לילה כלכלי

פנחס לנדאו .האירופים לא
ישרדו פשוט כי אין להם ילדים

וזה מה שצופן העתיד הקרוב
לאירופה ,ששוקעת למשבר פיננסי
חריף :המפלגות הקיצוניות יתחזקו,
האכיפה באזורי המהגרים תתרופף,
מהומות אלימות יפרצו ,ודם ישטוף
את הרחובות .האנליסט פנחס
לנדאו ,שחקר את דפוסי ההצבעה
האירופיים ,משוכנע שהיבשת
בעוד רגע קורסת ,ושמדינת ישראל
צריכה להיערך לקליטת המוני
יהודים צרפתים ,ומהר

ב

יאיר שלג | צילום :מרים צחי

בחירות לפרלמנט האירופי שנערכו לפני כחודש ,נדהמה
אירופה – או העמידה פני נדהמת  -משיעור ההצלחה
של מפלגות הימין הקיצוני במדינות השונות‘ .החזית
הלאומית‘ של מרין לה־פן גרפה כשליש מקולות המצביעים
הצרפתים‘ .מפלגת החירות‘ האוסטרית  -שהתפרסמה
בעיקר תחת מנהיגותו של יורג היידר ,שנהרג בינתיים בתאונת דרכים
 זכתה בכעשרים אחוז מהקולות שם‘ .השחר המוזהב‘ ביוון ,הנחשבתלמפלגה ניאו־נאצית ,הגיעה למקום השלישי במדינה .אפילו בגרמניה,
שם התארגנויות ניאו־נאציות אסורות בחוק ,ניתן אחוז אחד מהקולות ל־
 – NPDמפלגה הנחשבת לניאו־נאצית סמויה ,וכעת תשלח לראשונה נציג
מטעמה לפרלמנט האירופי.
בניגוד לאירופים ,לפחות ישראלי אחד לא הופתע כלל מהתוצאות.
כבר חמש שנים שפנחס לנדאו ,כלכלן במקצועו ,בוחן בקפידה את תוצאות
הבחירות הפנימיות במדינות אירופה .המחקר הפרטי שלו הראה מגמה
עקבית וברורה של הקצנה פוליטית – הקשורה ישירות למצבה הכלכלי
של כל מדינה .הבחירות לפרלמנט האירופי ,בימים שאינם מבשרים טובות
לכלכלת היבשת ,היו מבחינתו משחק שתוצאותיו ידועות מראש.
לנדאו החל להתחקות אחר תהליך ההקצנה בעקבות הבחירות
שהתקיימו ביוון בספטמבר  .2009חודשיים אחר כך הודיעה
הממשלה החדשה לראשי האיחוד האירופי בבריסל כי
הגירעון הלאומי של יוון אינו עומד על שלושה
אחוזים ,כפי שסברו קודם ,אלא על 10־9
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צילומים :איי.אף.פי

הגירעון הגדול הוביל לכדור שלג מתגלגל .הפגנות ביוון בעקבות המשבר הכלכלי

>
“הקהילה
בצרפת סובלת
מאי־התעניינות
של הממסד
היהודי בעולם,
כמו כל קהילות
מערב אירופה.
במקרה שלה,
נוספו להזנחה
עוד שני גורמים:
הם צרפתים,
וזו מדינה שאף
אחד לא סובל;
וברובם הם
יהודים מזרחים,
כך שאין להם
בסיס תרבותי
משותף עם
הנהגת הממסד
היהודי בעולם,
שרובה ככולה
אשכנזית“

אחוזים ,מה שמצריך סיוע מיידי .הבשורה הזו הובילה
לכדור שלג מתגלגל של משבר פיננסי ,שממנו נשקפת
סכנה לפרויקט המטבע האירופי המשותף (האירו)
ולעתידו של האיחוד עצמו.
כבר אז הסיק לנדאו כמה מסקנות“ :הבנתי שמוקד
המשבר הכלכלי העולמי הוא באירופה ,ולא בארה“ב כפי
שחשבו בהתחלה ,ובעיקר נהיה לי ברור שמדובר במשבר
כלכלי־חברתי ארוך; זה לא משבר של מוסד פיננסי
כזה או אחר ,אלא כל המערך הפיננסי האירופי קורס.
לכך אמורות להיות תוצאות חברתיות חמורות בדמות
חיכוכים בתוך המדינות וביניהן ,שבהמשך יהפכו גם
למשבר פוליטי .ומאחר שכיהודים יש לנו אלף שנות
ניסיון עם משברים מערכתיים שמציפים למעלה גם את
האנטישמיות ,רציתי לחקור את זה“.
כאנליסט כלכלי הצמוד לנתונים ,לנדאו בנה מדד
מסודר של תהליך ההקצנה הפוליטית באירופה ,המבוסס
על שיעורי ההצבעה למפלגות קיצוניות בבחירות
הארציות ובבחירות לפרלמנט האירופי .כמה הנחות
מוקדמות ,מעניינות כשלעצמן ,יש למחקר הזה .אחת מהן
נוגעת לעצם הגדרת המונח ‘קיצוניות‘ :מבחינת לנדאו,
לא רק שנאת זרים בוטה היא עדות לקיצוניות ,אלא
גם התנגדות לאיחוד האירופי“ .ישראלים לא מבינים
שהאיחוד זה לא רק מנגנון פוליטי שמדביק תוויות על
מוצרים שיוצרו בהתנחלויות“ ,הוא מסביר“ .במשך הזמן
האיחוד הפך ביטוי לדת חילונית־ליברלית ,ששלטת
היום בכל מסגרות האליטה האירופית .ישבתי בפריז
אצל מומחה למדעי המדינה ,שנחשב שם כמעט פרסונה
נון־גראטה ,והוא הגדיר את המשטר הנוכחי באירופה
כ‘ליברליזם טוטליטארי‘ :אם אתה לא מאמין בכל
התפיסות שלנו ,כולל זכויות מלאות להומוסקסואלים
וזכויות בעלי חיים ,אתה מחוץ למשחק“.
היכן מתבטאת הטוטליטאריות הזו?
“למשל ,ב־ 2005האיחוד החליט למנות כאחד השרים
שלו איזה פוליטיקאי איטלקי ותיק .התחילו תלונות
שהאיש לא תומך בזכויות הומוסקסואלים .השר המיועד
הסביר שבתור קתולי אדוק הוא לא יכול לתמוך בזכויות
כאלה ,ושבמסגרת כהונתו באיחוד הוא לא מתכוון
לעשות שום עניין בנושא .כמובן ,בחירתו לתפקיד
בוטלה .וזה רק החלק הקל של הסיפור .חבר מאירלנד,
שהיה אז מגיש תוכנית אקטואליה ברדיו ,סיפר לי
שלא הצליח למצוא בכל אירלנד  -שהיא כידוע מדינה
קתולית  -אדם אחד שידבר בעד זכותו של אותו איטלקי
להחזיק בהשקפותיו .לא שאין מישהו שחושב כך ,אלא
שאף אחד לא היה מוכן להופיע בפומבי ולדבר על זה.
זו טוטאליטריות .ועל רקע זה ,מי שיוצא כנגד האיחוד
בעצם מבטא עוינות לכל ‘הדת הליברלית‘ השלטת ,ולכן
במונחים אירופיים הוא נחשב לקיצוני“.
הנחה שנייה של לנדאו במחקרו אומרת שלגמרי לא
משנה אם ההצבעה נעשתה עבור מפלגת ימין קיצוני או
מפלגת שמאל קיצוני; שתי ההצבעות יוכתרו בתואר
המשותף ‘הקצנה‘ .ההסבר לכך“ :מבחינת היהודים ודאי
אין הבדל ,כי השמאל הקיצוני הוא אנטי־יהודי בחסות
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המהומות צפויות רק להחריף .הפגנה בצרפת נגד האבטלה

אידיאולוגיה אחת ,והימין הקיצוני הוא אנטי־יהודי
בחסות אידיאולוגיה אחרת .אבל גם מבחינה פנים־
אירופית ,זה לא כל כך משנה .ההקצנה הפוליטית
בכל מדינה לובשת צורה בהתאם לנסיבות המיוחדות
של אותה מדינה .בגרמניה ,למשל ,בגלל היטלר הימין
הקיצוני הוצא מחוץ לחוק ,וגרמני שרוצה לבטא מחאה
קיצונית נגד השלטון חייב לפנות לשמאל הקיצוני.
במדינות הבלטיות ,לעומת זאת ,בגלל ההיסטוריה של
השלטון הקומוניסטי ,אין כיום אופציה קומוניסטית ,ולכן
שם ההקצנה הולכת דווקא לכיוון הימני .המקרה הכי
מורכב זה פפה גרילו באיטליה ,שמדבר על אנרכיזם אבל
הוא עצמו גזען ושונא זרים“.

שובה של השתדלנות

לצד מדידת ההקצנה הפוליטית ניטר לנדאו את
המצב הכלכלי בכל מדינה באמצעות שיעור האבטלה.
והתוצאה :קיים קשר ישיר והדוק בין שני המישורים.
המדד של לנדאו ,שלתוכו הוזנו נתוני האבטלה וההצבעה
מ־ 2004והלאה ,הראה שבכל מקום שבו מתקיים משבר
כלכלי אובחנה גם נטייה להקצנה; ואם לאורך זמן מצב
הכלכלה משתפר ,גם ההצבעה בבחירות מתמתנת.
מהזווית היהודית ,אומר לנדאו ,עלייתן של המפלגות
הקיצוניות היא כמובן איום ,אך זו לא הסכנה כולה.
“הבעיה הגדולה העומדת כיום בפני היהודים באירופה
היא חיבור בו־זמני של שלושה גורמים :האנטישמיות
הקלאסית ,הישנה והאהובה; האנטישמיות החדשה,
שמוזנת בעיקר מאנטי־ישראליות ,ואליה חוברים גם
גורמים מוסלמיים וגם גורמי שמאל חילוני; ו‘הדת
הליברלית‘ ,שאין לה שום דבר נגד יהודים ,אבל
ההתנגדות שלה למילה ולשחיטה כשרה דוחפת למצב
שבו יהודים לא יוכלו להמשיך לחיות באירופה“.
התוצאה שמזהה לנדאו בטווח הקצר היא חזרה
לדפוס היחסים הקלאסי בין היהודים והשלטון
באירופה :שתדלנות יהודית שמבקשת לפעול אצל
בעלי הסמכות כדי להציל את הקהילה מזעם ההמון.
“שום דבר לא השתנה באלף שנות חיים יהודיים
באירופה .אפשר היה לראות את זה לפני שנה בעקבות
פסיקת בית המשפט הגרמני בקלרסרוהה ,שאסר על
ברית המילה .כל מיני יהודים טובים השתדלו אצל
הקנצלרית אנגלה מרקל לפעול לביטול הגזירה,
ומרקל אכן הודיעה שהיא מתנגדת לפסיקה ,ותדאג
שיהודים יוכלו למול את בניהם“.
בטווח הארוך יותר ,אומר לנדאו ,המשמעות של חיבור
שלוש הסכנות היא מרחיקת לכת :קריסתה המוחלטת של
יהדות מערב אירופה ,המונה היום כמיליון איש .הוא חוזה
שהדבר יקרה בתוך זמן לא רב ,לאחר שצירוף הנסיבות
לא יאפשר עוד קיום חיים יהודיים ביבשת .למעשה,
אומר לנדאו ,התרבות האירופית כולה לא תשרוד לאורך
זמן“ :האתגר הגדול ביותר של מדינת ישראל בדור הבא
יהיה להסתגל לעולם שבו אין אירופה ,לפחות במובן
שאנחנו הכרנו .ישראל היא הרי מדינה אירופית ,שנוסדה
בידי אירופים .כל המוסדות שלה ,חוץ מחיל האוויר,

בנויים על מודלים אירופיים .המקום שאליו ישראלים
הולכים לנפוש ,ושבו הם מרגישים בבית ,זו אירופה ,לא
ארה“ב .אבל כל זה נגמר .כל ארצות אירופה קורסות
מבחינה דמוגרפית ,ואם תלך אחורה להיסטוריה ותבדוק
מה קורה במצב כזה ,התשובה פשוטה :אל החלל שיוצרות
המדינות התרבותיות נכנסים ‘הברברים‘ .זה קרה במאה
ה־ 5באימפריה הרומית ,וזה יקרה גם עכשיו .הברברים
של היום יכולים להיות הטורקים ,אבל סביר יותר שאלה
יהיו המהגרים מאפריקה.
“כמובן ,יהיה מאבק גדול ,שלמעשה כבר התחיל.
הבנתי שהוא התחיל כשראיתי ב־ 2010את נשיא צרפת
סרקוזי ,בן למהגרים ,חותם על צו לגירוש הרומה
(הצוענים) מצרפת .כבר הרבה מאוד שנים שמלחמה
בזרים מתחילה ברומה ,כי אין להם שום גורם שמגן
עליהם והם החוליה החלשה ביותר .אבל מן הרומה זה
עובר גם לחוליות אחרות בשרשרת“.
ולאירופה יש סיכוי לנצח?
“ברור ש־ 1,500שנים של תרבות נוצרית לא יגוועו
ללא קרב ,אבל סופו של המאבק הזה לכישלון  -פשוט
מפני שאין להם ילדים ,וממילא אין להם עתיד“.

הבנקים הישראליים מפחדים

הקהילה היהודית הראשונה שתקרוס ,לפי לנדאו ,היא
זו שבצרפת“ .קודם כול ,בגלל המצב במדינה הזו :הגל
הבא של המשבר הכלכלי הולך לפגוע בראש ובראשונה
בה .כבר היום מורגש שם משבר חריף ,שגורם לעזיבה
המונית בקרב כלל הצעירים ,לא רק היהודים .מהבחינה
היהודית ,אף שהקהילה בצרפת מונה חצי מיליון איש
והיא הגדולה באירופה ,זו גם קהילה חלשה מאוד :היא
חדשה יחסית ,ומורכבת ברובה ממהגרים ובני מהגרים
מצפון אפריקה ,שעוד לא הספיקו להתערות ממש
במדינה .רבים מיהודי צרפת גרים באותן שכונות מצוקה
שאליהן נכנסו גם המהגרים המוסלמים ,והחיכוכים בין
האוכלוסיות גדולים .ההגירה המוסלמית פוגעת ביהודים
בעוד מובן :אלה מהמוסלמים שדווקא כן הצליחו
להשתלב במקצועות חופשיים ,הולכים ודוחקים את
היהודים ,שהשתלבו באותם מקצועות רק כמה עשורים
קודם.
“מלבד כל זה ,לקהילה בצרפת אין מוסדות חזקים.
אין לה כלים לעזור לעצמה ,ואין לה אפילו כלי מחקר
משמעותיים כדי לנתח את המצב .זו גם קהילה שסובלת
מאי־התעניינות של הממסד היהודי בעולם .ככלל,
קהילות מערב אירופה לא כל כך נמצאות על הרדאר
של העולם היהודי .מצד אחד הן לא מספיק גדולות כדי
להיות גורם משמעותי מבחינה פוליטית כמו יהדות
ארה“ב ,ומצד שני הן נראו עד היום כקהילות מצליחות
ומשגשגות ,ולא תויגו כ‘יהודים במצוקה‘ שצריך לסייע
להם .במקרה של הקהילה בצרפת ,נוספו להזנחה עוד
שני גורמים משמעותיים :הם צרפתים ,וזו מדינה שאף
אחד לא סובל; וברובם הם יהודים מזרחים ,כך שאין להם
בסיס תרבותי משותף עם הנהגת הממסד היהודי בעולם,
שרובה ככולה אשכנזית“.
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“כבר לפני 17
שנה חשבתי
שהעיתונות
רדודה ,ואז
היא עוד הייתה
עמוקה ואמיצה
מול האפס של
היום .אפשר
להחליף הרבה
מהכתבים
ברובוטים:
אם אתה
רוצה דיווח
על הבורסה,
אתה מתכנת
את המחשב
לפלוט דיווח.
מכיוון שאין
כמעט עיתונות
עצמאית,
והכול
מבוסס על
קומוניקטים
וספינים ,בכלל
לא צריך בני
אדם בשביל
לפרסם את
רוב הדברים“

קיים קשר ישיר בין
ההקצנה באירופה לשיעורי
האבטלה .גרף עליית הימין
הקיצוני באירופה
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לפי לנדאו ,יהדות צרפת התחילה לחוש שהקרקע
בוערת מתחת רגליה כבר לפני כעשור וחצי ,עם
תחילת האינתיפאדה השנייה“ .את כל רחבי אירופה
שטף אז גל אנטי־ישראלי ,שהתווסף למשבר כלכלי
מסוים ,וחלק מן הגל הזה נשא אופי אנטישמי .זה
היה למעשה הסימן לסיומו של פסק זמן בן יובל
שנים באנטישמיות האירופית .מאז תום מלחמת
העולם השנייה האנטישמיות הוצאה מחוץ למרחב
הציבורי באירופה ,אך בסביבות שנת  2000היא חזרה
להרים ראש.
“היהודים בצרפת חשו בגל הזה היטב ,כי הם היו
חשופים אליו גם כיהודים וגם כמהגרים .לכן ,כבר
באותה תקופה הם התחילו לבדוק אפשרויות מחוץ
לצרפת .מכיוון שמדובר בקהילה שמאוד מחוברת לארץ,
כולל ברמה משפחתית קרובה ,ישראל הייתה מבחינתם
מוקד מרכזי להתעניינות .אחר כך האינתיפאדה נרגעה,
אבל המשבר הכלכלי העולמי של השנים האחרונות פתח
את הכול מחדש .לכל אורך התקופה הזו ,היהודים בצרפת
אחוזי תזזית .קצב העזיבה ,כולל עלייה לישראל ,גדל
בצורה חדה ,גם אם רובם עדיין לא עוזבים .ומה שבוודאי
התרחב זו הכנת האופציות למקרה שיצטרכו לעזוב
במהירות“.
לכאורה ,מדינת ישראל הייתה צריכה לעודד את
גל העלייה הזה בכל האנרגיות והמשאבים העומדים
לרשותה .בפועל ,אומר לנדאו ,זה לא קורה“ ,כי ממסד
הקליטה בישראל די משותק .הסוכנות היהודית התנתקה
בשנים האחרונות בכלל מפעילות העלייה ,ועברה
להתמקד בחיזוק הזהות היהודית בתפוצות .בנוסף ,משרד
הקליטה מאויש רובו ככולו ביוצאי ברה“מ לשעבר,
והאוריינטציה שלו לגמרי מכוונת לאוכלוסייה הזו“.
בעיה נוספת שעליה מצביע לנדאו היא הקושי
ההולך וגובר של יהודים מהתפוצות להעביר נכסים
לישראל“ .פעם ,כל יהודי מחו“ל שביקש לפתוח חשבון
בבנק ישראלי ,היה מתקבל בכבוד מלכים .היום עושים
הכול כדי להקשות עליו ,ובעצם משדרים לו שעדיף
שלא יעשה זאת .הסיבה היא שבגלל המשבר הכלכלי,
מדינות במערב החליטו שכדי לקושש קצת נכסים
הן צריכות לרדוף את העשירים שלהן ,שלא יעבירו
נכסים למדינות זרות .מה לעשות ,נכסים יש רק אצל
העשירים ,לא העניים .זה התחיל בארה“ב ,שרודפת היום
את אזרחיה עד לקצה העולם ,פשוטו כמשמעו ,וזה עובר
בהדרגה גם למדינות מערביות אחרות .בנק לאומי נאלץ
רק לאחרונה לשלם סכום של מיליארד שקל לרשויות
האמריקניות ,בגלל שנחשד בסיוע לאזרחים אמריקנים
להימנע מתשלום מסים בארה“ב‘ .הסיוע‘ שעליו מדובר
מתבטא בעצם הנכונות לפתוח לאזרח זר חשבון ,בלי
לשאול יותר מדי שאלות.
“כמה בנקים ישראליים נוספים עומדים להיתבע
מסיבות דומות .התוצאה היא שלבנקים לא משתלם
כיום לפתוח חשבונות למפקידים זרים ,כי הבנק לא יכול
להרוויח מזה הרבה ,ואילו אם תוגש נגדו תביעה  -הוא

לקהילה היהודית אין כלים לעזור לעצמה .צרפת

עלול להפסיד בגדול .אגב ,זו לדעתי גם הסיבה העיקרית
שבגללה יהודים מחו“ל ,ומצרפת בפרט ,מרבים כל כך
בשנים האחרונות לקנות נדל“ן בארץ .זו דרך טובה
להעביר הון בלי לפתוח חשבון בנק“.

שים סיכה ותקבל שנאה

גורם נוסף שעומד כמחסום בפני העלאה המונית
של יהודי אירופה ,כך לפי לנדאו ,הוא “השתלטות גישה
פוסט־ציונית על רשויות המדינה עצמן .בתפיסה הציונית
הקלאסית ביקשנו לקלוט את כל היהודים – ללא הבדל
גיל ויכולת כלכלית .כיום מתפתחת אצל הרשויות גישה
שמעדיפה להתמקד בצעירים היהודים ,אלה שיש להם
אופציות הגירה אחרות ,ולהתעלם מהעובדה שלפחות
חצי מבני הקהילה בצרפת הם עניים ,או זקנים ,או חולים,
או שילוב של השלושה .רבים מהיהודים הללו נשארים
באותן שכונות מהגרים עלובות ,תוך כדי חשיפה גבוהה
לסכנות .אלה אנשים שבלי סיוע ישראלי ,אין להם
שום סיכוי להגר .העידן שבו אתה עולה בסתר לאונייה,
מקיא במשך שבוע ויורד באליס־איילנד (תחנת הכניסה
למהגרים בניו־יורק – י“ש) ,עבר מן העולם .היום ,אם
אין לך השכלה ,לא תוכל להתקבל בשום מקום .אפילו
בורמה לא תקבל אותך“.
הפתרונות שלנדאו מעלה מתחלקים גם הם לטווח
הקצר והארוך .כצעד מיידי הוא מציע יצירת קריטריון
תושבות חדש בישראל“ ,תושב זר יהודי“ – מעמד שיינתן
ליהודים מהתפוצות שהולכים ומבלים חלק ניכר מחייהם
בישראל ,אבל עדיין לא עלו באופן רשמי“ .אזרחים
בפוטנציה שטרם בשלו התנאים לעלייתם“ ,מגדיר אותם
לנדאו .לדעתו ,המעמד הזה צריך לכלול אופציה של
העברת נכסים לארץ ,גם אם המחיר הוא עימות ישראלי
מול גופים פיננסיים בינלאומיים שלא יאהבו את הרעיון:
“אני רוצה קודם כול להקל על היהודים האלה בצד

הכלכלי .מדינת ישראל צריכה לשם כך למרוד במערך
הפיננסי העולמי ולעודד ,או לפחות לאפשר בהעלמת
עין ,מנגנונים שבאמצעותם יוכלו יהודים להעביר את
כספם לכאן“.
איך עושים את זה?
“לדוגמה ,רוב היהודים בעולם מחזיקים חסכונות
פנסיוניים ,שבמצב החוקי הרגיל לא ניתנים להעברה
ממדינה למדינה .אנחנו צריכים ליצור מנגנונים שיעודדו
יהודים לפתוח חסכונות פנסיוניים בארץ ,לאפשר להם
להעביר את כספי הפנסיה לכאן ,ואם צריך  -אפילו
לפדות בכספי משלם המסים הישראלי את הפנסיות
הקיימות ,כדי שיהודים מחו“ל יוכלו להשקיע את הפנסיה
שלהם כאן .אלה רעיונות שאיש אינו מעלה כיום בדעתו,
מה שמביא אותי לקביעה הראשונית  -שבמדינת ישראל
אין שום חשיבה לגבי עתידה של יהדות מערב אירופה“.
ברור לו שמשלם המסים הישראלי לא יאהב את
הרעיון שהועלה כאן ,אבל לנדאו טורח להזכיר שעידוד
עלייה איננו רק עיקרון ציוני נעלה ,אלא גם אינטרס
כלכלי מובהק“ :המשק הציוני נבנה מראשיתו בזכות גלי
העלייה .זה מה שהיה ,וזה מה שימשיך להיות .זה אפילו
יותר חשוב מההיי־טק“.
וכעת לטווח הארוך“ .לפני חמש שנים ,כשהתחלתי
לדבר על הבעיה בצרפת ,התייחסו אליי כאל משוגע“,
מספר לנדאו“ .עכשיו כבר מבינים שהתרחיש הפסימי
הולך ומתממש ,אבל עדיין לא נערכים באופן ריאלי למה
שצריך לעשות  -מבצע עלייה המוני של כלל יהדות
צרפת .זו בעיה בקונספט :מאז ומתמיד ידענו שאנחנו
צריכים להיערך לגלי עלייה מארצות מצוקה ,אבל עדיין
קשה לנו לקבל את האפשרות שמדינת רווחה כמו צרפת
יכולה להפוך בתוך זמן קצר למדינת מצוקה“.
איך נערכים לשינוי כזה?
“קודם כול צריך לעזור כבר עכשיו לאותם יהודים
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“היחס לנשים בחברה החרדית הוא שקר שאין לו רגליים“ .למצולמות אין קשר לכתבה
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לנדאו מציע
יצירת קריטריון
תושבות חדש
בישראל“ ,תושב
זר יהודי“ .המעמד
הזה יכלול
אופציה של
העברת נכסים
לארץ ,גם אם
המחיר הוא עימות
ישראלי מול
גופים פיננסיים
בינלאומיים:
“אני רוצה קודם
כול להקל על
היהודים האלה
בצד הכלכלי.
מדינת ישראל
צריכה לשם כך
לעודד ,או לפחות
לאפשר בהעלמת
עין ,מנגנונים
שבאמצעותם
יוכלו יהודים
להעביר את
כספם לכאן“

שמתגוררים בשכונות מצוקה ,לעבור לאזורים שבהם
מתרכזים רוב היהודים .מעבר לכך ,אנחנו צריכים
להתכונן ליום שבו הפגיעה ביהודים לא תהיה ברמה
של פיגוע מזדמן כזה או אחר ,ודם יהודי יזרום ברחובות
אירופה באופן שוטף .זה תהליך שיקרה לאו דווקא על
רקע אנטישמיות ממוסדת ,אלא כחלק מההתפוררות
הכוללת הצפויה למערכות השלטון באירופה .כבר היום
רשויות החוק לא מבצעות אכיפה באזורים גדולים,
ועם החמרת המשבר הכלכלי־פוליטי־חברתי צפויות
מהומות שילכו ויחריפו  -והיהודים יהיו קורבן מרכזי
שלהן ,גם אם העילה הישירה תהיה המצב הכלכלי ולא
מדיניות אנטישמית“.
האם צפוי תרחיש דומה גם בארה“ב ,עם התמשכות
המשבר הכלכלי שם?
“אני מעריך שלא .בארה“ב כולם מהגרים ,והיהודים
תופסים את עצמם ונתפסים על ידי הסביבה כחלק
ממארג רב־תרבותי .גם המוסלמים שם מתנהגים כמו
כל האחרים :לא עוסקים בבכיינות ,אלא מבינים שהם
צריכים לעבוד קשה כדי להתקדם .באירופה מדובר
בתרבות גזענית ושסועה מיסודה; שים סיכה במקום
כלשהו על מפת היבשת ,ובוודאי יהיה זה מקום שרווי
בשנאות היסטוריות עמוקות .כל החזות הליברלית
והמעטה של האיחוד האירופי הם רק כיסוי דק למצב
היסודי הזה“.
הוא אינו רואה מקום להשוואה בין הסכנה
הדמוגרפית האורבת באירופה לזו שמפניה נשמעות
אזהרות בישראל“ :החרדה הדמוגרפית הישראלית,
שמטופחת פה על ידי הממסד ,היא חסרת בסיס .הרי את
בעיית המהגרים מאפריקה סגרנו בעזרת הגדר ,ובהדרגה
סוחטים החוצה גם את הנשארים .ובהקשר הערבי –
שיעור הילודה במגזר הזה נמצא בירידה מתמדת ,בשעה
ששיעור הילודה היהודי בישראל ,גם אצל הלא־חרדים,
נמצא בעלייה .אין לזה אח ורע בשום מדינה מפותחת
בעולם .אגב ,גם בעולם הערבי יש ירידה בריבוי הטבעי,
ואצל הפלשתינים נוסף לזה תהליך הגירה משמעותי“.
האם זה מאפשר לאמץ פתרונות בנוסח סיפוח שטחי
יו“ש ומתן אזרחות לתושבים הערבים ,ללא חשש
משינוי דמוגרפי משמעותי?
“זה בכלל לא מעניין אותי .שבנט ולפיד ירקדו את
הריקוד שלהם .הרי לשטחים הגענו מלכתחילה בלי
תכנון מוקדם ,ולדעתי גם עתיד השטחים יוכרע בלי
תכנון מוקדם“.
יוכרע לכיוון סיפוח או נסיגה?
“במידה מסוימת זה תלוי בפלשתינים .והיות שהם
לא מתמתנים ,אז כנראה לסיפוח“.

בין משוגעים וגרפומנים

לנדאו הוא אדם שמתבטא בנחרצות יוצאת דופן
(“היתרון שלי ,כמי שאינו אקדמאי וגם אינו איש הממסד,
הוא שאני יכול לומר מה שאני רוצה“) .הוא בן  ,61יליד
לונדון .סבו היה חסיד גור ,ואילו אביו של לנדאו נטה
לחרדיות מודרנית ושלח את ילדיו לחינוך כללי ברמה
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גבוהה .פנחס הוא הצעיר משני הבנים במשפחה :אחיו
הבכור ,דיוויד ,מוכר כעורך לשעבר של עיתון ‘הארץ‘
וככתב השבועון היוקרתי ‘אקונומיסט‘ בישראל.
את התואר הראשון שלו בכלכלה עשה לנדאו
הצעיר עוד בלונדון .בגיל  23עלה לארץ ,ועבד
כיועץ השקעות .בעקבות משבר ויסות מניות הבנקים
ב־ 1983נסגרה החברה שהעסיקה אותו ,ובלנדאו דבק
אז לתקופה מסוימת חיידק העיתונות של אחיו .הוא
פנה ל‘ג‘רוזלם פוסט‘ בעקבות מודעת חיפוש לכתב
פיננסי ,והתקבל לעבוד שם .כעבור כמה שנים עבר
ל‘גלובס‘ ,הפעם בתפקיד בכיר יותר ,של פרשן ובעל
טור .משם קפץ להרפתקה קצרה בזרועותיו של עיתון
כלכלי מתחרה בשם ‘טלגרף‘ ,והתקדם בו לכהונה
כעורך העיתון .כשנסגר ‘טלגרף‘ חזר לנדאו לגלובס,
בזכותו של המו“ל חיים בר־און “שלא נטר טינה והיה
מוכן לקבל אותי חזרה“.
ב־ 1997החליט לנדאו שאינו יכול “לסבול יותר
את הרדידות של העיתונות הישראלית“ ,ופרש סופית
מעולם התקשורת .מאז הוא אנליסט עצמאי ,שכותב
ניתוחים כלכליים על המצב בישראל בעבור חברות
פרטיות ,בארץ ובעיקר בחו“ל“ .להערכתי ,אין עתיד
רציני למקצוע העיתונות ,לא בארץ ולא בשום מקום
אחר“ ,הוא אומר על הצעד שעשה“ .כבר לפני  17שנה
חשבתי שהעיתונות רדודה ,ואז היא עוד הייתה עמוקה
ואמיצה מול האפס של היום ,ואנחנו עדיין רחוקים
מהתחתית .אנחנו רואים מציאות שבה אפשר להחליף
הרבה מהכתבים ברובוטים :אם אתה רוצה דיווח על
הבורסה ,אתה מתכנת את המחשב לעבור על הנתונים
והוא פולט את הדיווח היומי .מכיוון שאין כמעט עיתונות
עצמאית ,והכול מבוסס על קומוניקטים וספינים ,בכלל
לא צריך בני אדם בשביל לפרסם את רוב הדברים“.
איך זה קרה? הצורך של אנשים בקריאת חומר איכותי
עבר מן העולם?
“הצורך קיים ,אבל הקושי למלא אותו הולך וגדל.
כרגע מי שעונה על הצורך הזה היא הבלוגוספירה ,אבל
היא מלאה במשוגעים ובגרפומנים ,כך שלמצוא חומר
איכותי באמת נעשה קשה .התוצאה היא שלא רק הציבור
הרחב ,אלא גם רוב מקבלי ההחלטות לא יודעים כלום.
אין להם אפילו זמן לקרוא את החומר שהצוותים שלהם
היו אמורים להכין ולא מכינים“.
איך אתה ,כבעל רקע חרדי ,רואה את סוגיית גיוס

החרדים וההשתלבות שלהם בכלכלה הישראלית?
“כמי שמתפלל כל יום בבית כנסת חרדי ,ובניגוד
לרוב הישראלים נמצא בזיקה קרובה לחרדים ,זה נושא
שמאוד מעניין אותי .אני משוכנע כבר די הרבה זמן
שכל הסיפור של הזהות החרדית כמו שאנחנו מכירים
אותה הולך לעבור מן העולם .הדור הצעיר ,בהכללה,
החליט שהוא לא מוכן יותר לחיות בעוני .זה לא רק
ששיעור ההשתתפות בשוק העבודה גדל מאוד ,אלא
הרבה מעבר לזה :קם דור שרוצה להשתלב לחלוטין
בישראליות .בצד יש אנשים שעומדים ומפריעים עם
השטויות של חוק הגיוס ,אבל כל זה לא יבטל את
תהליך ההשתלבות ,שלדעתי נמצא בעיצומו והוא
בלתי הפיך .מצד שני ,אחרי  250שנות התמודדות
חרדית עם המודרנה ,ברור שאי אפשר לכפות כלום על
החרדים בכוח ,ומי שלא יודע את זה פשוט לא מבין.
אפשר להשפיע בעקיפין ,באמצעות מדיניות כלכלית:
הגזירות של נתניהו בשעתו כשר אוצר השפיעו ,וכך גם
הגזירות האחרונות .זו הדרך להשפיע“.
אם עסקנו בדמוגרפיה – האם אין חשש שציבור
חרדי ,שמשקלו בישראל הולך וגדל ,יפגע בעקרונות
הדמוקרטיה? אולי זה צריך להיות החשש הגדול ,יותר
משאלת הגיוס או המחיר הכלכלי?
“בוודאי שיש חשש כזה .על זה אני אומר את מה
שאני אומר גם לאירופים :הערכים הדמוקרטיים לא
יחזיקו מעמד אם לא תביאו ילדים לעולם .מעבר לכך
יש שאלה משנית :האם ניתן להקנות לחרדים ערכים
דמוקרטיים? ובעניין הזה אני דווקא די אופטימי ,מסיבה
פשוטה .הצעיר שגדל היום בחברה החרדית רואה סביבו
שחיתות מובנית – אצל הרבנים ,העסקנים ,בישיבות,
בכל מקום .אין לו שום יכולת להתקדם לפי כישורים .לכן
בהכרח הוא יימשך לערכים שייתנו לו סיכוי להתקדם.
זה הדבר שיכול לקרב אותם לערכים דמוקרטיים ,בתנאי
שישתכנעו שזה לא נוגד ערכים חרדיים בסיסיים .קח
את היחס לנשים ,כדוגמה לשקר שאין לו רגליים לאורך
זמן :בעידן שבו מפלגות חרדיות מצביעות לדליה איציק
כמועמדת לנשיאות ,כמה זמן עוד אפשר יהיה למכור
לאנשים את השקר שנשים יכולות לעבוד ולפרנס אותם,
אבל לא יכולות ללמוד גמרא או לקבל משרות מסוימות?
זה יתפורר מאליו“0 .
לתגובותdyukanmr@gmail.com :

"אנחנו מחזרים אחרי כל זכאי חוק השבות"
בתגובה לטענותיו של לנדאו אומר מנכ“ל
משרד הקליטה ,עודד פורר“ :מדיניות העלייה
והקליטה של ישראל ,לאורך כל שנות קיומה,
היא לעודד עלייה מכל מקום שבו נמצאים
יהודים ומכל מגזרי האוכלוסייה .אדרבה ,ככל
שהאוכלוסייה העולה לישראל חלשה יותר ,כך
גם הסיוע הניתן לה גבוה יותר‘ .החיזור‘ שלנו
נעשה אחרי כלל זכאי חוק השבות .עם זאת
צריך לומר שעד לפני עשרה חודשים האחריות
לפעילות העלייה הייתה בידי המוסדות
הלאומיים (כלומר הסוכנות היהודית – י“ש).
“לגבי המצב בצרפת – משרד הקליטה יזם כבר
לפני כשנה הקמת ועדה בינמשרדית מיוחדת
להכנת תוכנית ייעודית לעלייה משם .התוכנית
הושקה בחודש מרץ האחרון ,ובתקציב
המדינה ל־ 2014כבר הוקצתה תוספת מיוחדת
של  17.5מיליון שקלים ,לעידוד עלייה וקליטה
מצרפת ומבלגיה .בשבוע שעבר העברנו
החלטת ממשלה לעידוד עלייה ממערב
אירופה ,והקמנו חברה ציבורית לריכוז פעילות
העלייה מכל רחבי העולם ,בעלות ממשלתית
של  60מיליון שקלים ,שלהם נצרף גם גיוס
תרומות מהעולם היהודי .כל הפעולות האלה
הן בין הגורמים לזינוק החד שראינו השנה

בעלייה מצרפת ,לצד עצם המשבר הכלכלי
והאנטישמיות“.
אשר לבעיית העברת הכספים של יהודים
מחו“ל לישראל ,אומר פורר“ :צריך להבין
שהעולם נעשה גלובלי יותר ויותר ,ומדינת
ישראל צריכה להתמודד עם הנתונים האלה.
אנחנו משתדלים לסייע ליהודים המבקשים
לעלות ,ומעניקים להם הקלות כלכליות שונות
– מהקלות בתחום המקצועי ,דרך סיוע מיוחד
ליזמים עולים ,ועד מתן פטור של עשר שנים
לכל עולה לגבי דיווח על הכנסותיו מפעילות
המתקיימת מעבר לים .זה חלק ממה
שמאפשר ליהודים להיכנס למהלך המורכב
של עלייה והשתקעות בארץ ,ומכל העולם
באים ללמוד אצלנו כיצד לקלוט ‘הון אנושי‘“.
פורר מכחיש את הטענה שצמרת משרד
הקליטה מורכבת מיוצאי ברה“מ לשעבר ,ולכן
אינה רגישה מספיק לצורכיהן של תפוצות
אחרות“ :זה אולי היה נכון בתקופה מסוימת
בעבר .שרת הקליטה הנוכחית סופה לנדבר
אמנם עלתה מברה“מ בשנות ה־ ,70אבל רוב
מנהלי האגפים במשרד בכלל צברים ,ויש בין
בכירי המשרד גם עולים מצרפת ,מאתיופיה,
מארגנטינה וממגוון של מדינות נוספות“.

