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"העליה ההמונית מרוסיה בעשור שעבר היתה אמורה לשנות את פניה של ישראל ,להציל אותה מהאיום
הדמוגרפי הגובר של האוכלוסיה הערבית המתרבה במהירות ,להחזיר על כנה את מעמדה כקהילה מערבית
תרבותית של אשכנזים בלונדינים וכחולי עיניים במזרח התיכון .היא היתה אמורה להחזיר את השפיות ,את
המדינאות ואת הסוציאל דמוקרטיה לחזית סדר היום הפוליטי ,ולהביא שלום ושגשוג]...[ .
הצברים שגדלו על הרומנים של טולסטוי ודוסטוייבסקי ציפו למצוא בעליה הרוסית את בבואתם הרגשנית של
הוריהם ושל הורי הוריהם :מבטא מוזר ,נפש רוסית מסתורית ,והזדהות רגשית עם הנרדפים והנדכאים.
במקום זאת הם מצאו עם קשוח ,ציני ויהיר ,שההזדהות הרגשית שלו אינה עוברת את גבולות הנאמנות
השבטית.
הרוסים ,לעומת זאת ,באו למדינת היהודים וגילו למרבה המיאוס כי הגיעו למדינה זעירה ,לבנטינית וחסרת
חשיבות [ ]...הם חיפשו את הארץ המובטחת ומצאו את בתי הקפה ברחוב שינקין .הם רצו הרואיות ונתקלו
בנהנתנות".
מתוך :אילנה גומל ,אתם ואנחנו – להיות רוסים בישראל ,אור-יהודה ,הוצאת כנרת-דביר-זמורה-ביתן,2006 ,
עמ' 17

Dans les années 1990 se déroule un processus d’immigration massive en Israël de Juifs en
provenance de l’ex-URSS. En tenant compte de la bibliographie du programme du concours, analysez
l’interprétation, dans l’extrait ci-dessus, de ce phénomène qui transforme le paysage humain
israélien.
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