוסט־ציונים או אנטי־ציונים ,כי הם אינם מבוססים על חקר החיטוב של העדות .אמנם כמה
מהם עסקו בבעיית הזהות המזרחית ,בדרך כלל ברוח האוריינטליזם בנוסח אדוארד סעיד,
אך התובנות בדבריהם יסודן לרוב באידאולוגיה ולא בעובדות לאשורן 50.יצוין כי השימוש

47
48
49

50

ראו כל פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שמלץ ,בעיות; וגם שמלץ ,העלייה; דלה פרגולה.
כהן ויהודה .ראו גם :שילוח ,כהן ובן־עמי ,והבעייתיות שבנתונים המובאים שם.
ראו לדוגמה :לשצינסקי .לדבריו ׳עד לפני מאה שנה בקירוב היתה יהדות אירופה שם נרדף ליהדות
העולם .אמנם ...כ־  15אחוז מכלל העם היהודי ישבו בימים ההם באסיה ובאפריקה ...שניתקו זה כבר
ממקור היצירה העיקרי של כלל ישראל ...שבמשך דורות רבים לא תרמו כמעט ולא כלום לאוצר היצירה
הכללי של עמנו׳(לשצ׳ינסקי ,עמ׳  .) 28בעל הדברים היה חוקר נחשב ביותר ,אך ההכללות שבדבריו אינן
מבוססות על המציאות ההיסטורית ועמדתו היא אוריינטליסטית.
כך הוא לדוגמה הספר על היהודיכדהערביכ מאת יהודה שנהב .שנהב .חיבור יסוד לעמדה זו ראו :סעיד.
ביקורת עליה ראו לדוגמה :צור ,עדתית ,עמ׳  ;40-37ברנאי ,עמ׳  111-109ועוד הרבה.
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במונח יהודי-ערבי היה נדיר מאוד בעבר ,אפילו בקרב יהודים שצידדו בקרבה אל הערבים,
ורק באחרונה אימצוהו מסתייגים מהציונות ,ביותר המצדדים בהתחברות יהודי המזרח
והפלסטינים נגד ׳מדכאיהם׳ הציונים .ואף זו ,את ההתנגדות לחיטוב כלל הספרדים והמזרחים
במסגרת אחת אי אפשר לבסס על המציאות בעבר ,שכן התקיימה בעליל מסגרת יישובית אחת
משותפת לכל העדות הללו במשך תקופה ארוכה והיא לא נכפתה עליהן מבחוץ .עוד ראוי
לשוב ולציין כי בין כל המצדדים בחיטוב על פי גזע שנסקרו אין אף גזען אחד.
לסיום ,החיטוב לעדות היה ועודו דינמי .השתנו לא רק מפת העדות אלא גם המינוח.
כך העולים מרוסיה בדורות קודמים כונו אשכנזים ,ואילו בדור האחרון הם מעין עדה
לעצמה  -רוסים ,וספק אם הם מכונים עדה .היום הזהות העצמית והכינויים לקבוצות מוצא
מתקשרים למונחים כמו מרחב תרבות .אין להסיק מכך שדיון בחיטוב העדות עבר זמנו,
שכן הדיון במאמר מכוון לאימוץ מינוח לכיד ,לא אקלקטי ,בכתיבה על עדות .אולי הוא גם
יסייע לגיבוש מינוח מוסכם ויתרום לשיח הציבורי בנדון על ידי עצם בירור העובדות ואופני
ההתייחסות בעבר לחיטוב העדות.
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