מבוא
בשבוע הראשון שלנו ללימודי מנהל ,ממשל ומשפט עסקנו בבחירות שהתקיימו
במקביל בארה"ב.
כיוון שאנחנו לא נפגשים ,כל השיחות הפנימיות ו"שיחות המסדרון" נעשו דרך
הוואטסאפ ,שם גיליתי שיהודה קורלינסקי ,חברנו ל"ספסל הזום" ,הוא חובב
של ההיסטוריה האמריקאית ושהוא עוקב באדיקות אחר בעלי תפקידים יהודיים
בממשל האמריקאי.
לאורך מספר ימים הוא שלח לי המון מידע וחומר שעזר לי ממש לפתוח את
הראש ולהבין יותר את המנגנונים בממשל והמשטר האמריקאי.
הספרון הקצר הזה הוא מן-הסתם לא סיכום של שום שיעור ,ולא משהו
שחייבים לדעת כדי לענות על איזה שאלה בבחינה; אבל הוא אוצר של ידע
כללי שמישהו משתף.
זה לא איזה מסמך אקדמאי ממצה ומלא ,ובטוח שיש בו אי-דיוקים או מידע
חסר; אבל כשמישהו משתף משהו שהוא יודע הוא מאפשר לנו לדעת יותר וידע,
היה מי שאמר ,זה כח.

וטיזר :בהמשך נוציא חוברת דומה על שופטי העליון היהודיים בארה"ב,
על מושלים יהודים לדורותיהם ועוד....

תודה לפרופסור אברהם דיסקין ולקובי ברדה על ההשראה

אבי אהרני ויהודה קורלנסקי
נובמבר 2020

יהודים בממשל האמריקאי  /יהודה קורלנסקי

~~2

ג'יי רוברטס "ג'יי .בי ".פריצקר הוא פוליטיקאי ,איש עסקים ונדבן
אמריקאי-יהודי ,שמכהן מאז ינואר  2019כ -מושל ה 43-של מדינת אילינוי.
פריצקר הוא חבר במפלגה הדמוקרטית.
הוא שותף מנהל של קבוצת פריצקר ובן למשפחת פריצקר ,הבעלים של
תאגיד המלונות הייאט.
הונו הפרטי מוערך ב 3.4-מיליארד דולר ,והוא המושל העשיר ביותר
בהיסטוריה של ארצות הברית.

ג'ארד (שוץ) פוליס הוא פוליטיקאי יהודי אמריקאי מהמפלגה הדמוקרטית,
המכהן כ -מושל מדינת קולורדו משנת  .2019קודם לכן היה חבר בית
הנבחרים של ארצות הברית מטעם המחוז השני של קולורדו .הוא נבחר
למושל בנובמבר .2018
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רונלד לי "רון" ויידן הוא
פוליטיקאי יהודי אמריקאי
מהמפלגה הדמוקרטית,
המכהן כ סנאטור מטעם
מדינת אורגון ,החל מינואר
 .1996קודם לכן כיהן כחבר
בית הנבחרים של ארצות
הברית במשך  15שנים.
בריאן (עמנואל) שץ הוא
פוליטיקאי יהודי אמריקאי
מהמפלגה הדמוקרטית,
המכהן כ סנאטור מטעם
מדינת הוואי מאז דצמבר
 .2012לפני כן כיהן במשך
כשנתיים כסגן מושל הוואי
ובמשך כשמונה שנים כציר
בבית הנבחרים המדינתי של
הוואי.

עצמאי
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ברנרד "ברני" סנדרס הוא
פוליטיקאי יהודי-אמריקאי,
המכהן כ סנאטור מטעם
מדינת ורמונט מאז .2007
סנדרס הוא החבר העצמאי
שכיהן בקונגרס לאורך
התקופה הממושכת ביותר
בהיסטוריה האמריקאית.
סנדרס ניסה ללא הצלחה
להיות המועמד הנשיאותי
של המפלגה הדמוקרטית ב-
 2016וכן שוב ב 2020-עד
לפרישתו מהמרוץ לנשיאות.
~~4

(בנג'מין לואיס) "בן"
קרדין הוא פוליטיקאי יהודי
אמריקאי חבר המפלגה
הדמוקרטית ,המכהן כ-
סנאטור מטעם מדינת
מרילנד מאז שנת .2007
במשך כשלוש שנים היה
הדמוקרט הבכיר ביותר
בוועדת יחסי החוץ בסנאט.
במשך עשרים שנה קודם לכן
היה חבר בית הנבחרים
האמריקאי ולפני כן כיהן
במשך כעשרים שנה כחבר
ושמונה שנים מתוכן אף יו"ר
בית הנבחרים המדינתי של
מרילנד .הוא אחד
הפוליטיקאים האמריקאים
הבכירים היחידים שמעולם
לא נוצח במערכת בחירות
כלשהי.
ג'קי (שריל) רוזן היא
פוליטיקאית ,חברת המפלגה
הדמוקרטית .יהודייה-
אמריקאית המכהנת כ
סאנטורית מטעם מדינת
נבדה בסנאט של ארצות
הברית .בנובמבר 2018
נבחרה לתפקיד זה ,לאחר
שקודם לכן כיהנה כנציגת
המחוז השלישי של נבדה
בבית הנבחרים של ארצות
הברית.

יהודים בממשל האמריקאי  /יהודה קורלנסקי

~~5

צ'ארלס אליס "צ'אק" שומר
הוא פוליטיקאי יהודי
אמריקאי מהמפלגה
הדמוקרטית ,המכהן כ-
סנאטור מטעם מדינת ניו
יורק מאז שנת .1999
בנובמבר  2016נבחר למנהיג
הסיעה הדמוקרטית בסנאט.

מייקל (פרנד) בנט הוא
פוליטיקאי יהודי אמריקאי
מהמפלגה הדמוקרטית,
המכהן כ -סנאטור מטעם
מדינת קולורדו ,החל מינואר
.2009

ריצ'רד בלומנטל הוא
פוליטיקאי יהודי אמריקאי
מהמפלגה הדמוקרטית,
המכהן כ -סנאטור מטעם
מדינת קונטיקט מאז ינואר
.2011
דיאן (גולדמן ברמן)
פיינסטיין היא פוליטיקאית
יהודייה אמריקאית חברת
המפלגה הדמוקרטית,
המכהנת כ -סנאטורית
מטעם מדינת קליפורניה,
מאז  .1992בעבר כיהנה
כראש עיריית סן פרנסיסקו
בשנים .1988 – 1978
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סטיבן טרנר סטיב מנושין (בעברית
משפחתו מנוחין) הוא פוליטיקאי אמריקאי-
יהודי אשר מכהן כ -מזכיר האוצר של ארצות
הברית .קודם לכן היה איש עסקים אשר היה
מייסדה של חברת ההפקות ומימון הסרטים
" "RatPac-Dune Entertainmentבה כיהן
כמנכ"ל ,וכן עבד כ 17-שנים בגולדמן זקס
וכיהן כמנהל המידע הראשי שם.
ויליאם בר הוא עורך דין אמריקאי ממוצא
יהודי המכהן כ -תובע הכללי של ארצות
הברית .בר כיהן בתפקיד גם בתקופת כהונתו
של הנשיא ג'ורג' הרברט ווקר בוש.
התובע הכללי של ארצות הברית הוא ראש
מחלקת המשפטים של ארצות הברית,
ואחראי אכיפת החוק הראשי מטעם הממשל
הפדרלי של ארצות הברית .התובע הכללי
נחשב לעורך הדין הראשי של הממשלה .הוא
מכהן בקבינט של הנשיא ,אך הוא חבר
הקבינט היחיד שלא מחזיק בתואר "מזכיר".
דייוויד ג'ונתן שולקין הוא רופא ומנהל
יהודי-אמריקאי שכיהן כ -מזכיר המחלקה
לענייני חיילים משוחררים של ארצות הברית
מפברואר  2017ועד  28במרץ  ,2018אז פוטר
על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
קודם לכן כיהן שולקין כסגן לענייני בריאות
של מזכיר המחלקה.
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איוונה מארי איוונקה טראמפ (שמה
היהודי -יעל) היא אשת עסקים אמריקאית-
יהודייה ,סופרת ,ודוגמנית לשעבר .היא בתם
של נשיא ארצות הברית ,דונלד טראמפ,
ואשתו הראשונה ,איוונה זלניצ'קובה.
טראמפ הייתה סגן נשיא בכירה לפיתוח
ולרכישות באימפריית הנדל"ן ארגון
טראמפ (" )"The Trump Organizationשל
אביה וממלאת מקומו בהיעדרו .סייעה
לאביה בקמפיין הבחירות שלו ,ולאחר
בחירתו משמשת כ -יועצת שלו בבית הלבן.
ג'ארד קורי קושנר הוא איש עסקים יהודי-
אמריקאי ,המשמש כ -יועץ בכיר לנשיא
ארה"ב דונלד טראמפ .טראמפ מינה את
קושנר לנהל את המשא ומתן לשלום בין
ישראל לפלסטיניים .הוא תכנן עם אחרים
את תוכנית השלום של הנשיא
טראמפ שנודעה כ׳עסקת המאה׳.

סטיבן מילר -הוא פעיל פוליטי יהודי-
אמריקאי המכהן מאז  20בינואר  2017כיועץ
בכיר לנשיא ארצות הברית דונלד
טראמפ בנושא מדיניות לצד חתנו של
הנשיא ,ג'ארד קושנר.
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אבי ברקוביץ' -סגן עוזר הנשיא ויועץ בכיר
בבית הלבן של הנשיא דונלד טראמפ,
לאחר פרישתו של ג'ייסון
גרינבלאט בנובמבר  2019מונה ברקוביץ'
לתפקיד הנציג למשא-ומתן בינלאומי.

ג'ייסון דב גרינבלט -הוא עורך דין יהודי-
אמריקאי .שימש כסגן נשיא ויועץ משפטי
ראשי של ארגון טראמפ ,ובמהלך הבחירות
לנשיאות ארצות הברית  2016שימש כיועצו
של טראמפ בנושא ישראל .לאחר בחירתו של
טראמפ לנשיאות ארצות הברית מונה
גרינבלט ליועץ למשא-ומתן בינלאומי
ולשליח הממשל האמריקאי למזרח התיכון.
ב 5-בספטמבר  2019פרוש מתפקידו.
באוקטובר  ,2020התמנה גרינבלט לדירקטור
בחברת התעופה הישראלית -אל על.
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אלימלך דייוויד פרידמן
יהודי-אמריקאי ,המכהן מאז  16במאי
 2017כשגריר ארצות הברית בישראל.
שימש כיועצו של דונלד טראמפ
בקמפיין שלו בבחירות לנשיאות ארצות
הברית  2016וכמנהל הקמפיין שלו
בישראל .קודם לכן עבד כעורך דין
בארגון טראמפ .פרידמן נולד
בוודמר שבלונג איילנד ,ניו יורק .לרב
מוריס שמואל ואדי פרידמן .אביו שימש
כרב קהילה בנורת' וודמר .כעורך דין
ייצג כמה מעשירי ארצות הברית,
בהם קארל אייקן ודונלד טראמפ.
פרידמן הוא נשיא ארגון ידידי ישיבת בית אל בארצות הברית .באתר ערוץ 7
באנגלית פרסם פרידמן טורי פרשנות .משמש כחבר הוועד המנהל של
ארגון איחוד הצלה .צוות המעבר של הנשיא דונלד טראמפ פרסם כי פרידמן
הוא המיועד לכהן כשגריר ארצות הברית בישראל .על כך הגיב פרידמן כי
הוא "מצפה למלא את תפקידו מבית השגרירות בבירתה הנצחית של
ישראל ,ירושלים" .בעת שימועיו בסנאט הצהיר כי ימלא אחר הוראות
הממשל בנוגע לישראל ,כולל בעניין השגרירות .ב23-
במרץ  2017אישר הסנאט את מינויו ,ברוב של  52לעומת  .46פרידמן הוא
השגריר הראשון שאושר בסנאט בממשלו של טראמפ .ב 29-במרץ הוא
הושבע לתפקידו על ידי סגן הנשיא מייק פנס .ב 15-במאי  ,2017נחת פרידמן
בישראל והגיע ישירות לכותל המערבי לתפילה .ב 16-במאי  2017הגיש
פרידמן את כתב האמנתו לנשיא המדינה ראובן ריבלין .פרידמן הוא השגריר
הראשון שעבר לקונסוליה של ארצות הברית בירושלים ,עקב נאום
ירושלים של הנשיא דונלד טראמפ ,ולאחר העברת השגרירות עבר לשגרירות
ארצות הברית בירושלים .פרידמן הוא אחר השגרירים האמריקאים הכי פרו-
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ישראלים; במהלך כהונתו ביצע ממשל טראמפ מהלכים רבים לחיזוק
הריבונות הישראלית ביניהם :העברת השגרירות לירושלים ,הכרה בריבונות
ברמת הגולן ,הכרה בחוקיות ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון ,ביטול
מעמדה המיוחד של הקונסוליה האמריקאית בירושלים (ששירתה את הרשות
הפלסטינית) ועוד .לדברי פרידמן ,הוא ביקר בישראל למעלה מ 100-פעם
במהלך  30השנים האחרונות .במאמר שפרסם באתר ערוץ  7במאי  2016טען
כי תומכי שדולת ג'יי סטריט הם גרועים הרבה יותר מקאפו יהודים ומצדדים
בהשמדתה של מדינת ישראל ,וזאת מכיוון שהקאפו נאלצו להתמודד עם
סיטואציה אכזרית במיוחד שבה התנהגות דומה תיתכן אצל כל אדם ,ולעומת
זאת אנשי ג'יי סטריט פועלים ממקום מושבם הבטוח והנוח המרוחק ממהלך
האירועים בישראל .מאוחר יותר ,בעת שימועיו בסנאט האמריקאי בפברואר
 ,2017חזר בו פרידמן מדבריו והתנצל על הערותיו ,להם קרא "מילים
פוגעניות" .פרידמן הוא יהודי אורתודוקסי .דובר עברית רהוטה .טקס בר
המצווה שלו נערך בכותל המערבי .פרידמן נישא בשנת  1981לתמי דבורה
סנד ,ולהם חמישה ילדים .בבעלותם דירה בשכונת טלביה בירושלים ,אליה
הם מגיעים בחגים יחד עם ילדיהם ונכדיהם .ב 15-באוגוסט  2017ביתו,
טליה ,עלתה לארץ וקיבלה אזרחות ישראלית.

תמונות מהעברת השגרירות לירושלים:
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ג'ייקוב ג'וזף "ג'ק" לו הוא איש
ממשל יהודי אמריקאי שכיהן כ -מזכיר האוצר של
ארצות הברית .לו שימש כ -סגן נשיא
באוניברסיטת ניו יורק ופרופסור בבית הספר
לשירות הציבורי באוניברסיטה.

פני סו פריצקר היא אשת עסקים אמריקאית-
יהודייה ,ש -כיהנה כמזכירת המסחר של ארצות
הברית בקבינט של נשיא ארצות הברית ברק
אובמה ,פריצקר הייתה האדם העשיר ביותר
בממשל אובמה והונה נאמד נכון לפברואר 2017
בכ 2.4-מיליארד דולר ,מקום  277ברשימת עשירי
ארצות הברית .אחיה הוא מושל אילינוי ג'יי .בי.
פריצקר ,כיהנה כיו"ר המטה לגיוס כספים עבור
אובמה ,שרשם שיא בגובה התרומות שגויסו אי
פעם לקמפיין לנשיאות .נוסף על כך ,פריצקר
תרמה כמעט חצי מיליון דולר למועמדים
דמוקרטיים אחרים מאז הבחירות לנשיאות ארצות
הברית .2000
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רם ישראל עמנואל הוא פוליטיקאי יהודי
אמריקאי ,שהיה ראש עיריית שיקגו בשנים –2011
 .2019בעבר כיהן כראש סגל הבית הלבן בממשלו
של נשיא ארצות הברית ברק אובמה
בנובמבר  2008הודיע הנשיא הנבחר ברק אובמה
על מינויו של עמנואל לראש סגל הבית הלבן
בממשלו העתידי .מינוי זה היה המינוי הראשון
שהוכרז על ידי אובמה .עמנואל נכנס לתפקידו ב-
 20בינואר  ,2009והוא היהודי השלישי בתפקיד
זה.

פיטר ריצ'רד אורסג הוא כלכלן יהודי-
אמריקאי שהיה מנהל משרד התקציבים בקונגרס
של ארצות הברית ( ,)CBOוכיהן כראש משרד
הניהול והתקציב ( )OMBבממשלו של נשיא
ארצות הברית ,ברק אובמה ,מינואר  2009ועד
יולי  .2010בינואר  2011החל אורסג לכהן כסגן
יושב ראש לבנקאות עולמית בחברת סיטיגרופ.
בי ג'ים ג'יימס סטיינברג הוא יועץ פוליטי
ואקדמי יהודי-אמריקאי ,שכיהן כמשנה למזכירת
המדינה האמריקאית הילרי קלינטון ,האחראי על
תחום המדיניות .בנוסף הוא משמש כדיקן של בית
הספר למדיניות ציבורית ע"ש הנשיא לינדון
ג'ונסון באוניברסיטת טקסס ,שבעיר אוסטין.
שימש בעבר כסגן היועץ לביטחון לאומי בממשל
קלינטון ,כיועץ לקמפיין של הנשיא ברק אובמה
ובין מנהלי צוות המעבר שלו.
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דניס רוס – ערך מורחב

הוא דיפלומט יהודי אמריקאי שכיהן כיועץ מיוחד במועצה לביטחון לאומי,
בעבר כיהן כמנהל תחום תכנון מדיניות במחלקת המדינה בממשלו של
הנשיא ג'ורג' ה .ו .בוש וכמתאם מיוחד למזרח התיכון בממשלו של
הנשיא ביל קלינטון .רוס היה מעורב בעיצוב מעורבות ארצות הברית בתהליך
השלום בין ישראל
לפלסטינים.
כמלומד ודיפלומט בעל ניסיון של יותר משני עשורים במדיניות המזרח
התיכון והסובייטים ,עבד רוס בצוותא עם מזכירי המדינה האמריקנים ,ג'יימס
בייקר ,וורן כריסטופר ומדליין אולברייט .לרוס מיוחסת גם הקמתו ב-
 1980של המוסד הוושינגטוני למען מדיניות קירוב המזרח הממומן
מטעם איפא"ק.
ב ,1981-לאחר הבחירות בארצות הברית שבהן ניצח רונלד רייגן ,היועץ
לביטחון לאומי ריצ'רד ו .אלן הושם אחראי ליישם את המדיניות הזרה של
שלטונו של רייגן ועבד בצוות המייעץ לנשיא .אלן הציע לפול וולפוביץ את
המשרה של יו"ר של מתכנני המדיניות במחלקת המדינה (משרד החוץ
האמריקאי) .בתפקיד זה וולפוביץ והצוות החדש שהוא בחר שכלל את
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רוס ,סקוטר ליבי ,פרנסיס פוקויאמה ,אלן קיאס ,זלמאי ח'לילזאד ,סטפן
ססטאנוביץ וג'יימס רוש .כל הצוות הזה היה אחראי להגדיר את מטרות
מדיניות החוץ של ממשל רייגן.
רוס כתב את החיבור המדעי שהגיש לקבלת תואר הדוקטור על ברית
המועצות ,ולאחר מכן שירת כיו"ר של תוכנית ברית המועצות של
אוניברסיטאות ברקלי וסטנפורד שחקרה את התנהגותם הבינלאומית של
הסובייטים בשנים  .1984-1986רוס שירת כמנהל תחום תכנון מדיניות
של מחלקת המדינה ושלט בתכנון המדיניות שלה בזמן כהונתו של ג'ורג' בוש
האב בבית הלבן .בתפקיד זה ,הוא שיחק תפקיד חשוב במדיניות של ארצות
הברית לגבי ברית המועצות לשעבר ,וכמו כן בנושא איחוד
גרמניה והצטרפותה לנאט"ו .גם משא ומתן בסוגיית סחר נשק ובפיתוחה של
הקואליציה העולמית בזמן מלחמת המפרץ היו תחת טיפולו .הוא שירת כיו"ר
של "המזרח הקרוב" והיה אחראי על הקשר עם דרום אפריקה במועצה
לביטחון לאומי בזמן כהונתו של רונלד רייגן ,וגם כסגן מנהל של
משרד הפנטגון בהערכות למלחמה .החל מאמצע שנות התשעים עסק רוס
בענייני המזרח התיכון כשליח מיוחד של ממשל קלינטון .במהלך שירותו
הציבורי זכה רוס להוקרה על תפקודו .הנשיא קלינטון העניק לרוס את
המדליה הנשיאותית לשירות מצוין של עובדי מדינה ,ומזכירי המדינה בייקר
ואולברייט העניקו לו את התואר היוקרתי ביותר במשרד החוץ .אוניברסיטת
קליפורניה בלוס אנג'לס העניקה לו את התואר היוקרתי ביותר שלה ,מדליית
"UCLA".בנוסף הוא קיבל תוארי דוקטור לשם כבוד מהסמינר הטכנולוגי
היהודי ,מאוניברסיטת סירקיוז ומאמהרסט קולג'.
לאחר כינון ממשלו של הנשיא ברק אובמה במהלך  ,2009מונה רוס לתפקיד
יועץ מיוחד למזכירת המדינה לענייני המפרץ הפרסי כולל איראן וככזה היה
למעשה השליח המיוחד של הממשל ,והממונה על השיחות ,לענייני איראן.
לאחר זמן קצר פרש רוס מתפקיד זה ,על פי הערכות בשל סירובה של איראן
לדבר עמו בשל מוצאו היהודי וקשריו עם ישראל .לאחר פרישתו מונה
לתפקיד יועץ מיוחד במועצה לביטחון לאומי ,תפקיד שבו כיהן עד נובמבר
.2011
עד  2009כיהן רוס כיו"ר המכון לתכנון מדיניות עם יהודי שאותו
הקימה הסוכנות היהודית ,ועיקר פעילותו היא בפרסומיו השונים ובפעילויות
תומכות שנועדו לסייע לתהליך החשיבה והמחקר .המכון מקיים סיעורי מוחות
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וקבוצות תהודה לפרויקטים השונים וכן תדרוכים לגופי העם היהודי כולל
ראשי קהילות ,מנהיגות מקצועית ונדבנים יהודיים .המכון גם פועל לחזק את
הקשר בין התכנון לביצוע אצל גורמי ההחלטה והביצוע בעם היהודי.
החל משנת  2006מרצה רוס בנושא אסטרטגיות במשא ומתן באוניברסיטת
ג'ורג'טאון .בנוסף משמש רוס כפרשן לענייני יחסי חוץ בפוקס ניוז .כמו כן
הוא כותב לעיתים תכופות עבור העיתונים וושינגטון פוסט והניו יורק טיימס.
הטור הראשון של רוס בניו ריפבליק שנקרא " "Statecraftפורסם ב9-
באפריל .2007

לציבור הישראלי מוכר רוס בעיקר כשליח המיוחד של הממשל
האמריקני למזרח התיכון בימי נשיאותו של ביל קלינטון .רוס ביקר רבות
בתקופה זו בישראל ובמדינות השכנות לה במטרה לקדם את התהליך המדיני,
ומרב מאמציו כוונו לערוץ הישראלי-פלסטיני .הוא נועד פעמים רבות עם
ראשי ממשלת ישראל דאז ,שמעון פרס ובנימין נתניהו וכן עם אישים בכירים
ברשות הפלסטינית ,ובראשם היו"ר דאז יאסר ערפאת .במהלך שנותיו של
רוס כמתווך במשא ומתן לשלום בין הישראלים לפלסטינים ,ביקרו אותו
אנשים משני צדדי העימות .פלסטינים נהגו לטעון שכיהודי הוא פועל בניגוד
עניינים ,ואילו בימין הישראלי טענו שהוא פועל בכיוון פרו-פלסטיני מובהק.
במסגרת תפקידו ,היה רוס מאדריכלי ועידת ואי פלנטיישן ,בהשתתפותם של
מנהיגי ארצות הברית ,ישראל ,ירדן והרשות הפלסטינית ,ועידה שהובילה
לחתימת הסכם ואי
.
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דניאל בי "דן" שפירו
דיפלומט יהודי אמריקאי-ישראלי שכיהן כשגריר ארצות
הברית בישראל בשנים  .2017–2011קודם לכן היה
חבר המועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית ,בה היה
האחראי למדור המזרח התיכון וצפון אפריקה ,כמומחה
לחקר המזרח התיכון.
שפירו נולד
בעיר שמפיין שבאילינוי למשפחה יהודית בת ארבעה
ילדים .אמו היא הסופרת אליזבת קליין שפירו ,ואביו מייקל שפירו
הוא פרופסור אמריטוס לאנגלית באוניברסיטת אילינוי .בשנת  1973עבר עם
משפחתו לגור בישראל .בתקופת מלחמת יום הכיפורים גרה המשפחה
בשכונת קריית משה שבירושלים.
הוא החל את לימודיו באוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס ואת שנת לימודיו
השנייה עשה בישראל כסטודנט אורח באוניברסיטה העברית בירושלים,
בטרם עבר לאוניברסיטת ברנדייס ,שם סיים בהצטיינות לימודי תואר ראשון.
בשנים  1995–1993שימש חבר צוות בוועדת משנה לענייני אירופה והמזרח
התיכון ,של הוועדה לענייני חוץ בבית הנבחרים האמריקני .יושב ראש ועדת
המשנה לי המילטון היה אחר כך בין מגישי הדו"ח המפורסם בענייני עיראק.
בשנים  1999–1995שימש עוזר מחוקק לסנאטורית היהודייה דיאן פיינסטיין,
ויועץ בכיר לה בענייני מדיניות חוץ.
בין  ,2001–1999בתקופת כהונתו של הנשיא ביל קלינטון ,כיהן שפירו
במועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית כמנהל ענייני חקיקה וכאחראי
לקשר עם הקונגרס ,עבור היועץ לביטחון לאומי סנדי ברגר .בין ,2007–2001
הוא עבד תחילה כיועץ למחוקק ולאחר מכן כסגן ראש המטה (בעיקר לענייני
מדיניות חוץ) עבור הסנאטור ביל נלסון.
בין השנים  2009–2007שימש יועץ בכיר למי שהיה אז מועמד לנשיאות
ארצות הברית ולאחר מכן הנשיא ,ברק אובמה ,בנושאי המזרח התיכון
יהודים בממשל האמריקאי  /יהודה קורלנסקי

~ ~ 17

והקהילה היהודית ,וכן שימש עבורו אסטרטג ומגייס כספים לקמפיין
הבחירות .בנוסף ,מונה ב 2007-לנשיא חברת הלובי הוושינגטונית "טימונס
אנד קומפני" .שפירו ליווה את אובמה בביקוריו בישראל ביולי  2007ובמרץ
 .2013בין  2011–2009כיהן כמנהל מדור המזרח התיכון וצפון אפריקה
ב"מועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית" בממשל אובמה.
בין השאר כיהן שפירו מטעם מחלקת המדינה האמריקאית בשגרירות ארצות
הברית באיחוד האמירויות הערביות ,כמו כן כיהן כפרופסור נספח בבית
הספר לשירות חוץ של אוניברסיטת ג'ורג'טאון.
שפירו בעל תואר שני במדיניות המזרח התיכון מאוניברסיטת
הרווארד משנת  .1993נוסף לאנגלית ,שפת האם שלו,
הוא דובר עברית ומעט ערבית.
שפירו נשוי לג'ולי פישר ,ולזוג שלוש בנות :ליאת ,שירה ומרב.

בשנת  1973עבר עם משפחתו לגור בישראל .בתקופת מלחמת יום
הכיפורים גרה המשפחה בשכונת קריית משה שבירושלים אך בשלב מסוים
חזרה המשפחה לארצות הברית .לאחר סיום לימודיו התיכוניים חזר שפירו
לישראל והתגורר בירושלים בביתּה של משפחה ישראלית .תקופה מסוימת גר
גם בקיבוץ.
ב 10-במרץ  2011פורסם כי נשיא ארצות הברית ברק אובמה בחר בשפירו
לתפקיד שגריר ארצות הברית בישראל .ב 7-ביולי באותה השנה הושבע
שפירו לתפקידו על ידי מזכירת המדינה של ארצות הברית הילרי
קלינטון ,וב 3-באוגוסט  2011הגיש שפירו את כתב האמנתו לנשיא
המדינה שמעון פרס .הוא סיים את תפקידו כשגריר בישראל בינואר ,2017
לקראת תחילת כהונתו של דונלד טראמפ כנשיא.
בתום כהונתו כשגריר ,נשאר שפירו בישראל .הוא הצטרף למכון למחקרי
ביטחון לאומי ומתגורר ברעננה.
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מייקל ברנרד מוקייסי הוא משפטן יהודי-אמריקאי ש כיהן
כתובע הכללי ה 81-ארצות הברית ,היהודי השני בתפקיד זה
אחרי אדוארד לוי ,אם לא מביאים בחשבון את יהודה פיליפ
בנימין ,התובע הכללי של מדינות הקונפדרציה של הדרום
במלחמת האזרחים האמריקאית .כיהן תחת הנשיא ג'ורג'
ווקר בוש וירש את התובע הכללי אלברטו גונזאלס,
שהתפטר עקב פרשת פיטורי התובעים הפדרליים.
מוקייסי כיהן גם במשך  18שנה כשופט מחוזי של המחוז
הדרומי של ניו יורק ,כשש שנים מתוכן כשופט ראשי .זכה לפרסים ולתארים
נכבדים ,כשהבולט מביניהם הוא פרס "מדליית לאונרד האנד" מטעם מועצת
איגוד עורכי הדין הפדרלית.

מייקל צ'רטוף הוא עורך דין יהודי אמריקאי שכיהן כמזכיר ביטחון
המולדת של ארצות הברית ( )2005-2009תחת נשיא ארצות הברית
גורג' בוש הבן .אחד ממנסחי חוק הפטריוט .היה שופט בבית משפט
לערעורים ,תובע פדרלי ועוזר לתובע הכללי.

ג'וש ברוסטר בולטן שימש כראש הסגל של הבית הלבן בתקופתו של
הנשיא ג'ורג' וו .בוש .בולטון החליף את אנדרו קארד ב 14-באפריל
 ,2006והיה לראש הסגל ה 22-של הבית הלבן ,וליהודי השני המכהן
בתפקיד זה.
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דניאל צ'ארלס דן קרצר
דיפלומט יהודי-אמריקאי ,היה שגריר ארצות הברית במצרים
בין השנים ( ,)1998-2001ולאחר מכן מונה על ידי הנשיא ג'ורג' ווקר בוש לשגריר
בישראל ,וכיהן בתפקיד זה בשנים .2005–2001
קרצר נולד להורים יהודים ,נתן וסילביה קרצר ,באליזבת שבניו ג'רזי .הוא סיים
לימודי תואר ראשון בישיבה יוניברסיטי ,ודוקטורט באוניברסיטת קולומביה .בין
השנים  1979–1977כיהן כדיקן לימודי תואר ראשון (ישיבה קולג') בישיבה
יוניברסיטי ,בטרם הצטרף לשירות החוץ של ארצות הברית.
קרצר כיהן כצוער בשגרירות ארצות הברית בקהיר ,בזמן שבו נרצח נשיא
מצרים אנואר סאדאת ב ,1981-וכן כמזכיר לעניינים מדיניים בשגרירות ארצות
הברית בתל אביב .בתום כהונתו במצרים וישראל ,שב לארצות הברית ובין
השנים  , 1986–1982עבד בתפקיד סגן מנהל הדסק המצרי במחלקת המדינה של
ארצות הברית .במסגרת תפקידיו הדיפלומטיים ,בשנים  ,1982–1981נטל חלק פעיל
בארגונו של כוח המשקיפים הרב-לאומי בחצי האי סיני .מאוחר יותר ,כיהן בצוות
תכנון המדיניות ,כסגן עוזר מזכיר המדינה לענייני המזרח הקרוב ,וסגן עוזר מזכיר
המדינה למודיעין ומחקר .בשנת  1988היה קרצר בין מנסחי יוזמת השלום של מזכיר
המדינה ג'ורג' שולץ .בשנת  1991כיהן כחבר המשלחת האמריקאית לוועידת השלום
במדריד.
ב , 2006-פרש ממחלקת המדינה .במהלך עבודתו במחלקת המדינה זכה לאות
השירות המצטיין של נשיא ארצות הברית .לאחר פרישתו מונה ליושב ראש לימודי
המזרח התיכון בבית ספר וודוורד ווילסון לעניינים ציבוריים ובינלאומיים,
שבאוניברסיטת פרינסטון .בשנת  2008פרסם ספר על תפקידה של ארצות הברית
במגעים לשלום במזרח התיכון .קרצר גם מונה לאחרונה לממונה (קומישינר)
של ליגת הבייסבול הישראלית.
קרצר הודיע על תמיכה במועמדותו של הסנאטור ברק אובמה לנשיאות ארצות
הברית  .2008על פי ה ,Wall Street Journal-קרצר ,יחד עם ג'יימס
סטיינברג ודניס רוס ,היו אחראים לכתיבת הנאום של אובמה בפני השדולה הפרו-
ישראלית איפ"ק .נאום זה נתפס כאחד מהנאומים הבולטים ביותר של מועמד
דמוקרטי בנושאים בינלאומיים.
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מדליין אולברייט היא דיפלומטית אמריקאית ממוצא
יהודי שהייתה מזכירת המדינה ה 64-של ארצות הברית.
כיהנה כשגרירת ארה"ב באו"ם בין השנים  1997 -1993כ-
 4שנים .היא פרו"פ ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת
ג'ורג'טאון .אולברייט ,הייתה האישה הראשונה שהחזיקה
בתפקיד ,והאישה בעלת הדרג הבכיר ביותר בהיסטוריה של
הממשל האמריקאי עד אותה עת.

רוברט רובין הוא עורך דין ובנקאי יהודי אמריקאי ,אשר
כיהן כמזכיר האוצר ה 70-של ארצות הברית ,תחת
הנשיא ביל קלינטון .בין השנים  2007ו 2009 -שימש
כיושב ראש זמני של הבנק סיטיגרופ ,לאחר ששימש כיועץ
בכיר בו משנת  .1999בשנים  2010 - 2009שימש רובין
כאחד מיועציו הכלכליים של הנשיא ברק אובמה.

לורנס סאמרס הוא כלכלן יהודי-אמריקאי .הוא כיהן
כמזכיר האוצר ה 71-של ארצות הברית בין השנים –1999
 ,2001תחת נשיא ארצות הברית ביל קלינטון .עד
נובמבר  2010כיהן סאמרס בממשלו של הנשיא ברק
אובמה כמנהל המועצה הלאומית לכלכלה בבית הלבן .ב-
 1993הוענקה לו מדליית ג'ון בייטס קלארק בהוקרה על
תרומתו לכמה תחומים שונים בכלכלה.
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רוברט רייך הוא פרופסור ,פרשן מדיני ממוצא יהודי
אמריקאי .רייך כיהן בממשליהם של נשיאי ארצות הברית
ג'רלד פורד ,ג'ימי קרטר וביל קלינטון .הוא שימש כמזכיר
העבודה של ארצות הברית בין השנים .1997–1993

ויליאם כהן הוא פוליטיקאי אמריקאי -יהודי ,ש כיהן
כמזכיר ההגנה של ארצות הברית בתקופת כהונת
הנשיא ביל קלינטון ,בין השנים .2001–1997

ריצ'רד הולברוק היה דיפלומט יהודי אמריקאי דמוקרטי,
בשנים  2001-1999כיהן הולברוק כשגריר ארצות
הברית באו"ם ,ושם הביא לישראל את חברותה בקבוצת
מערב אירופה ואחרות ( .)WEOGבין השנים 1994-
 1993כיהן כשגריר ארצות הברית בגרמניה הולברוק נולד
בניו יורק בן לאם יהודייה שנמלטה עם משפחתה
מגרמניה לאחר עליית הנאצים לשלטון ,ואב יהודי פולני
שנמלט לארצות הברית בפרוץ מלחמת העולם השנייה .בן
לניצולי שואה חבר סוכנות הממשל האמריקאי "חיל השלום" ,והאדם היחיד
שבתפקידו כסגן מזכיר המדינה היה אחראי לשני אזורים שונים בעולם .אדריכל
הסכם דייטון ב ,1995-הסכם המסגרת הכללי לכינון שלום בבוסניה
והרצגובינה ,ששם קץ למלחמה שנמשכה שלוש וחצי שנים .עד סמוך לפטירתו
היה שליח ממשל אובמה לפקיסטן ולאפגניסטן .היה מועמד שבע פעמים לפרס
נובל לשלום ( ,)1981-1977וכן זכה בתואר דוקטור של כבוד מטעם
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב .עם תחילת כהונתו של ברק אובמה כנשיא ארצות
הברית ,מונה הולברוק ל שליח הממשל החדש לפקיסטן ולאפגניסטן.
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אליס ריבלין הייתה כלכלנית יהודיה
אמריקאית ,עובדת מדינה בקבינט של
הממשל הפדרלי של ארצות הברית
ומומחית לתחום התקציב .שירתה
כסגנית יו"ר הבנק הפדרלי ,מנהלת
לשכת הבית הלבן לניהול ותקציב,
והמנהלת הראשונה של משרד התקציב
של הקונגרס של ארצות הברית .בראשית
 2010מונתה ריבלין על ידי נשיא ארצות הברית ברק אובמה לוועדה הלאומית
לאחריות פיסקלית ורפורמה.

שון מרטין אינדיק -איש אקדמיה ודיפלומט

אמריקאי-יהודי .כיהן כשגריר ארצות הברית בישראל בשתי קדנציות לא-
רציפות .עמד בראש מרכז סבן למדיניות במזרח התיכון במכון ברוקינגס .שירת
כשליח המיוחד לישראל במהלך השיחות עם הפלסטינים בשנים
 .2014–2013לפני כן שירת בין היתר כעוזר מזכיר המדינה לענייני המזרח
הקרוב בממשל קלינטון.
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אינדיק נולד להורים יהודים בלונדון ,אנגליה ,וגדל והתחנך בפרוור
של סידני שבאוסטרליה .הוא קיבל תואר  B.Aבכלכלה מאוניברסיטת
סידני ב 1972-ותואר דוקטור ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה הלאומית
של אוסטרליה ב.1977-
ב 1982-היגר לארצות הברית והחל לעבוד כמנהל מחקר בלובי הפרו
ישראלי איפא"ק .ב 1985-ייסד את מכון וושינגטון למדיניות המזרח הקרוב,
שהתמחה ביחסי ישראל-ערב ומדיניות מזרח תיכונית בכלל ,ושימש כמנהלו
במשך שמונה שנים ,עד  1993עת הוחלף על ידי הסופר וההיסטוריון רוברט
סטלוף .הוא שימש גם כפרופסור נספח בבית הספר ללימודים בינלאומיים
מתקדמים באוניברסיטת ג'ונס הופקינס שם לימד על הפוליטיקה
הישראלית ומדיניות חוץ.
הוא לימד במכון המזרח התיכון באוניברסיטת קולומביה ,במרכז משה דיין
ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב ובמחלקת הפוליטיקה
של אוניברסיטת מקאוארי בסידני .אינדיק פרסם פרסומים רבים על אודות
תהליך השלום הישראלי-ערבי ,יחסי ארצות הברית–ישראל ועל האיומים על
יציבות המזרח התיכון הנשקפים מעיראק ואיראן.
הוא שימש כעוזר מיוחד לנשיא ארצות הברית ביל קלינטון וכמנהל בכיר של
תחום המזרח הקרוב ודרום אסיה במועצה לביטחון לאומי .בעת ששירת
במועצה לביטחון לאומי שימש גם כיועץ ראשי לנשיא וליועץ לביטחון
לאומי בנושאי ישראל-ערב ,עיראק ,איראן ,ודרום אסיה .הוא היה חבר בכיר
בצוות השלום למזרח התיכון של מזכיר המדינה וורן כריסטופר ושימש
כנציג הבית הלבן בוועדה האמריקנית-ישראלית למדע וטכנולוגיה.
הוא כיהן כשגריר ארצות הברית בישראל בשתי קדנציות ,מאפריל  1995עד
ספטמבר  1997ומינואר  2000עד יולי .2001
מאז  2006משמש חבר בדירקטוריון הקרן החדשה לישראל ,כמו כן מכהן כסגן
נשיא וחבר דירקטוריון מכון ברוקינגס.
בשנת  2013נשלח על ידי נשיא ארצות הברית ,ברק אובמה ,לתווך במשא ומתן
בין ישראל לפלסטינים .ביוני  ,2014לאחר הקפאת המשא ומתן ,פרש אינדיק
מתפקידו.
הוא היה נשוי לג'יל ולזוג יש שני ילדים.
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וילארד קספר ויינברגר היה פוליטיקאי אמריקאי,
רפובליקני ,ש-כיהן כמזכיר ההגנה במשך שבע
השנים הראשונות של ממשל רונלד רייגן .ומזכיר
הבריאות ושירותי האנוש של ארצות הברית ה־10
ויינברגר נודע בעיקר כמי שהיה אחראי על יוזמת
ההגנה האסטרטגית ובשל מעורבותו בפרשת איראן-
קונטראס .ויינברגר נולד ב 18-באוגוסט  1917בסן
פרנסיסקו שבקליפורניה ,לאביו ,הרמן ויינברגר,
שהיה ממוצא צ'כי יהודי .ויינברגר כיהן בתפקיד מזכיר ההגנה שש שנים
ועשרה חודשים ,יותר מכל מזכיר אחר עד היום .בשנת  1985היה ויינברגר
אחד הגורמים העיקריים לעונש הכבד שהוטל על ג'ונתן פולארד .בשנה זו,
נתפס ג'ונתן פולארד באשמת ריגול לטובת ישראל והועמד לדין .הוא הסכים
לעסקת טיעון ,הודה והרשע בריגול עבור מדינה ידידותית ללא כוונה לגרום
נזק לארצות הברית ,והתביעה ביקשה להטיל עליו עשרים שנות מאסר .מספר
ימים לפני גזר הדין ,העביר ויינברגר מזכר בן  46עמודים לידיו של השופט.
במזכר החסוי פורטו הנזקים שגרם ,כביכול ,פולארד לביטחון הלאומי של
ארצות הברית ,והובעה דרישה להחמיר בעונשו .בעקבות המזכר ,בית
המשפט ,שאינו מחויב לעסקת הטיעון ,גזר על פולארד מאסר עולם עם
המלצה שלא לשחררו לעולם .על אשתו אן נגזרו חמש שנות מאסר .

יהודים בממשל האמריקאי  /יהודה קורלנסקי

~ ~ 25

קנת "קן" דוברשטיין ,היה ראש הסגל ה 14-של הבית
הלבן ,תחת ממשלו של רונלד רייגן ,בין השנים –1988
 ,1989והיהודי הראשון שכיהן בתפקיד זה.

מרטין פלדסטיין היה כלכלן יהודי-אמריקאי ,הנשיא
של הלשכה הלאומית למחקר כלכלי ( )NBERופרופסור
באוניברסיטת הרווארד .פלדסטיין כיהן בין השנים
 1982ל 1984-כיו"ר מועצת היועצים הכלכליים של
נשיא ארצות הברית רונלד רייגן ,וב 2006-מינה אותו
הנשיא ג'ורג' בוש לחבר בוועד המייעץ לענייני
מודיעין של הממשל.
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רנר מיכאל מייקל בלומנטל (נולד ב3-
בינואר  1926בן  )94הוא איש
עסקים ,כלכלן ופוליטיקאי יהודי
אמריקאי יליד גרמניה ,שכיהן כמזכיר האוצר
של ארצות הברית בממשלו של הנשיא ג'ימי
קרטר בשנים  .1979–1977ורנר מיכאל
בלומנטל נולד באורניינבורג שברפובליקת
ויימאר (כיום במדינת ברנדנבורג שבגרמניה),
כבנם של רוז ואלרי (לבית מרקט) ואוואלד
בלומנטל .משפחתו הייתה
משפחה יהודית ממעמד כלכלי צנוע שבבעלותה הייתה חנות בגדים .אבות
אבותיו חיו באורניינבורג מאז המאה ה .16-לאחר חקיקתם של חוקי
נירנברג של המפלגה הנאצית ב ,1935-חשו בני המשפחה חשש לחייהם
והבינו שעליהם להמלט מגרמניה .בלומנטל זכר את ליל הבדולח ,סדרה של
התקפות מתואמות נגד היהודים ורכושם שהתרחשה בכל רחבי גרמניה ב9-
בנובמבר  .1938בנאומו בעבר סיפר בלומנטל" :זכור לי בבהירות ...כאשר הם
הגיעו וניפצו את כל החנויות היהודיות .אני זוכר שראיתי את בית הכנסת
הגדול ביותר בברלין עולה באש ,ואני זוכר שהוכיתי על ידי ילדים במדים".
אנשי הגסטפו התפרצו לבית משפחת בלומנטל בבוקרו של אחד הימים ב-
 1938ועצרו את האב מבלי לציין שום סיבה .אביו של בלומנטל נלקח
לבוכנוואלד ,אחד ממחנות העבודה הגדולים ביותר בגרמניה ,שבו נרצחו
בסופו של דבר כ 56,000-איש ,רובם יהודים .אמו של בלומנטל מכרה
בחופזה את רכוש המשפחה והצליחה להשיג את שיחרורו של בעלה .לא
הייתה להם ברירה אלא למכור את חנות הבגדים שהייתה בבעלותם שנים
רבות למנהלת החנות תמורת "שום דבר למעשה" ,אמרה אחותו הגדולה של
בלונמטל ,סטפני .היא נזכרה" ,אימי בכתה  -לא כל כך בגלל האובדן ,אלא
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בשל התחושה של חוסר ההגינות של זה ,שמישהי שהכשרנו לעבודה ,ויכלה
לפנות נגדנו ,יכלה להשיג משהו שעבדנו עבורו כל כך קשה ,עבור שום
דבר" .ב 2008-נבחר בלומנטל כנציג לוועידת המפלגה הדמוקרטית ותמך
במועמדותו של ברק אובמה .באפריל  2016היה בלומנטל אחד משמונה
מזכירי האוצר לשעבר שקראו לממלכה המאוחדת להישאר חברה באיחוד
האירופי לקראת משאל העם של יוני אותה שנה .ב 1997-היה בלומנטל
למנהל המייסד של המוזיאון היהודי בברלין .עבודתו שם החלה בדצמבר
אותה שנה ,כאשר הוא קיבל על עצמו את הזמנתה של עיריית ברלין להיות
הנשיא והמנהל הכללי של המוזיאון .המוזיאון נוסד מלכתחילה ב ,1933-אך
ב 1938-נסגר על ידי המשטר הנאצי .המוזיאון המשוחזר כולל תצוגות
המתעדות אלפיים שנים של ההיסטוריה של יהדות גרמניה ,שהייתה טרגית
בזמנים מסוימים ,כולל השואה ,והוא המוזיאון היהודי הגדול ביותר
באירופה .בלומנטל המשיך לנהל את המוזיאון עד  .2014השלמת בניית
המוזיאון ופתיחתו ב 2001-נזקפו לזכותו של בלומנטל .המיזם משך תשומת
לב משמעותית בגרמניה ומחוצה לה .ב 1999-וב 2006-הוענקו לבלומנטל
מדליות מטעם ממשלת גרמניה עבור פועלו.

מוריס פיליפ קלוצניק היה פקיד ממשל ומנהיג ציוני
אמריקאי-יהודי ,ש-כיהן כמזכיר המסחר של ארצות
הברית בשנים  1981–1980בממשלו של הנשיא ג'ימי
קרטר ,וטרם לכן היה מנהיג ציוני בולט במספר חוגים
וארגונים יהודיים ,וכיהן כנשיא הקונגרס היהודי
העולמי בשנים .1979–1977
קלוצניק נולד למשפחה יהודית ב 9-ביולי ,1907
בקנזס סיטי בירת מדינת מיזורי .הוריו היו מוריס
ומיני (לבית שפינדלר) קלוצניק ,אשר היגרו לארצות הברית שנתיים טרם
הולדתו מפולין .ב 1924-נטל קלוצניק חלק ביצירת הסניף השני של ארגון
הנוער היהודי "אלף צדיק אלף" ( .)AZAהוא נהפך לנשיא בתנועת הנוער
המתרחבת והיה בה לדמות מרכזית כבר ב.1925-
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קלוצניק גילה עניין מיוחד במזרח התיכון וביחסי ארצות הברית–ישראל.
כנשיא בני ברית ,הוא נסע לישראל ודגל בניתוב כספי השילומים הגרמניים
לתמיכה בארגונים יהודיים .הוא היה בין המנהיגים היהודים-אמריקאים
שנועדו עם מזכיר המדינה של הנשיא דווייט אייזנהאואר ,ג'ון פוסטר דאלס,
כדי לדון במדיניות הממשל כלפי המזרח התיכון ובאירועים הפוקדים את
האזור.
בשלהי אוקטובר  1977עלה שמו של קלוצניק כאחד המועמדים האפשריים
לתפקיד נשיא הקונגרס היהודי העולמי ,בעקבו פרישתו של נחום גולדמן.
בראשית נובמבר נבחר על ידי הקונגרס לתפקיד .במהלך המשא ומתן שקדם
להסכמי קמפ דייוויד ,נפגש קלוצניק עם ראש ממשלת ישראל מנחם
בגין ,נשיא מצרים אנואר סאדאת וג'ימי קרטר ,בדומה לפקידי ממשל אחרים.
ב 1978-יזם קלוצניק ועדה בראשותו של גיא רוטשילד לבחינת ההשלכות
הכלכליות של שלום ערבי-ישראלי עבור ישראל והקהילה היהודית
הבינלאומית .שירותו של קלוצניק כנשיא הקונגרס היה קצר ,והוא פרש
מתפקידו עם מינויו למזכיר המסחר.
הוא נכנס לתפקידו בגיל  ,72מה שהפך אותו אז לאדם המבוגר ביותר שמונה
לשר בהיסטוריה של ארצות הברית.
קשריו עם ממשל קרטר התחזקו עוד יותר בזכות תפקידו המשמעותי בשיחות
השלום הערביות-ישראליות .מינויו נתפס על ידי מבקרים אחדים של הממשל
כמאמץ לחזק את מעמדו של קרטר בקרב הבוחרים היהודים לקראת הבחירות
לנשיאות ארצות הברית  .1980תקופת כהונתו של קלוצניק התבטאה
במיתון הכלכלי ובאינפלציה שאפיינו את השנים המאוחרות יותר של ממשל
קרטר ,ואת אי-הצלחתו של קרטר להיבחר מחדש לבית הלבן ולהשלים
את מפקד האוכלוסין של ארצות הברית לשנת .1980
דעותיו של קלוצניק על סוגיות המזרח התיכון היו לעיתים קרובות שנויות
במחלוקת בקרב יהדות ארצות הברית וביהדות התפוצות .הוא ראה
עצמו ציוני ומגן חזק על ישראל ,אך עודד דיאלוג עם קבוצות ומנהיגים
ערביים .ב 1975-הוא היה חבר ב"קבוצת לימודי המזרח התיכון" של מכון
ברוקינגס ,שהפיקה דו"ח המעודד ויתורים ישראלים וערבים כאחד ומעורבות
פעילה של ממשלת ארצות הברית בסכסוך הישראלי-ערבי .ב 1981-נסע
קלוצניק לישראל ,ערב הסעודית ,ירדן ,סוריה ,מצרים ולשטחי יהודה
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ושומרון ,כחלק מקבוצה פרטית שנועדה עם מנהיגים ציבוריים בתחומי
החינוך ,הצבא ,העסקים ובתקשורת ,כמו גם דיסידנטים פוליטיים" .דו"ח
האביבים השביעי" שחובר לאחר מסעו זה ,ניסה לספק בסיס ידע והבנה
לניהול משא ומתן ערבי-ישראלי עתידי ותוכניות שלום .ביוני  1982הצטרף
קלוצניק לנחום גולדמן ,לשעבר נשיא הקונגרס היהודי העולמי ,ופייר מנדס
פראנס ,ראש ממשלת צרפת לשעבר ,להנפיק את "הצהרת פריז" ,שעודד את
סיום המצור הישראלי על ביירות ועריכת משא ומתן ישראלי עם הארגון
לשחרור פלסטין כדי להבטיח שלום אזורי וביטחון .מעורבותו של קלוצניק
בכל אחד מהדוחות וההצהרות הללו עוררה ,לצד התנגדויות רבות ,תמיכה
נרחבת מצד ארגונים ואישים יהודים.

אדוארד ניל גולדשמידט הוא איש עסקים יהודי-
אמריקאי ופוליטיקאי דמוקרטי ממדינת אורגון,
כיהן כמזכיר התחבורה של ארה"ב בממשל קרטר
שהחזיק במשרות מקומיות ,ארציות ופדרליות
במשך שלושה עשורים .לאחר ששימש כמושל
אורגון נחשב גולדשמידט לדמות המשפיעה ביותר
בפוליטיקה של המדינה .מורשת והקריירה שלו
ניזוקו קשות על ידי גילויים ובעיות שעשה בכהונתו
הראשונה כראש עיריית פורטלנד .גולשמידט נבחר
למועצת העיר של פורטלנד בשנת  1970ולאחר מכן לראשות
העירייה בשנת  ,1972והפך לראש העיר הצעיר ביותר של עיר אמריקאית
גדולה .הוא קידם את התחדשותו של מרכז פורטלנד והיה בעל השפעה על
מדיניות התחבורה באזור פורטלנד ,בדגש על נטישת הכביש המהיר של הר
הוד והקמת הרכבת הקלה מקס .הוא מונה למזכיר התחבורה של ארצות
הברית על ידי הנשיא ג'ימי קרטר ב ;1979-בתפקיד זה הוא פעל להחייאת
תעשיית הרכב הדואבת והסרת הפיקוח הציבורי של הממשלה על
מספר תעשיות .הוא כיהן בתפקיד זה עד סוף כהונתו של קרטר ב-
 1981ולאחר מכן כיהן כמנהל בכיר בחברת נייקי במשך מספר שנים .הוא
נבחר למושל ה 33-של אורגון ב ,1986-לכהונה אחת .הוא עמד בפני אתגרים
משמעותיים ,שכללו בין היתר עלייה בסרבנות מיסים והכפלה של
אוכלוסיית בתי הסוהר של המדינה .הוא עבד מעבר לקווי המפלגה כדי
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לצמצם את הרגולציה ולתקן את התשתיות של המדינה .בתקופת כהונתו
נגלתה אורגון לכמעט שמונה שנים של מיתון .הרפורמות שלו בקופת הביטוח
הלאומי לתאונות דרכים ( ,)SAIFחברה לביטוח פיצויים של עובדי מדינה,
הוכרזו בזמנו ,אך עוררו ביקורת חריפה בשנים מאוחרות יותר .למרות
הפופולריות שלו ,גולדשמידט עזב את המשרד רק לאחר תקופת כהונה אחת,
והפך לשדלן רב-השפעה ושנוי במחלוקת .בשנת  ,2003המושל טד
קולונגוסקי מינה אותו למועצה להשכלה גבוהה של אורגון ,תפקיד שהחזיק
בו עד שהתפטר לאחר שעורר סערה והודה במעשה פסול .כחבר טרי בממשל
קרטר ובפוליטיקה הלאומית ,גולדשמידט התבלט לא רק על ניסיונו בתכנון
התחבורה ,אלא גם בחריפותו הפוליטית; בעקבות הצעתו הבלתי מוצלחת של
קרטר להיבחר מחדש ,הביע גולדשמידט ספקות לגבי עתידה של המפלגה
הדמוקרטית אם לא תוכל ללמוד לטפח בעלות ברית פוליטיות בצורה יעילה
יותר .בזמן שבילה בוושינגטון הבירה ,הבין את גולדשמידט את ייעודו
בפוליטיקה .הוא נשאר בתפקידו עד סוף כהונתו של קרטר .בסוף  ,1979ראש
ועידת הסיעה הרפובליקנית בבית הנבחרים של ארצות הברית ,ג'ון אנדרסון,
קרא לגולדשמידט להתפטר .גולדשמידט התפטר בתום הכהונה של קרטר ב-
 20בינואר  .1981נולד ביוני  1940והוא בן .80

שוורץ רוברט שטראוס היה עורך דין ,פוליטיקאי
ודיפלומט יהודי-אמריקאי ,אשר כיהן כנציב הסחר
בממשל קרטר היה הממונה על משרד נציב הסחר של
ארצות הברית ,סוכנות של הממשל הפדרלי של ארצות
הברית שאחראי לפיתוח ומתן המלצות לנשיא ארצות
הברית בנושאי מסחר ,ניהול משא ומתן ברמות שונות,
תיאום מדיניות הסחר בתוך הממשלה ובין סוכנויות
באמצעות וועדת מדיניות המסחר ( )TPSCוקבוצת
מדיניות המסחר ( .)TPRGובהמשך היה השגריר הראשון של ארצות הברית
ברוסיה.
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אלפרד הנרי קיסינג'ר הוא מדינאי יהודי-
אמריקאי ,ש -כיהן כיועץ לביטחון לאומי ובהמשך
כמזכיר המדינה של ארצות הברית ,מטעם המפלגה
הרפובליקנית .הוא היה ליהודי הראשון שכיהן
בתפקיד זה ,וכן לראשון שכיהן בשני התפקידים
במקביל .על מעורבותו במשא ומתן להסכם הפסקת
נובל
בפרס
זכה
בווייטנאם,
האש
לשלום בשנת  .1973שנה קודם לכן זכה בתואר איש
השנה של המגזין טיים .קיסנג'ר נולד בעיר -בפירת,
בתקופת רפובליקת
מדינת בוואריה שבגרמניה למשפחה יהודית מסורתית,
ויימאר .אביו ,לואיס קיסינגר עסק בהוראה בעוד אמו פולה (לבית סטרן)
הייתה עקרת בית .לקיסינג'ר היה אח קטן בשם וולטר .אחד מתחביביו
העיקריים של קיסינג'ר בתקופת ילדותו היה כדורגל ,והוא שיחק תקופה
מסוימת בקבוצת הילדים של גרויטר פירט ,אשר הייתה אחד מהמועדונים
הבולטים באותה תקופה .בנעוריו בפירת שבגרמניה היה חבר פעיל
בצעירי אגודת ישראל (ארגון יהודי-חרדי אורתודוקסי) באוגוסט  ,1938בשל
רדיפות המשטר הנאצי ,נמלטה משפחתו ללונדון ומשם הגיעה לניו יורק ב5-
בספטמבר  .1938לאחר הגעתו לארצות הברית ,שינה קיסינג'ר את שמו ל"הנרי
קיסינג'ר" .את לימודיו התיכוניים העביר קיסינג'ר בתיכון שבשכונת
""Washington Heightsשבמנהטן ,והשתלב במסגרת קהילת המהגרים
היהודים מגרמניה ,שרבים מתוכה התגוררו בשכונה .על אף העובדה שקיסנג'ר
השתלב בארצות הברית ,הצטיין בלימודיו ולמד במהירות את השפה האנגלית,
הוא לא הצליח להיפטר לחלוטין מהמבטא הגרמני שלו (המשויך לאזור
מזרח פרנקוניה שבבוואריה) .אחת מהסברות לכך היא ביישנותו של קיסינג'ר
בצעירותו אשר הקשתה על הסרת המבטא .ב 21-בספטמבר  ,1973מונה
קיסינג'ר על ידי הנשיא ניקסון לתפקיד מזכיר המדינה והיה היהודי הראשון
שכיהן בתפקיד זה בארצות הברית .הוא נכנס לתפקידו כשבועיים בלבד לפני
פרוץ מלחמת יום כיפור .ב 6-באוקטובר  1973בשעה  14:00פרצה מלחמת יום
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הכיפורים ,עם פלישת צבאות סוריה ומצרים לישראל .בראיון שנערך עמו
בנובמבר  ,2013אמר קיסינג'ר כי קיבל דיווח על המלחמה המתוכננת בשעה
 12:30של אותו יום .עוד הוסיף ,כי שיחות טלפון דחופות שביצע עם הסובייטים
והמצרים לא הועילו וכי ההחלטה של ראש הממשלה גולדה מאיר להימנע
מתקיפה מקדימה הייתה נכונה משום שמנעה מישראל להצטייר בפני הקהילה
הבינלאומית כמחרחרת מלחמה והתחשבה באפקטיביות הנמוכה יחסית של
מתקפה מקדימה בסמיכות לתחילת המלחמה .ב 9-באוקטובר  ,1973הגיעו
לארצות הברית שגריר ישראל בוושינגטון שמחה דיניץ והאלוף מוטה
גור להיפגש עם קיסינג'ר .במהלך הפגישה סקרו השניים את מצבה הקשה של
ישראל בחזית המצרית וציינו כי ראש הממשלה גולדה מאיר מעוניינת להגיע
לוושינגטון ,לשם בקשת סיוע דחוף מהנשיא ניקסון .קיסינג'ר התנגד לבואה
של מאיר ,בטענה כי הדבר יתפרש כחולשה מצד ישראל ,אך פעל לזירוז הזרמת
אספקת תחמושת ומטוסים לישראל ,בהתאם לדרישותיה .לאחר התפטרותו של
הנשיא ניקסון ב 9-באוגוסט  1974בעקבות "פרשת ווטרגייט" ,המשיך
קיסינג'ר בתפקיד מזכיר המדינה בקבינט של הנשיא ג'רלד פורד ,בעודו
ממשיך לכהן כיועץ לביטחון לאומי ,עד לעזיבתו את התפקיד ב3-
בנובמבר  .1975ב 20-בינואר  ,1977פרש קיסינג'ר מתפקיד מזכיר המדינה,
וזאת בעקבות הפסדו של פורד לג'ימי קרטר ,בבחירות לנשיאות ב.1976-
בשנת  ,1982הקים קיסינג'ר את חברת הייעוץ "קיסינג'ר ושות'(אנ') ,העוסקת
במכירת שירותי ייעוץ מדיני ודיפלומטי לראשי מדינות וראשי תאגידים רב-
לאומיים .בשנים  1985 - 1983עמד בראש המועצה הלאומית לענייני מרכז
אמריקה ,ובשנים  1988 - 1986היה חבר בצוות שייעץ לנשיא רונלד
רייגן בנושאים בינלאומיים .בשנת  ,1999מונה לדירקטור בחברת גאלפסטרים
איירוספייס .בהמשך מונה לדירקטור בקבוצת המדיה סאן טיימס (אנ') .בין
השנים  ,2001–1995כיהן בדירקטוריון חברת הכרייה האמריקאיתFreeport-
(McMoRanאנ') .בשנת  ,2000מונה ליועץ פוליטי לנשיא אינדונזיה עבד א-
רחמן וחיד .בהמשך קיבל את התואר "יועץ לשם כבוד" של לשכת המסחר
ארצות הברית-אזרבייג'ן .בין השנים  ,2006–2000כיהן כיו"ר דירקטוריון
ארגון אייזנהאואר (אנ') .לאחר פרישתו ,זכה בפרס מטעם הארגון על תרומתו
רבת השנים .בשנת  ,2002מונה על ידי הנשיא ג'ורג' בוש לעמוד
בראש הוועדה לחקר אירועי ה 11-בספטמבר ,אך עזב את התפקיד ב13-
בדצמבר  .2002בספרו "פנקס שירות" ,מתאר יצחק רבין את תגובתו של
קיסינג'ר להתנהלות ישראל במגעים הכושלים שהתקיימו בשנת 1971
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לפתיחת תעלת סואץ לתנועת אוניות ,במחיר של התרחקות ישראלית מקו
התעלה .לפי עדותו של רבין ,ששימש כשגריר ישראל בוושינגטון ,ביקר
קיסינג׳ר את ישראל באומרו" :איש אינו מבין אתכם .איש אינו יודע מה אתם
רוצים .יש חששות רציניים ,כי כל מה שאתם רוצים ,באמת ,הוא להתחמק מכל
הסדר המחייב ויתורים מצדכם ולשבת בגבולות שאתם יושבים בהם היום".
בשנת  ,2010חשף עיתון הניו יורק טיימס הקלטות סודיות משיחות שונות
שנערכו בבית הלבן ,מהם עולה התבטאויות שנויות במחלוקת של הנשיא
ניקסון וקיסינג'ר .לפי עדויות של בוב הולדמן ,ראש הסגל של הבית הלבן תחת
הנשיא ניקסון ,הוציא ניקסון הנחיה לפיה אין לאפשר לדיפלומטים ואישים
בצמרת המדינית שהם יהודים אמריקאים ,לרבות קיסינג'ר ,מלהשתתף בגיבוש
מדיניות כלשהי בנוגע לישראל .ככלל ,היה קיסינג'ר צריך להתמודד עם רקעו
היהודי ובשאלה שעלתה לגביו באיזו מידה הוא יכול להיות אובייקטיבי
בשאלות הנוגעות לגורל ישראל ומעמדה במזרח התיכון ,בו כלולות גם מדינות
ערב .באחת מההקלטות הנוספות שנחשפו ,נשמע קיסינג'ר אומר לנשיא ניקסון
כי "הגירה של יהודים מברית המועצות אינה מטרה של מדיניות החוץ
האמריקאית .אם ישלחו יהודים לתאי גזים בברית המועצות ,זו לא בעיה
אמריקאית .זה אולי עניין הומניטרי" .שיחה זו התקיימה זמן קצר לאחר פגישה
שקיים קיסינג'ר עם ראש הממשלה גולדה מאיר ,ב 1-במרץ  .1973במאמר
שפרסם בעיתון וושינגטון פוסט בדצמבר  ,2010הגיב קיסינג'ר לתוכן
ההקלטות וטען כי דבריו הוצאו מהקשריו וכי לא הייתה לו כל כוונה לפגוע
בזיכרון השואה וביהודים ככלל .ישראל הכירה בתרומתו רבת השנים לישראל
למדינה .בשנת  ,1984קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת
חיפה .ביוני  ,2012קיבל את עיטור נשיא מדינת ישראל מהנשיא שמעון פרס
כאות הערכה על פעילותו למען מדינת ישראל .קיסינג'ר ביקר מספר פעמים
בישראל ,כאשר הפעם הראשונה הייתה בשנת  .1962קיסינג'ר נולד במאי ,1923
והוא בן  ,97מתגורר בניו יורק ולסירוגין מתגורר במדינת קונטיקט.

רודני ג'יימס שלזינג'ר היה פוליטיקאי יהודי-
אמריקאי ,ש-כיהן כמזכיר ההגנה בשנים 1975–1973
וכמזכיר האנרגיה בשנים .1979–1977
מטעם המפלגה הרפובליקנית ,שלזינג'ר נולד
בשנת  1929למשפחה יהודית בעיר ניו יורק.
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בשנת  1952סיים תואר שני בכלכלה באוניברסיטת הרווארד,
ובשנת  1956השלים דוקטורט בכלכלה באותו המוסד .בין השנים  1955ו-
 1963לימד כלכלה באוניברסיטת וירג'יניה .בשנת  1960יצא לאור ספרו The
Political Economy of National Security.בשנת  1963הצטרף לתאגיד
ראנד ,ועבד בו עד  .1969בשנותיו האחרונות שם היה מנהל המחקר
האסטרטגי.
בשנת  1969הצטרף לממשל הנשיא ניקסון ,בתפקיד מנהל באגף התקציבים,
שבו עסק בעיקר בענייני ביטחון ,עד שבשנת  1971מונה על ידי ניקסון
ליו"ר הוועדה לאנרגיה אטומית  (AEC).בתפקידו זה ערך שינויים ארגוניים
וניהוליים נרחבים .בפברואר  1973מונה לראש ה -CIA.בכהונתו הקצרה שם
יזם שינויים ארגוניים ואישיים נרחבים ,שעוררו התנגדות בארגון.

ביולי  1973מונה על ידי הנשיא ניקסון למזכיר ההגנה בממשלו ,בגיל 44
בלבד .במדיניותו דגל שלזינג'ר בהמשך גישת ההרתעה הגרעינית אל
מול ברית המועצות .במהלך מלחמת יום הכיפורים ,נקט במדיניות של סיוע
לישראל באמצעות משלוחי נשק ותחמושת ,אך לא בהתערבות צבאית ישירה.
זאת ,לאור המדיניות הכללית של ממשל ניקסון ,ושל מזכיר המדינה באותה
עת ,הנרי קיסינג'ר.

בין השנים  1977ו 1979-כיהן שלזינג'ר כשר האנרגיה בממשלו של
הנשיא ג'ימי קרטר .כיהן לסירוגין כיועץ לענייני ביטחון בממשלו של ג'ורג'
וו .בוש ,במגוון נושאים.
לשלזינג'ר ולאשתו רייצ'ל מלינג'ר נולדו  8ילדים.
נפטר ב 26-במרץ  2014בגיל .85
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ג'וזף ארתור גולדברג היה
פוליטיקאי ומשפטן יהודי אמריקאי,
אשר כיהן מזכיר העבודה
האמריקני ,שופט בבית המשפט
העליון של ארצות הברית ושגריר
ארצות הברית באו"ם .גולדברג,
הצעיר מבין שמונה אחים ,נולד
וגדל בצדה המערבי של שיקגו.
הוריו היו מהגרים יהודים מפולין,
אשר באו ממשפחה גדולה וידועה
בעיירה אושוויינצ'ים .אביו,
שהיה רוכל ,מת ב 1916-ובעקבות
מותו נאלצו אחיו של גולדברג
לעזוב את בית הספר וללכת לעבוד
כדי לפרנס את המשפחה .אך
גולדברג ,צעיר בני המשפחה ,המשיך ללמוד בבית הספר וסיים את לימודיו
בגיל  .16התעניינותו של גולדברג בחוק ומשפט החלה
בעקבות משפט הרצח מ 1924-של לאופולד ולוב ,שני צעירים עשירים
משיקגו שנצלו מעונש מוות בעזרת כספם ,בכך ששילמו הון תועפות
לפרקליטם קלרנס דארו .בשלב מאוחר יותר של חייו יצביע גולדברג על
מקרה זה ,בו ראה כיצד חוסר שוויון כלכלי-חברתי עלול להוביל ליישום
בלתי-שוויוני של עונש המוות ,כעל אחת הסיבות להתנגדותו לעונש מוות.
גולדברג רכש לעצמו מוניטין מכובד כסטודנט באוניברסיטת נורת'ווסטרן,
שם למד משפטים .הוא סיים את לימודיו בשנת  .1930במהלך לימודיו ,היה
גולדברג פעיל באבוקה .על אף תקופתו הקצרה יחסית בתפקיד ,היה
לגולדברג תפקיד מרכזי בעיצוב תורת המשפט של בית המשפט העליון,
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והשקפת עולמו הליברלית בנושאים חוקתיים הניעה את בית המשפט להחמרה
עמוקה בנושא שמירת הזכויות החוקתיות .השקפתו באה לידי ביטוי בפסק
הדין גריסוולד נגד קונטיקט ,כשטען שהתיקון התשיעי לחוקת ארצות
הברית תומך בזכות בלתי-פשירה לפרטיות .ככל הנראה ,השפעתו הגדולה
ביותר של גולדברג על בית המשפט הייתה בנושא עונש המוות .בתקופתו
בבית המשפט העליון ,שניים מעוזריו היו סטיבן ברייר ,שופט בית המשפט
העליון לעתיד ,ואלן דרשוביץ ,מומחה במשפט פלילי .ב 1970-התמודד
גולדברג על תפקיד מושל מדינת ניו יורק ,אך הפסיד לנלסון רוקפלר .לאחר
מכן חזר גולדברג לעסוק במשפטים בוושינגטון הבירה ושימש כנשיא הוועדה
היהודית-אמריקאית .תחת הנשיא ג'ימי קרטר ,נשלח גולדברג לשמש כנציג
ארצות הברית בוועידת בלגרד לזכויות אדם ב ,1977-ושנה לאחר מכן קיבל
את מדליית החירות הנשיאותית .ארתור גולדברג מת ב 1990-ונקבר בבית
הקברות הלאומי ארלינגטון .

אלכסנדר אברהם ריביקוף היה פוליטיקאי
יהודי אמריקאי ,חבר המפלגה הדמוקרטית.
ריביקוף שירת כחבר בית הנבחרים
האמריקאי וכסנאטור מטעם מדינת קונטיקט,
וכן כמושל המדינה .בנוסף ,כיהן כמזכיר
הבריאות ,החינוך והרווחה בממשלו של ג'ון
פיצג'רלד קנדי .ריביקוף הוא המושל היהודי
הראשון ,ונכון להיום גם היחיד ,בהיסטוריה
של קונטיקט .היה סנאטור מטעם מדינת
קונטיקט כ 18שנה ,ומושל מדינת קונטיקט
כ 6שנים ,ריביקוף נולד בניו
בריטיין שבקונטיקט לאברהם ריביקוף,
שהיה פועל ,ואשתו רוז ,זוג
מהגרים יהודים-פולנים .הוריו ,שלא נהנו
מממון רב ,שמו דגש על חינוך והתעקשו שכל רווחיו של ריביקוף מעבודותיו
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כנער ייחסכו ללימודיו העתידיים .ב 28-ביוני  1931נישא ריביקוף לרות לבית
סיגל ,ממנה נולדו לו לימים שני ילדים .בסוף שנות ה 30-החל ריביקוף
להתעניין בפוליטיקה ,ובתחילת הקריירה שלו נחשב לבן חסותו של יו"ר
המפלגה הדמוקרטית ,ג'ון מורן ביילי .הוא כיהן בפרלמנט של קונטיקט מ-
 1938עד  .1943בשנים  1941-1943ו 1945-1947-כיהן כשופט בית המשפט
המשטרתי של הרטפורד .הוא כיהן מטעם המפלגה הדמוקרטית בקונגרס ה-
 81ובקונגרס ה ,82-מ 1949-עד  .1953במהלך כהונתו ישב בוועדת החוץ של
הקונגרס ,ובאופן כללי תמך במדיניות הפנים והחוץ של ממשל טרומן .על אף
היותו ליברלי ,באחת ההצבעות התנגד ריביקוף להקצבת  32מיליון דולר
לבניית סכר באנפילד שבקונטיקט ,בטענה כי עדיף להעביר את הכסף לצבא
או ליוזמות כמו תוכנית מרשל .באותה שנה נבחר ריביקוף לסנאט של ארצות
הברית ,כשלאחר פרישתו של פרסקוט בוש ניצח את המועמד הרפובליקני
הוראס סילי-בראון בהתמודדות על המושב בסנאט כשזכה ב 51%-מהקולות.
הוא כיהן כסנאטור  18שנה ,מה 3-בינואר  1963עד  3בינואר  .1981בספטמבר
 1963פנה ריביקוף ,במשותף עם הסנאטור יעקב יעבץ והשופט העליון ארתור
גולדברג ,לנשיא קנדי בבקשה לבחון אפשרות של התערבות דיפלומטית
אמריקנית למען יהדות ברית המועצות  .בסוף השנה נרצח הנשיא
קנדי ותחתיו הושבע לינדון ג'ונסון לנשיא .בתחילה תמך בתוכניותיו של
ג'ונסון ,ובראשותן "החברה הגדולה" .אך עם ההסלמה במלחמת וייטנאם תקף
את הנשיא ואת האופן בו ניהל את המלחמה .ריביקוף האמין כי הכסף
שהוקצב למלחמה מונע מימוש תוכניות פנים-ארציות חשובות .בתקופתו
בנסאט כיהן ריביקוף כיו"ר ועדת הסנאט למבצעים ממשלתיים בקונגרסים
ה 94-וה ,95-ובמחליפתה ,ועדת הסנאט לעניינים ממשלתיים ,בקונגרסים
ה 95-וה .96-ג'ו ליברמן ,סנאטור מטעם קונטיקט ,התמחה במשרדו של
ריביקוף ,וריצ'רד בלומנטל ,אף הוא סנאטור מטעם קונטיקט היה עוזרו.
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מדובר בגוף פרטי ועצמאי ,והוא הסמכות העליונה של המדיניות
המוניטרית של ארה"ב.
יוג'ין יצחק מאייר
תקופת כהונה:
 16בספטמבר  10 – 1930במאי 1933
כלכלן יהודי-אמריקאי ,יושב ראש הפדרל רזרב והנשיא
הראשון של הבנק העולמי.

אלן גרינספן
תקופת כהונה:
 11באוגוסט  31 – 1987בינואר 2006
כלכלן אמריקאי יהודי .היה במשך  19שנים יושב ראש
מועצת הנגידים של הפדרל ריזרב ,הבנק הפדרלי המרכזי
של ארצות הברית .הוא מונה ליושב ראש הבנק הפדרלי על
ידי הנשיא רונלד רייגן ,ב ,1987-ואחר כך הוארכה כהונתו
ארבע פעמים נוספות ,עד לפרישתו ב 31-בינואר  .2006ב-
 2005הוענקה לגרינספן מדליית החירות הנשיאותית ,שהוא
עיטור הכבוד האזרחי הגבוה ביותר בארצות הברית .אחרי
פרישתו ,עם פרוץ המשבר הכלכלי העולמי בשנת ,2008
הוטחו בגרינספן האשמות רבות בדבר אחריותו למשבר.
גרינספן הודה בפני הקונגרס של ארצות הברית כי טעה
בשיקול דעתו ,וכי היה צריך לחזות את עצמת המשבר ולא
היה צריך להתנגד לרגולציה בתחום הפיננסי.
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בן ברנקי
תקופת כהונה:
 1בפברואר  3 – 2006בפברואר 2014
כלכלן יהודי אמריקאי שכיהן כיו"ר פדרל ריזרב ,הבנק
המרכזי האמריקני ,בין השנים  .2013 – 2006כיהן גם כיו"ר
מועצת היועצים הכלכליים לנשיא ארצות הברית וחבר
דירקטוריון בבנק הפדרלי .ב 24-באוקטובר  2005הוא מונה
על ידי ג'ורג' בוש הבן להחליף את אלן גרינספן בתפקיד
יו"ר הבנק הפדרלי וב 1-בפברואר  2006הושבע לתפקיד
לאחר שמינויו אושר בסנאט ב 31-בינואר.

ג'נט ילן
תקופת כהונה:
 3בפברואר  3 – 2014בפברואר 2018
שכיהנה כיו"ר הפדרל ריזרב בשנים  .2018–2014בכך
הייתה יושבת הראש ה 15-בהיסטוריה האמריקאית והאישה
הראשונה בתפקיד זה ,תחת הנשיא ברק
אובמה והנשיא דונלד טראמפ .קודם לכן
הייתה נשיאת הפדרל ריזרב של סן פרנסיסקו ,כיהנה
במועצת היועצים הכלכליים של הבית הלבן תחת נשיא
ארצות הברית ביל קלינטון ,והייתה פרופסור אמריטה בבית
הספר לעסקים האס שבאוניברסיטת קליפורניה בברקלי .ילן
היא יהודייה .היא נשואה לחתן פרס נובל לכלכלה היהודי
ג'ורג' אקרלוף ,פרופסור אמריטוס באוניברסיטת קליפורניה
בברקלי .ביוני  ,2014ילן נבחרה ידי הג'רוזלם פוסט כאחד
מחמישים היהודים המשפיעים ביותר בעולם

יהודים בממשל האמריקאי  /יהודה קורלנסקי

~ ~ 40

המשך יבוא...
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