
דיוקן | 1052 | י"ד בתשרי תשע“ח, 4.10.2017 | 2425 | י"ד בתשרי תשע“ח, 4.10.2017 | 1052 | דיוקן

כבר לא מדובר בצעירים חסרי מנוח, בכמה אמנים שמחפשים 
קהל חדש, או בתחנה אחת במסע בין מדינות: מאז המחאה 
החברתית כאן אצלנו, הקהילה הישראלית בבירת גרמניה 
הפכה לעובדה קיימת ומתבגרת - אם כי קטנה בהרבה מכפי 
שהגרמנים עצמם מעוניינים לחשוב. שוקי שטאובר, שחקר 
את התופעה, שמע מהישראלים של ברלין איך מתמודדים 
עם האנטישמיות הרוחשת מתחת לפני השטח, ומה עושים 
כשהילד שולט בגרמנית ושוכח את העברית
אהוד מקסימוב 
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ישראלים מראה שגרמניה הצליחה כביכול לתקן את 
תדמיתה הבעייתית מהעבר". 

הירידה הפסיקה להיות בגידה
בפתח המחקר שלו כותב שטאובר שהחלוקה בברלין בין 
"ישראלי" ו"מהגר" אינה ברורה לחלוטין. ובכל זאת, לצורך 

עבודתו הוא נזקק לעשות את ההבחנה הזו. "אני הייתי 
בברלין כמעט שנה וחצי", הוא מדגים את הבעייתיות. "האם 

נחשבתי למהגר? על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
אדם ששהה 12 חודשים בחו"ל נחשב למי שהיגר מישראל. 

אבל אם בעבר 'הגירה' הייתה לתמיד, כיום מאוד רווח 
המושג של 'הגירה זמנית'. אדם שעושה רילוקיישן לחמש 

שנים ועתיד לחזור - האם הוא מהגר? ואיך מגדירים 
ישראלי? מי שמחזיק דרכון ישראלי? ומה לגבי מישהו 

שפגשתי שם - גרמני לא־יהודי שחי בישראל מגיל 8 ועד 
אמצע שנות השלושים שלו, מרגיש ישראלי, מדבר עברית 
ברמה שהפילה אותי לרצפה, אבל מחזיק רק דרכון גרמני 

ונראה גרמני למהדרין. הוא ישראלי או לא? ואיך אתה 
מגדיר את מי שעלה מרוסיה לישראל בגיל 20, נשאר 

כאן שמונה שנים, עבר לגרמניה, נמצא שם כבר 15 שנה, 
ואומר לך שהוא מרגיש ישראלי? אני לצורך המחקר קבעתי 

שאוכלוסיית היעד תורכב מבעלי דרכון ישראלי בהווה 
או בעבר, דוברי עברית, שהתגוררו בישראל למשך חמש 

שנים לפחות, מתגוררים בברלין ב־12 החודשים האחרונים 
לפחות, ואינם מתכננים לעזוב את העיר בשנה הקרובה".

את ההגירה מישראל אל העולם הרחב מחלק שטאובר 
לשתי תקופות: ִמקום המדינה ועד אמצע שנות התשעים 

- ומאז ועד ימינו אלה. לדבריו, בתקופה הראשונה ההגירה 
נבעה בעיקר מתוך רצון לשפר את המצב הכלכלי האישי 

ולאמץ דפוסי חיים נוחים יותר. באותן שנים, מעשה 
כזה נתפס בציבוריות הישראלית בעין ביקורתית מאוד. 
המהגרים נקראו תמיד "יורדים", וראו בהם מעין בוגדים 
ברעיון הציוני. בחלוף השנים, כשתופעת ההגירה גברה 

בעולם בכלל והפכה לחלק בלתי נפרד מהחיים המודרניים, 
נעשה היחס הישראלי כלפיה נינוח יותר. "פתיחותו של 

המשק הישראלי לעולם הרחב לאחר חתימת הסכמי השלום 
בשנת 1993 העצימה מגמה זו", כותב שטאובר בספרו. 
"עובדים רבים של חברות ישראליות ורב־לאומיות נעו 

אל מחוץ לישראל וחזרו אליה כדבר שבשגרה, ורבים מהם 
החליטו גם להישאר בחו"ל. התפתחויות אלו מיתנו את 

הביקורת הציבורית על ההגירה מישראל, מה שסייע לאלו 
שרצו לעבור לחו"ל, לעשות זאת בקלות רבה יותר".

כשמדובר בהגירה לברלין, שטאובר מזהה שלושה 
גלים מרכזיים. האחד הוא "הגל הרומנטי" - הגירה דלילה 

למדי שהתרחשה עד לשנת 2000 בערך, וכללה בעיקר 
ישראלים שהגיעו לעיר בעקבות היכרות עם בן זוג גרמני 

או לצורך לימודים אקדמיים בתנאים נוחים. גל נוסף 
הוא "הגל הפוליטי" - הגירה שהתרחשה "בעשור של 

אי־יציבות פוליטית וביטחונית, שהחל בעקבות רצח רבין 
בשנת 1995. ברלין הייתה יעד נוח בשל טיבה האנרכיסטי, 
ורבים מהשמאל הפוליטי נמשכו אליה". מאוחר יותר הגיע 

"הגל הכלכלי" שהמשיך את המחאה החברתית: "ברלין 
הצטיירה בקרב המתקשים להתקיים כלכלית בישראל כעיר 

שקל ונוח יותר לחיות בה. כך החלו להגיע אליה צעירים, 
ובעקבותיהם משפחות צעירות, שביקשו איכות חיים גבוהה 

יותר בעלות נמוכה יותר".
איך עיר שנחשבה אפורה הפכה לאבן שואבת למהגרים?

"לפני נפילת החומה ברלין אכן נחשבה 
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כשאתה רואה בגרמניה ארובות, אתה מיד חושב על אושוויץ. שטאובר

בחירה עירונית מודעת להשקיע באמנות. פסטיבל מוזיקה ליד ברלין, בחודש שעבר

"שוקי, חזור הביתה. אתה תורם ליצירת לגיטימציה 
לנהירה לברלין. זה באמת מה שאתה רוצה?"

"שוקי, שלום. מחק אותי בבקשה מרשימת 
התפוצה. הסיפור על ברלין דוחה אותי וממש־ממש לא 

מתאים לי!!!"

סופר והחוקר שוקי שטאובר לא העלה ה
על דעתו שחוויותיו מברלין, שאותן שיגר 

בדואר האלקטרוני למכותביו הקבועים, 
יעלו כך את חמתם. "שהיתי בבירת גרמניה 

במהלך מבצע צוק איתן ולאחריו, ובדיוק 
באותו זמן עלה בפייסבוק איזה קמפיין 

מתריס שנקרא 'עולים לברלין', מעין אקט מחאה על יוקר 
המחיה. הקמפיין הזה גרר ביקורת בעיתונות ובציבור. אולי 
בגללו מי שהיו רגילים לקבל ממני במשך שנים מאמרים 

מקצועיים בתחום הניהול, התעצבנו כשפתאום קיבלו ממני 
דיווחים על חיי הישראלים בברלין". 

אתה יכול להבין אותם?
"הדברים נגדי הגיעו לא מטוקבקיסטים הזויים 

ואנונימים, אלא מאנשים בוגרים, משכילים, מיושבים 
בדעתם. יש פה צער וכאב, ואני יכול להבין את זה. תראה, 

חלק ניכר מזמן שהותי בגרמניה חשבתי על השואה, זו 
אחת הסיבות המרכזיות לכך שלא הייתי מסוגל לחיות שם 
לאורך תקופה. כשאתה רואה בגרמניה ארובות, אפילו סתם 
של איזה בית חרושת, מה הדבר הראשון שעולה לך בראש? 

- אושוויץ. אבל כשדיברתי עם צעירים ישראלים שגרים 
שם, רובם לא חשבו על זה בכלל". 

את הגיחה לברלין, שנמשכה 16 חודשים, עשה 
שטאובר מלכתחילה כדי לחוות צורת חיים שונה. "רציתי 
לגור מחוץ לישראל, לשהות במדינה אחרת לא רק כתייר, 
וחשבתי שברלין היא מקום מצוין כתחנה ראשונה. ראשית, 

כי היא מאוד נגישה מישראל, ואני רציתי להישאר קרוב 
לילדיי וגם להוריי המבוגרים, שאז עוד היו בחיים. שנית, 

כי זול לחיות בה. אבל לא תכננתי להשתקע שם. היה 
לי ברור שאני נוסע לתקופה קצובה, וכדי שיהיה לי 

משהו מעניין לעשות באותו זמן החלטתי לכתוב ספר. 
בהתחלה חשבתי לכתוב על תעסוקה וקריירה של מהגרים 

ישראלים בברלין, נושא שהוא בתחום העיסוק שלי, אבל 
אחר כך החלטתי להתמקד בסיבות להגירה הזו, כשברקע 

מוראות העבר הקשים ומערכת היחסים המיוחדת בהווה 
בין ישראל לגרמניה".

את מסקנותיו מאותה תקופה פרסם שטאובר בספר 
"ישראלים בברלין - קהילה בהתהוות", שראה אור 

לאחרונה בהוצאת ידיעות ספרים. הוא מושתת על מחקר 
שערך במסגרת "מוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות 

לאומית" של הטכניון, ושטאובר משלב בו גם ראיונות 
קצרים עם ישראלים לשעבר שחיים בבירת גרמניה. 

הדברים שהוא מצטט מפיהם מפתיעים לעיתים, ומגלים 
קו מחשבה שיכול להיות מטריד וכואב עבור מי שנחשף 

אליו מכאן.
"ברלין בהרבה מובנים היא לא בדיוק גרמניה", 

מקדים שטאובר ומסביר כשאני שואל מה מושך את 
הישראלים דווקא לעיר הזו. "יש מושג כזה 'עיר 

עולם' - עיר בינלאומית שלא בהכרח מייצגת את 
המדינה שבה היא נמצאת. לונדון היא כזאת, וגם 

פריז, ניו־יורק, טורונטו ותל־אביב. זו עיר שההוויה 
הבינלאומית בה לפעמים יותר חזקה מההוויה 

המקומית. אני הסתדרתי בברלין יפה מאוד עם 
אנגלית, ולעומת זאת נראה לי שבלייפציג הייתי 
מתקשה יותר. לברלין יש קסם משלה, שהיה גם 

בשנות העשרים של המאה הקודמת, עם כל הספרות 
והאמנות והקברטים. היא הייתה אז מהבולטות בעולם 
מבחינת התרבות שלה, ועכשיו היא מנסה לחדש את 

הקו הזה. על פי דיווחי הרשויות, בעיר מתגוררים בני 
אדם מ־186 ארצות, ורבים מאלו שמחפשים את הרב־

תרבותיות הזו מגיעים לשם".
ויש סיבה נוספת להתמקם בברלין דווקא, והיא קשורה 

לאותה מחאה ישראלית: "בדרך כלל יוקר המחיה בעיר 
מהסוג הזה הוא גבוה, אבל ברלין שונה, ונחשבת ל'עיר 

עולם' הזולה ביותר בעולם המערבי. כלומר, אתה מקבל 
שם יותר בפחות, ולכן היא מאוד אטרקטיבית. ועם כל זאת, 

בניו־יורק יש הרבה יותר ישראלים מאשר שם, כי ברקע 
עדיין נמצאים מטעני העבר וקשיי השפה. רמת החיים 

באמריקה גבוהה יותר, ורבים מהישראלים הם אמריקנים 
באופיים ומחפשים את החיים הטובים ואת השופוני. ישראל 
של גוש דן היא הרבה יותר אמריקנית בהוויה שלה מברלין. 

לי כשוקי שטאובר מתאימה יותר ההוויה הברלינאית 
מההוויה התל־אביבית, אבל כישראלי נעים לי יותר בארץ, 

אז אני פה". 
מהספר מובן שאין אומדן מדויק לגבי היקף התופעה של 

ישראלים שחיים בברלין.
"אין, כי אף אחד לא רושם אותך שם לפי הייחוס 
הלאומי שלך, רק לפי הדרכון. מי שמגיע לגרמניה 

צריך להירשם ולהצהיר איפה הוא גר - וכשהוא עוזב 
הוא צריך לדווח על כך. לא כל הישראלים מדווחים 

בשלב העזיבה, כי זו טרחה. אמר לי אחד מאנשי 
השגרירות: באו לברלין הרבה חבר'ה ללמוד, היו פה 
ארבע שנים וחזרו לארץ - אבל מבחינת הרישומים 

הם עדיין כאן. ואז הגרמנים אומרים, 'תראו איזה יופי, 
יש פה המון ישראלים'. מבחינתם, מספר גבוה של 

"קהילות בגרמניה 
הן דבר ממוסד 

שפועל מכוח החוק. 
לקהילה היהודית יש 
בתי כנסת ובתי ספר 
שמקבלים תקציבים 
כמו כנסיות. לעומת 

זאת, אין שום 
הכרה של הממשלה 
בהוויה הישראלית 
הברלינאית. אתה 
יכול לשלוח את 

הילדים שלך לבית 
הספר היהודי ולקבל 
הנחה - אבל כיהודי, 

לא כישראלי"
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משעממת, מין בועה מערבית במזרח אירופה, ולא 
היה הרבה מה לעשות בה. מאז 89' היא התחילה לשנות 

את פניה באופן הדרגתי. כל השטח העצום שנוצר 
עם היעלמות החומה במרכז העיר הפך לאזור השקעה 

נדל"ני. בגלל ה'בוסט' הגדול של הבנייה המחירים נעו 
כלפי מעלה, ואז פתאום כלפי מטה. נוצר משבר נדל"ן, 

ואנשים התחילו למכור". 
גורם נוסף שהשפיע בדרמטיות על התפתחותה של 
ברלין עשור אחר כך, היה המעבר של משרדי הממשלה 
מבון, בירתה לשעבר של גרמניה המערבית. "התנועה 

הזו לברלין הביאה לתנופת בנייה גדולה. בעקבות מעבר 
הממשלה נעו לשם גם שגרירויות, ארגונים וחברות, המון 

עובדי מדינה הגיעו, וזה גרם בין היתר להתפתחות מקומות 
בילוי, מרכזי קניות וכדומה. בתוך שנים בודדות ברלין 
השתנתה לגמרי. התחילו להגיע אליה משקיעים, ושוב 

חלה עלייה בביקוש לנדל"ן. אנשים מכל העולם התחילו 
לפקוד אותה, ביניהם אמנים רבים. כשקברניטי העיר ראו 
את ההתפתחות הזו, הם אמרו - תעשייה אין לנו, אז בואו 

נשקיע יותר בפיתוח התרבות, האמנות והתיירות". 
"קהילה בהתהוות", כך קורא שטאובר בכותרת־

המשנה של ספרו לישראלים בברלין. "מדובר בקהילה 
חדשה שעוד מתגבשת", הוא אומר. "רוב הישראלים 

שנמצאים בברלין הגיעו לשם בשנים האחרונות. עדיין 
אין להם מסגרות ממוסדות, וגם אף אחד מצד השלטונות 

לא מעודד אותם להקים כאלה. יהודים זה יהודים, מה 
אכפת לרשויות בגרמניה אם הם באו מרוסיה, מישראל 

או מצרפת. הם גם לא רוצים לריב עם ישראל, שלא תגיד 
שגרמניה מעודדת ירידה. 

"בנוסף לזה, בדרך כלל קהילות דתיות בגרמניה הן דבר 
ממוסד: המדינה עומדת מאחוריהן והן פועלות מכוח החוק, 

לפי תקנות. למשל, לקהילה היהודית בברלין יש בתי כנסת 
ובתי ספר שפעילותם מעוגנת בחוק, והם מקבלים תקציבים 

בדיוק כמו כנסיות. זו המדיניות. הקהילה הישראלית 
לעומת זאת לא ממוסדת. אין שום הכרה של הממשלה 

בהוויה הישראלית הברלינאית, אלא רק ביהודית. אתה יכול 
לשלוח את הילדים שלך לבית הספר היהודי ולקבל הנחה - 

אבל כיהודי, לא כישראלי". 
למרות ההסתייגות שלו מאומדנים מספריים, שטאובר 

אסף כמה הערכות לגבי היקף האוכלוסייה הישראלית 
בברלין. "בזמנו דובר בכל מיני מקומות על 17 אלף 

כמספר מייצג. ניסיתי לתהות מאיפה זה מגיע, ולא כל 
כך מצאתי מקורות. כנראה לגרמנים היה נוח לפרסם את 

הנתון הזה. מבדיקות שעשיתי, ובהסתמך גם על מחקר 
שערכה אחת האוניברסיטאות בגרמניה, המספר האמיתי 
נע בין עשרת אלפים ל־12 אלף. זה מעט. בלונדון יש פי 
שישה, וודאי שזה כלום לעומת צפון אמריקה, שבה לפי 

ההערכות יש מאות אלפים".
אם לגרמנים נוח להתפאר באוכלוסייה הישראלית שם, 

מה לגבי הישראלים שבחרו לגור במדינה? האם הם 
שכחו את העבר? 

"בעניין הזה צריך לעשות הבחנה בין אנשים מבוגרים 
בני גילי - ויש גם מהגרים כאלה - לבין חבר'ה צעירים, 
שהנושא הזה כנראה פחות משמעותי עבורם. הזמן עושה 
את שלו, ואנשים מדחיקים. אחד הדברים שהפתיעו אותי 

במחקר היה שה'לגיטימציה' של אותם צעירים לחיות 
בברלין מגיעה בחלקה מההורים שלהם, לפעמים גם 

כשההורים הם ניצולי שואה. מישהו סיפר לי שאמא שלו 
אמרה 'טוב לך שם, אני מבינה אותך'. גם בני גילי מוצאים 

לעצמם סיבות סלחניות. אומרים לי, 'שמע, זה לא הגרמנים, 
זה הנאצים. לגרמנים יש היסטוריה של 700־800 שנה, 
והתקופה ההיא הייתה חור שחור מבחינתם. זה קיים גם 

במדינות אחרות'. יש אפילו כאלה שאומרים שאי אפשר 
להאשים את הגרמנים החדשים, כי גם הם קורבן של 

הנסיבות במידה מסוימת. גרמניה, לדעתם, עושה תהליך 
תיקון, וראויה על כך לכל שבח".

יהודים מהסוג השלישי
שטאובר מאבחן 12 קבוצות אוכלוסייה שונות של 

ישראלים שנמצאים בברלין. יש ביניהם שעשו רילוקיישן 
לצורך עבודה, ובכללם אמנים; כאלה שמרגישים נוח יותר 

מטעמי זהות ושייכות, כמו ערבים־ישראלים, להט"בים 
ואפילו ישראלים בעלי זיקה לתרבות הגרמנית; ויש שהגיעו 

לברלין מתוך אי־שביעות רצון מהמצב הכלכלי, הפוליטי 
והחברתי בישראל. כל הסיבות הללו, גם אם יש בהן איזשהו 

היגיון, הותירו אצלי תחושה של עצב בקריאת הספר. אני 
שואל את שטאובר מה הוא עצמו חש בזמן כתיבת המחקר. 
"תראה, כל הזמן מדברים על שני סוגים של יהודים: יהודי 
שמושתת על הדת, כמו החרדי שלא חייב לחיות בישראל, 
ויכול לחיות טוב גם בוויליאמסבורג; ויהודי על פי לאום – 

כמו החבר'ה של הכיפה הסרוגה, שאומרים שציונות, מדינת 
ישראל ודת הולכות ביחד. יהודי חילוני לצורך העניין 

יהיה יותר לכיוון הסוג השני, כי הוא ציוני. אבל בגרמניה 
אפיינתי סוג שלישי, חדש ומעניין של יהודי: אדם שאומר 

'הדת מרוחקת ממני, הציונות לא מעניינת אותי כי היא 
עשתה את שלה - אני עברי שמחובר לשפה ולתרבות'". 

איזו תרבות?
"הוא ידליק נרות בחנוכה, אבל לא בגלל הדת, אלא 
בגלל שזה חלק מהמורשת שלו. לא מעניין אותו מאיפה 

זה בא. ביהדות, בניגוד לרוב הדתות האחרות, הדת 
והלאום שלובים זה בזה. זה הדיון בשאלת מיהו יהודי, מהי 
דת ומהו לאום, והספר מציף את השאלות האלה. ופתאום 

אתה פוגש אנשים נבונים שאומרים: הציונות מושתתת 
על גזענות ולזה אני לא מחובר, אבל השפה העברית, 

המנהגים - אני מאוד אוהב אותם. אני יכול ללכת לבית 
הכנסת לא בגלל אלוהים, אלא כדי להיות עם דוברי 

עברית ששרים את הזמירות האלה שאני מחובר אליהן 

מלידה, והן חלק מהזהות שלי". 
כמו להיות חבר במועדון.

"נכון. וזה הזכיר לי את החבר'ה מתנועת ההשכלה של 
שנות העשרים בברלין, שדיברו בדיוק בצורה הזאת. הם 

בעצם היו הסבא־רבא של היהודים שאני רואה שם עכשיו. 
האמירה שלהם הייתה 'אנחנו הספרות העברית, העיתון 
העברי, התרבות העברית, המוזיקה היהודית, בלי קשר 

לדת'. היום מדובר במיעוט בקרב הישראלים שחיים בברלין. 
אני מקשיב לאנשים האלה, שחלקם תומכי BDS, ואני מבין 

אותם, גם אם אני לא מסכים. ואני יושב עם הרב יהודה 
טייכטל, ראש חב"ד בברלין, מקשיב לו ויכול להתחבר גם 

לדברים שלו. אני יודע מהי עמדתי, ואני יכול לדבר עם זה 
וגם עם האחר בלי שנריב". 

גם אני יכול לדבר עם שניהם, אבל זה עצוב לי.
"לי לא עצוב. למה אתה עצוב?"

כי אני מרגיש שהם חלק מהמשפחה שלי, אבל נראה 
שהם כבר לא מרגישים ככה.

"הם כן מרגישים חלק מהמשפחה, ועצוב להם שאתה 
חושב אחרת. לא שמעתי מאף אחד שהוא נגד ישראל. 

הם כולם בעד שתהיה מדינה לעם היהודי, מה שמפריע 
לחלק מהם זה שלדעתם אנחנו מקפחים עם אחר. העובדה 
שבמדינה שאתה מנהל יש קבוצה משמעותית של אנשים 

בעלי זכויות מופחתות לעומת הזכויות שלך כיהודי - 
מפריעה להם. הם לא רוצים להיות שותפים לזה. הם אפילו 

אומרים: אם זה היה קורה בגרמניה לא היינו עושים מזה 
סיפור, כי אנחנו לא מרגישים גרמנים. אבל ברגע שהמדינה 

שלנו נוהגת ככה, אנחנו כאילו שותפים למדיניות שלה, 
ולכן נוח לנו יותר להיות בחו"ל. בארץ הם מרגישים 

חריגים, ולדעתם הביקורת עליהם גדולה מדי". 
הם עזבו בגלל הפן האידיאולוגי, אבל מה עם הקבוצה 

שהגיעה לשם בגלל הפן הכלכלי? בשביל מחיר המילקי 
עוזבים?

"מי ששייך לקבוצה הזאת יכול להיות ציוני גדול, אבל 
הוא אומר: 'בישראל לא גמרתי את החודש, ופה אני חי 

טוב. יש לי דרכון גרמני בזכות אבא שלי או סבא שלי, מה 
שמקנה לי הטבות כאזרח גרמני, והחיים כאן יותר נוחים. 

אתה רוצה להישאר בארץ, להילחם, להזיע ולהיות במינוס? 
תישאר. אני לא רוצה'".

גם זה עצוב. חיי הנוחות חשובים יותר מהמחוזות שבהם 
התהלכו אבותינו.

"זו תפיסת העולם שלך, בשבילו זה אחרת. אני לא 
עצוב. אני מאמין שאדם צריך לחיות חיים טובים ואיכותיים 

היכן שנוח לו - כל עוד הוא לא פוגע בזולת. אם טוב לו 
יותר שם וזה לא פוגע בי, אהלן וסהלן". 

יש גם כמה ימנים
אז ישראלים מסתובבים בברלין וחיים בנוחות. אבל מה 

עם האנטישמיות שם, האם היא לא מציקה להם?

ההצלחה הנאצית בבחירות היא מחאה נגד מדיניות ההגירה. צלב קרס על מסגד ברלינאיהאנטישמיות אסורה בחוק. "מצעד החיים" בשער ברנדנבורג, 2015
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"כרגע האנטישמיות לא כל כך מורגשת. החברה 
הגרמנית היא אתנוצנטרית )רואה את התרבות שלה כנעלה 
על האחרות - א"מ(, מכונסת בתוך עצמה. כך זה כבר המון 

שנים, ועל הקרקע הזאת היה קל לנאציזם לצמוח. אתה 
לא משנה עם, אבל בגלל הטראומה שגם הם עברו, כל 

מה שקשור לנאציזם הפך לטאבו ברמה של חוק. כשלפני 
חודשיים שני תיירים סינים הצדיעו במועל יד בצחוק מול 
הרייכסטאג - עצרו אותם. זו חברה צייתנית, ואם אסור אז 

אסור. כשיש פה ושם ביטויי אנטישמיות, זה מגיע מצד 
מוסלמים אנטי־ישראלים, מהגרים מארצות ערב".

כששאלת את הישראלים על העניין האנטישמי, הם 
התכחשו לקיומו?

"רובם מפוכחים, אומרים ש'יש כנראה אנטישמיות, אבל 
כרגע לא ממש מרגישים אותה, כי היא מודחקת. אם היא 
תתחיל לבצבץ, אנחנו עפים מפה'. אחד הדברים שיכולים 

ליצור אנטישמיות זו התחושה שהיהודים יוצאי רוסיה, שהם 
הרוב שם, מנצלים את המערכת שעודדה אותם להגיע 

ונתנה להם הטבות. חלק מהגרמנים כבר שואלים: עוד כמה 
שנים נשלם על זה? משם יכולה להתחיל אנטישמיות. כרגע 

היא לא מוחצנת, כי התבטאות כזאת אסורה על פי החוק". 
החוק הזה עוד עלול להשתנות: בבחירות הכלליות 
שנערכו בגרמניה לפני כשבועיים, זכתה מפלגת הימין 

הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" ב־13 אחוז מקולות 
המצביעים. לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה תיכנס 

מפלגה לאומנית לבונדסטאג. אני שואל את שטאובר 
האם הבחירות הללו מוכיחות כי יש לישראלים בגרמניה 
ממה לחשוש. "ממש לא", הוא עונה. "נראה לי שזו הייתה 

הצבעת מחאה נקודתית נגד מדיניות ההגירה הפתוחה מדי 
שהנהיגה ממשלת מרקל בשנים 2015־2016 כלפי פליטים 

מהעולם השלישי. עוד לפני הבחירות כבר הוקשחו תנאי 
הקבלה של פליטים". 

איך בסך הכול הסביבה שם מקבלת את הישראלים?
"אני חושב שבכיף. עבור הגרמנים יש קוריוז בכך 

שישראלים שהסבתא והסבא שלהם נרצחו מגיעים לשם, 
ומעבך לכך, ההגירה הזו מעניק להם מעין רהביליטציה. 

הגרמנים מסתובבים עד היום בתחושות אשם, וברגע שבא 
לשם ישראלי, אומר כמה טוב לו ומזמין חברים נוספים 

להצטרף אליו - רגשות האשם האלה מתקהים. אני חושב 
שאחת הסיבות לכך שישראלים מגיעים לברלין היא 

שמקבלים אותם בזרועות פתוחות".
מה עושים הישראלים לגבי חינוך הילדים? משתלבים 

בסביבה הגרמנית, או שולחים למוסדות יהודיים?
"קודם כול, הרבה מאוד מהישראלים שמגיעים לשם הם 
רווקים, ולהם אין בעיה כזו. למשפחות יש דילמה. לא פעם 

הן מכניסות את הילד לבית ספר בינלאומי שבו מדברים 
אנגלית, ובבית מדברים עברית, אז זה 'בסדר'. פה ושם אתה 
פוגש איזו ישראלית שהילד שלה לומד בגן גרמני, ופתאום 

הוא מדבר גרמנית טוב יותר מעברית, והיא מספרת שזה 
מפריע לה. מצד שני, אותה אמא גם תאמר שהיא מבינה 
שיש לה בעיה עם זה רק בגלל איזה באג אצלה, שנובע 

מהחינוך שקיבלה. הפתרון שלה הוא לתת לילד חיזוק של 
שיעורי עברית וגם לדבר איתו בעברית בבית.

"יש גם מוסדות של חב"ד, אבל ישראלים שמשתמשים 
בפתרון הזה שולחים את הילדים בעיקר לגן חב"ד, ובגיל 
הזה מדובר בעיקר בשמרטפות, כך שהחשש שיהפכו להם 
את הילד לחב"דניק הוא קטן. יש בברלין בית ספר יהודי 

שבו לומדים עברית, ויש גם חוגים בעברית לילדים שארגנו 
אנשים בקהילה". 

כל זה מועיל לשימור השפה, אבל מה לגבי חינוך ערכי?
"השפה לא מנותקת מהקונטקסט התרבותי הכולל. 

כאמור, הם ישראלים והם לא מפסיקים להיות ישראלים 
רק בגלל שהם חיים מחוץ למדינה. המשפחה והחברים 

שלהם נמצאים בארץ, ויש להם קשר שוטף עם ישראל. 
הילדים שם מקבלים חינוך עברי, ובנוסף נחשפים לשפות 

ולתרבויות אחרות".
מה עושים זוגות מעורבים? איזו מורשת הם מנחילים 

לילדים שלהם?
"אצלם קיימת תופעה מעניינת - הזהות הישראלית 
בתוך משפחה כזו היא בדרך כלל החזקה יותר. הישראלי 

מושך את הגרמני לכיוון שלו. להרבה גרמנים לא נוח 
עם הגרמניּות שלהם, ולכן הם מוכנים קצת לוותר עליה. 

צעירה גרמנייה שעובדת בהוצאת ספרים סיפרה לי 
שבנסיעה לחו"ל היא דיברה בגרמנית עם חברים, וכמה 
צעירים אנגלים בני גילה ששמעו אותם עשו לה 'הייל 

היטלר' והעליבו אותה בגלל המוצא שלה. היא ממש בכתה 
לי ואמרה: 'מה אני אשמה? מה עשיתי להם?'"

מבין המרואיינים הרבים לספר, רק אחד מזוהה כימני. 
אני שואל את שטאובר האם מדובר במקרה, או שאפשר 

לאפיין את המהגרים לברלין כבעלי זיקה פוליטית 
שמאלית. "במחקר שלי דיברתי עם אנשים בולטים בקהילה 
שכותבים ומארגנים אירועים, והם אנשי שמאל, אבל ברור 

שיש שם גם ימנים", הוא משיב. "אני חושב שחלק 
מאנשי העסקים ששוהים במערב גרמניה - 

עם כמה מהם נפגשתי בלי לראיין אותם 
- יכולים לדבר איתך כמו ליכודניקים. 

גם לאותו ימני שראיינתי לא מפריע 
לגור שם. הוא סיפר ששקל לשוב 

ארצה, אבל אמא שלו אמרה לו 'עזוב, 
לא תצליח להתפרנס פה'". 

אני מבין ממך שהרוב הם אכן 
ליברלים שמאלנים.

"כנראה, אבל חשוב לי להיות הוגן 
מבחינת הצגת המחקר. יש קבוצות 

שלמות שהן מתחת לרדאר ואתה לא 

פוגש אותן. איפה אפשר לראות ישראלים? באירועים. 
ישראלים שלא מגיעים לאירועים - אני לא אפגוש". 

מה לגבי חיי החברה? יש שם עסקים שפונים במיוחד 
לישראלים, כמו מסעדות וכדומה?

"יש עסקים ישראליים, והמסעדות אכן בולטות 
ביניהם. העניין הוא שרוב המבקרים במסעדות האלה אינם 
ישראלים, אלא דווקא גרמנים שרוצים לחוות את האתניות 
הישראלית. תוכל למצוא שם חומוסיות בשם 'סבבה', 'כנען' 
ו'ג'ימלאיה', אבל בסך הכול רק עשרה אחוזים מהחומוסיות 

בברלין הן של ישראלים. הרוב הן של לבנונים ושל בני 
ארצות ערביות אחרות - והישראלים מעדיפים ללכת דווקא 

לשם. יוזמות תרבותיות אחרות של ישראלים קיימות, אך 
הן מעטות כי האוכלוסייה עדיין קטנה וחדשה יחסית. יש 
עיתון עברי בשם 'שפיץ', ספרייה לספרים עבריים וגם קן 

קטן של השומר הצעיר".

כדי שלא ייזרק לפח
שטאובר )63(, יליד רמת־גן, הוא בעצמו בן לניצולת 

שואה. בנערותו למד בבית הספר החקלאי שבכפר הירוק, 
ואת שירותו הצבאי עשה בחיל הקשר. לאחר שחרורו למד 

באוניברסיטת תל־אביב לתואר ראשון במדע המדינה, 
ולתואר ראשון ושני בלימודי עבודה. בשנים אלה גם החל 
לעבוד במכון לפריון העבודה והייצור. כעבור זמן מה הפך 
לעצמאי, ובמשך שנים שימש יועץ ומרצה ליחסי עבודה, 

וכמנהל אקדמי של קורסים בתחום הזה ובתחומים נוספים. 
במקביל החל לכתוב בעיתונים שונים טורים העוסקים 

בניהול. "סמוך לשנת 2000 הרגשתי שאני מפרסם חומר 
ניהולי מצוין שנזרק לפח, כי אז עוד לא היה אינטרנט. 

אמרתי לעצמי שאני חייב לגרום לדברים האלה להישאר. 
ואז החלטתי לכתוב ספרים". 

בכתיבת הספרים הוא מצא את ייעודו, אך הבין 
שמהתמלוגים לא יוכל להתפרנס, ולכן עבר למודל כלכלי 
שמתאים לו: ב־16 השנים האחרונות הוא המו"ל של עצמו, 

מה שהופך את הספרים למקור הכנסה של ממש. 
אתה יודע כבר במה יעסוק הספר הבא שלך?

"בוודאי. בקרוב יצא לאור ספר מקיף שכתבתי על 
התופעה של התארגנויות העובדים החדשות בישראל. אגב, 
ניתן לראות קו מקשר בינו לבין 'ישראלים בברלין': המחאה 

החברתית היא זו שעודדה את הגל השלישי של ההגירה 
לברלין, והיא גם העצימה את התופעה של התארגנות 

העובדים בארץ". 
יהיה המשך למסע שלך לברלין?

"מסקרן אותי לבחון קהילות נוספות של ישראלים 
בנכר. לא נראה לי שהרפתקת ברלין תיוותר 

כהתרחשות חד־פעמית". 0
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"יכול להיות ציוני 
גדול שיאמר: 

'בישראל לא גמרתי 
את החודש, ופה אני 
חי טוב. יש לי דרכון 
גרמני בזכות אבא 
או סבא שלי, מה 

שמקנה לי הטבות 
כאזרח גרמני, 

והחיים כאן נוחים. 
אתה רוצה להישאר 

בארץ, להילחם, 
להזיע ולהיות 

במינוס? תישאר. 
אני לא רוצה'"

"
"
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