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ÔÊÂ¯Ù Ì„‡ ∫˙¯Â˜È·

ראשית המאה הנוכחית התוותהב
מנהיגותה הפוליטית של יהדות
אמריקה אסטרטגיה לשילובם של בני העם
היהודי בארצם החדשה. תפישה זו קבעה

ספור החובות–כי באמצעות נטישת אין
הפולחניות שתבעה מהם מסורתם ואימוץ
ההופעה והמוסכמות של ארצם המארחת,
תינתן להמוני המהגרים היהודים החדשים
ההזדמנות להתקבל בחברה, ואולי אפילו

 וכל זאת, כך—לזכות להצלחה באמריקה 
סברו במלוא הרצינות, בלי להקריב את

מחויבותם לעם היהודי ולמורשתו.
כיום כישלונו של הניסוי היהודי החילוני

םירושעה תשולשב :לכל רכינ תירבה–תוצראב
האחרונים סבלה יהדות אמריקה מצמצום

םינקירמאה םידוהיה בור ,התייסולכואב רכינ
ינב ןיבמ םיטעמנישאים נישואי תערובת, 

 ורק 28%,םירייגתמ םידוהי–אלה גוזה
מילדיהם של הזוגות המעורבים גדלים
כיהודים. במהלך שני הדורות הקרובים
תאבד ככל הנראה מחצית מיהדות אמריקה.

‡ÌÈ„Â‰ÈÎ „Â¯˘Ï ∫‡¯ÂÓ Â‡ ‰ÂÓבספרו 

˙È¯ˆÂ‰ ‰˜È¯Ó‡·אליוט אברמס אינו חושך ,
את שבטו במאמציו ללבן את בעיית יהדות
אמריקה: "תוצאות הסקר הלאומי של
האוכלוסייה היהודית משנת 1990 ועבודות
מחקר גדולות נוספות מציירות דיוקן של
קהילה שוקעת, הניצבת, למעשה, בפני אסון
דמוגרפי". מנגד, מצביע אברמס על הקהילה
האורתודוקסית המשגשגת, כעדות צורמת
מעט לכך שלא זו בלבד שהחילוניות
היהודית היא דרך שגויה לשמירה על העם

מן ‰‰ÍÙהיהודי, אלא שהיא קרוב לוודאי 
הנדרש: מתברר כי קיימת זיקה ישירה בין
הקפדה רבה יותר על שמירת מצוות וחינוך
יהודי לבין ההמשכיות, ואין כיום, למעשה,
שום מניעה, חברתית או מקצועית, לשמור

על מצוות הדת היהודית במלואן.
תידוהיה תוינוליחהש איה היעבה ךא

היגטרטסא לש תרגסמה ןמ רבכ הז הגרח
שרשומה הנומא רקיעל הכפהו ,תיתליהק
םידוהיה לש עירכמה בורה ברקב בטיה
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החסד אפשרה למנהיגות לקדש את הצדקה
כדרך הביטוי היהודית העיקרית וליצור
גרסה חילונית של "המסורת הנבואית",
שנועדה להחליף את התורה על מצוותיה
הרבות. בו בזמן ייסדה המנהיגות החילונית
את הליגה נגד השמצה כדי להילחם
באנטישמיות, שמעולם לא הייתה שאלה
של חיים ומוות באמריקה אלא תזכורת
לפרקים, שאידיאל השותפות המלאה

בחברה עדיין לא הושג.
םייתליהקה םינוגראה ולחה םינשה םע

לש םהייחב רתויו רתוי יזכרמ דיקפת אלמל
םהידממב ולדג םה .תירבה–תוצרא ידוהי
ידעי לש םתעפוה .ופעתסה םהיתומישמו
–תירב תודהיו לארשי — םישדחה הלועפה
.הקדצה ינוגרא תא דואמ הקזיח — תוצעומה
לצב לארשי לש הלדגו תכלוהה התופפותסה
קפייא תא הדילוה תירבה–תוצרא לש התוסח
הקינעה האושה .)תילארשי–ורפה הלודשה(
,תוימשיטנאב המחלמל השדח תועמשמ
.דרפנ הלועפ םוחתל הכפה ףוסבלו

המשימה הפוליטית התרחבה והשתנתה
גם היא. המאבק לשוויון חברתי נחל ניצחון
לקראת אמצע המאה, אך אמריקה נשארה
למרות הכל מדינה נוצרית אדוקה. ביטויים
פומביים של דת הרוב הוסיפו לגרום אי נחת
ליהודים רבים, שחשו שניצחונם איננו מלא.
בשל כך אימצו ארגוני ה"הגנה", כפי שהחלו
לכנותם, את העמדה כי החברה עצמה צריכה

 והכל בשם הצורך—להיות חילונית יותר 
להגן על היהודים. הם התייצבו בחזית
הלוחמים למען הפרדה מוחלטת בין הדת
והמדינה והחלו להתנגד, למעשה, לכל ביטוי
דתי בחיים הציבוריים. חילוניות רדיקלית
זו צעדה יד ביד עם הליברליזם הפוליטי

הברית, אשר–של רוב היהודים בארצות
התנתקו מהזיקה הרפובליקנית של היהודים

 ואימצו בהמוניהם—הגרמנים החילונים 
תחילה את המפלגה הדמוקרטית, ולאחר

םא .תירבה–תוצראב תווצמ ירמוש םניאש
הכלהה תווצמ םויק ,הרותה ויה םעפ
לש ךוותה ידומע ’ה םע תירבב הנומאהו
ידוהי םימש התעש ירה ,תידוהיה תוהזה
:ירק( "יתרבח קדצ"ב םחטבמ תא הקירמא
קבאמב ,)ילרבילה יטילופה עצמה
םירבדכ האושה ןורכיזבו תוימשיטנאב
הנומא .תידוהיה הליהקה תא דגאל םחוכבש
הרמוה תידוהיה תדהו ,המק השדח
."תוידוהי"ב

–הודים יוצאי גרמניה, אמידים ולאי
אורתודוקסים, היו הקבוצה השלטת
בקהילה היהודית האמריקנית בסוף המאה
הקודמת ובראשית המאה הנוכחית. הם
ביקשו ליצור זהות יהודית חדשה ומוסדות
חדשים שיחזקו אותה. חייו של היהודי
המסורתי נסבו בעיקר על שמירת מצוות
הדת, לימוד התורה ועשיית צדקה בתוך
הקהילה; המוסדות המרכזיים היו בית
הכנסת, הישיבה והבית. הזהות היהודית
החדשה, לעומת זאת, שמה דגש רב יותר

אישית של "מעורבות–על פעילות לא
חברתית", שחייבה הקמת מגוון ארגונים

ציבוריים חדשים.
ראשית, הוקמה חזית של ארגוני צדקה
גדולי ממדים, כמו ועדת החלוקה המשותפת

וינט) והמגבית היהודית’ליהודי אמריקה (הג
איי), שדאגו לשילובו של–ג'יי–המאוחדת (יו

גל המהגרים היהודים העצום ממזרח
אירופה בחברה האמריקנית. הדבר שירת
שתי מטרות שהשלימו זו את זו: עידון

,םישדחה םירגהמה ושעש םשורה לש םיוסמ
שעתידים היו להישאר תמיד מזוהים
בתודעה הציבורית עם בני דתם שהיו כבר
מעורים מהם בתרבות סביבתם, על מנת
להבטיח שלא יעכבו את התקדמותם
המתמדת של יוצאי גרמניה לקראת שוויון
חברתי מלא. יתר על כן, האצילות שבעשיית
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מכן את התנועה לזכויות האזרח. לתנועה
זו נקשרו כתרים גם מנימוקי "הגנה". בזכות
תמיכתה בזכויות שוות לכל המיעוטים, כך
נטען, הופכת התנועה את אמריקה למקום
בטוח יותר ליהודים. כללו של דבר,
הפוליטיקה הליברלית הפכה להתגלמותה
של "המסורת הנבואית", הכלי שבאמצעותו

ייעשה "תיקון העולם".
וכך, על חורבותיה של האמונה הישנה
נולדה "יהודיות" אמריקנית חדשה. אבני
הבוחן ל"יהודי טוב" לא היו עוד הלימוד,
האמונה ושמירת המצוות. תחתיהם הפכה

תונגרואמ תויתליהק תויוליעפב תופתתשהה
החל מצדקה מתועשת, דרך המלחמה—

–באנטישמיות וכלה בהצלת יהדות ברית
 למהות—המועצות ותמיכה בישראל 

היהדות. למרבה האירוניה, תמורה זו,
שנראתה בזמנה חיונית להישרדותם של
היהודים באמריקה, היא שהכילה בתוכה את
זרע הפורענות אשר הביא לשקיעתם של

הברית.–יהודי ארצות

מאבק באנטישמיות באמריקה היהה
תמיד מעט מוגזם ביחס לממדיו
האמיתיים של האיום; או, אם ננסח זאת

המאבק הזה לא היה, בעדינות רבה יותר
אלא שוליה החיצוניים של המערכה הכוללת
כדי להתקבל בחברה האמריקנית. בדורנו
הושלמה המערכה זה כבר. שיעור נישואי
התערובת מוכיח שרוב יהודי אמריקה אינם
חוששים כלל מן הגויים ואין דבר המונע
מהם לבוא בקהלם. למעשה, ישנן עדויות
כבדות משקל לכך שהארגונים היהודיים,
שהיו רוצים לזקוף לזכותם את ההשתלבות
החברתית, התפרצו לדלת פתוחה. ככלות
הכל, אמריקנים ממוצא יפני התנסו בקשיים
גדולים בהרבה מאי הנוחות או הדחייה
החברתית שבהן נתקלו היהודים. רק לפני
יובל שנים נרדפו יוצאי יפן עד חרמה,

אך הדבר לא מנע מהם להשיג את השוויון
המלא שהם נהנים ממנו כיום, בלי להיעזר
במערכות כדוגמת רשת הארגונים

הקהילתיים היהודיים.
שוועתם של ארגוני ההגנה מולידה כיום,
על כן, לא יותר מציניות וצביעות. אברמס
מצטט דוח משעשע מאת ארל ראב: "על פי
סקר שערכה בשנת 1985 המועצה היהודית
לקשרים קהילתיים בסן פרנסיסקו, כמעט
שליש מן היהודים באחד מאזורי צפון
–קליפורניה אמרו שאינם סבורים שלא

יהודים יצביעו עבור מועמד יהודי לקונגרס.
באותה עת כל שלושת נציגי אותו אזור בבית
הנבחרים היו יהודים". ממש כשם שכל

םהש רמול וגהנ םיבוטה םילרבילה
 ממלחמה גרעינית, אך לא בנוםיששוח

מקלטים ולא עקרו לאזורים בטוחים יותר,
ךפה תוימשיטנאהמ "דחפ"השכך נראה 

 משהיה סיבה מוצדקת לדאגה.רתוי ,הנפאל
באנטישמיות, כי זהוÔÈÓ‡Ó היהודי פשוט 

חלק מ"יהודיותו".
אופן השימוש בזיכרון השואה יש בו
משום המחשה ברורה עוד יותר לאותו
העיקרון. עשרות מיליוני דולרים קהילתיים
הוקצו למוזיאונים, לאתרי זיכרון ולתכניות
חינוכיות כדי לנצור את זכר השואה. וזה
פעל: אברמס מצביע על כך ש"85% מיהודי

הברית אומרים שהשואה היא חלק–ארצות
ÌÈ„Â‰È חשוב מהגדרתם העצמית כיהודים.

¨‰¯Â˙‰ ÏÚ ̈ ÌÈ‰ÂÏ‡ ÏÚ ̇ ‡Ê ÌÈ¯ÓÂ‡ ̄ ˙ÂÈ ÌÈËÚÓ

¯Á‡ ¯·„ ÏÎ ÏÚ Â‡אכן, יהודי אמריקה ."
השקיעו משאבי עתק בפיתוחו של מקור
חילוני להגדרת הזהות היהודית, אך כאשר
דור שארית הפליטה עובר מן העולם
והשואה מתרחקת, כדרך הטבע, ונמוגה אל
ההיסטוריה האפלה של רדיפת היהודים
בגולה, לא ניתן עוד להנחילו לדורות הבאים
ואין הוא יכול עוד לשמש כמחסום יעיל

בפני ההתבוללות.



תברר כי אף מפעל הצדקה היהודיה
והאקטיביזם הליברלי שנלווה אליו
הם מקורות לא מספקים ליצירת זהות
יהודית. שלושים השנים האחרונות של
ההיסטוריה האמריקנית העמידו בספק את
הרעיון, שרדיפה אחר "צדק חברתי"
באמצעות מדיניות ליברלית אכן "מתקנת
את העולם". אם נערוך השוואה ללא משוא
פנים בין שכונה טיפוסית של גטו שחור
"לפני" ו"אחרי", ניווכח שתכניות השיקום
ומדיניות הרווחה השיגו, במידה רבה, את
ההפך מ"תיקון". מעבר לכך, אם חזון "תיקון
העולם" של ליברל אמריקני יהודי שואב
את השראתו מתפישה ליברלית פוליטית,
ולא ממקורות היהדות, מדוע ינסה לממש
את החזון הזה דווקא דרך ערוצים יהודיים?
מנהיגים יהודים רבים מדגישים אמנם את
האוניברסליות של חזון "תיקון העולם", אך
האין תרומה לפדרציה היהודית, ולא לאגודת

יהודית כלשהי, מדיפה את ריחה–צדקה לא
של אותה כיתתיות שכל ליברל טוב מצווה
להימנע ממנה? היהודי חש בחוסר הלכידות
של עמדתו הוא; אין להתפלא אפוא שאם

בין האוניברסליות יידרש אי פעם לבחור
 שלמד לעמול למענה כל—הליברלית שלו 

 לבין נאמנותו הדוגמטית לכאורה—חייו 
לעם היהודי, קרוב לוודאי שיבחר בזו

הראשונה.
הלישכמה "תידוהי תוהז" ןיעכ תרצונ ךכו

תא ןיטולחל ונקורש רחאל :המצע תא
םישדקמ ,יתרוסמה םנכותמ םיידוהיה םייחה
םילעופה םירבד םתוא אקווד םידוהיה םויה
םישדקמ םדועב .םמע לש ומויק ךשמה דגנ
,תוימשיטנאב קבאמה תאו האושה רכז תא
תורשע ךשמב םידוהיה םיגיהנמה וחתיפ
אוה ינחורה היוטיבש תודהי לש ןז םינש
םדועב .יתימא יבויח ןוזח אלו ראותי לב לבס
םה ,תילרבילה הקיטילופה תא םישדקמ
,תוידוחיי תללושה תינויער תכרעמ וצמיא

.תידוהי תויכשמה לש הייאר לכ םג ךכיפלו
היניע תא תאשונה תודהי גיצהל םוקמב
וקסע ,התוהז רוקמ לאכ תידוהיה תרוסמל
תריציב םינש ךשמב םידוהיה םיגיהנמה
תידוהיה תוהזה תא וססיבו "הנגה" ינונגנמ
םיימשיטנא םידש רחא יפוס–ןיא שופיח לע
םלוכמ לודגה דשהו .םיילרביל–יטנא וא
,קהבומ ילרביל–יטנאו ימשיטנא ,םהיניעב
.תינרמשה תורצנה היה

תודמעה לע סמרבא חתומש תרוקיבה
תינקירמאה תורצנה יפלכ תוידוהיה

.רפסה לש רתויב בושחה וקלח תא תספות
‡¯ÓÂ‰ ‡Â ÓÂ‡ בומצעל סמרבא ביצמש דעיה

היגוסכ תידוהיה תודרשיהה תניחב וניא
לש דחוימה רשקהב התקידב אלא ,תטשפומ
םייתליהקה םינוגראל .תירצונה הקירמא
םירצונה ןמ רתוי יואר ביוא םק אל םיידוהיה
היגוסב .טרפב םיילגנוואהו ללכב םינרמשה
תוינוליחה תא תירבה–תוצרא ידוהי וביצה וז
סרטניא לכל לעמ םהלש תוילרבילה תאו
דסממה גיהנה ,סמרבא הארמש יפכ .ידוהי
דחפ לש סחי ,רבד לש ורקיעב ,ידוהיה
,םירצונה םינרמשה יפלכ זובב ברועמה
םהמ יבקע היה אל שיאש הדבועה תורמל
לארשי תנידמ לש םיסרטניאה לע הנגהב
תויהל ולכי םה ,תומיוסמ תוניחבמ ,ןכ לעו
לע רתי .הקירמא ידוהיל םייעבט תירב ילעב
להנל םיפידעמ םידוהיה םילרבילה בור ,ןכ
םימרזה םע "םייתד–ןיב םיגולאיד"
יפ לע ףא ,םייתרוסמה םייטנטסטורפה
תא הכפה יטילופה לאמשל םתוברקתהש
הנידמה לש םיעבשומ םיביואל םלוככ םבור
.תידוהיה

םירצונל םישדקומה םיקרפה ינש ,םלואו
םייתרוסמה םיטנטסטורפל שדקומ ןושארה(
)םיילגנוואה םירצונל ינשהו םילותקלו
םהבש םינועיטה תופקת תורמל ,םיצימחמ
אוהו ,היגוסה לש יזכרמ טביה ,םתופירחו
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הכימתו תיתד תרוסמ ,הקיטילופ ןיב הקיזה
.דחאכ םירצונו םידוהי לצא – לארשיב
ןתוחתפתהב סמרבא דקמתמ הלא םיקרפב
םידוהיה יפלכ תוירצונה תודמעה לש
תוחתפתהה ןפוא לע דמוע אוה .תודהיהו
הנירטקודה חותינ ידי לע רקיעב יתגרדהה
תלחלחמ איה דציכו ,תרהצומה תיתייסנכה
.’א םוי לש רפסה יתב לש דומילה ירפס לא
תשגרומה תומימחהש ןייצמ וניא רבחמה ךא
יטנטסטורפה םרזה לש ותשיגב הנורחאל
תואצותה תחא קר איה תודהיה יפלכ יזכרמה
םימרזב הלחש תיללכה היצזילרבילה לש
תויטנטסטורפה תויסנכה .םייטנטסטורפה
,ןורחאה רודב רכה ילבל ונתשה תויתרוסמה
תודהיה הדרפנ ןהבש םיכרד ןתואב קוידב
הלא תויסנכ .היסקודותרואה ןמ תימרופרה
יפוא הל ווישו ןהלש היגולואיתה תא ולליד
ןמ "ינמרוצ" רבד לכ וריסה ,ילסרבינוא
תלילש ,לשמל ,ומכ( ןהלש ירסומה דוקה
שפנבו בלב וצמיאו )תוילאוסקסומוהה
יזכרמ דוסיכ תילרבילה הקיטילופה תא
תופצל יש תאזכ הצובקמ .תיתדה ןתוחילשב
Ï·ËÁ הדהא עיבהל רתוי הבר תונוכנ הלגתש
דוחייב לבא ,תרחא תד לכ — תרחא תדל
םינואה רסוחו התפידר תודלותש ,תודהיה
רתיה םושמ ןהב שי תוירצונה תוצראב הלש
.םיילרביל המשא ישגר לש יתבר תוכפתשהל

ילסרבינוא ירצונ םרזמ תופצל ‡ÔÈש אלא
לכבד את הפרטיקולריזם היהודי על

רחאמ ,השעמל .לארשיבידי תמיכה 
המקום היחיד על פני כדור איה לארשיש

וב שמתשהל םילוכי הארץ שהיהודים
תצובק לש התערל הנידמה לש החוכב
םימרזה םיתעל םיגיצמ ,תימוקמ טועימ
לבנכ לארשי תא םיילרבילה םיירצונה
דבב דב ,ינוכית חרזמה ךוסכסב יתימאה
,םתמועל .האושה לע םתולצנתה םע
םתמח תא םיררועמש ,םיילגנוואה םירצונה

תא םתונכב םידוהיה םילרבילה לש
תא םילבקמ ,"תירצונ המוא" הקירמא
המואה תומלגתהכ תיעבט הלבק לארשי
רבסהה והז ,רבד לש ותימאל .תידוהיה
םיטביהל תעדה לע לבקתמה דיחיה
םירצונה תוגהנתה לש ,הרואכל ,םירתוסה

האוונגליים ביחס ליהודים. לדוגמה, אברמס
םיילגנוואהש הדבועה תא תופירחב רקבמ
לע העבצהב ןה השקונ וק לע םירמוש
ןהו ושי לש ותבילצב םידוהיה לש םדיקפת
אוה ,תאז םע .םברקב תירנויסימ הלועפב
לככ ,םהל ןיא הלא םימרוג ינשש ןייצמ

הנראה, השפעה שלילית על עמדותיהם
של הנוצרים האוונגליים כלפי היהודים.
הנוצרים, כך מתברר, אינם כה חסרי תחכום
כפי שמניחים קורסי ההדרכה על "סובלנות"
של הליגה נגד השמצה. נוצרי אדוק יכול
להאמין, בעת ובעונה אחת, בחטא היהודי

םידוהיהש ךכבו — ושי תא לבקל בוריסה —
היו ונשארו עדים חיים לאלוהים ולקיום
בריתותיו. הישרדותה של ישראל נראית
בעיני נוצרים רבים אות גשמי למערכת
יחסים עם האל, שגם הנוצרים עשויים

לחוש מחויבות לתמוך בה.
תא וניגפה קר אל םינרמשה םירצונה ךא

תמיכתם באחד העניינים שהם בנפשה של
הקהילה היהודית האמריקנית; הם עשו
למענה דבר חשוב הרבה יותר: הוכיחו

הקיטילופל הפולח תמייק יכ םייתדה םידוהיל
הליברלית, הלוא היא הפוליטיקה השמרנית.
השמרנות הפוליטית איננה חלופה רק במובן
זה שהיא מתנגדת ליזמותיו ולתכניותיו של
הליברליזם. השמרנות היא סגנון פוליטי
שונה מעיקרו הממלא, על כן, תפקיד שונה
מאוד בחיי הדוגלים בו מזה שממלא
הליברליזם אצל תומכיו. הליברליזם מציע
ליהודים ולנוצרים כאחד  תחליף לדת, בעוד
השמרנות מגוננת על הדת. הליברליזם חותר
להמרת החברה המסורתית בעקרונות



ירמוש םניאש םיבר םידוהי .היסקודותרואל
חרוא ןוחבל ילמס ןויסינ תוחפל ושע תווצמ
תא ובהא אלו ,םהלשמ הנוש הכש הז םייח
,אל םא ןיבו ןגוה הז םא ןיב .וארש המ
תושקונ םע ההוזמ היסקודותרואה
םירבדב תוקבד ,תואשנתה ,תיתבשחמ
םיטרפב רתי–קוסיעו חלכה םהילע דבאש
לארשיב(  הערכים.ןובשח לע םיילוש
לודג קלח ענכשו תכל יתדה דסממה קיחרה
םג איה היסקודותרואהש הנידמה יחרזאמ
הקיטילופל ,היטרקומדה רוערעל ףדרנ םש
תא תופכל ידכ הלשממב שומישלו תלקולק
סמרבא ).ךכב הצור וניאש רוביצ לע הכלהה
"תווצמ תרימש"ל ותאירקש םנמא שיגדמ
תכלל האירק חרכהב הנממ תעמתשמ ןיא
חרוט וניא אוה ךא ,תיסקודותרואה ךרדב
.המוקמב עיצמ אוה קוידב המ ןייצל
טעמ עיצמ ‡¯ÓÂ‰ ‡Â ÓÂ‡ש איה האצותה
תלבקב םיאורה םידוהי םירוה םתואל דואמ
הוושה לרוג תריזג הכלהה לוע תא םהידלי
דועו ,תבורעת יאושינל התרמוחב טעמכ
,היסקודותרואל עיצמ אוה ךכמ תוחפ
םע דדומתהל דציכ תעדוי הניא ןיידעש
לש קבאמב הליבומכ  הל עצוהש דיקפתה
.תוללובתהה דגנ הקירמא תודהי

כדי שחזונו הנאה של אברמס בדבר
מסורתיות יהודית מחודשת יוכל לקרום עור
וגידים, תידרש לא רק הערכה מחדש של
–שמירת המצוות מצד הציבור הלא

אורתודוקסי. גם האורתודוקסים ייאלצו
להשקיע מאמצים רבים כדי ליטול את
שרביט המנהיגות שמועיד להם אליוט
אברמס: יהיה עליהם לעצב מחדש את
תדמיתם כקהילה שאינה רק מצליחה, אלא

גם מעוררת כבוד.

.םילשוריב ררוגתמה רבחמ אוה ןזורפ םדא

מופשטים וכלליים, ואילו השמרנות מבקשת
להשיב על כנה חברה מסורתית יותר
באמצעות כינונן מחדש של הזיקות הרבות,
הייחודיות והמקומיות, שניתקה ההשכלה.
על כן מוסדותיה נוטים להיות בעלי אופי
מקומי, כמו למשל רשות חינוך מקומית,
וייחודי, כמו הכנסייה. על כן, אם מנהיגות

הברית כיום אמנם מבקשת–יהודי ארצות
לה באמת ובתמים, כמו לפני מאה שנה,
מערכת אמונות שתהיה משותפת לכלל
הציבור המסייעת להשתלבות מוצלחת
בחברה האמריקנית, ובה בעת לא רק
מאפשרת אלא אף מעודדת את כיבוד
המסורת היהודית החסר כל כך לליברליזם,
היא עשויה למצוא אותה דווקא בשמרנות

הפוליטית.

כתב אליוט ‡ÂÓ Â‡ ‰ÂÓ¯‡ספרו ב
אברמס מבוא בעל משמעות רבה לכל
דיון עתידי בקהילה היהודית האמריקנית.
בכך שהכריע, למעשה, את הוויכוח בדבר
יעילות ה"יהודיות" החדשה, הכין אברמס
את הקרקע לבחינה מחדש של היהדות. אך
למרבה הצער, הספר הוא מבוא בלבד.
כחלופה לחילוניות הליברלית, מציג אברמס
את הקהילה האורתודוקסית כעדות לכך
שהיהודים יכולים, לפחות באמריקה של
היום, לשרוד ואפילו לשגשג בלי לוותר אף
על קוצו של יו"ד ממורשתם. תשובתו של
אברמס ליהדות אמריקה היא שיבה ליהדות
מסורתית יותר, שהיסודות העיקריים בה
הם השתתפות רבה יותר בפעילות של בתי

.רפסה יתבב רקיעב ,ידוהי ךוניח רתויו תסנכה
.תוירוקמ ןניא םא םג ,תוכורב תועצהה

אוה ‡¯ÓÂ‰ ‡Â ÓÂ‡בש יגרטה םגפה ךא
םא םג :דוסי תייעבל שרדיהל ובוריסב
סחיב תוצרא ימעו םירוב הקירמא ידוהי
רשאב ךכ ידכ דע םירעבנ םה ןיא ,הרותל


