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 Taking Stock: Cultures יהודים אוהבים מאוד לספור, כך טוענים הכותבים באסופת המאמרים
of Enumeration in Contemporary Jewish Life. פרקטיקות של ספירה, סטטיסטיקה וארגון 
מספרים הפכו חלק מהותי בחיים היהודיים במאה השנים האחרונות — בבניית זהות יהודית, 
בתפיסת היהודים כקבוצה חברתית ובהבחנה שבין יהודים ובין מי שאינם יהודים. חוקרים מתחומי 
דעת שונים — סוציולוגיה, מחקר תרבות, לימודי מדע )STS(, לימודי יהדות והיסטוריה — חברו 
יחדיו בסדנה שהתקיימה בשנת 2012 במרכז פרנקל ללימודי יהדות באוניברסיטת מישיגן כדי 

לדון בשאלות של ספירה ובמשמעותם של מספרים. הדיון התפתח לכדי הפרסום הנוכחי.
האסופה פותחת במבוא מאת העורכות, מיכל קרבאל־טובי ודבורה דש מור, אשר מציגות 
בפני הקוראת את הטענות המרכזיות: יהודים סופרים יותר, ועל כן החוויה היהודית בת זמננו 
רוויה במספרים. המבוא, שכותרתו ״ספירה ביהודית״, סוקר את הספרות העוסקת בחשיבותם 
של מספרים בחיים המודרניים ובקשר שבין אמצעי ספירה ובין כוח, שלטון וניהול אוכלוסיות. 
המבוא כולל גם דיון בתפקידם של מספרים בגיבוש זהות, בתפיסת שייכות ובחיים חברתיים, וכן 
בהבנייתם של זיכרון קולקטיבי ושל תפיסת זמן. למספרים, כך נטען, יש כוח סימבולי, ומתוך 

כך הם הופכים כלי לחשיפת אמיתות.
אסופת המאמרים מתמקדת בתנועה הציונית, במדינת ישראל ובארצות הברית במאה השנים 
האחרונות. היא מחולקת לשלושה חלקים: ספירת יהודים מתים, אמצעי ספירה של אוכלוסיות 
יהודים במדעי החברה, וספירה של דברים יהודיים. החלק הראשון עוסק ברובו במספר המקודש 
שישה מיליון. אורן ברוך שטייר סוקר את תהליך התבססותו של המספר העגול הזה כאייקון 
של השואה וכסמל לקורבנותיה היהודיים, תהליך שראשיתו בהתכתבות בין מנהיגים נאציים 
והמשכו בהתקבעותו של המספר בקרב מנהיגי התנועה הציונית והחברה הישראלית. באמצעות 
בחינת התצוגה של מוזיאון יד ושם ופרויקט שחזור קורבנות השואה חושפת קרול א' קדרון 
את המתח המובנה שבין כוחם של מספרים גדולים ועל־זמניים ובין סיפורי חיים ומוות של 
אינדיבידואלים. היא מראה כיצד באמצעות קידושו של המספר שישה מיליון, ובמסגרת גיבושה 
של מדינת ישראל, עברו קורבנות השואה תהליך של הלאמה ואזרוח. לטענתה, מה שהיא מכנה 
"ִמְפקד המתים" משמש בסופו של דבר לחיזוק כוחו של המספר הגדול או הכלל, ולא לשחזור 
החיים הבודדים שנגדעו. במאמר האחרון בחלק זה מנתחת יעל זרובבל שמות רחובות ויישובים 
בישראל — שמות שהם מספרים, אם מספרים של הרוגי קרבות ואם מספרים המציינים שנים. היא 
עומדת על חשיבות השימוש במספר ולא בשמות היחידים המתים, וכן על תפקיד ִעְברּותם של 
המספרים לפרויקט הלאומי. כמו שני המאמרים הקודמים לו, גם מאמר זה מראה את כוחו של 
המספר הגדול לעומת המספר היחיד, ויתרה מזו, את הקשרים הנטווים לאחר המוות בין המתים 
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היחידים לכדי קבוצות. אם כן, באמצעות ספירת המתים, ולטובת גיבושו של זיכרון קולקטיבי, 
החברה הישראלית יוצרת בין המתים קשרים חברתיים שלא התקיימו בחייהם.

החלק השני בוחן את התפתחותם של אמצעי ספירה של אוכלוסיות יהודים עם צמיחתם 
של מדעי החברה, ובפרט את השימוש בכלים סטטיסטיים. מיטשל ב' הארט מתמקד בהגות 
אירופית במאה ה־19 ומתאר את המחקרים העוסקים בקשר בין יהדות לפשיעה, שהתגבשו 
לצד התחזקותן של תיאוריות גזע לקראת סוף המאה. הוא מדגים כיצד מדעני חברה יהודים 
אימצו את ההנחות על שונותם המהותית של היהודים וכיצד השתמשו במספרים כדי להוכיח 
כי שונות זו מקורה בתנאים חברתיים ולא בגזע. חלוקתו זו של הארט מפתיעה לנוכח העובדה 
שכוחן של תיאוריות הגזע צמח בדיוק בקשר שבין החברתי לביולוגי — הקשר שעליו הן הצביעו. 
ענת לייבלר מנתחת את עבודתו של הסטטיסטיקאי רוברטו באקי בשנות הארבעים ומציגה 
באמצעותה את האופנים שבהם שימשו הסטטיסטיקה וכלים סטטיסטיים כטכנולוגיה פוליטית. 
השאיפה ליצור עליונות מספרית של היהודים על הערבים בישראל )ובשלב מאוחר יותר, עם גלי 
ההגירה הגדולים של שנות החמישים, של היהודים האשכנזים על המזרחים( הובילו את המחקר 
הדמוגרפי להעדיף כמות על פני איכות ועיצבו את החשיבה בסוגיות של אוכלוסייה וִהְתרבות. 
לייבלר מעלה את הטענה המעניינת כי בניגוד למה שאנו רגילים לחשוב — דהיינו שבן־גוריון 
וההנהגה הציונית דחפו לריבוי ילודה יהודית משנות ההתיישבות הראשונות — השאיפה לריבוי 
יהודי הפכה לחלק מן המדיניות הציונית רק בשלב מאוחר יותר, עם הקמת מדינת ישראל. היא 
מסכמת באופן משכנע למדי כי דמוגרפיה פוליטית לא שימשה רק טכנולוגיה לשליטה על 
החברה, אלא הייתה המדע הבסיסי ששימש ליצירת מדינה ומדיניות חברתית. מיכל קרבאל־
טובי פונה לעסוק במנהיגי קהילות יהודיות בארצות הברית בעשורים האחרונים ובהפיכתה של 
"האוכלוסייה היהודית" לאובייקט מחקר. קרבאל־טובי מציעה לחשוב על מספרים כעל דברים 
"רטובים", כלומר רוויי משמעות, בניגוד לנטייה לחשוב על מספרים כעל דברים "יבשים" ואף 
"קרים", כלומר אובייקטיביים, משקפי אמת ואשר אינם מושפעים מדעה או רגש. היא משתמשת 
במסגרת התיאורטית של ביופוליטיקה כדי להראות כיצד פרויקטים של ספירת יהודי ארצות 
הברית בעשורים האחרונים הם עתירי רגשות ומונעים מחרדות לגבי נישואי תערובת בין יהודים 

ללא־יהודים ומהתפוררותה של היהדות האמריקנית.
החלק השלישי פונה לספירה של הלא־אנושי, של דברים וחפצים — ספרים וסדרי פסח. 
ג'ושוע ב' פרידמן מתמקד בפעילותו של אתר אחד, המרכז לספרי יידיש במסצ'וסטס, ומראה עד 
כמה חשובה כמות הספרים ביידיש לקיומו של המרכז ולתודעה היהודית האמריקנית. הוא טוען 
כי כמות הספרים הנאספים במרכז נעשתה חשובה עד כדי כך שהפכה לעיקרון המוביל בקיומו; 
היא "הקסם" )עמ' 171( אשר דוחק לשוליים את ההתייחסות לתוכן הספרים ולמקורם. לעומת 
המספרים ה"יבשים" במאמרה של קרבאל־טובי, פרידמן מציג את היבט העובי של המספרים: 
הוא מאפיין את העבודה עם הספרים במרכז האמריקני כ"תיאור דק", בהשראת "התיאור העבה" 
הקלאסי של האנתרופולוג קליפורד גירץ. שימור תרבות היידיש, כפי שהיא משתקפת מפעילות 
המרכז, מתמצה בספירה של עותקי ספרים, אף שהספרים עצמם, מושאי התשוקה ובעלי החשיבות 
ההיסטורית, מאוחסנים הרחק מהישג ידם של מבקרי המרכז ועובדיו. מאמרה של ונסה ל' אוקס 
עוסק בעריכת סדרי הפסח ובייצורן של הגדות. גם במקרה זה, הצגת מספרים גדולים בקרב 
עורכי סדרים גדולים ובקרב בתי דפוס משמשת משקל נגד לחרדות לגבי שרידותן של קהילות 
יהודיות בארצות הברית. ככל שמספר אירועי הסדר שנערכו או מספר המשתתפים בסדר זה או 
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אחר גדולים יותר, כך מוצנעת החרדה לגבי הערבוב; ככל שמופצת כמות גדולה יותר של הגדות 
לקראת הפסח כך קטן החשש להיעלמותם של החיים היהודיים מן העולם. אם כן, למספרים יש 

כוח משכך חרדות ופחדים, בעיקר כשהדבר נוגע לנוירוזות יהודיות טיפוסיות.
הספר נחתם בסקירה קצרה ובהגיגים מאת ההיסטוריון של המדע וחוקר המספרים תיאודור 
פורטר. פורטר תוהה, בצדק, מה מיוחד בתפקידם של מספרים ושל ספירה בחיים יהודיים דווקא. 
מקומם של מספרים בקבוצות שונות בחברה היהודית דורש גם הוא התייחסות. האם מספרים 
חשובים גם ליהודים בני קבוצות חברתיות אחרות, כאלה שמספרים אינם תחום ההתמחות 
שלהן? מעבר להשוואה המתבקשת עם הקשרים תרבותיים וחברתיים אחרים, עולה גם השאלה 
אם חשיבותם של מספרים מוגבלת רק למאה השנים האחרונות; הייתכן שמספרים היו חשובים 
קודם לכן, או שספירה שיככה חרדות קיומיות גם טרם עלייתה של הסטטיסטיקה? חקירת מקומם 
של מספרים בחיים יהודיים בהיסטוריה — שתי דוגמאות מתבקשות לכך הן מקומם של מספרים 
במיסטיקה יהודית ומעורבותם המקצועית של יהודים בחיים הכלכליים ברחבי העולם — עשויה 
להעשיר את האסופה ולתרום להבנת השוני שבחיים היהודיים בני זמננו. נוסף על כך, בניגוד 
למה שמרמזת כותרת האסופה, המאמרים אינם עוסקים באמצעי ספירה ובטכניקות של מספור 
 taking ,כי אם במשמעויות שנרקמות סביב מספרים. מן הכותרת מרובת הפירושים באנגלית
stock, עולה גם שאלה בדבר יצורים אחרים שנספרים והם אינם אנושיים, אך משחקים תפקיד 
חשוב בשליטה וניהול — חיות, לדוגמה; בחשיבה על ספירה ועל מספרים תהיה תרומה רבה 
יותר אם ניתן את הדעת על עולמות משמעות שהם מעבר לאנושי. ואם בחיות עסקינן, מעניין 
לציין אסופת מאמרים אחרת שהתפרסמה לאחרונה, הבוחנת את הקשר שבין יהודים לכלבים 
ואת ייחודו )Ackerman-Lieberman & Zalashik, 2013(. שתי האסופות יחדיו מנהירות נטייה 
בעייתית בלימודי יהדות להציג את היהודים כיוצאי דופן, במקרים אלו ביחסם לכלבים או 
למספרים. לכן כדאי לחזור ולשאול שנית: האם ליהודים יש יחס מיוחד למספרים, השונה 
מהותית מהיחס שיש לאנשים אחרים למספרים? יהודים אוהבים מאוד לספור, יותר מאנשים 

אחרים, אך רק לאחרונה. האומנם?
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