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ביחס ליהודי  ת ישראלמשלשל מהעלייה מדיניות תופעת הנשירה ו

 בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים ברית המועצות
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 תקציר

 ת המועצותהמאמר יעסוק ביחסה  ובמדיניותה של ממשלת ישראל לתופעת הנשירה של יהודי ברי

עת הנשירה לבשה צורות רבות. שהתרחשה בשנות השבעים ובשנות השמונים. המערכה נגד תופ

ממשלת ישראל לא יכלה להתעלם מהשפעתה של תופעה זו על יעדי ההגירה היהודית בעולם 

לצמצם את ממדיה  הצליחההיהודי. במשך השנים הלכה תופעה זו וגדלה וממשלת ישראל לא 

אשרות  באמצעות ת המועצותולשלוט על הכוונת ההגירה לישראל, על אף שיהודים אלה יצאו מברי

יציאה לישראל, והיגרו למדינות במערב. לתנועה הציונית ולמדינת ישראל היה אינטרס מובהק 

להגביר את קצב העלייה, אך הן היו מודעות לכך שלא כל היהודים רוצים לעלות לישראל אלא 

להגר מתפוצה לתפוצה. מציאות זו הכתיבה את התנהלות הוויתור של ממשלת ישראל בשנות 

כאשר נוצרה ההזדמנות להביא מאות  ,ולם בסוף שנות השמונים ותחילת שנות התשעיםהשבעים. א

לישראל, הדבר נעשה באופן רציונלי במטרה לחזק את קיומה של  ת המועצותאלפי יהודי מברי

מדינת ישראל על חשבון חופש ההגירה של היהודים. המערכה נגד תופעת הנשירה ביטאה את 

רצון להביא את כל יהודי הההגירה של ממשלת ישראל. מצד אחד הדילמות הקיימות במדיניות 

העולם ולהפוך את מדינת ישראל למדינת כל יהודיה, ומן הצד האחר קיימת בעם היהודי הנטייה 

 להמשך הקיום היהודי בתפוצות, והיא משפיעה על קצב וכיווני ההגירה בעולם היהודי.

 ליברליזם-נאו ,וץ, ראליזם מדינינשירה, מדיניות ח הגירה, עלייה, :מילות מפתח
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 מבוא

מטרת מאמר זה היא לבחון את השפעת העלייה מברית המועצות כמרכיב במדיניות החוץ של מדינת 

-ןמשפיעה על מדיניות הממשלה בזירה הבי ,כמרכיב דמוגרפי ,נסה לבחון כיצד העלייהאישראל. 

לאומי ובמיוחד את יחסה -ןבחן את מדיניות העלייה של ממשלת ישראל בהקשר הביאמית. לאו

ית המועצות, ארצות לתופעת הנשירה, תופעה שהשפיעה על יחסיה של מדינת ישראל עם בר

 והארגונים היהודיים בעולם.הברית 

תופעת ההגירה מושפעת  .שמה לה למטרה לקבץ את הפזורה היהודית למדינת ישרא

, יניותן של המדינות הריבוניות, אך ביסודה היא נובעת ממניעים אישיים הומניטרייםממד

וערכיים של המהגר. לאורך ההיסטוריה היהודית המודרנית עוררה מדיניות  אינסטרומנטליים

ההגירה וקיבוץ הגלויות של התנועה הציונית וממשלת ישראל במדינת ישראל מחלוקת בקרב העם 

עמדה מדינת ישראל בפני דילמה כיצד להתמודד  ,תפתחה תופעת הנשירההיהודי. לכן כאשר ה

לאומית, סוגיה לאומית ופוליטית כשלעצמה. כלומר, האם לחייב את -עמה בזירה היהודית והבין

בכך לממש את האינטרס לא להגר למדינות אחרות, ולעלות לישראל ו ברית המועצותיהודי 

ובכך להגשים יעדים הומניטריים  נשור למדינות אחרות,לאו שמא לסייע ליהודים אלה  ,המדינתי

  יהודיים.-כלל

פועלת לרווחתם של היהודים  ,מדינת העם היהודיהיא  תה שישראלס, בתפיישראלממשלת   

 ; רובינשטיין,, תשס"גיעקובסון ורובינשטיין) בהתאם לחוק השבות בעולם ולהעלאתם לישראל

 ,בשנות השבעים מהגרים יהודים של עשרות אלפי םיאתיצ .(129-127: 1997 ; דרור,196 :1977

השפיעה לישראל  עשריםשל המאה ה ומאות אלפים בסוף שנות השמונים ובמהלך שנות התשעים

שמיר, ) ןתיכוההמזרח  תשל מדינת ישראל בזיר גידול האוכלוסייה ועל חיזוקהעל  הותיבאופן מ

 במדיניות זו (.37-35 :2006ארבל,  ;212-208 :2008הורוביץ,  ;149 :2008מרידור,  ;251-250 :1994

לאומית על -הרצון לפעול בזירה הבין הוא הראשון :ביניהם מתח מתמיד נוצרקיימים שני יסודות ש

הדמוגרפי של  היבטהמשמעות היא שהעלאת יהודים תורמת לשינוי חיובי ב .יסודות הראליזם המדיני

ית והן בזירה הן מבחינה פנימשל ישראל לכלית צמתה החברתית והכומגביר את ע, המדינת ישראל

שהעם כך מושפעת מאשר מדיניות החוץ הישראלית  הוא לאומית המזרח תיכונית. היסוד השני-הבין

מדיניות  ,מעבר לגבולותיה הטריטוריאליים של מדינת ישראלחי במקומות שונים בעולם, היהודי 

מדינת  ,מדיניות זות סתפיבמסגרת  .(2010)סנדלר,  יהודי-על הממד הכלל גםשמה דגש אשר 

 לקהילות יהודיות בעולםרוחני ופיזי  היא מסייעת באופן כלומר ,ישראל פועלת בתחום ההומניטרי

 .Vital, 1990); 63-29: 1976 ליבמן,)

 כיעד סופי ומשם לישראל כתחנת ביניים המערבמדינות לת המועצות ברייציאת יהודי 

בשנות השבעים ועד סוף שנות  ת המועצותבריחוד משפחות. יהודי אישל קרון יעההייתה על בסיס 

שלהם יציאה הבקשות את  היו מפניםאחר שנותקו היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, ל השמונים,

היו בקשות לאיחוד משפחות ה .דרך שגרירות הולנד במוסקבה למשרד הפנים הסובייטילישראל 

הייתה מעבירה אותן . זו זרה לשגרירות הולנד במוסקבהונשלחות ח ות לישראל למילוי ואישורמועבר

 ,Harris & Geller) לאישור משרד הפנים הסובייטי שהיה מאשר או דוחה את מתן אישורי היציאה

1986: 8-9; Buwalda, 1997: 47-56 ). לא כל מקבלי אשרות העלייה בסוף שנות השבעים ולםא 
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 ,צות הבריתבווינה ומשם היגרו לארלהישאר שראל ליכם בדר העדיפורובם אכן עלו אליה. לישראל 

ניהלו את המערכה למען יהודי , אשר ישראלבהחוץ  מדיניות עצבימ .גרמניה ולאוסטרליהל ,קנדהל

אם ה .מעצבי המדיניות דילמה קשהבפני הציבה ש ועם תופעה ז להתמודד , התקשות המועצותברי

על מנת  לאומית-מדינתיים בזירה הבין כון אינטרסיםלהמשיך לפעול במלוא התעוזה ואף בסי

ולאפשר להם להגר למדינות אחרות, או לפעול  הלצאת מתחומי ת המועצותברילאפשר ליהודי 

להגיע בפועל שראל, יאשרת יציאה לקיבלו אשר אלה  לאלץ אתכדי במלוא המרץ והנחישות 

 ר בדרך. ונשללישראל ולא 

מדינת הושפעה מדיניות ההגירה של צד באיזו מידה וכי ,מכאן עולה שאלת המחקר: האם

או שמא הושפעה ממניעים  ,משיקולים ראליסטיים מדינתיים ת המועצותבריישראל ביחס ליהודי 

ינה פיזית ורוחנית תוך שיתוף פעולה עם חהדאגה להמשך הקיום היהודי מב ,יהודיים-וגורמים כלל

של האינטרסים המדינתיים של בקיומם הנשירה  תתופעפגעה באיזו מידה  .הקהילות היהודיות

  .יהודיים במדיניות החוץ הישראלית-או שמא תופעה זו הייתה ביטוי למימוש היעדים הכלל ,ישראל

במספר היבטים. היא מצאה את ביטוייה בכתביהם של אנשי כאן תופעת הנשירה נדונה 

 ((Dominitz, 1997 יהודה דומיניץ (,1995ציבור שלקחו חלק בתחום פעילות זה, כמו נחמיה לבנון )

ידי חוקרים שבחנו את -(. מבחינה מחקרית היסטורית נבחנה תופעה זו על2011ויעקב קדמי )

 אלעזר,) ת המועצותובבריצות הברית השפעתה על מדינת ישראל ועל הקהילות היהודיות באר

1978 ; .(Golden, 2012: 382-404; Elazar, 1995: 234-276; Windmueller, 1999 הסוציולוגי הניתוח

ידי אליעזר לשם וחוקרים נוספים -המשמעותי ביחס לזהותו של הנושר נעשה בשנות השמונים על

בחנה את הקשר בין תופעה זו לבין מימוש צרכים נוספת תרומה  (.1980רוזנבאום וכהנוב,  ,)לשם

 (.2008, יונה)פוליטיים במערכת הפוליטית הישראלית 

ככל ( 1: )העיקריות יוטענותאת ציג בשלב זה א ,מחקרהעם סוגיות  היטבמנת להתמודד על 

יהודית. -מדיניות חוץ כלליישומה של גברה הנטייה ל , כךשתופעת הנשירה הייתה מינורית

התייחסה לתופעת הנשירה באופן שלילי  ,בהסכמה שבשתיקה ,המשמעות היא שממשלת ישראל

דים גדולים ולא היוותה סיכון ואיום על תופעה זו לא הייתה בממהיות ואך  ,מבחינה ערכית ומוסרית

-; ומההיא אפשרה את המשך קיו ,מבחינה ביטחונית וכלכלית האינטרס הלאומי הקיומי של ישראל

כאשר ממשלת  יה למדיניות חוץ ראליסטית.יגברה הנט , כךככל שתופעת הנשירה הלכה וגדלה( 2)

הנשירה היקף היא חששה שגם ת, ת המועצוברימאות אלפי יהודים ייצאו משערי שיערה שישראל 

היא פעלה . לשם כך ת המועצותברימ יעלוזרם היהודים שבהמשך שהיה עלול לפגוע  ה, מגדלי

 רצות הבריתתוך שיתוף פעולה עם א, לצמצום התופעה והשפעותיה השליליותלאומית -בזירה הבין

  .םיוהארגונים היהודי

ראיונות באוטוביוגרפיות, ב ,כיוניםשימוש בחומרים ראשוניים שמקורם באר נעשה במאמר

עשה שימוש במקורות משניים, נובפרוטוקולים של ועדת העלייה והקליטה של הכנסת. כמו כן 

בהתאם למסגרת שהוגדרה בטענות המחקר  מאמרים, ספרים וקטעי עיתונות. איסוף החומר נעשה

תוקפן של  בחון אתלמטרת סקירת המסמכים והחומרים ממקורות משניים היא  והרקע התאורטי.

/רוסיה, ת המועצות. לכן הושם דגש על הקשר שבין סוגיית ההגירה של יהודי בריאלהטענות 
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שמצאה את ביטוייה בעלייה ובנשירה למדינות במערב, לבין התפוקות של מדיניות החוץ הישראלית 

  יהודי.-הישראליבהקשר 

של הנשירה במדיניות החוץ  הגורמים שאפשרו את קיומה נובחיישל המאמר הראשון  ובחלק

מידת השפעתם של תיבחן בחלק השני  בתקופה הראשונה שהוגדרה כתקופת הוויתור. הישראלית

יהודיים שפעלו להביא להפסקת הנשירה ולהעלאת היהודים ישירות -הגורמים המדינתיים והכלל

את  תקופה שהוגדרה כתקופת ההזדמנות שנפלה בחלקה של מדינת ישראל לשנות, בלישראל

לבחון את המחקר היא  מטרתכן -כמוהכמותי והאיכותי שלה במזרח התיכון.  הממד הדמוגרפי

לקחו חלק צות הברית השפעתה של מדינת ישראל בתחום פעילות שבו הארגונים היהודיים באר

, ((Lazin, 2005  (Hebrew Immigrant Aid Society)היא"ס, למשל ארגון בהיווצרות תופעת הנשירה

ארגון , צות הבריתלקבל רישיונות כניסה לארבכך מטרתו הייתה לסייע ליהודים שרוצים ארגון ש

י שמטרתו לסייע נ, ארגון צדקה אמריק( (American Jewish Joint Distribution Committeeהג'וינט

 - CJF) ארצות הבריתב –וכן מועצת הפדרציות היהודיות  ,ליהודים בעולם מבחינה חומרית ורוחנית

Council of Jewish Federations and Welfare Funds), י שנמצא בפריסה ברחבי נאמריק-ארגון יהודי

זה ראה  ינאמריק-ארגון יהודי. בפרטבה בכלל ובמדינות החשובות והמשמעותיות צות הברית אר

אינטרס חיוני להמשך הקיום היהודי הן מבחינת  צות הבריתלאר ת המועצותבהגירת יהודי ברי

 .(Elazar, 1995) מסיבות כלכליות ואידיאולוגיות צות הבריתוהן מבחינת יהודי ארהנושרים 

 מסגרת תאורטית

יבחנו יתופעת הנשירה על מדיניות החוץ הישראלית ו ת המועצותבריה של העלייה מהשפעת

יעזר בגישת אלשם כך  לאומיים.-יפלינה של היחסים הביןציסמהד בעבודה זו באמצעות כלי הניתוח

ואילו את בחינת השפעת הממד  ,ם המדיני לבחינת מדיניות החוץ הישראלית בממד המדינתיהראליז

לאומיים -לבחון את היחסים הביןמאפשרת הליברלית -בחן באמצעות הגישה הנאואהכלל יהודי 

  תחומי פעילות פוליטית שאינם מדינתיים אלא חברתיים ותרבותיים.ב

 לאומית-ן המרכזי והדומיננטי בזירה הביןחקהמדינה היא הש, פי הראליזם המדיני-לע

מרכזיות המדינה של שמעות מה .Kratochwill, 2011;(Smith, 1986 ; 63-38: 1968 או,ט)מורגנ

על על התהליכים, השפעה דומיננטית כגורם פוליטי  שיש למדינההיא  לאומית-במערכת הבין

בקביעת יעדיה הלאומיים ההיגיון המדיני מנחה את המדינה  .ההחלטות קבלתעל המוסדות ו

רם הגו יאהמדינה ה .(Hosbon, 2000: 64-106) לאומית-ןמדינתיים בזירה הבי-המדינתיים והלא

ידי שימוש -לאומית הנאבקת על קיומה והישרדותה העצמאית על-המרכזי והדומיננטי במערכת הבין

ה להגביר את . לשם כך עליהעומדים לרשותה הפוליטיים והצבאיים ,בכל האמצעים הכלכליים

בממד הכמותי  יצמתה במערכת, ואחד הכלים לכך הוא מרכיב השינוי החיובי במאזן הדמוגרפוע

 .(Cohen, 2009; Viotti & Kauppi, 1993: 44-45; Knorr, 1970: 65-66; 2013שפייזמן, ) ובממד האיכותי

 פי עיקרון זה-ית. עללאומ-ןמרכזיות המדינה בזירה הבישל עיקרון הזוהי מדיניות חוץ המושתתת על 

ת המועצות יהודי ברילהגיע למקסימום רווחים מדינתיים ומינימום עלויות. בהקשר ל שואפתהמדינה 

לאומית המזרח תיכונית. -ןצמתה המדינתיים בזירה הביויעדיה ועאת למקסם  ממשלת ישראל פעלה

 אתה בעלייתישראל ר ממשלתשינוי בממד הדמוגרפי.  צמה של מדינה הואומרכיבי העמאחד 
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מבוסס על יסודות של הבעולם מרכיב משמעותי מבחינה מדינתית.  ת המועצותבריהיהודים מ

 על מדיניות חוץ.משמעותית להגירה יש השפעה  ,ישויות אחרותבין קונפליקט מתמשך בין מדינות ו

 השבסיס תהלאומיה סמהתפי יםהנשירה נגזרהעלייה ו תייעדיה הלאומיים של ישראל בסוגי

מאבק הישרדות לאומי והמשך הקיום היהודי הן מבחינה פוליטית והן מבחינה לאומית במדינת  הוא

: תשנ"ח; גלבר, 60-26 :2013; פיקאר, , תשמ"זתשמ"ב ,1998ליסק,  ;44-36 :א1994)הכהן,  ישראל

פעלה למען יהדות  ,כמדינתו של העם היהודית ישראל סמתוך תפי ,ישראלממשלת  .(280-274

הייתה השפעה על  ערבי-להמשך הסכסוך הישראליגם  אך .שהייתה שרויה במצוקה ותת המועצברי

צורך לפעול בתחום ה .לישראל הולהעלאת יהודי ת המועצותבריהמערכה לפתיחת שערי היציאה מ

הכהן, ) ידי הגברת זרם העלייה-ה הלאומית של ישראל עלתצמועמטרתו הייתה גם לחזק את זה 

 ,לישראל בתחילת שנות השבעיםמברית המועצות שר החלה העלייה כא .(38-15 :1998ב, 1994

הקומוניסטי שהמשטר  משוםעלות לישראל לו השרצו לצאת מתחומי םהמגמה הייתה לסייע ליהודי

האינטרס הלאומי של  .את יציאתםומנע אלה  יהודיםהגביל מאוד את אופציות המימוש הלאומי של 

, והן צמתה הדמוגרפית והפוליטית של ישראלוהגברת ע ,מיעדים מדינתייםהן מורכב היה  ישראל

  .ת המועצותבריב םיהודיים, כלומר סיוע ליהודי-מיעדים כלל

, אך אין לאומית-ןגישת הראליזם המדיני תורמת לניתוח התנהלותה של המדינה בזירה הבי

נתית למען כגון פעילות לאומית ומדי ,ניתוח תופעות שאינן מדינתיותללהסבר ו היא נותנת כלים

, וכן אין התייחסות לנושאים חברתיים במדינות אחרות ותנמצאוהשייכות לבני הלאום הקהילות 

הגישה  באמצעותלעומת זאת,  .והומניטריים, כפי שהם באים לידי ביטוי בהתפתחות תופעת הנשירה

רה באיזו מידה פעלה ממשלת ישראל נגד תופעת הנשיכיצד ולבחון  ניתן לנסותליברלית -הנאו

 מדיניות החוץ הישראלית. ם שליעדיהשהיוותה מכשול במימוש 

 למדינה הריבוניתכי טוענת  Keohane & Nye, 1977; Rosenau, 1980)) ליברלית-הגישה הנאו

על  דגשאך יש לשים  ,לאומית-ים ומהותם של התהליכים בזירה הביןיש השפעה דומיננטית על אופי

ם יוהבתחומי הפעולה שעל סדר שולית אינה  ןהשפעת ממשלתיות, אשר-של ישויות לא ןתרומת

 לאומית-ממשלתיים פועלים בזירה הבין-ים לאארגונ (Viotti & Kauppi, 1993: 90-95). מוסדי-הפוליטי

 לאומית-להשפיע על המציאות הבין ביכולתםובדרך זו , ים בתחומי הפעילות הייחודיים להםומשפיע

  .(1978, נאייו קוהיין)

הוא  . המוקדבאופן רחב יותר לאומית-ןעל התהליכים בזירה הבי להביטשרת מאפ נוגישת

של גם בתחום אלא  ,צבאיים וביטחוניים פוליטיים, נושאיםשל תחום רק ב מצוי אינו ממדי. הוא-רב

מדינתית אלא -מערכת היחסים אינה בין. (Keohane & Nye, 1977: 25) נושאים חברתיים וכלכליים

לאומית. פעילותם של -בזירה הבין יםפועלה יםממשלתי-שחקנים לאשויות וי מושפעת מקיומם של

 Keohane & Nye, 1977: 65; Viotti) לאום מדינות וממשלות החוצהבפעילות  שחקנים אלה מאופיינת

(& Kauppi, 1993: 11-13 .השפעתם של  .הגבולות הריבוניים והפוליטיים אינם מכשול עבורם

 ,הנושאי שעל סדר יומם החברתילהקשר לידי ביטוי בהתאם  ממשלתיים באה-הלא שחקניםה

 גישה מחקרית זו מסייעת .( (Mansbach, Ferguson & Lampart, 1989: 37-39הכלכלי או ההומניטרי

מידת השפעתה של תופעת הנשירה כנושא הומניטרי על של ישראל ואת  עלייהמדיניות הלבחון את 

 . מדינתית-ת והביןלאומי-ןזירה הביבמדיניותה של ישראל 
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 ויתור ותקופת ה :שירה בשנות השבעיםהנ

-ממלכתית של בן-בגישה המדינית המקור להגירה ועלייה  קשריסודות מדיניות החוץ הישראלית ב

 .(1988 פינקוס,; 191-149: 1990 )גוברין, גוריון עוד מתקופת הישוב ושנותיה הראשונות של המדינה

 ;1978  ,)נמיר להעלותם לישראלו השרויים במצוקההתפוצות  ודיפי מדיניות זו יש לסייע ליה-על

Ro'i, 1997: 125-138 .) ופעלה סטיאקטיבי-דגלה בקו מדיני ציוני ממשלת ישראלבשנות השבעים 

 .(1978, אלעזר)לנשור בדרך  תוך שאיפה למנוע מהם ת המועצותברילהעלאת יהודי 

מדיניות הסובייטית התמורות שחלו ב בעקעברה שינוי  של מדינת ישראל עלייהמדיניות ה

 םיהודייציאת סגרה את שעריה ומנעה  ברית המועצותעד לתקופה זו  .בסוף שנות השישים והשבעים

מנעה מלפעול בתחום העלייה באופן רשמי ופומבי בהתאם להבנות של נמתחומיה. מדינת ישראל 

; 73-59 :1990גוברין, ) י המדינותעד לניתוק היחסים הדיפלומטיים בין שת 1953הסכם סופיה משנת 

 פשרה ופתיחות יתר במערכת הגלובלית של נקטו במדיניות הסובייטיםבתקופה זו  .(שטיין, תשכ"ד

תהליך  (.Litwak, 1984) ארצות הבריתין בל נםהיחסים הבילטרליים בימערכת את שפר ל תוך נכונות

 :1988, )ז"ק ועידת השלום שקנט,ט ברוח ועידת נעשה גושית-הפתיחות ומדיניות ההפשרה הבין

 בריתעד להצהרתו של קוסיגין, ראש ממשלת  תהליך הפתיחות התעצם 1966מינואר  .(313-310

שאר הנגעים החברתיים, כגון להאנטישמיות  ביןהשווה  , שבה1966בדצמבר  3-, מההמועצות

ת כפרטים להתאחד יש זכו ברית המועצותלאומנות ושוביניזם, ובאותה הזדמנות הצהיר שלתושבי 

 ;203: 37, תעודה מס' 1990 ,מורוזובחנין ו) ברית המועצותגם מחוץ לגבולות  יהםמשפחותבני עם 

Drachman, 1992: 127-128). פי-עלוזאת  לפתיחות זו היו תוצאות מעשיות לאורך שנות השבעים 

 4,498הוענקו  1967-1965בשנים  .ועלו לישראל ברית המועצותמספר היהודים שיצאו את תחומי 

-)גור עשרה שנה מאז הקמת המדינה-תנו במשך שבעיהאשרות שנ מסך כל לוה, כפיאשרות עלי

 ברית המועצותבצידה התפתחה תופעת הנשירה של יהודים שיצאו מ ,עם זאת .(185 :2003גורביץ, 

 מדינות המערב.לבאמצעות אשרת עלייה ישראלית והיגרו 

כאשר אחד מעשירי הקהילה היהודית  ,שבעיםתופעת הנשירה החלה בראשית שנות ה

ארצות ינה לוובלו אשרות יציאה לישראל ימשיכו מיביקש שקרובי משפחתו שק ארצות הבריתב

 נשירתם של יהודים אלה ואחרים נעשתה באופן מכוון .(140 :2011קדמי, ) ולא יעלו לישראל הברית

-אינטרס היהודיבדינתי השתלב האינטרס המכך מצד ממשלת ישראל והסוכנות היהודית משום ש

המטרה הייתה לאפשר ליחידים להתאחד עם בני משפחותיהם אשר יצאו קודם לכן  .הומניטרי

 למדינות אחרות. ההיענות לדרישותיהם של יהודים אלה נבעה מרצון להגשים ברית המועצותמ

ארצות כמו  ,מתחרות לישראל אינטרס הומניטרי מוגבל מאוד ביחס להגירתם של יהודים למדינות

לא הייתה התנגדות מצד מעצבי מדיניות החוץ זו גרמניה, קנדה ואוסטרליה. לתופעה  ,הברית

  לא ראו בה פגיעה באינטרס המדינתי.הם משום שממדיה היו מצומצמים, ולכן הישראלית 

לא נתקבלה נושא קבלת ההחלטה בלכן יהודים אלה הייתה אירוע מקומי.  שלנשירתם 

 ;440 :1995)לבנון,  של משרד הקליטה והסוכנות היהודית לא בדרג המקצועיא פוליטיבדרג ה

 םממדיהאירוע זה על  ו שלעתפה בחשבון השהובאמשום שלא וזאת  ,(15.1.1987, 28 פרוטוקול מס'

שייקה דן, שליח נתיב לאירופה, ויהודה דומיניץ,  ידי-עלהחלטה זו התקבלה הנשירה. העתידיים של 

היו בטוחים שמדובר . הם על סמך ניסיונם מן העבר ייה של הסוכנות היהודיתסמנכ"ל מחלקת העל
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-מספר הנושרים לעלה  1972אולם כבר בשנת  . (Dominitz, 1997)יהודיםרק במספר מצומצם של 

 :Hias Annual Report, 1996 ;44ה8)ארכיון הכנסת, תיק מס'  באופן מואץמספרם גדל  1973-וב 251

 את קילהפס מדינת ישראליכלה לא  ,מסיבות כלכליות לנשור מבקשיםר הגבר מספכי  אף (.14

לא פעלה למניעת הגירתם היהודים שהיו מעבר למסך הברזל ואת ל ידאגה להצ . היאהתופעה

 מספר הנושרים .יהודיים-המטרה המדינית הייתה לממש יעדים הומניטריים כלל צה.ומתפוצה לתפ

 .1מופיע בלוח  יהודים(-)יהודים ובני משפחותיהם הלא ברית המועצותהמהגרים מך כל מתוך ס

  של יהודים ובני משפחותיהם ברית המועצותהגירה מ. 1לוח 

 שנה מה"בריסה"כ יוצאים מ עולים לישראל נושרים אחוז נושרים
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 .(112: גורביץ, תשנ"ו-גור מעובד מתוך)

 ברית המועצותמהעלייה בתחום לים יביקורת בקרב הפע התנהלות זו כבר מראשיתה גררה

חברת הכנסת גאולה כהן הטיחה ביקורת קשה נגד הקשר שהיה קיים בווינה  למשל,כך לישראל. 

קשר  ,(19 :13.10.1980 הכנסת, דברי) נטיבין אנשי הסוכנות היהודית לבין אנשי ארגוני היא"ס ו'הג'ו

 .שלא מנע את התופעה אלא אפשר את התפתחותה

ועדה )ועדת העלייה והקליטה של הכנסת( הוא כי עלינו לעשות את והרושם של חברי ה

יה, הרמייה שמתרחשת בווינה ולא במקרה השתמשתי בכל ילהפסיק את השערור לוהכ

ומרת אני כציונית, כאדם, חשה כי המושגים האלה. אם מותר לי להגיד דבר מה אישי א

ר עברנו את הקו האדום ועלינו להפסיק אם לא אתמול אז מחר את הקשר הזה. בעב

שיקרתי בשביל הציונות וכל הציונות שיקרה בשביל הציונות, זייפנו מסמכים, היינו מוכנים 

ם לכל אולם יש גבול לשקרים ובשקר מסוג זה אין טע [...] לדבר עם השטן בשביל הציונות

, 69פרוטוקול מס' ) .ציוניזציה של מדינת ישראל-כאן התאבדות של הציונות דה [...] הציונות

1.8.1978) 
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בהזנחה של  ראש נתיב, האשים את ממשלת ישראליעקב קדמי ויאשה קזקוב, פעיל העלייה ולימים 

ראל הייתה ממשלת יש ילולא הייתה מתפתחת תופעת הנשירה. א , כך טען,ההזנחה אלולאיהנושא. 

 תחילתו:תהליך הנשירה היה נקטע ב ,נוקטת פעולה למניעתה

הנשירה הייתה תופעה לא טבעית בגלל שאילו כל הכללים היו נשמרים הנשירה לא הייתה 

]אשר ידעו[ מתפתחת. היא החלה בגלל ההזנחה של גורמים שטפלו בה ובעיקר ארגון נתיב 

איון, יריאשה קזקוב, ) .נות הגלומות בהשתופעה זו עלולה להיווצר ולא פעלו כנגד הסכ

18.1.1998) 

רבין והן  תממשלהן בתקופת רה למג עשתה מאמץכירה בקיום התופעה ולא הישראל  ממשלת

לקבוצות יהודים קטנות להגר מבחינה הומניטרית המטרה הייתה לאפשר  .בגין תממשלבתקופת 

ת ישראל להתעמת עם הארגונים ממשל לא רצתה על כך למדינות המערב. נוסף ברית המועצותמ

 ברית המועצותשפעלו להגירת יהודי  נט,יוהג'ו היא"ס ניארגובעניין זה.  ארצות הבריתם ביהיהודי

אשר לא רצו  ברית המועצות רת יהודיינשעידוד ללפעול בווינה  והחלומצב זה  וניצל, ארצות הבריתל

 חששהל שב זאת Golden ,2012: 286-287 ;;(Lazin, 2005 33-29 :2006ארבל, ( לעלות לישראל

 .(28.3.1978, 48פרוטוקול מס' ) ם ואנטי ציונייםישאותם יהודים יקבלו סיוע מגורמים אנטי יהודי

ברית י הגדיר את היהודים היוצאים מנשהממשל האמריקמשום נבעה הארגונים היהודיים  הצלחת

ט שקלט אותם ניגון הג'ו. לארארצות הבריתאשר זכאים להגר ולהשתקע בטים יכפל המועצות

חשו חוב מוסרי גדול חבריה ש ארצות הבריתהצטרפה מועצת הפדרציות היהודיות ב ארצות הבריתב

במלחמת העולם השנייה. הם עודדו את הגירת יהודי  םהם לא נזעקו להצלתש כךליהודי אירופה על 

קבל ללות השונות וגם מתוך רצון להגדיל את מספר היהודים בקהי ארצות הבריתל ברית המועצות

 ,Golub, 1989: 3; Rubin, 1990: 1; Beyer ;141: 2011 )קדמי, כפליטיםם כספים מהממשל לקליטת

 ,עוסקים בנושאים שאינם מדינתיים קיומייםהממשלתיים, -שחקנים לאהם . ארגונים אלה (1991

כולים להשפיע גם הם י ךאדית על קיום המדינה, יואין להם השפעה ישירה ומי כלכליים,או צבאיים 

  על סדר יומן של המדינות הריבוניות.גם מדינתית ו-זירה הביןהעל 

גם בגלל אופיים של היהודים המהגרים בתקופה זו.  התעצמההנשירה הלכה ומגמת 

 ,רוב היוצאים היו בעלי תודעה יהודית וציונית ,התופעה הייתה שולית, כאשר בתחילת שנות השבעים

מבקשי האשרות ם של אולם בהמשך גדל מספר .(S6/10345צ"מ, תיק מס' )א ולכן הם עלו לישראל

מנת  רובם נעדרי חינוך יהודי וציוני. מטרתם הייתה להגר למערב עלו שאינם בעלי תודעה ציונית

החברתי והתרבותי, ולא לעלות לישראל ולהתמודד עם הקשיים  ,לשפר את מעמדם הכלכלי

 המהגר היהודיהגיע כאשר  .(1980כהנוב, רוזנבאום ו ,לשם) בה הכלכליים והסיכונים הביטחוניים

 "צינור". ישראל הפכה לארצות הבריתשיהגר ל דאגוהם  ,לווינה ונפגש עם אנשי היא"ס והג'וינט

 אל מדינות המערב ולא לישראל. הגיעובדרך זו יהודים אשרות יציאה וה קיבלו אמצעותויציאה שב

ודואג ביהודים מטפל לא היה ארגונו  ילושא ,חקר בהיא"סמנהל המ ,טען יוסף אידלמן בהקשר לכך

של חסידי  "טוב-רב"ארגון , כמו היו מטפלים בהם ארגונים אנטי ישראליים ואנטי יהודייםהם, ל

ת הכנסייתי והשיר ;לפליטים העוסק בסיועארגון קתולי  -" קאריטאס" ןארגונים נוצריים כגוו סאטמר

ועד "וכן  ;עזרה לפליטיםרגון רוסי לא -" טולסטוי" ;לפליטיםנטי לעזרה טארגון פרוטס - העולמי
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 ארגון הגירה של קרן הצדקה של המועצה האמריקנית למען היהדות -" לאומי-ההצלה הבין

 .(1978)אדלמן, 

יו"ר הנהלת ומ שר החוץ יגאל אלוןמראש הממשלה יצחק רבין, מ "נתיב"אנשי דרשו כאשר 

משמעותיים, כגון סגירת משרדי היא"ס והג'וינט  וט אמצעיםסף אלמוגי לנקוי הסוכנות היהודית

בנושא זה עדיף להגיע להידברות ולשיתוף ש וטענהם  ניתנת לנושרים,הפסק העזרה י, ובכך תבווינה

בהקשר לכך טען  .(444: 1995 )לבנון, התופעהאת לצמצם  כדים יפעולה עם הארגונים היהודי

ברית יש לאפשר ליהודים להגר מכי  ,כנות היהודיתרפאל קוטלוביץ, ראש מחלקת העלייה בסו

יהודיים -את יעדיה הכלל בכך. ישראל מגשימה ולהימנע מפעולות שיפגעו במהלך זה המועצות

 הוא מינימלי:לכך  לאומית כמדינתו של העם היהודי, והמחיר הפוליטי מדינתי-בזירה הבין

לתת  א() היהודי? שני דברים:מה היא החובה המוטלת על מדינת ישראל ועל מנהיגות העם 

לתת לו אפשרות לעלות ארצה. אם לא ניתן לו  ב(); ברית המועצותליהודי אפשרות לצאת מ

הכי לא ניתן לו אפילו את האפשרות לעלות למדינת ישראל.  ובלא –אפשרות לצאת 

לית ומוסרית אם נותנים לו ליהודי את שתי האפשרויות, אזי, לדעתי אפשר אמבחינה מור

 (14.8.1978, 70)פרוטוקול מס'  .תכל בפנים של כל אחד ולהגיד לו את שלי עשיתילהס

 תבשנ .שמספר הנושרים הלך וגדל על אףבגין  תממשלה של דפוס פעולה זה נמשך גם בתקופת

נשירה ה. שיא 12,192 היוצאים ומספר העולים היה 28,959 מתוך 16,867הנושרים מספר היה  1978

 51,670 מתוך 34,056 מספר הנושרים היה: חינה מספרית והן מבחינה יחסיתהן מב 1979היה בשנת 

 , גורביץ-)גור 70%-כ הנושרים היה שיעורכך שבאופן יחסי  ,17,614 היוצאים וסך העולים היה

מנחם בגין התגברה גם התופעה של יהודים שהגיעו לווינה ונשרו ממשלתו של בתקופת  .(13 :תשנ"ו

 מווינהאת הגבול בחשאי  חצויו כאלה ש. ה(Pohoryles-Drexel & Pohoryles, 1991) בווינה עצמה

בגין נמנע מלנקוט בפעולה מדינית ולפנות לממשלת מערב מנחם שם. ובחרו לחיות  הגרמנילמערב 

 שכבר היגרו לגרמניה יהודיםב יפגעוהגרמנים שחשש ה שלבגרמניה למניעת מעברם של היהודים 

 תו שישסו של בגין בזכות היהודים לעבור מתפוצה לתפוצה נבעה מתפיתמיכת .(146: 2011 )קדמי,

כפי שתמך בנשירתם  ,לא במדינת ישראלאם גם  ,לחיות ליהודים בעולם לשרוד ולהמשיךסייע ל

לאחר המהפכה  ארצות הבריתון וטורקיה לודרך יברחו משם  אלהשל יהודי איראן כאשר 

 .(7.10.1979, 134; פרוטוקול מס' 19.7.1979, 127ל מס' )פרוטוקוהאסלאמית ועליית חומייני לשלטון 

, נחמיה "נתיב"טען ראש . בהקשר לכך מספר הנושרים דלכאשר גביקורת גרר דפוס פעולה זה 

ברית לסכן את כל המערכה למען המשך יציאת ועליית היהודים מ הה עלוליתהי עובדה זוש לבנון,

 , כךיות נוספותולמדינות מערב ארצות הבריתהמהגרים ל-ספר הנושריםמגבר ככל ש. המועצות

, ברית המועצותנפגע העיקרון האידאולוגי הבסיסי שעליו הושתתה הפעילות ליציאת היהודים מ

 כדברי לבנון: .איחוד המשפחות בישראלשל עיקרון ה

הנשירה פגעה באמינותו של המאבק לעלייה, משהו החל להתערער בתביעותינו. עמדנו על 

ועוד יותר על זכותם לעלות לישראל, והנה  ברית המועצותאומית של יהודי זכויותיהם הל

מתברר שתחת הכסות הזאת מעבירים יהודים בעזרת כספי הציבור ממדינה אחת למדינה 

ארצות אחרת, כדי שיוכלו לשפר את מצבם הכלכלי. הופעתם של אלפי יהודים סובייטים ב

)לבנון,  .בק וגרמה לתסכול הולך וגוברהחלה לפגוע באספקט האידאולוגי של המא הברית

1995: 444). 
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תוף פעולה עם יגברה הנטייה להביא לפתרון הבעיה תוך שכך  ,מספר הנושרים תעצםשה ככל

זהו תחום  ,ליברלית-יהודית המבוססת על עקרונות הגישה הנאו-מדיניות כללכהארגונים היהודיים. 

הנשירה לא הייתה מרכיב קיומי  .כלה ותרבותכל ,ענייני חברהב העוסקתפעולה של הפוליטיקה 

ממדי הנשירה חרף  ,יםישיתפה פעולה עם הארגונים היהודהממשלה לכן ובסדר היום של ישראל, 

ממדי  את לצמצם כדי שננקטודרכי הפעולה  .מוחלטתמבחינה הן נה יחסית וימבחהן ם היו גדוליש

לא מטרות היו ה. תמפוכחדיניות ממבוסס על הקו פרגמטי , הסכמים ופשרות התופעה היו של

רצונם  פי-עללהכפיף מדיניות ולא נטרס מדינתי חשוב, ייהודי על חשבון א-לפגוע באינטרס הכלל

בין ישראל  יםהקיימיחסי הגומלין כמו כן ארגונים ופעילים שאינם אזרחי מדינת ישראל.  של

 צדדי.-ל באופן חדלממשלת ישראל לפעו ולא אפשרזה  הקשרים בתפוצה בילארגונים היהוד

עדת העלייה והקליטה של הכנסת ושל ממשלת ישראל הציגה השיתופית  בניגוד למדיניות

עמד בראש ועדה ש ,הכנסת מנחם סבידור חבר 1977בשנת להפסקת הנשירה. אחרות הצעות 

  ,עולים במישרין ממוסקבה לישראל תהטס( 1) :הגיש מספר הצעות ,שטיפלה בבעיית הנשירה

ר על ותיו( 2; )(468, 448 :1995לבנון, ) בגלל התנגדות הקרמליןבאותה עת ושמה שלא יהצעה 

הגדול  יההאחוז הנושרים )מוסקבה ולנינגרד(, אוכלוסיה בה  ערים הגדולותמהשיצאו העולים 

להפסיק כך צדדי ו-לנקוט בצעד חד כדילא לשלוח בקשות לאיחוד משפחות הוצע כלומר, . ביותר

מיטב המוחות הפדגוגיים  תחיהיהודים לווינה ושל תבא( ה3; )'וינט בווינהגוהאת פעילות היא"ס 

מחנה  תריסג( 4; )נחיצות העלייה לישראלל אותם באשר לשכנעכדי והפוליטיים דוברי הרוסית 

 הצעות תחנת המעבר תעבור לבוקרשט ומשם יעלו כולם לישראל. .בפאתי וינה "שנאו"המעבר 

בשנים מאוחרות יותר הצעות אולם , בתקופה זו ות ממשלת ישראלאלה לא עלו בקנה אחד עם מדיני

לחזק הייתה  של ההצעות ןמטרת לישראל. ברית המועצותאלה אומצו כדרך פעולה להעלאת יהודי 

צמצם את תופעת ל שאפוועדה ומדיניות החוץ הישראלית. חברי ההראליזם המדיני שבבסיס  את

 ,נשירהתופעת הלסייע לוהמשיך היהודיים בתפוצה להארגונים את פעילותם של  הנשירה ולהגביל

  .(7.11.1977, 15)פרוטוקול מס'  ולהביא את היהודים המהגרים ישירות לישראל

ת תקיפה וישראל והסוכנות היהודית החליטו שיש לנקוט בקו פרגמטי ולא במדיניממשלת 

 ף פעולה בווינהותישר ויצל היהפתרון המעשי ה. (28.3.1978, 48פרוטוקול מס' ) נגד הארגונים הללו

יהודים שלא רצו לעלות לישראל ולנקוט  םן אנשי היא"ס ביחס לאותיבין אנשי הסוכנות היהודית וב

 שוכנו בהםש מאמצע שנות השבעים, רומאבלדיספולי שליד בפעולות הסברה בבתי המלון בווינה ו

 פיוהציע פתרון אחר ול יה לבנוןנחמ .ידי הוועדה בראשות סבידור-, כפי שהוצע עלהיוצאים  יהודיםה

שכבר כדי זאת  ,ברית המועצותארגון היא"ס ידאג למשלוח הזמנות מיהודי אמריקה אל קרוביהם ב

כדי י נאת הצינור האמריק ארצות הבריתהנושר הפוטנציאלי שרוצה להגר לינצל בשלב הראשון 

על ההנחה ש"הגירת . לדעת לבנון הצעה זו מבוססת אליהבעזרתה יהגר שלקבל אשרת יציאה 

לא תתקבל בהסתייגות כל עוד לא ינוצלו האשרות הישראליות"  ארצות הבריתיהודים סובייטים ל

 .(444 :1995)לבנון, 
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 יושםיהודה דומיניץ, המשנה למנהל מחלקת העלייה בסוכנות היהודית, הביע חשש שאם ת

ית. הוא נהקונסוליה האמריק ידי-עלדרך חדשה לנשירה באופן פורמלי  סלולהצעתו של לבנון היא ת

אפשרות  לא ראהשהוא  אחרמ, וועדת העלייה והקליטה של הכנסת עלתהלהצעות שה גםהתנגד 

 מניץידו תמך ,(7.11.1977, 15 )פרוטוקול מס' הנשירהצמצום היקף תועלת לולא ראה בהן  ליישמן

 ,השפעההבעלי  שתף פעולה עם הארגונים היהודייםלצורך להמשיך היה פרגמטי. לדעתו הבקו 

, 48)פרוטוקול מס'  כמו חסידי סאטמר והמיסיון ,אחריםשאם לא כן יטפלו בנושרים גורמים 

במושב של  1976-ב תופעה זו.לפתרון הבעיה הייתה הקמת ועדה לטיפול ב הדרך .(28.3.1978

חברי  ,חלק ראש הממשלה, שרים, יו"ר הנהלת הסוכנותנטלו הסוכנות היהודית המורחבת שבה 

נשיא מועצת הפדרציות  שהיה ובראשם מקס פישר יםיהנהלה הציונית ומנהיגי הארגונים היהודה

ארבעה נציגים  :, התקבלה החלטה להקים ועדה המורכבת משמונה חבריםארצות הבריתהציוניות ב

. מטרת הוועדה הייתה לחפש דרכים לצמצום בעה נציגים מטעם ממשלת ישראלרמהתפוצה וא

 .(446 :1995 ון,)לבנ תופעת הנשירה

טאו את מצב היחסים בין ישראל לארגונים יועדה גיבשה שלוש הצעות החלטה שבוה

 להביאכדי לפעול ( 1) :(Greenberg, 1976-1977: 15-16) היהודיים בתחום העלייה ובסוגיית הנשירה

להמשיך במתן חופש הבחירה ( 2; )ברית המועצותלמספר מקסימלי של יהודים שיורשו להגר מ

למעשה, עשה שימוש לרעה באשרות היציאה לישראל. ילבדוק שלא י( 3)-; ויתן למהגרים אלהשנ

להביא לכך והוועדה נענתה לדרישתה של ממשלת ישראל למנוע את המשך תופעת הנשירה 

אך נענתה גם לדרישת היא"ס שיש  ,מוש לרעה באשרות הישראליותישמהגרים אלה לא יעשו ש

בהצעת הודים שרוצים להגר למדינות אחרות מלבד ישראל. לכבד את חופש הבחירה של הי

משום שהיא זאת , ביטוי לחוסר יכולתה של המדינה לפעול באופן אקטיבי בתחום זה היההחלטה זו 

בחוסר התחשבות באינטרס התאפיינה ממשלתיים שהתנהלותם -להתחשב בשחקנים לא הנאלצ

ת ביחסי ישראל והארגונים היהודיים תולדה של המציאו ןהחלטות אלה ההמדינתי של ישראל. 

לכך אך היא מודעת  בתחום פעילות זה. ישראל כמדינה ריבונית יכולה להשפיע בתחומיה הריבוניים,

 מדינתיים.-חוץוממשלתיים -כוף את מדיניותה על גורמים לאאשאין ביכולתה ל

היו  ,םועדה ובין ממשלת ישראל לארגונים היהודייואחדות הדעות בקרב חברי ה על אף

י שדרש להמשיך נועד היהודי האמריקוה. למשל, ארגונים יהודיים שהתנגדו להחלטות שהתקבלו

קוו בתחום ההגירה. יהודים שיגיעו לווינה יוסיפו לקבל סיוע ולהגר למדינות -בקיומו של הסטטוס

מועצת הפדרציות . (12-11: 1976, ברית המועצות)גילוי דעת על ההגירה היהודית מ המערב

לישראל אין זכות בטענה ש פעלה לביטול החלטות הוועדהויותר אקטיבית אף הודיות הייתה הי

זה היא כמו מדיניותה ויחסה של  הקשרמדיניותה של ישראל בו למנוע את זכות הבחירה בהגירה

אשר מונעת מהם את זכות היציאה. ממשלת ישראל לא יכולה  ם, מדיניותליהודי ברית המועצות

מועצת  .(Bernstein, 1983: 3-20, 67-84) כדבריה ברית המועצותכלפי יהודי  הכפיי לנקוט במדיניות

ברמה הן להשפיע  יכולה התייה ,ארצות הבריתבכל רחבי תודות לפריסתה , הפדרציות היהודיות

 ,Elazar) ועדהות הונגד החלט ארצות הבריתהארצית בתחום המאבק של יהודי הן ברמה המקומית ו

 .(449 :1995)לבנון,  לשנות את מדיניות מועצת הפדרציות בלתי אפשריהיה  ולכן ,(234-276 :1995
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שר החוץ לשעבר,  ועדה היה מכתבו של אבא אבן,וגורם נוסף שמנע את מימוש החלטות ה

 (Even, 1977: 3-4) ועידה השנתית של מועצת הפדרציות היהודיותושפורסם ערב התכנסות ה

שלא להיענות לפנייתו של ראש הממשלה  ארצות הבריתהודיים בלארגונים היאבן במכתב זה קרא 

ירה של יהודי חפעול למען חופש הבלציע הו ועדהויצחק רבין בעניין אימוץ הצעות ההחלטה של ה

אליה הם רוצים להגר באופן סולידרי וללא תנאים. הוא פנה שבקשר למדינת היעד  ברית המועצות

לא תמנע את תופעת הנשירה.  לדבריו ה אשריכפי לממשלת ישראל שלא לנקוט במדיניות של

למנוע כדי  צות הבריתארועידה אשר פעלו בכל רחבי ולמכתב זה הייתה השפעה רבה על חברי ה

ועדה וממשלת ישראל לסגת מהחלטות ה כך נאלצה את מדיניות הכפייה של ממשלת ישראל.

בידיה  ום אזרחיה וכן לא היכוף את מדיניותה על היהודים אשר אינאמשום שלא היה ביכולתה ל

בסוגיה  מבחינה פוליטית.אינם כפופים לה להשפיע על הארגונים שהנדרשים כדי  צמה והכליםוהע

לידי ביטוי בהתנהלותה של ממשלת  ובא לאזו ברור עד כמה המאפיינים של הראליזם המדיני 

 .ההמשך קיומה של תופעת הנשירתאפשר לנו לנתח ולהבין את השלא משום ישראל 

ברית מכלל היוצאים מתחומי  70%-כל 1979-בוהתקרבו כאשר ממדי הנשירה היו קיצוניים 

עלייה בממשלה ובסוכנות היהודית להביא להפסקת התופעה. ה לעדרשו האחראים  ,המועצות

דרש לצמצם את פעילות היא"ס ואת הטיפול באלה  דאז מנכ"ל משרד הקליטה ,חם שרמןנמ

יו"ר שהיה  דברים ברוח זו אמר אף אריה דולצין .(1978 )עמיקם, רבשרוצים לנשור למדינות המע

וינה משום שלדעתו פעילותו של ודרש לסגור את משרדי היא"ס בש ,הנהלת הסוכנות היהודית

 Lies Our Leaders)היא הכרחית ולכן הפסקת פעילותו  ,גורמת להתגברות תופעת הנשירה הארגון

Tells Us, 1978: 5-10).  

אף הנושרים ובקרב יצרה מצב כלכלי קשה  ארצות הבריתמספר הנושרים להעלייה ב

את הנושרים בערי המעבר ארגונים כמו היא"ס ומועצת הפדרציות היהודיות שלא יכלו לממן ב

ה שימוש בכספי יתאחת הדרכים לפתרון המצוקה הכספית הי עצמה. ארצות הבריתבאיטליה וב

כך,  .ארצות הבריתקליטת המהגרים היהודים ב למען אלמיועדים לחיזוקה של מדינת ישרה המגבית

לקבל יותר  האינטרס המדינתי הכלכלי הישראלי ת.מצטברלסתירה רם גתופעת הנשירה  המשך

 יהודי-דרשה לקדם את האינטרס הכללש ת מועצת הפדרציות היהודיותונפגע בגלל מדיני עולים

יץ, ראש מחלקת העלייה בסוכנות תיאר זאת רפאל קוטלוב ךכ חופש בחירה.למהגרים לאפשר 

 היהודית, בפני ועדת העלייה והקליטה של הכנסת:

)מועצת הפדרציות היהודיות( והמגבית המאוחדת. CJF -הייתה פגישה חשובה עם אנשי ה

מול דולר. עכשיו וויזות ומבקשת דולר  [דולרים]של ים נותנת מיליונ ארצות הבריתממשלת 

היהודיים לא יכולים להתמודד עם הבעיה הכספית וזה פוגע  גוניםריש זרם נושרים גובר, הא

ראל, אם הם צריכים מכספי המגבית ליש 60%-65%עד עכשיו נתנו  .לישראל בכספים

בעוד שנה נוכח קצב הנשירה כי הבהרתי גם  .30,000-נושרים ל 15,000-לדאוג במקום ל

 (29.3.1979, 108 )פרוטוקול מס' .על מה לשבת האולי לא יהי

ב הכלכלי שיצרה תופעת הנשירה הביא לחשיבה חדשה בקרב מנהיגי הארגונים היהודיים צמה

דרש לערוך בדיקה מחודשת ביחס לדרכי הטיפול  ,נשיא הג'וינט ,. דון רובינסוןארצות הבריתב

 .של הארגון קשיים כספייםעקב מנהיגי היא"ס חשו אי נוחות מהמצב החדש שנוצר וית נושרים יבבע
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לפתוח במאמץ מחודש בחיפוש אחר  ,צת הפדרציות היהודיותענשיא מו ,מקס פישרהציע לכן 

יש להקים יכך הוחלט כי לפ .(464-463 :1995 )לבנון, בין נשירה לעלייההיחס דרכים שיביאו לשינוי 

פרסמה  1979ם ונציגי הממשלה. באביב יועדה נוספת שבין חבריה יהיו נציגי הארגונים היהודי

 תנאים טובים יותר לנקלטים תהבטח: (465-464 :1995 ; לבנון,1981)העליון,  הותיועדה את המלצוה

ליהודים  ארצות הבריתהאפשרות לשלוח אשרות מ ינתבח ;בישראל בתחום השיכון והתעסוקה

היא"ס וג'וינט  ;חופש הבחירהשל קרון יעהובכך לממש את  כמהגרי עבודה, ,פים להגר אליההמעדי

, ואילו אלה שיגיעו עם ארצות הבריתהגירה לשיש להם אשרות  גרי עבודה,, מהיטפלו רק ביהודים

דרכים להעלאת היהודים בעלי אשרות יימצאו  ;הסוכנות היהודיתידי -יטופלו עלאשרות ישראליות 

 יציאה ישראליות בטיסות ישירות לישראל.

עדיפו הם ה התנגדו למימוש חופש הבחירה. ארצות הבריתב םימנהיגי הארגונים היהודי

 סהתנגדו לכך שהיא"ו ארצות הבריתלנצל את האשרות הישראליות ולאפשר ליהודים לנשור ל

. לטענתם ייקח זמן רב עד אשר ארצות הבריתג'וינט יטפלו רק באלה שיגיעו עם הפניה משגרירות הו

ן נחמיה לבנוחבר הוועדה ובקצב הנדרש.  היקפיםיות בניהיה להבטיח שאכן יהיו אשרות אמריקניתן 

לישראל  ברית המועצותרק טיסות ישירות מ כי טעןודיווח מסקנות אלה לראש הממשלה מנחם בגין 

דיאלוג בלא לכפות מדיניות בכוח אלא להמשיך שיפתרו את בעיית הנשירה. ראש הממשלה העדיף 

; 15.7.1997 איון,יר )יחיאל קדישאי, ם להסכם חיובי בדרכי נועםעמעם הארגונים כדי להגיע 

  (.14.11.1977 , 17 קול מס'פרוטו

 לא תודברות ושיתוף פעולה משום שמטריבעיית הנשירה תוך ה את רובגין שאף לפת מנחם

לפעול לסגירת  וכאשר הוצע ל ,לכן .אלא הצלת יהודים אחרצחונו של צד אחד על הצד הינ הייתה

ילות היא"ס בווינה לכך ואמר שאסור להניף את הגרזן על פע ומשרדי היא"ס בווינה הוא לא נתן יד

מדינית זו באה עולים לישראל.  ינםאם הם א גם, באמצעות פעילות זו להציל יהודיםניתן כל עוד 

בדטרויט.  1979-נערכה בבדבריו בוועידה השנתית של מועצת הפדרציות היהודיות ש גםלידי ביטוי 

הברית יקבלו עזרה  ותבגין הצעת פשרה שלפיה: "היהודים אשר להם קרובים בארצ ציגה בוועידה זו

 :1995 )לבנון, באשרות ישראליות יעלו לארץ" ברית המועצותלהגר לשם ואילו שאר היהודים מ

 משום שהייתה מקובלת על הנהגת הארגונים גם הצעת פשרה זו לא נתקבלה על אף .(467

בסוגיה זו גברה  .ארצות הבריתחששו מתגובת אנשי המנגנון וראשי הקהילות ב הםמנהיגיש

 ךזה הייתה המש הקשרגישתו הליברלית יהודית של מנחם בגין ביהודי. -שפעתו של הממד הכללה

צד חשיבותו של נושא זה בסדר היום היהודי מ פאתמזאת  יצחק רבין, מדיניות שנקט בה קודמוה

. בהקשר לכך ן הצד האחרקיומי מ, והושוליותו ביחס לסדר היום המדינתי הישראלי הביטחוני האחד

יתן נמשום שלא הן שלון במערכה נגד תופעת הנשירה ילת ישראל נחלה כשמיה לבנון שממטען נח

 כרצונםללא מתן חופש בחירה להגר  ברית המועצותלממש את זכות היציאה של כל יהודי מהיה 

לאלץ את פעילי  ביכולתהלא היה ; למנוע את תופעת הנשירהלא יכלה  ממשלת ישראלמשום שהן ו

באינטרס המדינתי  השהתופעה פגע על אףמדיניותה  פי-עלים השונים לפעול המנגנון של הארגונ

ההתנהלות מגורמים שאינם  הושפעה ,בה התפתחה תופעת הנשירהשהישראלי. בתקופה זו 

, וכתוצאה מכך יםהומניטריו תרבותיים, ם חברתייםפוליטיקה של עניינימ אלא קיומייםראליסטיים 

 יים.ממשלת-גברה השפעתם של שחקנים לא
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תקופת  :בסוף שנות השמונים של ממשלת ישראל נגד תופעת הנשירה המערכה

 ההזדמנות

במדיניות  לישראל ולמערב חל שינוי ניכר ברית המועצותירה של היהודים מגבשיא תקופת הה

 ברית המועצותו ארצות הבריתהיחסים בין במהלך שנות השמונים הורעו  ההגירה הסובייטית.

בין  דחיית הסכם הסחר ,2, עיכוב ואי אשרור הסכמי סאל"ט יות הדטאנטביטול מדינמכתוצאה 

 ידי-עלוהחרמת המשחקים האולימפיים במוסקבה  ןטהפלישה הסובייטית לאפגניס המעצמות,

רונלד רייגן על היוזמה להגנה אסטרטגית,  ארצות הבריתנשיא נוסף על כך הכריז  .ארצות הברית

 .(Buwalda, 1997: 139-140; 205 :2003גורביץ, -)גור דינותאשר הגבירה את מאזן האימה בין המ

 לרעהשינוי גם ראשי הממשל הסובייטי במדיניות של הגנה והסתגרות אשר כללה נקטו בתגובה 

 פי-עלואי מתן אשרות יציאה אל מחוץ לתחומיה.  ברית המועצותלזכויות אדם בתוך  הממשל ביחס

. ראשי הקרמלין חששו סובייטית קורו בפוליטיקה פנימיתהשינוי במדיניות ההגירה מ ,אחת הטענות

ולכן סגרו את שערי  ,ברית המועצותבוהכלכלה מההשפעות השליליות של ההגירה על החברה 

אך  ,שינוי המדיניות בתחום ההגירה היה כלליאמנם  היציאה בפני יהודים, גרמנים ואף ארמנים.

היהודים תם, טענל. םיהודיה תלהגיר פיהתייחסו באופן ספצי ברית המועצותראשי הממשל ב

ארצות ל מהגריםו וגה בשנות השבעיםהכפי שהייתה נ ,מנצלים את הפתיחות במדיניות זכויות האדם

ברית יש למנוע מצב זה ולא לאפשר ליהודים לצאת מתחומי הם קבעו כי . ולא לישראל הברית

 ברית המועצותאת היציבות ב יציאתם אל מדינות המערב עלולה לסכן ,תפיסתם פי-על .המועצות

  Ro’i, 1997). ;1985)ברים,  הן מבחינה חברתית והן מבחינה כלכלית

ההחלטה  ,לטענתם השינוי במדיניות הסובייטית חיזק את התומכים במאבק נגד הנשירה.

העיקרון של ניצלו לרעה את  שהמהגרים היהודיםהתקבלה משום  ברית המועצותסגירת שערי על 

 באמצעות היגרום ה. (1980; פריטל, 119-118 :1985 ,אורבך ;165: 1983פרידגוט, ) תאיחוד משפחו

את כל סיכנה תופעה זו למעשה, , לקנדה ולאוסטרליה. ארצות הבריתאשרות היציאה מישראל ל

גבר המאמץ  , כךתופעת הנשירהגברה ככל ש בעניין זה במהלך שנות השבעים. הפעילות שנעשתה

 בשנת ,אכן .(29.10.1985, 39פרוטוקול מס'  ;3.7.1987 )דברי הכנסת, עריםהסובייטי לסגור את הש

נשרו למדינות  יםשני שלישמתוכם  ,21,000-היה כ ברית המועצותהמהגרים היהודים מכל סך  1980

 .מאות בשנהכמה ל פחתוסגר השערים וזרם היוצאים הלך יבשנים שלאחר מכן החלו לה .המערב

 צאיםוירד מספר הי 1986ובשנת  1,140 - 1985בשנת  ,896וצאים היה מספר הי 1984בשנת  משל,ל

 :1987 סגל,;  112 :1995 ;206 :2003 גורביץ,-גור) נשרו למדינות המערב 70%-מ יותר, כאשר 904-ל

 הותיועלייתם לישראל חייבה שינוי מ ברית המועצותמ םיהודי תהגירפתיחת השערים ל .(315

 להביא לשינוי במדיניות ההגירה הסובייטית, היה שאמור של ישראל, מאבקבמאבק הכולל 

 .ארצות הבריתהארגונים היהודיים בבהתנהלותם של י ונבמדיניות הממשל האמריק

של הפעילה  םבהנהגתי נהממשל האמריקפעל במחצית הראשונה של שנות השמונים 

זכויות האדם בנוגע ללין של הקרממדיניות הלשינוי מזכיר המדינה ג'ורג' שולץ ד רייגן ונלרו אהנשי

ברית תמשיך לדבר בכל הזדמנות נגד הפרת זכויות האדם ב ארצות הבריתשולץ הצהיר ש ההגירה.ו

 ובאמצעות נציגיה ,גד התעמולה האנטישמית של המשטר הסובייטינפעל ובין השאר ת המועצות



ות העלייה של ממשלת ישראל                  ני  ׀ תשע"ו 6הגירה תופעת הנשירה ומדי

                                                                   

 

71 

 

ר נשללה מהם פעל למען הסירובניקים ולמען אלה אשתבשגרירות מוסקבה ובקונסוליה בלנינגרד 

ים סובייטים אזרחשל נה את המדיניות הסובייטית אשר שוללת את זכות היסוד יגהוא  .הזכות להגר

 ג'ורג'בין  1982בספטמבר  בפגישה שנערכה .Drachman, 1992: 461-463)) להגר למדינה אחרת

יחס באופן תיישהממשל הסובייטי  אנדרי גרומיקו דרש שולץ ברית המועצותשר החוץ של בין שולץ ו

-חיובי לנושא זכויות האדם ולמעמדם של היהודים בהתאם להחלטות ועידת הלסינקי שהתקבלו ב

י דאג נהממשל האמריק חתומה עליהן. ברית המועצות, אשר בדבר שמירת זכויות האדם 1975

ובמפגשיו של מזכיר המדינה  המדינותמפגשים שהיו בין נציגי בשנושא זכויות האדם יעלה לדיון 

 Buwalda, 1997: 150). ) אנטולי דוברינין ארצות הבריתב ברית המועצותי עם שגריר נמריקהא

של המדינות הייתה מנת חלקן  ברית המועצותאלה המערכה למען הגירה חופשית מ בשנים

פוליטיקה לשהנושא הוא לא מדינתי קיומי אלא שייך  לאומית, וזאת על אף-הריבוניות במערכת הבין

שהנושא השתלב במכלול היחסים שבין המדינות  מאחרתיים וכלכליים. אולם נושאים חבר של

מזכ"ל  ,צ'רננקולאחר טקס הקבורה של  ,הוא הפך לחלק חשוב במגעים ביניהן. אכן ,והמעצמות

ארצות נפגשו מנהיגי שתי המדינות לפגישת עבודה. נציגי  ,ברית המועצותהמפלגה הקומוניסטית ב

ציג הבכיר נהו ,ג'ורג' בוש ומזכיר המדינה ג'ורג' שולץ ארצות הבריתא בפגישה היו סגן נשי הברית

, מיכאיל ברית המועצותהיה המזכ"ל החדש של המפלגה הקומוניסטית ב ברית המועצותשל 

גורבצ'וב. בפגישה נדונו היחסים הכלכליים והביטחוניים בין המדינות וכן עלה לדיון נושא זכויות 

לנושא זכויות  בכובד ראש גורבצ'וב להתייחסמ דרש. בוש מועצותברית ההאדם ומצבם של יהודי 

 ,םיהודי תהגירה של ית. מניענאומה האמריקהנשיא רייגן והחשיבות הרבה שייחסו לו ההאדם משום 

כמו סחרוב, ביגון ואורלוב  ,והיחס השלילי למתנגדי המשטרמורים לעברית  ם למשפט שלהעמדת

, מי הלסינקי. גורבצ'וב הסכים שיש לדון בעניין זכויות האדםהם נושאים שיש לדון בהם ברוח הסכ

 וציין שיש לפעול לכך שהיחסים בין המדינות יהיו ארצות הבריתכולל אלה שנפגעים ממדיניותה של 

שתי שנושא זכויות האדם הוא נושא מרכזי במערכת היחסים בין לסובייטים היה ברור קרובים יותר. 

  .(Shultz, 1993: 528-532) המדינות

במדיניות  ,ההערכה מחדש, "הפרסטרויקה"חיובית החלה להיווצר עם אימוץ פנית ת

באה לידי שהביאה להתקרבות בין המעצמות  ,"גלסנוסט", ההפתיחות הסובייטית של גורבצ'וב.

ועידות וב מיכאיל גורבצ'וב. ברית המועצותמנהיג לביטוי במפגשי הפסגה בין הנשיא רונלד רייגן 

בריקיאוויק ובוושינגטון הצליחו המנהיגים להגיע להסכמות בתחום הביטחוני  ,נבההפסגה בג'

 גםהשפיעו שהסכמות  ,(Schifter, 1999 ;276-251 :2014 גורביץ,-גור; 463-449: 1991 )רייגן, והכלכלי

חל שינוי  1987במהלך שנת ואמנם . ברית המועצותההגירה מגם על נושא זכויות האדם ו נושאעל 

רוקרטית בתחום ההגירה. בשנה זו הוסרו המכשולים שהונחו ון מבחינה חוקית והן מבחינה ביה ניכר

גרו בכל יכל אלה שהמגרו יותר יהודים באופן יחסי יה 1988בתחילת שנות השמונים, וכבר בתחילת 

-)גור יהודים 18,961היגרו  1988-ואילו ב ברית המועצותמיהודים  8,155רו גיה 1987-ב .1987שנת 

  .(30: תשנ"ו ורביץ,ג

טענו שמעון פרס שר החוץ יצחק שמיר ו ראש ממשלת האחדות בשנות השמוניםמצדם, 

לישראל. שמיר טען שאין הצדקה לכך שיהודי  ברית המועצותאת יהודי העלות חובה לקיימת ש
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יש להפסיק והגר באמצעותה למדינות המערב י ברית המועצותשיוצא באמצעות אשרה ישראלית מ

 :לישראל ברית המועצותטיסות ישירות מלקיים זה. הוא דרש נוהג 

לישראל. משום כך  ברית המועצותיה של תנועת העלייה היהודית מיזהו עיוות הפוגע באופ

 המועצות לאפשר טיסות ישירות של יהודים מברית אנו מציעים ומייעצים לשלטונות בברית

ים לשלול והעלייה. ואנחנו מצוהמועצות לישראל. תופעת הנשירה פגעה קשות בסיכויי 

 (76 :3.11.1986)דברי הכנסת,  .אותה בכל האמצעים שברשותנו

לאחר שוך גל עלייה זה מבחינה אסטרטגית ודמוגרפית.  הותיתמחשיבות  עלייה לישראל הייתהל

על קיומה של מדינת ישראל באומרו שבלי העלייה  השפיעה עלייה זושחוץ השר  שמעון פרסטען 

 לכן כאשר עלתה האפשרות לחידוש היחסים(. 39: 2013 וברונפמן, )גלילי יתה אבודההמדינה הי

 (29.10.1985, 39 קול מס'ו)פרוט והחלו המגעים הראשוניים ברית המועצותהבילטרליים בין ישראל ל

ברית המדינות יש לפתוח את שערי  חידוש וכינון היחסים הדיפלומטיים ביןטרם ישראל שדרשה 

  :את יהודיםליצי המועצות

המועצות. אם היא רוצה למלא תפקיד בתהליך השלום -אנחנו מוכנים להידבר עם ברית

במזרח התיכון, עליה קודם כול לכרות שלום עם העם היהודי ועם מדינת ישראל. אם היא 

המועצות, לפתוח  תלשנות את יחסה ליהודי ברי לרוצה למלא תפקיד מדיני, עליה קודם כו

 (1741, 16.2.1987)דברי הכנסת,  .ליהודים במישרין להגיע לישראלאת שעריה, לאפשר 

מצום תופעת הנשירה בשני צלעלייה יהודית ולמען  ערכהממשלת ישראל מניהלה בתקופה זו 

לאפשר טיסות ישירות כדי  ברית המועצותישראל פנתה, כאמור, ל ,מדינתי-הביןראשון, ב .מישורים

ברית לבטל את מעמד הפליט שניתן ליהודי כדי י נהאמריקשל עולים לישראל, וכן פנתה לממשל 

דיאלוג יצירת היה . המישור השני ארצות הבריתמאפשר להם להיקלט כאזרחים ב, מעמד ההמועצות

מען ל ארצות הבריתהג'וינט ומועצת הפדרציות היהודיות ב ,עם הארגונים היהודיים בתפוצה, האי"ס

 שינוי מדיניותם בנושא הנשירה. 

ה הית ברית המועצותהיה ברור שיציאת היהודים מ "נתיב"של ארגון התחזיות  פי-על

 ראש הממשלה .(46 :2013גלילי וברונפמן,  ;205 :2011)קדמי,  בעבר שלא היו ידועים היקפיםב

, ודרש בתופעת הנשירה הבין שאסור לאבד את ההזדמנות שנוצרההיה נחרץ במאבקו ש יצחק שמיר

הוא פנה לממשל  ."נתיב"תמומש תחזיתו של ארגון ייתכן ופשרות שהתכונן לאלממשרד הקליטה 

הגדרת שהממשל ישנה את  מזכיר המדינה ג'ורג' שולץ הבטיחו י לבטל את מעמד הפליטנהאמריק

היא מולדתם של כל יהודי ל שישרא לכך יהודים חסרי מולדתמ ברית המועצותמעמדם של יהודי 

 ישראל לסגירת תחנת המעבר בווינהפעלה במקביל  .(149 :2008)מרידור,  1948מאז  העולם

שוחח אישית בעניין עם נשיא רומניה שיוזמתו של ראש הממשלה , זאת בוהעברתה לבוקרשט

 .(Buwalda, 1997: 171; 47 :2013וברונפמן,   ; גלילי33: 2006 ארבל, ;173: 2008 )קדמי, סקושצ'או

כפי שגיבש אותה שר  ,1988משלתית ביוני הנתיב להוצאת היהודים דרך בוקרשט נקבע בהחלטה מ

 יהודי החלטה זו פי-על .(1988 ; אלדר,3397-3395, 22.6.1988)דברי הכנסת,  הקליטה יעקב צור

מושתת על הראליזם הלישראל. זהו פתרון  רקלהגר למערב אלא  אינם יכולים ברית המועצות

מתה המדינית. במשך השנים צועאת המדיני אשר מטרתו להגשים את יעדיה של המדינה ולבצר 

נפתח גם מסלול היציאה  1989-בומסלול היציאה דרך בוקרשט ליתר המדינות בגוש המזרחי הורחב 
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 (.109-105 ו:תשנ"גורביץ, -; גור50-45 :2006)ארבל,  בודפשט ולימים אף דרך הלסינקיורשה ודרך 

עלו לישראל. הצעה זו יוצאים באמצעות אשרת יציאה ישראלית יההמשמעות היא שכל היהודים 

 לפתרון בעיית הנשירה.להביא הייתה אמורה 

ברית יהודי קיבלו ין בשלב זה יצדדי יצר מצב בעייתי משום שעד-שהיה חדאולם פתרון זה 

, אשרות יציאה באמצעות שגרירות הולנד במוסקבה. ממשלת הולנד לא תמכה במהלך זה המועצות

זה  , היהלטענתם. (Buwalda, 1997) ארצות הבריתיים בהארגונים היהודו ינהממשל האמריק כמו גם

יו"ר המועצה  ,מוריס אברהם. את זכות הבחירה לאן להגר ברית המועצותנע מיהודי ומהלך כפוי שמ

פנה בעניין זה אל מזכיר המדינה ג'ורג' שולץ בבקשה ללחוץ על ישראל  ,ברית המועצותלמען יהודי 

 הגירה חופשית ובחן את הדרכים לפתרון הבעיהידד בצלשנות את מדיניותה. מזכיר המדינה 

(Buwalda, 1997: 175-178),  עקב פתיחת  ארצות הבריתבשנוצרו והתנאים של ישראל מהלך זה אך

 .ברית המועצותנושא ההגירה והנשירה של יהודי כל בניכר לשינוי  והשערים ליציאה המונית הביא

י נהקהילה היהודית ואת הממשל האמריק העמידה את ברית המועצותשל ההגירה מדיניות 

ומתוכם נשרו  71,005היה  1989בפני מציאות כלכלית וחברתית קשה. מספר המהגרים בשנת 

 מסה .90%-ל התקרב 1988-ב הנושרים שיעור .(30: תשנ"וגורביץ, -)גור יהודים אל המערב 58,888

ובעיקר על הארגונים  ,ינעל המשק האמריקכבדה  תכלכלי עמסהאנושית גדולה זו הפכה למ

פנה בדרישה להביא להפסקת  ,. מנדל קפלן, יו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודיתהיהודיים

 .(22 :2006)ארבל,  ולממן את שהייתם שם לעיירות המעבר באיטליה ברית המועצותהגירת יהודי 

לגבי  סר ודאותובחובמצב כלכלי וחברתי קשה שהיו שרויים יהודים  40,000-שהו כבעיירות אלה 

 האמריקניהממשל בעוד  ,היהודים אתט וקללכלכלית מבחינה הארגונים היהודיים כשלו  .עתידם

 .(24-23: תשנ"וגורביץ, -)גור כלכלי מיתוןשל ב ארצות הבריתהחל לקצץ במתן אשרות כניסה ל

ים. עד של הארגונים היהודי םהתנהלותבגם ו יתנמדיניות ההגירה האמריקבגם למעשה, חל שינוי 

 .היה ברור להם שיש להתנהל אחרתמעתה אך , לעמוד בנטל הכלכלי הכבד אלהיכלו לשלב זה 

הניסיון לערוך מגבית שמטרתה לקלוט את היהודים הנמצאים בעיירות המעבר באיטליה ולהמשיך 

 בהקשר לכך דרש .(24-23 :2006 )ארבל, למערב לא צלחבהגירה במדיניות של זכות הבחירה 

ולפעול בהתמדה לסגירתם של  "להפסיק את הכלימה של הנושרים באיטליה"על הציוני ועד הפווה

המועצות בישראל ולהפעיל טיסות ישירות  כן לפעול ליישובם של יהודי בריתו, המתקנים בהקדם

 .(83 :2008 ,)יונה

הגירת יהודי כלפי י חייבו שינוי במדיניות נמצב היהודים והלחץ הכלכלי על המשק האמריק

 מקס פישר, .(26-24 :2006 ארבל, ;312-277 :2014גורביץ, -גור) ארצות הבריתל ית המועצותבר

לבחון את הדרכים לפתרון  כדי, יזם את הקמתה של 'הוועדה ללא שם' ארצות הבריתמראשי יהדות 

להיכנס  יורשויהודים שההיה לנהל משא ומתן עם הממשל בעניין מכסת ה תפקידוהבעיה שנוצרה 

. בוועדה זו היו חברים מנדל ברמן, נשיא מועצת הפדרציות היהודיות, שושנה בריתארצות הל

הפדרציות נציג מועצת  ומרק טליסמן, ,ברית המועצותדה הלאומית למען יהודי יקארדין, ראש הווע

עדה זו הייתה בקשר עם ריצ'רד שיפטר, הממונה על זכויות האדם במחלקת היהודיות בוושינגטון. ו

 ,הסכים ארצות הברית. הממשל בינלורנס איגלברגר, סגן מזכיר המדינה האמריק עםו ,המדינה
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ארצות מהגרים יהודים שיגיעו ל 40,000למכסה של  ,בהתאם לדרישת מקס פישר וחברי הוועדה

  .(215-214 :1994)גולדן,  במשך שנה הברית

שה בתחום את מדיניותו החד ינהאמריק הממשלניסח  1989בסוף על בסיס הסיכום שנקבע 

העוסקים . ריצ'רד שיפטר גיבש את התכנית יחד עם גופי הממשל ברית המועצותמ םהיהודית הגיר

כן , ובתחום ההגירה. בתכניתו של הממשל נקבע עיקרון חדש שהביא לחיסול תופעת הנשירה

אזרחי ימלאו  1989באוקטובר  1-. בסעיף הראשון נקבע שב"מסלול מקביל"נקבעה מדיניות של 

ית במוסקבה ואנשי משרד נטפסים בשגרירות האמריק ארצות הבריתשרוצים להגר ל המועצותברית 

יהודים , ותופעת הנשירהתמה בהתאם למדיניות זו  .אליההחוץ יאשרו את מתן אשרת הכניסה 

 ; גלילי וברונפמן,24: תשנ"וגורביץ, -)גור הגר למערב באמצעות אשרת יציאה ישראליתהפסיקו ל

2013: 44).  

. מחשיבה רציונלית של הארגונים היהודיים נבע םהתנהלותובית נבמדיניות האמריק יינוהש

יכולת ב כרסםית שהייתה בפני מיתון ונכלכלה האמריקעל ה לנטל יההיהודים ה ם הרב שלמספר

ממשלת ישראל ניצלה את המצב  .(26-25 :2006)ארבל,  לשרוד הכלכלית של הקהילות היהודיות

באופן ישיר  ברית המועצותת יהודי אהסובייטית ופעלה להעלההגירה במדיניות התפנית שנוצר עקב 

לכן כאשר נורמלו היחסים בין ו כדי לעשות זאתלישראל. ראש הממשלה שמיר נקט בכל דרך 

ארגון ראש  אולם .נוצרו הבנות בעניין הטיסות הישירות בין שתי המדינות ברית המועצותישראל ל

עלה על  ברית המועצותטיסות ישירות בין ישראל לקיום שהמשא ומתן לאמר  ,יעקב קדמי ,"נתיב"

כדי לא לעכב את העניין, ביקש ממנו הסובייטים דרשו מחיר גבוה עבור הטיסה. משום ששרטון 

 לתשממכך,  .(205: 2008)קדמי,  ראש הממשלה להיענות לדרישת חברת התעופה הסובייטית

לישראל, ובכך  ברית המועצותיהודי  תם שלהגיר אתקדם ל כדיישראל פעלה באופן ראליסטי 

 בזירה המזרח תיכונית.המדינה צמתה של והמאזן הדמוגרפי ולחזק את ע להשפיע על

 הערות לסיום וסיכום

פעולה עם  שיתפהממשלת ישראל באופן ראליסטי מדינתי. היא לא בשנות השמונים פעלה 

ידי יהומניטרי שאינו מדינתי קיומי באופן מ באופן תקיף בתחום פעילותפעלה ם ויהארגונים היהודי

משנה תוקף מבחינת סדרי העדיפויות שלה. המאבק נגד הנשירה היה ביטוי  נתנה לו וישיר, אך

לכוון את הגירת היהודים  ,כמדינה יהודית וציונית ,שאפה. מדינת ישראל השלהעלייה למדיניות 

 מאזן הדמוגרפיובכך לשנות את ה ,יומיתנה מדינתית קילתחומה הן מבחינה אידאולוגית והן מבח

 בריתראשי המשטר ב שינו כאשר .(14: 2006חלמיש,  ;47-34 :2013פיקאר,  ;251-250 :1994)שמיר, 

והוא  ,חריף יותרהמאבק בתופעת הנשירה נעשה  ,את מדיניות ההגירה ארצות הבריתוב המועצות

 .הושתת על עקרונות הראליזם המדיני

ברית יהודי ת קבעה את מדיניות ההגירה החדשה ביחס להגיר ארצות הבריתלאחר ש

בלו היהודים מעמד י. בגרמניה קבפניהםלהגר לגרמניה שפתחה את שעריה  אלההחלו  ,המועצות

; 2004 )בק, שמשמעותו קבלת תמיכה סוציאלית בכל תחומי החיים לכל החיים של פליט מכסה,

 שעים של המאה העשרים ובשנים הראשונות שלמתחילת שנות הת .(30.7.2003, 40פרוטוקול מס' 

יהודים( -)כולל בני משפחותיהם הלא יהודים 200,000-גרו לגרמניה כיהמאה העשרים ואחת ה
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 & Cohen,  Haberfeld) מספר המהגרים לגרמניה על מספר העולים לישראלעלה ובשנים מסוימות 

Kogan, 2011; DellaPergola, 2009; Tolts, 2003). רה ישרצתה לשלוט בהכוונת ההגשראל ממשלת י

ולהעלותם  להגר לגרמניהלשעבר  ברית המועצותמדינות מיהודי מנוע היאבק וללניסתה  לישראל

את המשכיותה של  , ראש הממשלה, שראה בהגירה לגרמניהיצחק שמיר .(1999 )סלפטר, לישראל

רי גרמניה בפני הגירה פנה לקנצלר גרמניה, גרהרד שרדר, בבקשה לסגור את שע תופעת הנשירה,

 ינםהם א ,שואההרצונם לפצות את היהודים על סבלם בתקופת טענו שבגלל  יהודית. הגרמנים

אינו רואה כל סיבה להטיל הגבלות על הגירת יהודים כי יר ההקנצלר הבבקשתו. יכולים לאמץ את 

  .(2004 )בק, הגירה זו היא התפתחות חיוביתטען שו לגרמניה

שרת הקליטה בתחום זה.  נטולת השפעהברור לממשלת ישראל שהיא  במהלך השנים היה

הממשלה  (.2003מניעת הגירה יהודית לגרמניה )בק, בישראל לא תתערב אמרה כי ציפי לבני דאז 

הייתה שיש לבנות גשר ערכי חינוכי עם היהודית מדיניות הסוכנות  .פנתה לערוץ הערכי חינוכי

הייתה בשלב זה  .לפעול לשווא בניסיונות להעלותו לישראל ולא הציבור היהודי שהיגר לגרמניה

הפוליטיקה של בתחום  הלחוסר יכולתה לשנות את המציאות ופעלמודעת ממשלת ישראל 

 התפיש ישראל לכןו ,נמוכה יתהערכי יכולת השפעתה הי-בנושא ההומניטרי . כלומר,םערכיה

במטרה  י הממשלה והסוכנות היהודיתליהודים אלה בגרמניה באמצעות משרד לסייע תהסינפעולה ו

 . לחזק את הקשר שלהם לעם היהודי, למסורת ישראל ולמדינת ישראל

בשנות  עולים לישראל 1,000,000-הניסיון להמשיך את המדיניות שהביאה לעלייתם של כ

 )סלפטר, לשעבר לגרמניה לא צלח ברית המועצותולמנוע את ההגירה היהודית ממדינות  התשעים

 סלי מרידור, יו"ר הנהלת פי-על מדיניות הגירה.על בני אדם שלא ניתן לכפות ובכך הוכח  ,(2004

בגלל העדפותיהם נבעה הירידה בנתוני העלייה בראשית המאה העשרים ואחת  הסוכנות היהודית,

וברוסיה,  המערב במדינות יכלכלההמצב הכלכלי הקשה בישראל והשיפור  ,לטענתו של היהודים.

ברית ממדינות  הרצון של היהודיםהם אלה שהשפיעו על  ,מדיניות ההגירה הגרמניתבוכן השינוי 

 מיליון יהודים ביאההצלחה להאולם להישאר במקומם או להגר לגרמניה.  לשעבר המועצות

ניצול התהליכים והשינויים הכלכליים והחברתיים שחלו  מדיניות ראליסטית שלנבעה מ לישראל

. ישראל פעלה באופן הנכון להגירה יהודית ארצות הבריתרי שע, ומסגירת ברית המועצותב

לאומית של -ןמבחינתה כאשר ידעה לנצל באופן אופטימלי את ההזדמנות שנוצרה במציאות הבי

 (2004, ; שפר2004, פרבר) אותה תקופה

המערכה נגד תופעת הנשירה לבשה צורות רבות. ממשלת ישראל לא יכלה להתעלם 

 ,נשירההתרחב היקף העל יעדי ההגירה היהודית בעולם היהודי. כאשר מהשפעתה של תופעה זו 

 וגדלה תופעה זוהלכה משמעי לחיסולה. במשך השנים -ממשלת ישראל למאבק חדלא יצאה 

חרף העובדה ט על הכוונת ההגירה לישראל, ולשלו הוממשלת ישראל לא יכלה לצמצם את ממדי

ישראל. לתנועה הציונית ולמדינת לאה ירות יצבאמצעות אש ברית המועצותיהודים אלה יצאו מש

לכך שלא כל היהודים  ותהיו מודע ןלהגביר את קצב העלייה, אך המובהק ישראל היה אינטרס 

גרו לצרפת בתחילת יכמו שיהודי אלג'יריה ה ,רוצים לעלות לישראל אלא להגר מתפוצה לתפוצה

ות השמונים. מציאות זו הכתיבה את במהלך שנ ארצות הבריתויהודי איראן היגרו ל שנות השישים

מאות אלפי  ביאהתנהלותה של ממשלת ישראל בשנות השבעים. אולם כאשר נוצרה ההזדמנות לה
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לישראל הדבר נעשה באופן רציונלי במטרה לחזק את קיומה של מדינת  ברית המועצותמ םיהודי

תופעת הנשירה גד נ מערכהה .ברית המועצותישראל על חשבון חופש ההגירה של היהודים מ

 הביארצון להקיימות במדיניות ההגירה של ממשלת ישראל. מצד אחד קיים האת הדילמות  הביטא

בעם קיימת  האחרצד ן המו, יהודיהאת כל יהודי העולם ולהפוך את מדינת ישראל למדינת כל 

בעולם  הכיווניההגירה ועל משפיעה על קצב והיא , ותהנטייה להמשך הקיום היהודי בתפוצהיהודי 

 היהודי. 

 רשימת מקורות

 .96-73(, 2)16, יהודי בריה"מ .(. יהודים מבריה"מ בארצות הברית1978אדלמן, י' )

 .119-115, 9, בריה"מיהודי  .תולדות המאבק למען יהודי בריה"מ בארצות הברית .(1985) ו' ,אורבך

  .8-5(, 2)16, ראלתפוצות יש .הנושרים: מבחן למדיניות יהודית כוללת .(1978אלעזר, ד' )

 הספרייה הציונית., . ירושלים: גפןרוכבים על הגל .(2006ארבל, א' )

 .133-125, 9 ,בריה"מיהודי  .לקחי שנות השבעים – בריה"מהגירת יהודים מ .(1985) רים, ר'ב

 האוניברסיטה העברית., גנסא. ירושלים: מיחסי ישראל בריה"מ .(1990גוברין, י' )

 יורק: הרצל.-ניו .חייו ופועלו של מקס פישר (,1994פ' ) גולדן,

 יה הציונית.יהספר . ירושלים:לאחר גורבצ'וב .(1995גורביץ, ב' )-גור

 . ירושלים: הסוכנות היהודית.שערים פתוחים . (תשנ"ו) גורביץ, ב'-גור

 .ניתוקיבוץ דליה: הספרייה הצי .חיפוש זהות בין התבוללות להגירה .(2003) גורביץ, ב'-גור

 . ירושלים: כרמל.ההזדמנות שהוחמצה .(2014) גורביץ, ב'-ורג

 .12-11, 16, תפוצות ישראל(. 1976גילוי דעת על ההגירה היהודית מבריה"מ )

(. 282-249)עמ'  קיבוץ גלויותהכהן )עורכת(,  'ד: תוך. במ'אל תעלו' לחוק השבות .)תשנ"ח( גלבר, י'

 .ירושלים: מרכז זלמן שזר

 מטר.: אביב-. תלהמיליון ששינה את המזרח התיכון .(2013מן, ר' )גלילי, ל' וברונפ

 מוסד ביאליק., יה הציוניתי. ירושלים: הספרחידוש הציונות .(1997דרור, י' )

 כסלע איתןאחימאיר )עורך(,  'י: תוךב .בקדמת הבמה, עם הפנים לעולם היהודי .(2008הורוביץ, ה' )

 ספרי חמד. –נסקי בישראל וידיעות אחרונות אביב: מכון ז'בוטי-תל(. 212-208)עמ' 

 .יד יצחק בן צבי . ירושלים:עולים בסערה .(א1994הכהן, ד' )

 אביב: משרד הביטחון.-. תלתכנית המיליוןב( 1994הכהן, ד' )

 אביב: עם עובד.-. תלגרעין ורחיים .(1998הכהן, ד' )

 .מעריב אביב:-. תלשיח עם מוסקבה-שנות דו 40 .(1988ז"ק, מ' )

 יד יצחק בן צבי. . ירושלים:במרוץ הכפול .(2006חלמיש, א' )

 . אביב-אביב: אוניברסיטת תל-תל בוגדים במולדת. .(1990חנין, ז' ומורוזוב, ב' )

 'יונה וא 'י :תוךב .בריה"מף החלטה ציונית": המאבק בנשירתם של יוצאי וסוף ס" .(2008יונה, י' )

מכון ון ליר  ירושלים: .(91-57)עמ'  לאפריון וזהות בישרפערי אזרחות הגירה, קמפ )עורכים(, 

 והוצאת הקיבוץ המאוחד.
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 .שוקן אביב:-תלירושלים ו. ישראל ומשפחת העמים .(תשס"גיעקובסון, א' ורובינשטיין, א' )

 עובד.-אביב: עם-. תלהקוד נתיב .(1995לבנון, נ' )

 .69-60(, 2-1)22, גשר .צותאינטרסים מתנגשים ביחסי ישראל והתפו .(1976) י' ליבמן,

בטים ארגוניים והשלכותיהם יכמה ה: מדיניות העלייה בשנות החמישים .ליסק, מ' )תשמ"ב(

ירושלים: (. 261-255)עמ'  הגירה והתיישבות בישראל ובעמיםשנאן )עורך(,  'א :תוך. בהחברתיות

 מרכז זלמן שזר לתולדות עם ישראל.

 – 1948 עולים ומעברותנאור )עורך(,  'מ: תוךב .בשנות החמישיםמדיניות העלייה  .ליסק, מ' )תשמ"ז(

 צבי.-רושלים: יד יצחק בןי(. 18-9)עמ'  1952

: תוךב .חברתית בשנות החמישים: קליטת העלייה הגדולה-המהפכה הדמוגרפית .(1998ליסק, מ' )

ן שזר . ירושלים: מרכז זלמ(93-55עמ' ) השנים הראשונות 50עצמאות שפירא )עורכת(,  'א
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