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הקדמה
על אף האתגרים המדאיגים שניצבים בפני יהדות העולם ,ראשיתה של המאה ה21-
מצטיירת כתקופה חיובית ביותר בתולדותיה .מדינת ישראל ,על הישגיה בתחומי הביטחון,
הכלכלה ,המדעים ,החברה ויחסי החוץ ,מעשירה את העם היהודי בעוצמות קשות שכמותן
לא ידע מעולם .במקביל ,תרומתם של יהודי התפוצות בתחום האקדמיה ,בתרבות ,באומנות,
במדע ,בתקשורת ,בעולם העסקי ,בתיקון עולם ובפעילות למען המדינות שבהן הם חיים,
הוסיפו מימד של עוצמה רכה ללא תקדים ,שתורגמה גם להשפעה פוליטית רבת ערך.
במצב הזה ,יהדות התפוצות היא אחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר לישראל,
ואילו מעמדה של מדינת היהודים נתפס כנכס אסטרטגי ליהודי התפוצות כפרטים,
ולהמשכיותה ושגשוגה של הציביליזציה היהודית ככלל.
על אף ההערכה האופטימית הזאת ,המכון לתכנון מדיניות עם יהודי מאבחן בשנים
האחרונות מגמה גוברת של שחיקה בזהות היהודית של היחלשות והתרחקות
בין-קהילתית ,שמצריכה התערבות דחופה בתחומי התכנון וההשקעה בעתיד.
מגמה זו נובעת מגורמים רבים .בין הבולטים בהם  -המעבר מהדור שחווה את זוועות
השואה ,אך גם היה עד לתקומה בארץ ישראל למלחמת העצמאות ,ומלחמת ששת הימים,
דור שתמיכתו במדינת היהודים הייתה כמעט אוטומטית ,לדור שלמד על כך מהספרות,
מהעיתונות ובעיקר ממסכי הטלוויזיה .העת הזו מעמידה אותנו בפני האתגר המורכב ביותר
של מעבר מתקופה של "אין ברירה" לתקופה של "ברירה ובחירה" ,הנובעת מהצלחתם של
ישראלים ושל יהודים בתפוצות והשתלבותם בסביבתם החברתית ,תקופה שמצריכה
מחשבה רבה כיצד להפוך את היהדות ליותר אטרקטיבית וידידותית ,וכיצד להנחיל גאווה
יהודית לדור הצעיר ולדורות הבאים .זאת כדי להבטיח את המשכיותו של העם היהודי.
זאת בנוסף לתופעות אחרות ,כמו העלות הגבוהה של החיים היהודיים בתפוצות ,שאינה
מאפשרת לבתי אב רבים להעניק חינוך יהודי לילדים או להבטיח שירותי דת וקהילה
לעצמם ולבני משפחותיהם.
המגמות השליליות הושפעו גם מהתפתחויות דמוגרפיות פנימיות וחיצוניות מדאיגות;
מתופעה של אנטישמיות חדשה שנועדה לפגוע בלגיטימציה של מדינת ישראל כמדינת
העם היהודי; מהצגה מעוותת בתקשורת ובקמפוסים של מלחמתה של ישראל בטרור,
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מהשלכות המשבר הכלכלי ומגילויי התנהלות בלתי ראויה מצד אישי ציבור יהודים
בישראל ובעולם.
צריך לומר כי על אף ההתפתחויות השליליות ,ניתן להבחין גם בסימני התחדשות שנובעים
מחיפוש משמעות ,שנסמכים על מגמות של פוסט-פוסט מודרניזם הרווחות בקרב
צעירים בעולם הרחב .אלה באים לביטוי בקהילות היהודיות באמצעות יוזמות חדשות
ועצמאיות של צעירים לחיזוק הזהות ושותפות הגורל .ואולם בצידן צומחות גם תנועות
שחורטות על דיגלן ביקורת על מדיניותה של ישראל ועל התמיכה האוטומטית בישראל
מצד הקהילות והארגונים היהודיים המסורתיים .בשוליים ניתן אף להבחין בהופעתם של
צעירים שמזדהים כיהודים ,אך רואים את ישראל כמדינה שהוקמה על בסיס דתי ,וסבורים
כי במאה ה ,21-קיומן של מדינות-דת הוא אנכרוניסטי.
תרחישי עתיד שנלמדו במכון מלמדים כי התערבות ופעולה משותפת יכולות לחזק מגמות
חיוביות ולהחליש מגמות שליליות.
על פי התרחישים האופטימיים ,בעוד עשרים שנה עשוי העם היהודי למנות כ 18-מיליון
נפש במקום  13מיליון כיום .כשני שלישים ממנו יחיה בישראל; נהיה עדים לצמצום
בנישואים מחוץ לעם היהודי; מדינת ישראל תהיה חזקה ,תיהנה משלום איזורי ,הכלכלה
והביטחון ישגשגו; בתפוצות ,הקהילות היהודיות יצליחו לשמור על עוצמתן ועל השפעת
וייהנו מחיי יצירה ,תרבות וכלכלה משגשגת; שליטה בשפה העברית תהיה נחלת רוב
היהודים ,והעם היהודי יזכה למנהיגות מצטיינת.
על פי התרחיש השלילי ישרדו בעולם בעוד  20שנה רק  10מיליון יהודים ,כ 60-אחוז מהם
יחיו בישראל; העלייה תהיה זעירה ,חסרת משמעות והירידה תתגבר; שיעור הנישאים שלא
במסגרת יהודית ימשיך לגדול; האופי היהודי של ישראל יפגע; המדינה היהודית תמשיך
להתקיים בסביבה עויינת ותגבר ההפצה של הנשק להשמדה המונית; הערבות ההדדית
תקטן ,והמנהיגות עלולה להיות בינונית ומחוסרת השראה.
התמונה המורכבת הזאת הדליקה נורות אזהרה לא רק בפני מנהיגים יהודיים בעולם ,אלא
גם בפני הקברניטים במדינת ישראל .היא עמדה בבסיס החלטת הממשלה ,שקיבלה את
תמיכת הסוכנות היהודית והקהילות ,לפנות למכון לתכנון מדיניות עם יהודי במטרה לגבש
ולהציע מדיניות שתעודד קפיצת מדרגה בהזדהות היהודית וביחסי ישראל עם התפוצות,
למען הבטחת הדורות הבאים והציביליזציה היהודית.
הצוות המקצועי של המכון בראשות מאיר קראוס קיים במשך תשעה חודשים כשלוש
מאות ראיונות ,בחן את הצלחתם של פרויקטים שונים בעולם היהודי ,ניתח את התוצאות
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ומביא בדו"ח זה המלצות ממוקדות ,על מנת לעודד פעולה משותפת והשקעה משותפת של
משאבים מצד מדינת ישראל ומצד יהודי התפוצות לטובת התגשמות התרחישים החיוביים.
הזמן והמאמצים הרבים שהשקיעו חברי צוות הפרויקט ,עמיתי המכון ,ד"ר יהודה
מירסקי ,ד"ר דב מימון ,יוגב קרסנטי והאחראית על התאום גב' הרייט גימפל וכן היועצים
המקצועיים חגית הכהן וולף ועזרא גנור ,והיועץ המדעי ד"ר מייקל פוייר ,כמו גם תרומתם
של המרואיינים ,ובמיוחד הערות הביקורת מאירות העיניים של אבי גיל ,רענן דינור,
סטיב הופמן ,אריאל וייס ,סוזאן לסט-סטון ,ארנון מנטבר ג'ף סולומון וטד סוקולסקי הם
שאיפשרו להשלים את העבודה ברמה הזאת ובלוח הזמנים שנקבע לצורך זה .אני מודה
לכולם מקרב לב.

אבינועם בר-יוסף
מנכ"ל המכון לתכנון מדיניות עם יהודי.
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ערבות ,אחריות ושותפות
הצעת מדיניות לממשלת ישראל בעניין חיזוק הזהות היהודית והעצמת הקשר עם ישראל
בקרב צעירים יהודיים ברחבי העולם

תקציר מנהלים

מטרת העבודה
ממשלת ישראל ,בישיבתה בתאריך  28ספטמבר  ,2008החליטה לפעול לגיבוש מדיניות
וה ֲע ָצ ַמת הקשר בין יהודי העולם לבין ישראל.
שמטרתה חיזוק זהות יהודית בתפוצות ַ
ברקע החלטה זו עומדות התחושה כי קיימת שחיקה מתמשכת של הזהות היהודית בקרב
יהודים בקהילות שונות ברחבי העולם ,והדאגה מפני פער הולך וגדל בין ישראל לבין
יהודים באשר הם .בהחלטתה זו הביעה ממשלת ישראל את עמדתה ,כי היא רואה עצמה,
בשיתוף הקהילות ברחבי העולם ,נושאת באחריות לעתידו של העם היהודי ,וכי למדינת
ישראל יש תפקיד מרכזי ומשמעותי במאמץ להבטחת עתיד זה .מימוש אחריות זו משמעו
השקעה עקבית ומתמשכת ,בשותפות עם הקהילות ,בפעולות שיש בהן כדי להשפיע על
חיזוק הזהות היהודית והעצמת הקשר בין יהודים לבין ישראל.
החלטה זו של הממשלה היא ראשונית וייחודית ,בהיותה ניסיון להגדיר מדיניות ישראלית
מוצהרת ומתוקצבת באשר לעם היהודי שמחוץ למדינת ישראל .מימושה עשוי לשדרג את
המאמצים הללו לכדי השקעה אסטרטגית מכוונת בעתיד העם היהודי.
בהמשך להחלטה זו נתבקש המכון לתכנון מדיניות עם יהודי להגיש לממשלת ישראל נייר
מדיניות ובו המלצות ,כיצד עליה לפעול למימוש החלטתה זו בדבר חיזוק הזהות היהודית
בתפוצות והעמקת הקשר בין ישראל לבין יהודים ברחבי העולם.
מטרת עבודה זו היא ,אם כן ,להמליץ בפני ממשלת ישראל על הפעולות שעליה לנקוט
בשיתוף עם יהודי התפוצות במטרה לחזק את הזהות היהודית ואת הקשר בין ישראל ובין
יהודים ברחבי העולם ובעיקר בקרב הדור הצעיר.
לצורך הכנת נייר מדיניות זה ִקיֵּים צוות המכון תהליך היוועצות עם כשלוש מאות איש
ואישה ,צעירים ומבוגרים ,נציגי קהילות ,נציגי ארגונים ,מנהיגים ,מחנכים ,פעילים
פילנתרופים וחוקרים )ראה נספח ו'(.
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הנחות יסוד
הנחות היסוד שהנחו אותנו בעבודה זאת הן:
• הבטחת עתידו של העם היהודי בעת הזאת מחייבת הן את קיומה של מדינת ישראל
משגשגת והן את קיומן של קהילות יהודיות חיוניות ברחבי העולם.
• מערכת יחסים מקיפה ובעלת עומק בין מדינת ישראל והקהילות בתפוצות ודיאלוג
מתמשך ,משמעותי ופורה בין ישראל לתפוצות ,הינם בעלי חשיבות עליונה לקיומה,
לשגשוגה ולרווחתה של מדינת ישראל ולקיומן ולפריחתן של הקהילות.
• ישראל ,אשר נוסדה כמדינת העם היהודי ומהווה את מדינת הליבה של העם היהודי,
מחויבת להבטחת עתידן של הקהילות ולהיותן פעילות ,תוססות ומשגשגות.
• האתגר הגדול הניצב כיום בפני העם היהודי בהתייחס לעתידו הוא היכולת לשמר ואף
לפתח ולשכלל זהות יהודית ייחודית בתוך סביבה אוניברסלית גלובלית פתוחה.
• למאמצים לקידום זהות יהודית וקשר עם ישראל בתפוצות חייב להתלוות מאמץ בתוך
מדינת ישראל לקידום ידע ,ותחושת שייכות לכלל העם היהודי.
• מאמץ לחיזוק הזהות היהודית אינו מאמץ חד-פעמי המתבצע בפרק זמן מסוים ,אלא
חייב להיות מאמץ עקבי ,מחויב ומתמשך לאורך זמן.

אתגר ההמשכיות :ניתוח
ניתוח אתגר ההמשכיות מראה כי בכל התפוצות ,ולמרות השונות הרבה ביניהן ,ניתן לזהות
שתי תופעות בולטות המשפיעות על החיים היהודיים ,האחת איכותית והשנייה כמותית.
התופעה האיכותית היא סכנת השחיקה במשמעות ובאינטנסיביות של חווית הזהות
היהודית .מגמה זו צפויה להימשך ,לדעת מירב החוקרים ,אם לא יינָקטו פעולות התערבות
וטיפוח מכוונות וזאת למרות ההיקף האדיר ומגוון ההשקעה בעולם היהודי בפעולות
שמטרתן חיזוק וטיפוח זהות יהודית בעלת משמעות.
התופעה הכמותית היא מגמת הצמצום הדמוגרפי המאפיינת קהילות יהודיות בכל מקום,
למעט במקרים בודדים היוצאים מן הכלל .אמנם קיימים ויכוחים בין דמוגרפים באשר
לשיעורי ההידרדרות ,ומקצת התחזיות קודרות יותר מאחרות ,אך המגמות היסודיות
ברורות ומכאיבות למדי.
בנוסף לתופעות אלה ,ניתן לזהות חשש מפער תודעתי הולך וגדל בין ישראל לתפוצות
ודאגה מהיחלשות הקשר ההדדי בין ישראל לבין יהודים ברחבי העולם .פער זה עלול לבוא
ליד ביטוי בהתרחקות של צעירים בתפוצות מישראל ובהיחלשות ההיבטים של הזדהות
עם ישראל ,מידת העניין בה ומידת הדאגה לעתידה.
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האתגר בפניו ניצב העם היהודי הוא  -יכולתו לשמר זהות יהודית ייחודית בתוך סביבה
אוניברסלית ,סביבה שהוא מעוניין להיות חלק ממנה וכפי הנראה אכן יהיה חלק ממנה
בטווח הזמן הנראה לעין.
היכולת לשמר זהות יהודית ייחודית בתוך סביבה אוניברסלית המאופיינת בפתיחות
ובתפיסה מתקדמת של קבלת האחר מותנית בקיומן של פעולות התערבות נמרצות
ומתמשכות לחיזוקה של הזהות.
רכיבי הליבה של הזהות – השתייכות ומשמעות – מושפעים במידה רבה על ידי קשת
רחבה של גורמים שניתן לאפיינם בשלוש קבוצות :גורמים אוניברסליים המבטאים מגמות
חברתיות כלל-עולמיות ,גורמים חיצוניים המשפיעים על המרחב בו יהודים חיים ועל
זהותם ,וגורמים פנים-יהודיים .התבוננות מעמיקה בגורמים אלה היא תנאי הכרחי להבנה
היכן וכיצד ניתן להשפיע על הגורמים המעורבים ביצירת זהות כדי לחזק את הזהות
היהודית ולהעצימה.
מידת השפעתנו על הגורמים האוניברסליים מוגבלת למדי )אם היא בכלל קיימת( ,ולכן
הגורמים היהודיים הפנימיים עומדים במרכז דיוננו .הערכתנו היא כי במאמצים ממוקדים
אפשר להשפיע על חלק ניכר של גורמים אלה ,במידה כזו שתהיינה לכך השפעות חיוביות
על עוצמתה של הזהות היהודית ועל חוזקו של הקשר עם ישראל.

כיווני מדיניות
לאור ניתוח מרכיבי הזהות והגורמים המשפיעים על עיצובה ועל בסיס כלל התובנות
שהסקנו מתהליך ההיוועצות ומן הספרות המחקרית וההגותית ,אנו רואים לנכון להציב
את מכלול כיווני המדיניות הבאים כבסיס להמלצותינו.
• מיצוב ישראל וחיזוק מעמדה כמוקד הזדהות לעם היהודי.
• הפצת ידע ,אוצרות התרבות היהודית והשפה העברית למעגלים רחבים
של יהודים.
• העמדת הזהות היהודית על מסד ערכי המחויב לצדק חברתי ,מוסר אישי
ועשייה למען תיקון עולם במובן הרוחני והחומרי כנורמה ערכית יהודית כפי
שעולה מן המורשת היהודית.
• ריבוי ועיבוי מארג הקשרים בין יהודים ליהודים ובין ישראל וישראלים
ליהודים בתפוצות.
• חיזוק הזהות היהודית ותודעת ההשתייכות לעם היהודי בקרב צעירים
בישראל.
תוכנית הכוללת אסטרטגיות פעולה על בסיס כיווני מדיניות אלה ,יש בידה לתרום תרומה
של ממש לחיזוק הזהות היהודית ולחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות.
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עיקרי ההמלצות
אנו ממליצים על תוכנית חמש-שנתית הכוללת מספר אסטרטגיות פעולה ויעדים הניתנים
להשגה בתוך זמן זה .ריבוי האסטרטגיות מאפשר להגיע ולגעת ביהודים שונים בכלים מגוונים,
היכולים להתאים למגוון של אוכלוסיית היעד ולביטויים המגוונים של הזהות היהודית.

המלצה מס'  :1חוויה ישראלית
ממשלת ישראל תפעל לאפשר לכל צעיר וצעירה יהודי לבקר בישראל לפחות פעם אחת
בין הגילאים  .35-15אנו ממליצים לעודד ולפתח אפשרויות רבות ומגוונות שיתנו מענה
למגוון האוכלוסיות והגילאים.
היעד :הבאת  100,000צעירים וצעירות לישראל מדי שנה.

המלצה מס'  :2הפצת תרבות יהודית וישראלית
ממשלת ישראל תפעל להפצת הידע ואוצרות הרוח והתרבות היהודית לדורותיהם ובכלל
זה המקורות הקלאסיים ותרבות ישראלית עכשווית .אנו ממליצים לפעול להפצת לימוד
השפה העברית בקרב יהודים ברחבי עולם; לפעול להצבת הרעיון ,של העם היהודי כעם של
לומדים ,כאידיאל ְמ ַח ֵבּר של העם היהודי ולהפיח רוח חדשה במוטיב מרכזי של היהדות –
לימוד תורה על מגוון פניה ושלל גווניה; לפתח במקומות שונים בעולם מעגלי לומדים-בתי
מדרש המכוונים לרעיון ,נושא ,תוכן וזמן משותפים .פעולת הפצת תרבות זו תיעשה במגוון
תוכניות ושותפויות.
היעדים:
 .1הקמת עשרה בתי תרבות יהודיים-ישראלים.
 .2הקמת מעגלי לימוד ובתי מדרש פלורליסטים המקיפים מאה אלף משתתפים לשנה
במאה קהילות.
 .3הגדלת הנגישות לאוצרות הרוח והתרבות היהודים והישראלים עבור אוכלוסיית היעד
באמצעות רשת האינטרנט.
 .4השתתפות של  12,000לומדים בשנה בתוכניות למידה מרחוק בתחומי מדעי היהדות,
בשפות שונות.
 .5השתתפות של  20,000לומדים בשנה בתוכניות ללימוד השפה העברית.
 .6קיום  300אירועי תרבות ישראליים איכותיים בשנה במאה קהילות ברחבי העולם.

המלצה מס'  :3החינוך היהודי
ממשלת ישראל תסייע למערכות החינוך היהודי ,באמצעות מרכזי תמיכה בישראל שיעסקו
בהכשרת כוח אדם ,בפיתוח תכנים ובהנגשת ידע אודות יהדות ,תרבות יהודית ,ציונות,
היסטוריה של עם ישראל ותולדות מדינת ישראל.
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יעדים:
 .1פיתוח מרכזי תמיכה מקצועיים בישראל לחינוך יהודי בתפוצות .תחומי הפעילות של
מרכזי התמיכה יהיו:
• הכשרה בישראל של כמאתיים מחנכים חדשים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי
מידי שנה.
• ביצוע בישראל של השתלמויות קצרות לאלפיים מחנכים ועובדי קהילה מדי שנה.
• פיתוח שוטף של חומרי למידה בתחומי הוראת היהדות ,הוראת ישראל והוראת
עברית על פי צרכי הקהילות.
 .2פיתוח תוכניות לימודים מקיפות לתולדות הציביליזציה היהודית והפעלתן בישראל
ובחינוך היהודי בתפוצות.
 .3עידוד הקמת עשרה בתי ספר לתרבות יהודית ברחבי עולם.

המלצה מס'  :4עידוד פרויקטים לתיקון עולם
ממשלת ישראל תפעל ,בשיתוף עם ארגונים יהודיים ,לעידוד ולהקמת מפעלי תיקון עולם,
בהם צעירים וצעירות מישראל ומהקהילות ברחבי העולם יפעלו יחדיו למען צדק חברתי
ותרומה לחברה האנושית.
היעד:
הגדלת מספר הצעירים היהודיים המשתתפים בתוכניות לתיקון עולם ל10,000-
משתתפים בשנה.

המלצה מס'  :5קרן עתיד העם היהודי
ממשלת ישראל ,בשיתוף עם ארגונים ,קהילות ופילנתרופים ,תקים קרן שמטרתה עידוד
יוזמות מהשטח המוצעות על ידי צעירים יהודיים או עבורם לצורך חיזוק זהות יהודית,
העמקת תחושת ההשתייכות של יהודים לעם היהודי והעצמת הקשר עם ישראל.
היעד:
הצמחת  10-5תוכניות בעלות פוטנציאל מוכח לחיזוק הזהות היהודית ותחושת
ההשתייכות ולהעצמת הקשר עם ישראל ,בהתייחס לאוכלוסיית היעד בהיקפים רחבים.

המלצה מס'  :6חיזוק זהות יהודית בישראל
ממשלת ישראל תפעל לחיזוק הזהות היהודית בישראל בקרב הצעירים באמצעות:
 .1פיתוח תוכניות לימוד בתחומי יהדות כתרבות וציביליזציה יהודית והטמעתן במסגרת
תוכנית הלימודים המחייבת בחטיבה העליונה.
 .2עידוד פעולתם והרחבתם של בתי המדרש החילוניים והאלטרנטיביים.
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מתווה התוכנית :ניהול ,יישום ותקצוב
מתווה התוכנית הכוללת:
• ממשלת ישראל תיזום את יישום התוכנית ותזמין את יהדות התפוצות להיות
שותפה למימושה.
• פורום שיורכב מנציגי ממשלת ישראל ונציגים של ארגונים ,קהילות ,אנשי חינוך
ורוח ,פעילים ופילנתרופים עצמאים יהווה ועד מנהל משותף לתוכנית.
• הועד המנהל יטיל על גוף מטה מקצועי את האחריות למימוש התוכנית .תפקידי
גוף המטה יהיו לתכנן ,להגדיר סטנדרטים ,לתקצב ,לפקח ולקיים מחקר והערכה על
ביצוע התוכנית.
• יישום התוכנית יושתת על גורמי ביצוע הפועלים בתחומים השונים עם רקורד של
עשייה בתחומים אלה תוך סיוע להרחבת פעולתם .גופים חדשים יוקמו לפי הצורך.
• המתווה הנוכחי של התוכנית הוא לחמש שנים .התוכנית תתפתח במהלך חמש השנים
בהיקפיה ובתקציבה ,ובשנה החמישית תשיג את היעדים שהוגדרו בפירוט ההמלצות.
• גוף מחקר והערכה ילווה את התוכנית מתחילת יישומה ,ועבודתו תיצוק את התשתית
המחקרית לבחינת הישגי התוכנית ולתכנון השלב העתידי ֵמ ֵע ֶבר לשנה החמישית.

מימון התוכנית:
היקף ההשתתפות הנוכחי של הממשלה ,בפעולות לחזוק זהות יהודית ולהעצמת הקשר
עם ישראל הקשורות להמלצות דו”ח זה ,עמד בשנת  2008על  46מיליון דולר )נספח ז’(.
יהדות התפוצות מממנת כבר היום חלקים של התוכנית המומלצת ,בהיקף של  80מיליון
דולר לשנה .היקף ההשתתפות של ממשלת ישראל הנדרש בשנה הראשונה להפעלת
התוכנית עומד על  96מיליון דולר .היקף ההשתתפות של יהדות התפוצות הנדרש בשנה
הראשונה להפעלת התוכנית עומד על  108מיליון דולר.
היקף ההשתתפות של ממשלת ישראל הנדרש למימון פעולות אלה בשנה החמישית הינו
 260מיליון דולר .היקף ההשתתפות של ארגונים ,קהילות ופילנתרופים הנדרש בשנה
החמישית הינו כ 210-מיליון דולר .ההיקף הכספי הכולל מכל המקורות )ממשלתיים,
קהילתיים ופרטיים( של הפעולות המומלצות בשנה החמישית מוערך בכ 830-מיליון דולר.
התרומה הישירה של תוכנית זו למשק הישראלי בשנה החמישית מוערכת בכ 572-מיליון
דולר )ראה נספח ח'  -תקציב(.
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סיכום
עבודה זו הינה ניסיון חלוצי לשרטט קווי מדיניות למעורבותה של מדינת ישראל
בהתמודדות עם אתגר ההמשכיות הניצב בפני העם היהודי .ביישומה של מדיניות זו
תממש מדינת ישראל את אחריותה ההיסטורית להבטחת עתידו של העם היהודי ותהיה
מעורבת בחיזוק רקמת החיים היהודיים בתפוצות ,בדרך שתבנה שותפות הדדית עם
היהודים ברחבי העולם בגורל היהודי ובייעודו.
נטילת אחריות על ידי מדינת ישראל ,מעורבותה והשתתפותה בהתמודדות עם אתגר
ההמשכיות תחזק את מקומה ,את מרכזיותה ומידת השפעתה בקרב העם היהודי.
כותבי עבודה זו מאמינים כי יישום מכלול ההמלצות המפורטות בעבודה יש בו כדי לתרום
תרומה של ממש למאמץ ההתמודדות עם תהליכי השחיקה הנוכחיים וליצור מפנה לכיוון
חיזוק זהות יהודית ,יצירת תחושת השתייכות לעם היהודי והעצמת הקשר עם ישראל בהווה
ובעתיד .השקעה רצינית וחכמה בהעמקת הזהות היהודית ובהעצמת הקשר עם ישראל
של הדור הצעיר עשויה להניב פירות – בחומר וברוח – לטובת מדינת ישראל והעם היהודי.
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פרק א' :מבוא
מטרת העבודה
ממשלת ישראל ,בישיבתה בתאריך  ,28.9.08החליטה לפעול לגיבוש מדיניות שמטרתה
וה ֲע ָצ ַמת הקשר בין יהודי העולם לבין ישראל .ברקע החלטה
חיזוק זהות יהודית בתפוצות ַ
זו עומדות התחושה כי קיימת שחיקה מתמשכת של הזהות היהודית בקרב יהודים
בקהילות שונות ברחבי העולם ,והדאגה מפני פער הולך וגדל בין ישראל לבין יהודים
באשר הם .בהחלטתה זו הביעה ממשלת ישראל את עמדתה ,כי היא רואה עצמה ,בשיתוף
הקהילות ברחבי העולם ,נושאת באחריות כלפי עתידו של העם היהודי ,וכי למדינת ישראל
יש תפקיד מרכזי ומשמעותי במאמץ להבטחת עתיד זה .מימוש אחריות זו משמעו השקעה
עקבית ומתמשכת ,בשותפות עם הקהילות ,בפעולות שיש בהן כדי להשפיע על חיזוק
הזהות היהודית והעצמת הקשר בין יהודים לבין ישראל .הממשלה ִהנחתה כי תהליך גיבוש
המדיניות יבוצע בשיתוף ובהתייעצות עם קהילות ,ארגונים ,אישים וקבוצות רלוונטיות
אחרות בעולם היהודי.
ממשלות ישראל לדורותיהן השקיעו מאמצים ומשאבים ניכרים בתוכניות המכוונות
להעצמת הזהות היהודית ולהעמקת יחסי ישראל והתפוצות ,אף קודם להחלטה זו .עם
זאת ,החלטה זו של הממשלה היא ראשונית וייחודית ,בהיותה ניסיון להגדיר מדיניות
ישראלית באשר לעם היהודי שמחוץ למדינת ישראל .מימושה עשוי לשדרג את המאמצים
הללו לכדי השקעה אסטרטגית מכוונת בעתיד העם היהודי.
בהמשך להחלטה זו נתבקש המכון לתכנון מדיניות עם יהודי להגיש לממשלת ישראל נייר
מדיניות ובו המלצות ,כיצד עליה לפעול למימוש החלטתה זו בדבר חיזוק הזהות היהודית
בתפוצות והעמקת הקשר בין ישראל לבין יהודים ברחבי העולם.
מטרת עבודה זו היא ,אם כן ,להמליץ בפני ממשלת ישראל על הפעולות שעליה לנקוט
בשיתוף עם הקהילות במטרה לחזק את הזהות היהודית ואת הקשר בין ישראל ובין
יהודים ברחבי העולם ובעיקר בקרב הדור הצעיר.
כותבי עבודה זו מאמינים כי יישום ההמלצות המפורטות בעבודה יש בו כדי להשפיע
באופן ממשי על תהליכי השחיקה הנוכחיים וליצור מפנה לכיוון חיזוק זהות יהודית ,יצירת
תחושת השתייכות לעם היהודי והעצמת הקשר עם ישראל.
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רקע היסטורי ורעיוני
הדיון בהשתתפותה של מדינת ישראל בהתמודדות עם אתגר ההמשכיות היהודית
נעשה בתוך ההקשר של מערכת היחסים הכוללת בין ישראל והתפוצות ,ההיסטוריה של
מערכת היחסים הזאת ,המאפיינים השונים של ישראל ושל הקהילות ותהליכים גלובליים
המשפיעים עליהן .הגם שדיון כולל במערכת היחסים בין ישראל לתפוצות חורג מגבולות
עבודתנו ,אנו מוצאים לנכון להציג את ההקשר ההיסטורי והרעיוני העומד ברקע עבודה זו.
במשך למעלה משישים שנה התאפיינה מערכת היחסים בין ישראל לתפוצות ,מחד
גיסא ,בתמיכה אינטנסיבית של קהילות מבוססות במדינת ישראל  -תמיכה אידיאולוגית,
ציבורית ,פוליטית וכספית  -שסייעה רבות למדינת ישראל להשיג הישגים מרשימים.
מאידך גיסא ,מדינת ישראל שימשה כמקום מקלט לקהילות במצוקה ובנוסף לכך היוותה,
בעצם קיומה ,מוקד לחוויית הזדהות של העם היהודי ועוגן של זהות יהודית עבור יהודים
רבים ברחבי העולם .מערכת יחסים זו הינה המשך טבעי של התפיסה הציונית ,שראתה
בהקמת מדינת ישראל פרויקט של העם היהודי ,שמטרתו הבטחת המשך קיום משמעותי
של העם ,ובכלל זה מקום מקלט ליהודים.
התפיסה הציונית ראתה במשך השנים בעלייה ובכינוס העם היהודי בציון את ההגשמה
הסופית של התהליך שיבטיח את עתיד העם היהודי .אולם במקומות שונים ובעיקר
בקהילה הגדולה מכולן ,בצפון אמריקה ,זכו היהודים בדורות האחרונים לשגשוג ולפריחה
שלא חוו מעולם ,כמו גם לתחושת חירות ולשוויון ביכולת ההשתתפות במרקם החיים
המקומיים .מציאות זו מובילה להכרה כי הקהילות ברחבי העולם ימשיכו להתקיים באשר
הן ,וההתמודדות עם הבטחת הקיום היהודי באמצעות עלייה לישראל תהיה נחלתם של
מעטים בלבד ,כפי שמראים נתוני העלייה לאורך שנים .
האחריות להבטחת עתיד הקיום היהודי הופכת ,אפוא ,לסוגיה החורגת מגבולותיה של
מדינת ישראל אל האתגר של הבטחת קיום יהודי משמעותי באשר הוא .ואכן ,אותו שגשוג
מבורך של הקהילות ,בשילוב תהליכים גלובליים ,יצר אתגרים חדשים להמשך הקיום
היהודי  :אחוז נישואי התערובת ,שיעור הזוכים לחינוך יהודי ,שיעורי הילודה ,תהליך
ההזדקנות ,מידת ההזדהות ותחושת השייכות עם העם היהודי ,ועוד.
לאור זאת ,מראשית שנות ה '90-מתקיים דיון אינטנסיבי ברחבי העולם היהודי בהקשר
לאתגרים אלה .דיון זה לובש ופושט טרמינולוגיות שונות :המשכיות ,זהות יהודית ,כלל
ישראלַ ,ע ִמּיוּת יהודית ,ערבות ומונחים אחרים ,שעיקרם דיון בשאלה :הבטחת קיום
יהודי משמעותי  -כיצד .בדיון זה ובעשייה בתחום זה היו מעורבים גופים מרכזיים כגון,
ארגוני הגג של הקהילות היהודיות ברחבי העולם ,הסוכנות היהודית ,וגורמים ואישים
רבים נוספים .אף-על-פי שמספר אישים בולטים בישראל ,כמו גם ארגונים שונים ,היו
מעורבים בדאגה הכלל-יהודית ובדיאלוג המתקיים בעולם היהודי בסוגיה זו ,יש להודות כי
הציבוריות הישראלית לקחה רק חלק מוגבל בדיון זה.
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במובן זה ,הממשלה ,בהחלטתה ובבקשתה להגדיר מדיניות כוללת באשר למעורבותה
ולתרומתה לאתגר ההמשכיות ,הניחה נדבך חדש ומשמעותי במערכת היחסים בין ישראל
לתפוצות .מימוש משמעותי ומתמשך של החלטת הממשלה יהווה שינוי בפרדיגמה
המאפיינת את יחסי ישראל והתפוצות במשך עשרות שנים ,ויבטא את מחויבותה של
מדינת ישראל להמשך קיום משמעותי של העם היהודי באשר הוא.

תהליך העבודה
צוות המכון החל את עבודתו בתחילת חודש פברואר .2009
הצוות קיים ישיבות רבות ,קרא וניתח עשרות מחקרים ,מאמרים ודו"חות הערכה העוסקים
בתחום ונעזר בעצותיהם של מומחים .הצוות הפיץ נייר רקע לדיון בצירוף שאלון לרבים
ברחבי העולם היהודי לשם איסוף וקבלת עמדותיהם ורעיונותיהם .רשימת ההיוועצות
הורכבה כך שתקיף בתוכה נציגי קהילות שונות ,ארגונים שונים ,גברים ונשים ,אנשים
מגילאים שונים ומרקעים שונים ,ובהם :מנהיגים ,מחנכים ,פילנתרופים ,חוקרים ,צעירים
ויזמים )ראה נספח ו'(.
במסגרת העבודה ,באמצעות ראיונות ,התייחסויות בכתב ומפגשים קבוצתיים ,נחשף
הצוות לעמדותיהם של כשלוש מאות אנשים ברחבי העולם .חברי הצוות ביקרו בקהילות
בצפון אמריקה ,במערב אירופה ובברית המועצות לשעבר .ניתוח איכותני וכמותני נערך על
הראיונות ומסמכי התגובות )ראה נספח ה'(.

הנחות יסוד לעבודה
הנחות היסוד שהנחו אותנו בעבודה זאת הן:
• הבטחת עתידו של העם היהודי בעת הזאת מחייבת הן את קיומה של מדינת ישראל
משגשגת והן את קיומן של קהילות יהודיות חיוניות ברחבי העולם.
• קיימת מידה רבה של תלות הדדית בין עתידה והתפתחותה של מדינת ישראל ובין
עתידן והתפתחותן של הקהילות היהודיות ברחבי העולם .מערכת יחסים מקיפה
ובעלת עומק בין מדינת ישראל והקהילות בתפוצות ודיאלוג מתמשך ,משמעותי ופורה
בין ישראל לתפוצות ,הינם בעלי חשיבות עליונה לקיומה ,לשגשוגה ולרווחתה של
מדינת ישראל ולקיומן ולפריחתן של הקהילות.
• ישראל ,אשר נוסדה כמדינת העם היהודי ומהווה את מדינת הליבה של העם היהודי,
מחויבת ,הן על סמך אידיאולוגיה והן מתוך חובה מוסרית ,להבטחת עתידן של
הקהילות ולהיותן פעילות ,תוססות ומשגשגות.
19

• האתגר הגדול הניצב כיום בפני העם היהודי בהתייחס לעתידו הוא היכולת לשמר
ואף לפתח ולשכלל זהות יהודית ייחודית בתוך סביבה אוניברסלית פתוחה .המציאות
העולמית הנוכחית מאפשרת ליהודים מגוון רחב של זהויות לבחירה .מציאות זו תקפה
אף יותר לגבי יהודים צעירים ,שבפניהם קיים מגוון אדיר של דרכים אפשריות למימוש
חייהם .השתתפותם העתידית של היהודים ובחירתם ליטול חלק אקטיבי בקיום היהודי
העתידי מותנית בכך שזהותם היהודית תהיה בעלת ערך בעולמם ומקור למחויבות
מתמשכת במהלך חייהם .לכן ,עיקר המאמץ צריך להיות מכוון לחיזוק הזהות היהודית
בקרב הדור הצעיר.
• הקשרים ההדדיים בין יהודים לבין ישראל חייבים להיבנות על שפה יהודית
משותפת ,בסיס ידע וזיכרונות היסטוריים משותפים ומסגרות חברתיות מקובלות.
בשל כך ,ברור שלמאמצים לקידום זהות יהודית וקשר עם ישראל בתפוצות חייב
להתלוות מאמץ לקידום הידע ותחושת השייכות לעם היהודי בתוך ישראל עצמה ,כמו
גם העמקת ההיכרות של ישראלים עם יהדות העולם.
• חתירה לחיזוק הזהות היהודית אינה בבחינת מאמץ חד-פעמי הנמשך לפרק זמן
מסוים ,אלא חייבת להיות מאמץ עקבי ,מחויב ומתמשך לאורך זמן ,אולי אף לתמיד.

מסגרת העבודה
מטרת העבודה ,מתודת העבודה ומסגרתה מוצגים בפרק מבוא זה.
בפרק ב' יוצגו לשם השוואה מדיניותן ואופן פעולתן של מדינות שונות בעולם ביחס
לתפוצות שלהן.
בפרק ג' תתואר תמונת המצב בלוויית הערכה באשר לנתונים ולמגמות בסוגיות העומדות
לדיון :זהות יהודית וקשר בין יהודים לבין ישראל .בפרק זה יוגדר האתגר העכשווי
הניצב בפני העם היהודי ,בהתייחס למגמות המסתמנות באשר לעתידו .ייחשפו הגורמים
המשפיעים על חיזוק או היחלשות הזהות היהודית ,וכן הגורמים המשפיעים על חיזוק או
היחלשות הקשר בין ישראל לבין יהודים בתפוצות .הפרק יצביע על הגורמים הניתנים
להשפעה באמצעות התערבות ממוקדת ומתמשכת ,וכן על מאמצים קודמים ונוכחיים
שהניבו הצלחה ,ויש לפתחם ולהרחיבם.
בפרק ד' ,העבודה תגדיר את הקריטריונים לבחירת פעולות ההתערבות המומלצות
לממשלה .יוצגו ההמלצות להתערבות של מדינת ישראל .ההמלצות תכלולנה פירוט של
צעדים קונקרטיים שעל מדינת ישראל בשיתוף העם היהודי לנקוט ,זאת בצד הערכה
תקציבית באשר לעלות הצעדים הללו והגדרת אופן היישום של צעדים אלה.
העבודה תציג עיקרי תוכנית ויעדים לחמש השנים הבאות ,ותמליץ על הערכה מחדש של
המאמצים בתום חמש השנים.
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סוגיות שונות בהן עוסקת העבודה נושקות לפעולתם של גופים רבים בעולם היהודי,
הפועלים שנים רבות במאמץ לחזק את הזהות היהודית ו/או לחזק קשר בין ישראל לבין
יהודים בתפוצות .עשייה זו ראויה להערכה רבה ,ותרומתה לעתידו של העם היהודי חשובה
ביותר .במסגרת העבודה למדנו רבות מפעולות אלה ,ולמידה זאת מוטמעת בהמלצותינו.
עם זאת ,אין העבודה הנוכחית באה להמליץ על גוף זה או אחר ,או להעריך את פעולתו של
גורם ספציפי ותרומתו למטרותינו .אין אנו רואים עצמנו כבעלי היכולת ,הידע והסמכות
להעריך את פעולותיהם של כלל הגופים הפועלים בתחום ,ואין אנו רואים בהערכה כזו חלק
ממטרות העבודה.
גם אין אנו עוסקים בניתוח כולל של מרקם היחסים בין מדינת ישראל לבין יהודים ,קהילות
וארגונים שונים ברחבי העולם .אנו מתייחסים רק לפוטנציאל מעורבותה ותרומתה של
מדינת ישראל בהתייחס לאתגר ההמשכיות ,וזאת בשיתוף עם גורמים שונים בעם היהודי.
עם זאת ,אנו מאמינים כי יישום ההמלצות על ידי ממשלת ישראל יביא לעיבוי מרקם
היחסים ,ישפיע משמעותית על אופיו ויִ יצוק תשתית עדכנית ומתאימה יותר לשותפות
איכותית ועמוקה בין ישראל לבין יהודים וקהילות ברחבי העולם.
הגם שהמגמות הדמוגרפיות הנצפות בקהילות יהודיות ברחבי העולם עמדו לנגד עינינו
ומהוות גורם כבד משקל המקרין על עבודתנו ,אין עניינה של עבודה זו בניתוח מעמיק
של מגמות אלה והשלכותיהן .בחינת ְּכ ֵלי המדיניות שעל מדינת ישראל בשיתוף הקהילות
לנקוט בתחום זה ראויה לעבודה נפרדת ובכלל זה השאלה המורכבת של מיהו יהודי .לצורך
דיוננו יש לציין רק כי המדיניות הנוכחית של ממשלת ישראל ,המאמצת עמדה אורתודוכסית
מצמצמת בהתייחס לדרכי כניסה ויציאה של יהודים והשתייכותם לעם היהודי ,מהווה גורם
משפיע ,לאו דווקא חיובי ,על הקשר בין ישראל ליהודים ברחבי העולם .לצורך עבודה זו
בחרנו את ההגדרה המרחיבה של חוק השבות ,והאוכלוסייה עליה נסב דיוננו בעבודה זו
כוללת כל אדם המוגדר כזכאי חוק השבות.
ההמלצות שראינו לנכון להציג בעבודה זו הינן פרי המחקר והלימוד שקיימנו במהלך
תקופת העבודה .אין אנו ממליצים על אסטרטגיה אחת מכרעת להתמודדות עם האתגר
שלפנינו ,באשר למיטב הכרתנו אין בנמצא אחת כזו .כך גם אין אנו רואים בהמלצות אלה
מענה כולל ומקיף לאתגר המוצג בעבודה ,מענה המבטיח באופן מיידי ומוחלט את חיזוקה
של הזהות היהודית ואת חיזוק הקשרים בין ישראל ליהדות העולם .לשם כך ,בוודאי
ידרשו תרומתם ,מעורבותם ומחויבותם של יהודים רבים והמשך המאמצים של הקהילות
והארגונים השונים .עם זאת ,אנו מאמינים כי פעולות התערבות של ממשלת ישראל במכלול
ובמגוון האסטרטגיות המוצעות בעבודה יש בידן לתרום תרומה משמעותית להתמודדות
עם האתגר של חיזוק הזהות היהודית ולתרום להמשך קיום יהודי משמעותי.
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פרק ב':
פרספקטיבה בינלאומית
בטרם נציג וננתח את אתגר ההמשכיות העומד בפנינו ,ובטרם נציג את המלצותינו לדרכי
התערבות אפשריות לממשלת ישראל במטרה לחזק את הזהות היהודית ולצמצם את
הפער בין ישראל לתפוצות ,אנו רואים לנכון להציג את אופני ההתערבות בהם נוקטות
מדינות גרעין ,הרואות ערך בשמירת קשר עם בני עמן הנמצאים בתפוצה.

מדיניות כללית ומגמות עולמיות
התייחסותה של ממשלת ישראל לתפוצה היהודית והניסיון להגדיר מדיניות ביחס ליהודים
החיים מחוץ למדינת ישראל אינם ייחודיים .מאמץ זה מקביל ודומה למגמות ההולכות
וגוברות בעולם .מחקר שנערך באוניברסיטת אוקספורד בשנת  2007מצביע על כ70-
מדינות ברחבי העולם המגבשות מדיניות וכיווני פעולה מול תפוצותיהן ,בהיקפים שונים
ובדרכים שונות .מדיניות זו ,כפי שניתן לראות ,הינה מדיניות מתפתחת הן בהתייחס למספר
הגדל והולך של מדינות הנותנות דעתן לסוגיה זו והן באשר לרבדים השונים והמתרבים של
מדיניות זו .אמנם "המקרה היהודי" שונה במובן זה שרוב יהודי התפוצות מעולם לא היו
אזרחי ישראל ורובם אינם צאצאים של מי שהיו אזרחי ישראל אך אין בכך כדי לשלול בחינה
השוואתית של מדיניות מדינות גרעין ביחס לבני עמן החיים בתפוצות.
מדינות רבות רואות בתפוצותיהן מקור להשראה ,לחיזוק ול"עוצמה רכה" ,מעבר לשיקולים
כלכליים-תועלתניים גרידא .המציאות של הכפר הגלובלי מעודדת מדיניות פוזיטיבית של
מדינות גרעין כלפי תפוצותיהן ,בשל היתרונות הרבים הגלומים בקיומן של תפוצות אלה
במקומות שונים בעולם.
במספר מדינות – כמו מכסיקו ,אוסטרליה וטורקיה – ניתן אף לזהות בבירור תפנית
מחושבת ומתוכננת ביחסיהם לתפוצותיהן ,כך שבמקום יחס בוטה ומנכר שאפיין את
ההתייחסות בעבר ,כעת מדברים במונחים של שותפות ואחווה.
להלן מספר דוגמאות כלליות המאשרות ומאפיינות מגמה זו של גיבוש מדיניות על ידי
מדינת הגרעין כלפי התפוצה שלה .בהמשך נתמקד במדיניות ובפעולות הננקטות על ידי
מדינות גרעין ביחס לתפוצותיהן לצורך טיפוח זהות לאומית ותחושת שייכות ,וזאת בעיקר
באמצעות הפצת תרבות ושפה.
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הודו  -בשנת  2000ייסדה ממשלת הודו את "הוועדה רמת-הדרג בנושא התפוצה
ההודית ".כעבור שנה ,ב ,2001-הגישה הוועדה דו"ח מפורט ,ובו הציעה ,בין השאר ,הקמת
רשות ממשלתית לענייני תפוצות והקמת ועדה לענייני תפוצות בבית המחוקקים .בעקבות
הדו"ח נוסד "המשרד לעניינים הודיים בתפוצות" .משרד זה מהווה כתובת הן לעניינים
הכלכליים ולשירותי הרווחה הנדרשים להודים בתפוצות ,הן למתן מלגות ולתוכניות לימוד
עבור ילדים הודים בתפוצות ,והן למספר יוזמות ממשלתיות שמטרתן החדרת תודעת
קיומה וחשיבותה של התפוצה לכלל האוכלוסייה ההודית.
יוון  -החוקה היוונית כוללת סעיף המגדיר את "הוועידה העולמית של הלנים בתפוצות".
גוף זה עובד יחד עם הממשלה במטרה להפיץ תרבות והשפעה יוונית בתפוצות .במשרד
החוץ של יוון קיים מינהל לתפוצה ,בו מועסקים כ 70-אנשי צוות.
יפאן  -ביפאן החוק מגדיר ועדה המייעצת למשרד החוץ ,שמטרתה הפצת תרבות יפאן
והסדרת ענייניהם של יפאנים בתפוצות .ועדה זו מאוישת בעיקר על ידי נציגים של המגזר
העסקי והאוניברסיטאות.
דרום קוריאה  -בדרום קוריאה נחקק בשנת  1997חוק להקמת "המוסד לקוריאנים
בתפוצות" .מוסד זה הינו מלכ"ר העובד בשיתוף פעולה עם משרדי החוץ והמסחר ,משרד
החינוך ומשאבי האנוש ומשרד התרבות והתיירות .נכון ל) 2004-השנה האחרונה עליה
יש נתונים( ,תקציב המוסד היה כ 17-מיליון דולר .רוב המימון מקורו בתקציב הממשלה.
מוסד זה מרכז פעילויות של הפצת שפה ותרבות ,טיפול בצרכים של קוריאנים בתפוצות
וחיים קהילתיים ,אמצעי תקשורת בשפה הקוריאנית ועוד.
איטליה  -במשרד החוץ של איטליה יש מינהל לתפוצות ולהגירה ,בעל סמכויות
נרחבות במספר נושאים ובהם :שמירת קשר עם איטלקים בתפוצות ,הפצת תרבות ושפה,
טיפול בענייניהם המשפטיים של איטלקים בתפוצות ,אשרות ורישום ,הגירה והסדרת
זכות ההצבעה .חוק ה"טרמגליה" האיטלקי ,שהתקבל בשנת  ,2006העניק זכות הצבעה
לאיטלקים בתפוצות והקצה להם מספר מושבים בבית המחוקקים.
חשוב לציין שחוקים המעניקים אזרחות לבני התפוצות אינם מתקבלים תמיד בברכה.
בשנת  2001חוקקה הונגריה חוק שהעניק מעין-אזרחות להונגרים מחוץ לגבולותיה .החוק
עורר ביקורת והוא שנוי במחלוקת.
המדיניות הפוזיטיבית הננקטת על ידי מדינות רבות אינה הצהרתית גרידא ,אלא מתורגמת
לפעולות שניתן לסווגן תחת שלוש קטגוריות:
• טיפול בצרכים הקונסולאריים והכלכליים של אזרחים החיים ועובדים מחוץ לגבולות
מדינת הגרעין ,והסדרת זרימת כספים ומשאבי אנוש ממדינת הגרעין לתפוצות ולהפך.
• הענקת זכויות אזרחיות וסוציאליות מטעם מדינת הגרעין לאזרחים החיים מחוץ
לגבולותיה ,ולעתים אף הטלת חיובים בהתאם.
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• טיפוח תודעה וזהות ותחושת השתייכות דרך הנחלת תרבות לאומית ושפת הלאום
והפצת התרבות הלאומית לחברה האנושית בכלל.
פעולות אלו – והמוסדות המוקמים לשם יישומן – אינם בנויים כמקשה אחת ,ובדרך כלל
הם מתהווים – ולפעמים נעלמים – על ציר הזמן בהתאם לתמורות בנסיבות פוליטיות,
כלכליות וחברתיות .קשה לאמוד את התקצוב של כלל הפעולות במדינות שונות ,היות
ומדובר על מגוון של פעולות הפרושות על פני מספר רשויות ומשרדי ממשלה.

הפצת שפה ותרבות
קרוב לעשרים מדינות ,ביניהן גדולות ורבות-השפעה – ארה"ב ,בריטניה ,צרפת ,ספרד,
גרמניה ,איטליה ,סין ויפאן – אך גם מדינות קטנות יותר – כמו צ'כיה ,יוון ,שבדיה ואירלנד –
מפעילות גופים ממלכתיים או מעין-ממלכתיים ,המופקדים על הפצת תרבותן ושפתן
ברחבי העולם.
ברוב המדינות ,פעולות שמטרתן טיפוח הזהות וההשתייכות של התפוצות מתבצעות
באחריות משרדי החוץ של המדינות השונות ,לעיתים באמצעות אגפים עתירי כוח אדם.
בחלק מהמדינות אנו מוצאים ועדות בין-משרדיות בדרג גבוה ,המופקדות על התחום
בשיתוף משרד החוץ ,ומיוצגים בהן בעיקר משרד החינוך ,משרד העבודה ומשרד האוצר.
ניתן גם למצוא שיתופי פעולה רשמיים – ולפעמים מעוגנים בחוק – של ממשלות עם
גורמים מוסמכים שאינם ממשלתיים ,דוגמת קרנות ומוסדות אחרים.
נציג מספר דוגמאות ונצביע על סוגי ואופי הפעולות ,על אופן היישום ,על המבנה הארגוני
ודרך המימון של פעולות אלה .יש מפעולות אלה שמטרתן הפצת שפה ותרבות ויש
מפעולות אלה שמטרתן חיזוק זהות והשתייכות למדינת האם.
בריטניה  -מערך ה - British Council-המועצה לתרבות בריטית ,פועל ברחבי העולם
תחת חסותו של משרד החוץ הבריטי .המערך מקיים פעילות ענפה בהוראת השפה
האנגלית ,תוכניות חינוכיות ,תוכניות בתחומי תרבות ואומנות ,תוכניות בתחומי מדע
וספורט ואף בענייני משילוּת .לעתים קרובות ,המערך בונה תוכניות מקיפות מסביב לנושא
מסוים ,דוגמת אקולוגיה ,ציוני יובל של דמויות מופת מההיסטוריה ,צדק חברתי וכדומה.
המערך פועל באמצעות  12משרדים אזוריים ,במגמה להגדיר מטרות ולהתאים פעילות
לצרכים המאפיינים של כל אחד מהאזורים .הפעילות מתבצעת ב 109-מדינות ברחבי
העולם .תקציב המערך בשנים  2007-8עמד על כחצי מיליארד ליש"ט לשנה .משרד החוץ
הבריטי מממן שליש מתקציב המערך ,כ 50-אחוז מקורם בהכנסות מהפעולות החינוכיות,
והשאר מקורו מתרומות וממתן שירותים לגופים אחרים.
גרמניה – מערך ה Goethe Institute-פועל ברחבי העולם תחת הנהגת חבר נאמנים
ובו נושאי משרה ממשלתיים ודמויות מובילות משדה התרבות הגרמנית .המערך מקיים
25

פעולות בשני תחומים עיקריים :הקניית השפה הגרמנית והפצת תרבות וידע גרמניים.
בתחום השפה מקיים המערך הוראת השפה הגרמנית והצבה ושימור של סטנדרטים
בינלאומיים לשפה הגרמנית .בתחום התרבות מקיים המערך הוראת התרבות ,טיפוח
דיאלוג תרבותי בינלאומי ,כולל חילופי סטודנטים ומרצים וטיפוח היבטים תרבותיים,
רוחניים ,חברתיים ורב לשוניים כלל-אירופיים .המערך עוסק גם בהכשרת מורים להוראת
שפה ותרבות גרמנית והכנת חומרי למידה המותאמים למדינות ולקהילות שונות .המערך
מקיים מאגרי מידע של פרסומים בגרמנית על גבי האינטרנט ומפעיל אולמות קריאה
בגרמנית בשיתוף פעולה עם ספריות מקומיות .המערך מקיים פעולות בשיתוף גורמים
רבים ,בהם רשויות מקומיות ,פסטיבלים לתרבות,קולנוע ואמנות ,רשויות וקרנות חינוכיות,
איגודי מורים ועוד .המערך מנוהל על ידי שני מינהלים  -מינהל השפה ומינהל התרבות
 ובאמצעות ארבעה עשר משרדים אזוריים .הפעילות פרושה על פני  91מדינות .תקציבהמערך עומד על  278מיליון יורו לשנה .כמחצית מימונו מקורו בתקציב הממשלה והיתר
מתרומות ומהכנסות עצמיות.
צרפת – מערך בתי תרבות צרפת פועל תחת הנהגתו של מוסד ה.Alliance Française-
המערך מתמקד בעיקר בהוראת השפה הצרפתית .בנוסף מקיים המערך מפגשים וקשרים
בין יוצרים ואנשי תרבות צרפתיים לבין עמיתיהם ממדינות ותרבויות אחרות .אופן הפעולה
של בתי תרבות אלה הוא ייזום והפעלה של מרכזי לימוד במקומות שונים במדינת היעד,
הפועלים באופן עצמאי או בשיתוף עם גורמים מקומיים .מוסד הAlliance Françoise -
מגדיר את הקריטריונים להוראה ,מכשיר צוותי הוראה ומעניק הכרה בלימודי הצרפתית
הנערכים בבתי התרבות ובמרכזים השונים .המערך פועל ב 133-מדינות ברחבי העולם.
בשנת  2003עמד תקציבו על  655מיליון יורו ,חלקו של התקציב ממומן על ידי מממשלת
צרפת ויתר התקציב מקורו מהכנסות עצמיות.
בדומה לכך אנו מוצאים מוסדות מקבילים המופעלים על ידי מדינות שונות ובהן :סין ,יפאן,
איטליה ועוד.
לסיכום ניתן להצביע על מגמה ברורה של השקעה מתמשכת ומתפתחת על ידי מדינות
רבות בעולם בבני עמן החיים מחוץ לגבולותיהן ,השקעה שעיקרה בהפצת ידע ,תרבות
ושפה המכוונות לחיזוק הזהות ,תחושת השייכות הלאומית והעצמת הקשר עם
מדינת הגרעין.
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פרק ג' :אתגר ההמשכיות
הצגת האתגר
בבואנו להציג ולנתח את אתגר ההמשכיות עלינו להיות מודעים לכך שקהילות התפוצות
מציגות שוֹנוּת ממסדית ותרבותית רבה .די לסקור את מגוון המקומות והתרבויות :מערב
אירופה ,מרכז ומזרח אירופה ,ארה"ב וקנדה ,מדינות בריה"מ לשעבר ,אמריקה הלטינית,
אוסטרליה ודרום אפריקה ,על קהילותיהן היהודיות בהתאמה ,על מנת להבין את המגוון
העצום של החוויות ,הארגונים ,והיחידים הנכללים בהגדרה 'תפוצות' .הפריסה הדמוגרפית
של הקהילות מוצגת בלוח הבא:
ארץ
2008

אוכלוסייה יהודית
)הגדרת ליבה(

תל"ג לגולגולת
)מתוקן לרמת
הקנייה של
ה($-

שיעורי
למידה
בבתי ספר
יהודיים
יומיים )(%

1970

2009

תחזית 2020

2008

עולם

12,633,000

13,309,000

13,827,000

86,008-268

ישראל

2,582,000

5,569,000

6,453,000

28,474

ביקור
שיעור
נישואי-חוץ בישראל
בקרב זוגות אי-פעם )%
צעירים ) (%מתוך אוכל'
יהודית(

עלייה

חדיש
ביותר
קיים

חדיש
ביותר
קיים

חדיש
ביותר
קיים

97

5

100

צפון אמריקה

5,686,000

5,650,000

5,581,000

39,098 – 47,440

ארה"ב

5,400,000

5,275,000

5,200,000

47,440

25

54

<35

2,019

קנדה

286,000

375,000

381,000

39,098

55

35

<65

262

אמריקה הלטינית

514,000

391,000

364,000

ארגנטינה

13,681
2,281

955

282,000

183,000

162,000

14,408

55-50

45

<50

188

ברזיל

90,000

96,000

90,000

10,446

71

45

<50

208

מקסיקו

35,000

40,000

42,000

14,534

85

10

<70

83

75

95-15

<50

476

ארצות אחרות

107,000

72,000

70,000

אירופה פרט לחמ"ע

1,331,000

1,149,000

1,070,000

2,598

צרפת

530,000

485,000

482,000

34,205

40

45-40

<70

1,562

הממלכה המאוחדת

390,000

293,000

278,000

36,358

60

45-40

<75

505

גרמניה

30,000

120,000

108,000

35,539

>20

<60

<50

86

הונגריה

70,000

49,000

34,000

19,533

>15

60

..

54

שאר האיחוד האירופי

171,000

149,000

134,000

25-10

75-33

<50

262

השאר מחוץ לאיחוד

140,000

53,000

34,000

20-5

80-50

..

227

חמ"ע

2,151,000

339,000

173,000

רוסיה

808,000

210,000

130,000

אוקראינה

777,000

74,000

25,000

שאר חמ"ע באירופה

312,000

36,000

15,000

5,603
15,948

>15

7,342

80

..

2,600

>15

80

..

1,310

>15

75-65

..

590

>15

75-50

..
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104,000
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21,000
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אפריקה

195,000

77,000

60,000

1,892

דרום אפריקה

118,000

71,000

57,000

אוקיאניה

70,000

115,000

105,000

אוסטרליה

65,000

107,000

97,000

10,136

85

20

<75

36,918

65

22

<65

257
119
109
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פירוט המקורות לנתונים ראה שם.
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עם זאת ,בכל התפוצות ,ולמרות השונות הרבה ביניהן ,ניתן לזהות שתי תופעות בולטות
המשפיעות על החיים היהודיים ,האחת איכותית והשנייה כמותית.
התופעה האיכותית היא סכנת השחיקה במשמעות ובאינטנסיביות של חווית הזהות
היהודית .סביבתם של היהודים בחלק הארי של המקומות מקבלת אותם ומאפשרת להם
להתערות בתוכה .כיום ,בשונה מהעבר ,הזהות היהודית בתפוצות היא במהותה זהות
מרצון ,המתחרה עם זהויות אפשריות אחרות  .יהודים רבים בוחרים בזהותם היהודית
במקביל לבחירתם להיות חלק אינטגרלי של סביבתם התרבותית .לבחירה זו השלכות
מגוונות :לעיתים היא מאפשרת ויוצרת ביטויים מגוונים ופלורליסטים יותר של זהות
יהודית ,לעיתים היא מפחיתה את חשיבותה של היהדות ומצמצמת את נוכחותה בחיי
יהודים מסוימים ,ובו בזמן ,היא מקנה עוצמה ומשמעות גדולות יותר לבחירותיהם של
יהודים אחרים ,אלה הנשארים בתוך הקהילה .מציאות זו מגבירה למעשה את הקוטביות
בעולם היהודי ומצמצמת את הבסיס היהודי המשותף .מגמה זו צפויה להימשך אם לא
יינָקטו פעולות התערבות מכוונות .הגם שהיקף ומגוון ההשקעה בעולם היהודי בפעולות
שמטרתן שמירה על הזהות משמעותיים ביותר ,הרי לדעת מירב החוקרים ,האינטנסיביות
של החיים היהודיים ,משמעותם ותחושת ההשתייכות לעם היהודי נמצאים בסכנת שחיקה
אצל קבוצה גדולה ורחבה ,ובמיוחד אצל צעירים.
התופעה הכמותית היא הצמצום הדמוגרפי .לא זו בלבד שהעם היהודי בכל העולם לא
הצליח עד עתה לשחזר את היקפו המספרי למצבו הדמוגרפי לפני השואה ,אלא שקהילות
יהודיות בכל מקום ,למעט במקרים בודדים היוצאים מן הכלל ,נמצאות בתהליך של צמצום
דמוגרפי .תהליך זה נובע בעיקרו מנישואי תערובת ,ירידה בפריון ועליית גיל הנישואים
בקרב היהודים .קיימים ויכוחים בין דמוגרפים ,המתמקדים בשיעורי ההידרדרות ,ומקצת
התחזיות קודרות יותר מאחרות ,אך המגמות היסודיות – לפחות בקרב אוכלוסיות ליבה
יהודיות – ברורות למדי .התמונה קשה עד כדי כך ,שישנן קהילות יהודיות מסוימות,
שספק אם יוכלו לקיים מסה קריטית מספקת כדי לשמר חיי קהילה מינימליים אפילו
עבור החברים המחויבים שלהם בשנים הבאות.
בנוסף לתופעות אלה ,ניתן לזהות חשש מפער הולך וגדל בין ישראל לתפוצות ודאגה
מהיחלשות הקשר ההדדי בין ישראל לבין יהודים ברחבי העולם .פער זה עלול לבוא
ליד ביטוי בהתרחקות של צעירים בתפוצות מישראל ,בהזדהות פחותה והולכת עימה,
בהתעניינות קטנה ופוחתת במתרחש בה ובדאגה פחותה לעתידה .כמובן שגם בהקשר זה
יש הבדלים משמעותיים בין קהילה וקהילה ,אך המגמה – אם לא תהיה פעולת התערבות -
ברורה ברוב המקומות ובמיוחד בקהילה היהודית בארצות הברית .יש לציין כי ניתן לזהוֹת
קשר ברור בין זהוּת יהודית חזקה לקשר אמיץ עם ישראל ולהיפך .במידה דומה ,צעירים
ישראלים רבים אינם חשים תחושת שותפות עם היהודים בעולם ,ואינם מכירים כלל את
הקהילות היהודיות על הישגיהן ועל האתגרים העומדים בפניהן .מגמה זו של פער הולך
ומתרחב מאיימת על המשך הקשר בין ישראל לתפוצות ,קשר שעל פי הנחותינו חיוני
לשגשוגן של מדינת ישראל והקהילות גם יחד.
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בהקשר זה ראוי להוסיף ולציין כקבוצה ייחודית את אוכלוסיית הישראלים החיים מחוץ
לגבולות מדינת ישראל .אוכלוסיה זו על פי רוב אינה נוטלת חלק של ממש בחיים היהודיים
המאורגנים ואינה נחשפת למאמצים לשמירה על הזהות .במובן זה ,אוכלוסיית הישראלים
החיה מחוץ לישראל מהווה קבוצת יעד ייחודית שאנו מוצאים לנכון להתייחס אליה בדו"ח זה.
בצד התופעות המוצגות לעיל יש להביט נכוחה על האסטרטגיה המרכזית המובילה של
המפעל הציוני .בסיומו של פרק מזהיר בתולדות העלייה לישראל במהלך שנות ה ,'90-עם
הבאת מיליון יהודים מברית המועצות לשעבר ,חזרה העלייה לישראל לממדים מינוריים
בכלל הקהילות ,ומקהילות במדינות רווחה בפרט .ניתוח דפוסי הפעולה של יהודים ברחבי
העולם במשך עשרות שנים אינו מצביע על כך שניתן לצפות לשינוי משמעותי במגמה זו.
אומדני העלייה לשנים הקרובות עומדים על פחות מ 20,000-עולים לשנה .אמנם ערך
העלייה לישראל עומד בעינו במובנו ההיסטורי של חזרת העם היהודי לארצו ,ועל מדינת
ישראל להמשיך ולהציבו כיעד להגשמה ,אך האסטרטגיה המצביעה על עלייה לישראל
כפתרון יחיד וכולל לאתגרים הניצבים בפני העם היהודי אינה יכולה לתת מענה לבעיות
שהוצגו לעיל ,המעיבות על עתיד העם היהודי.
לסיכום :שחיקה באיכות חווית הזהות היהודית ,בשילוב הצמצום הדמוגרפי ,עלולים
להחליש את הקהילות ולהוות איום על עתיד העם היהודי .סכנת התרחבות הפער בין
הקהילות לישראל עלולה להחליש אף היא את יכולתו של העם היהודי להתמודד עם
אתגריו .אסטרטגיית העלייה לישראל אינה הכלי המרכזי שבאמצעותו ניתן להשפיע
ולהתמודד עם האתגרים הניצבים בפנינו.
האתגר בפניו ניצב העם היהודי הוא יכולתו לשמר זהות יהודית ייחודית בתוך סביבה
אוניברסלית ,סביבה שהוא מעוניין להיות חלק ממנה וכפי הנראה אכן יהיה חלק ממנה
בטווח הזמן הנראה לעין.
היכולת לשמר זהות יהודית ייחודית בתוך סביבה אוניברסלית המאופיינת בפתיחות
ובתפיסה מתקדמת של קבלת האחר מותנית בקיומן של פעולות התערבות נמרצות
ומתמשכות לחיזוקה של הזהות.
אשר על כן ,המשימה העומדת בפנינו היא להציע דרכי התערבות לפעולה לחיזוק הזהות
היהודית ולצמצום הפער בין ישראל לתפוצות ,בעיקר בקרב בני הדור הצעיר.

ניתוח האתגר
הדיון באתגר הניצב לפנינו  -חיזוק הזהות היהודית ,אינו יכול להתעלם מהרקע ההיסטורי
הייחודי של מרכיבי זהותו של העם היהודי .עד לפני כמאתיים שנה ,דת ולאום היו משולבים
יחדיו כמרכיבי הבסיס של הזהות היהודית .בהיעדר ארץ ושפה משותפים ,החוויה הדתית
ותחושת השייכות הלאומית היו המרכיבים הדומיננטיים של הזהות .עם האמנציפציה
מחד גיסא והתפתחות ַה ִה ְת ַחלנוּת )סקולריזציה( מאידך גיסא ,נסדק השילוב בין הדת
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והלאום שנראה עד סוף המאה ה 18-כבלתי ניתן להפרדה .התפתחות התנועה הלאומית
היהודית ומימוש חזונה בהקמת מדינת ישראל הביאו לדומיננטיות המרכיב הלאומי בקרב
היהודים החיים במדינת ישראל .לעומת זאת ,בקרב היהודים בתפוצות הפך המרכיב
הדתי לדומיננטי ,גם אם כ"דת חברתית" אצל חלקם .בקהילות מסוימות התפתחה גם
זהות אתנית-תרבותית שאינה בהכרח נשענת על יסודות דתיים או לאומיים .תהליכים
היסטוריים אלה הינם התשתית עליה מתנהל הדיון באשר לזהות היהודית כיום .האתגר
של תוכן הזהות היהודית ואופי ההשתייכות לעם היהודי ,של יהודים שאינם רואים עצמם
כבעלי זיקה דתית הוא שעומד במרכז דיונינו.

א .מושג הזהות
על מנת להבין טוב יותר את הגורמים המשפיעים על התופעות שהצגנו ועל מנת לגבש
מענה מתאים לאתגר הניצב בפנינו אנו נדרשים לעיין במושג הזהות היהודית .להלן
ההבנות הבסיסיות שהנחו אותנו בעבודתנו:
• אבני היסוד של הזהות היהודית הן השתייכות ומשמעות ,כפי שהן באות לידי
ביטוי בהתנהגות היהודים הלכה למעשה.
• המשמעות היא מכלול האמונות ,העמדות ,הערכים ,הידיעות והרגשות המעניקים
לאדם חווית ערך בחייו.
• ההשתייכות היא הזיקה שיש לאדם כלפי מכלול המבנים החברתיים הסובבים
אותו והמשייכים אותו לקבוצה ,לקהילה או לעם.
• הלכה למעשה משמעה שהמשמעות המשולבת בתחושת ההשתייכות מביאה את
האדם לבטא את השתייכותו באמצעות מעשה .הציפייה היא כי "מעשה הזהות" יבוא
לידי ביטוי במרחב הציבורי-קהילתי ולא רק במרחב האינדיבידואלי.
• יהודים שונים מחפשים ומוצאים משמעות לחייהם באמצעים שונים .חוויה דתית,
עושר וחוויה תרבותית ,ערכים ,זיכרון אישי ,זיכרון היסטורי ,חוויות חיים מעצבות ,קשר
עם ישראל ,לימוד ודומיהם ,הינם רק חלק ממגוון הדרכים שבאמצעותן יהודים מוצאים
משמעות ביהדותם .יהודים שונים גם מוצאים דרכים שונות להשתייך .משפחה ,בית
כנסת ,קהילה ,ארגונים למען העם היהודי ,ארגונים למען ישראל ועוד הינם חלק ממגוון
המבנים החברתיים שבאמצעותם יהודים משתייכים .עם זאת ,יהודים רבים  -בעיקר
צעירים  -אינם רואים כיום בהכרח בהשתייכותם האתנית כשלעצמה או בחוויה דתית,
תרבותית או חברתית שחוו בצעירותם ,דבר בעל משמעות שיש בו כדי להקרין על חייהם.
השאלה הנפוצה ביניהם  -מדוע ולשם מה להיות יהודי  -מחייבת מענה .השתייכותם
של יהודים לאורך זמן לעם היהודי מותנית בהיותה של היהדות משמעותית ,רלבנטית
ומעניקה ערך לחייהם.
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• זהותו של אדם בעידן הנוכחי בעולם הגלובלי הינה זהות מורכבת ורבת-פנים ,שניתן
לדמותה לסדרה של מעגלים שלעתים הם חופפים ולעתים נפרדים ואף מתחרים זה
בזה .כך ,הזהות היהודית משתלבת או מתחרה עם זהויות חלקיות אחרות על המרחב
והזמן של התודעה ,כמו הזהות האישית ,הזהות המשפחתית ,הזהות המגדרית ,הזהות
האזרחית ,הזהות האתנית ,הזהות הגיאוגרפית ,הזהות הסוציו-אקונומית ,הזהות
המקצועית ,הזהות הפוליטית וזהויות נוספות .מרכיבי הזהות השונים ומשקלם במרחב
הזהויות משתנים בשלבים שונים ובמצבים שונים של החיים .צעירים יהודים אינם
מעוניינים לוותר על מורכבות הזהויות שלהם .המשימה העומדת בפני העם היהודי היא
למצוא את הדרך להפוך את מרחב הזהויות החופפות והמתחרות הללו למרחב מעשיר,
משלים ומזמין ,תוך שמירת מקומה ומשמעותה הייחודית של הזהות היהודית.

ב .גורמים המשפיעים על חוזקה של הזהות
רכיבי הליבה של הזהות – השתייכות ומשמעות – מושפעים במידה רבה על ידי מגוון
רחב של גורמים שלצורך דיוננו ניתן לאפיינם בשלוש קבוצות :גורמים אוניברסליים שהינם
ביטוי למגמות חברתיות כלל-עולמיות ,גורמים חיצוניים המשפיעים על המרחב בו יהודים
חיים ועל זהותם ,וגורמים פנים-יהודיים .התבוננות מעמיקה בגורמים אלה היא תנאי
הכרחי להבנה היכן וכיצד ניתן להשפיע על הגורמים המעורבים ביצירת זהות כדי לחזק את
הזהות היהודית ולהעצימה.
 .1גורמים אוניברסליים:
מגמות חברתיות עולמיות רחבות משפיעות על חיזוקה או היחלשותה של הזהות היהודית.
מגמות אלה מגדירות ,למעשה ,את התנאים למידת ההשפעה שיכולה להיות למעורבות
כלשהי בניסיונות לחיזוק הזהות היהודית .יכולתנו להשפיע על מגמות אלה חלקית בלבד
)אם בכלל( .עם זאת ,הבנתן יכולה להועיל בניתוח הבעיה ובחשיבה באשר לדפוסי הפעולה
האפשריים .המגמות הן:
תחלנות ותפיסת הדת כערך חיובי או שלילי בחברה הסובבת.
הה ַ
• מגמת ִ
• עליית הכפר הגלובלי והחשיפה הנרחבת למגוון עצום של זהויות ותרבויות.
• תפיסות עולם הגורסות שלילת הבדלה משמעותית בין קבוצות אתניות שונות.
• עוצמת החוויה של האוטונומיה האישית ויכולת הבחירה העצמית של משמעות
והשתייכות ,והבחירה בין זהויות.
• שינויים במערכת היחסים בין האינדיבידואל – הפרט לבין הקולקטיב –
הקבוצה והקהילה ,והעדפת הרצונות והצרכים האישיים על פני מסורות ונאמנויות
לקהילה.
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• שינויים בדפוסי המשפחה :עליית גיל הנישואין ופרק הזמן המתמשך בין עזיבת בית
ההורים לבין נטילת מחויבות עצמית לחיי משפחה ,וירידה בשיעור הפריון.
הגם שאין בידינו להשפיע על מגמות עולמיות אלה ,יש באפשרותנו ללמוד ממגמות אלה
את המסקנות הבאות בהתייחס למאמצים לחיזוק הזהות היהודית:
 .1הבחירה והאוטונומיה האישית הן מרכיב מהותי בחווייתו של האדם ,ועל הזהות
היהודית להיות מוכנה להתחרות בשוק הרעיונות והערכים .תוכנה ועומקה של החוויה
היהודית ומידת הרלבנטיות של היהדות לחיים האנושיים יהיו הגורם המכריע שיקבע
אם היהודים יחפצו להשתייך לעם היהודי ,אם לאו.
 .2פרק הזמן המתמשך ללא מחויבות לחיי משפחה וקהילה יכול להוות תקופה
מכריעה בעיצוב הזהות ,ויש לתת לו עדיפות בתכנון ההתערבויות לחיזוק הזהות
היהודית.
 .2גורמים חיצוניים המשפיעים על המרחבים בהם פועלים היהודים ועל זהותם:
גורמים אלה הינם ביטויים שונים של מערכות היחסים בין היהודים לבין סביבתם ,והם
משפיעים על חוזקה ומשמעותה של הזהות היהודית.
• צורות מסורתיות של אנטישמיות ,העדר סובלנות ותופעות של שנאת זרים.
• לחילופין ,חברות פתוחות המקבלות את היהודי ה'אחר' כך שההתבוללות בהן
הינה אופציה ממשית.
• מידת ההתאמה בין ערכי החברה הכללית לבין ערכי היהודים החיים בתוכה וערכי
היהדות בכלל.
• מערכת היחסים בין ישראל לבין המדינה בה חיים היהודים ,ההערכה המקומית
לישראל ,ולחילופין  -ביקורת ויחס שלילי כלפיה.
גם באשר לגורמים אלה ,יכולת ההתערבות מוגבלת למדי .עם זאת ברור כי על מדינת
ישראל ,במסגרת יחסיה עם מדינות אחרות ,לתת את הדעת על ההשלכות שיש ליחסיה
אלה על הקהילות היהודיות החיות בהן.
 .3גורמים יהודיים פנימיים:
הקהילות היהודיות ויהודים כיחידים משקיעים מאמצים אדירים בשימור זהותם
באמצעות כלים שונים .מאמצים אלה ,הראויים להערכה רבה ,מהווים חלק ניכר מהגורמים
המשפיעים על חוזקה של הזהות היהודית .הגורמים הפנימיים המשפיעים על חוזקה או
חולשתה של הזהות היהודית ועל עוצמת הקשר עם ישראל הם:
• החוויה היהודית המשפחתית ,עושר החוויה ותכניה.
• קיומו ,איכותו ונגישותו של חינוך יהודי בקהילה לכל רבדיו ומרכיביו.
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• עלות החיים היהודיים.
• אופיים ,התנהלותם ומגוון היצע פעולתם של בתי הכנסת ואופי החוויה של חבריהם
ובמיוחד של חבריהם הצעירים.
• אופיים ,התנהלותם ומגוון היצע פעולתם של קהילות וארגונים יהודיים שונים,
ותחושת המשמעות והשייכות שהם מעניקים לאלה הפועלים במסגרתם.
• עושר ועומק הידע של היהודים באשר למסורתם ,תרבותם וההיסטוריה שלהם.
יפּר )נרטיב( יהודי מכונן ,המעניק משמעות לקיומו של העם היהודי.
• קיומו של ִס ֵ
• מידת ההצלחה החברתית של היהודים בתוך סביבתם ובקטגוריות בינלאומיות.
• עושר ועומק הידע של היהודים באשר למדינת ישראל ,הישגיה ,אתגריה ומציאות
החיים בה.
• מידת הצלחתה של מדינת ישראל בקטגוריות בינלאומיות ודימויה ,אופייה
והתנהלותה בקרב המדינות.
הגורמים היהודיים הפנימיים יהיו מרכז דיוננו מכאן ואילך .הערכתנו היא כי במאמצים
ממוקדים אפשר להשפיע על חלק ניכר של גורמים אלה ,במידה כזו שתהיינה לכך השפעות
חיוביות על עוצמתה של הזהות היהודית ועל חוזקו של הקשר עם ישראל.

ג .כיוונים מסתמנים
במסגרת עבודת המיפוי והניתוח שעשינו ,על בסיס מכלול הראיונות שקיימנו ,התגובות
שקיבלנו והספרות המחקרית שעייַנּוּ בה ,אנו מציגים את עיקרי התובנות המקצועיות
שלנו באשר לגורמים הפנים-יהודיים שבידם להשפיע על חיזוק הזהות היהודית והקשר
עם ישראל .ברצוננו לציין ,כי אין בנמצא מחקר מקיף וכולל ,המסתמך על נתונים שנאספו
לאורך זמן והמעריך באופן אובייקטיבי את מכלול המרכיבים המשפיעים על הזהות
היהודית לגווניה .כך גם אין מחקר כולל המעריך את כלל המאמצים שהקהילות מקיימות
במטרה לחזק את הזהות היהודית ואת מידת השפעתם של מאמצים אלה .מחקר שכזה
היה בוודאי יכול להעניק משנה תוקף לעבודתנו ,או לשנות דגשים מסוימים בהמלצותינו,
ואנו ממליצים כי מחקר שכזה ילווה את יישום ההמלצות .עם זאת ,אנו מאמינים כי ההבנות
שלנו ,הנובעות מתהליך ההיוועצות שקיימנו ,באשר לגורמים המשפיעים על הזהות
היהודית והשלכותיהם ,משקפות במידה רבה את תמונת המצב ומהוות בסיס מהימן
להמלצותינו.
המגוון והשונוּת בין הקהילות הוא עצום ואין בידינו להתייחס באופן ספציפי לכל קהילה
וקהילה .התייחסנו לקווים מאפיינים כלליים ,ובמקומות בהם הדבר נדרש צייַנּוּ הבדלים
בולטים בין קהילות שונות ,הבדלים שלדעתנו הינם רלבנטיים לאופן ההתערבות העתידית.
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החיפוש אחרי משמעויות
• צעירים יהודים רבים שואפים למצוא משמעות .יש להם עניין להיות מחוברים למשהו
שהוא מעבר לעצמם ומעבר לעולמם האישי ,הן במישור משמעות חייהם הנוכחיים
בתוך המציאות העכשווית ,והן כחלק מהיסטוריה ומורשת רב-דורית .על מנת לחברם
לזהותם היהודית יש לתת מענה לשאלה :למה להיות יהודי? .קיומה של זהותם היהודית
מותנה בהצבת מטרה בעלת ערך בעולמם.
• מעבר לחוויה הדתית ,הרלבנטית לאלה המשתייכים לקהילה הדתית ,קיומה של ישראל
כבית לאומי לעם היהודי הוא חוויה מכוננת של זהות יהודית .בשל כך ,לביקור בארץ
 לחוויה הישראלית  -יש תרומה משמעותית לחיזוק הזהות היהודית.• תרבות יהודית עשירה ,מורשת וערכים יהודיים הינם ממהותה של הזהות היהודית
ובעלי פוטנציאל משמעותי להשפעה על זהות יהודית ולביסוסה .מפגש עם מקורות
הידע והתרבות הוא אמצעי מרכזי לחיזוק זהות .ערך לימוד התורה היה במשך דורות
מרכיב מהותי של הזהות .אך בחלק גדול של הקהילות ,צעירים רבים לא נחשפו באופן
משמעותי למורשת התרבותית וליצירה היהודית לדורותיה .בשל כך לא הפכו אלה
עד כה ,בחלק מהקהילות ,להיות חוויה מכוננת המסוגלת להחזיק בכוחות עצמה את
הזהות היהודית אל מול אתגריה.
• במסורתו של העם היהודי קיימים ערכים של צדק ומוסר נעלים .עם יהודי ,המאמץ
מורשת זו וממלא תפקיד מוביל בתרומה לצדק חברתי עולמי – שבשנים האחרונות
מהווה פירוש מחודש לרעיון עתיק היומין של תיקון עולם  -כמרכיב מהותי של מורשתו
יהווה גורם משיכה ומוקד של משמעות ,היכול ליצור אצל צעירים רצון להשתייך אליו.
• הנרטיב הנפוץ של הישרדות כשלעצמה ללא תוכן פוזיטיבי אינו ,לדעת רבים ,נרטיב
חיובי ,ואין בכוחו למשוך צעירים להשתייך לעם היהודי .נרטיב של עם הספר ,היוצר
יצירה תרבותית עשירה הנמצאת בדיאלוג רב שנים עם תרבויות שונות ,בעל הישגים
מופלאים של תרומה לאנושות ונאמן לערכים מוסריים נעלים ,המזמין את צעיריו
להמשיך את שרשרת היצירה והנאמנות לערכים  -נרטיב זה יכול להוות נרטיב מכונן
לעם היהודי.
• לימוד העברית נתפס כערך חשוב ביותר לא רק ליצירת שפה משותפת בין יהודים
לישראלים אלא כיוצר אפשרות לגישה ישירה ולהבנה מעמיקה של אוצרות הרוח
והתרבות היהודית .חלוקות הדעות באשר לביקוש ולסיכויי ההצלחה .עם זאת ,רבים
חושבים שאין לוותר על ניסיון רציני להנחלת השפה העברית בעולם היהודי.
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מסגרות השתייכות
• אי אפשר להפריז בחשיבות החינוך היהודי כגורם משמעותי ביותר לחיזוק הזהות .עם
זאת ,החינוך היהודי היומי מקיף אחוזים נמוכים בלבד של הילדים היהודיים בארצות
הברית .בחלק מהקהילות האחרות ,שיעור הילדים הזוכים לחינוך יהודי גבוה יותר
)ראה טבלה לעיל( .עלות החינוך גבוהה ובוודאי מקרינה על יכולתם של הורים לשלוח
את ילדיהם לבתי ספר יהודיים .עם זאת ,כפי שעלה בתהליך ההיוועצות ,שיעור לא
מבוטל בקרב היהודים בארצות הברית מעוניין לכתחילה לשלוח את ילדיו להתחנך
במוסדות החינוך הכלליים מתוך רצון לרכוש השכלה ברמה איכותית שתאפשר קבלה
לאוניברסיטאות יוקרה והתערות בחברה הסובבת.
• התפיסה הרווחת ,המגובה במחקרים רבים ,מצביעה על כך שהחינוך המשלים ,דרכו
עוברים מירב הילדים היהודיים ,אינו מעניק תשתית ידע מספיקה וחוויה יהודית
מעשירה דיה על מנת ליצור רצון להשתייך.
• בחלק הארי של מוסדות החינוך היהודיים ,היומיים והמשלימים כאחד ,לימודי היהדות
ממוקדים בריטואלים )טקסים( ובתכנים שאין בהם פשר ורלבנטיות לעולמם של
הילדים .ההיסטוריה של העם היהודי ,היצירה העשירה שלו במשך הדורות ,הישגיו
ואוצרות התרבות שלו נעדרים מתוכניות הלימודים ,או מהווים בהן חלק זעיר בלבד.
• המבנים המסורתיים של הקהילה  -בתי כנסת ,ארגונים יהודיים ואחרים אינם כשלעצמם
מהווים מקור משיכה לצעירים .עם זאת ,העובדה שצעירים אינם מעוניינים ליטול חלק
במבנים המסורתיים של הקהילה אין פירושה בהכרח שאין ברצונם להשתייך לעם היהודי.
הצעירים מחפשים אחר דרכים אחרות וחדשות להשתייך ולבטא את חיבורם שלהם.
• מסגרות בהן נוצרת חוויה הוליסטית של יהדות וקהילה הן אפקטיביות לחיזוק זהות
יהודית וקשר עם ישראל .כך ,למשל ,מפעל מחנות הקיץ מהווה נדבך חשוב בחינוך
לזהות יהודית ולקשר עם ישראל.
ומ ֲא ָרג קשרים בין צעירים יהודים לבין
• בניית מסגרות השתייכות של צעירים יהודיים ַ
עצמם ,מארג פיזי ואף וירטואלי ,יהא תוכנם תרבות ,ערכים ,מדינת ישראל ,תיקון
עולם או כל משימה משותפת אחרת ,יש בה כדי לחזק את חיבורם של הצעירים
לזהותם היהודית.
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אוכלוסיית היעד
• מעגלים רחבים של יהודים המודעים ליהדותם אך אינם חשים מחויבות לזהותם
היהודית ו/או משמעות בהשתייכותם לעם היהודי או שאינם בעלי זיקה למדינת
ישראל  -אלה הם מושאי עבודה זו .ניתן לאפיין את אוכלוסיית היעד העיקרית ככזו
שהשתתפותה בארגונים ובקהילות מעטה ,ששיעור נישואי התערובת בסביבתה גבוה,
שמגוריה אינם בסביבה יהודית ,חלק משמעותי מחבריה אינם יהודים ומידת הקשר
וההזדהות שלהם עם ישראל נמוכה .עם זאת ,יש לטפח ולהעשיר זהות יהודית גם בקרב
האוכלוסייה הקרובה יותר אל הקהילה.
• פרק הזמן הנמשך בין ההיפרדות מהחוויה היהודית המשפחתית של בית ההורים
ועד לנטילת מחויבות אישית בהקמת משפחה מהווה תקופה בה פוטנציאל השחיקה
של הזהות היהודית גדול למדי .המפגש עם בר/בת המצווה מהווה אצל קבוצה גדולה
את המפגש היהודי האחרון שלהם ,והם חיים בסביבה הנעדרת חוויות יהודיות ומסגרות
השתייכות זמינות ,לפחות עד שהם עצמם מקימים משפחה .אשר על כן ,אוכלוסיית
היעד לחיזוק הזהות היהודית היא גילאי .35-15

ישראל
• מקומה ומעמדה של ישראל בתוך מכלול ההוויה היהודית שונה בין הקהילה
היהודית בארצות הברית לבין הקהילות האחרות ברחבי העולם .הקהילות ברחבי
העולם מכירות במרכזיותה של ישראל ,מעוניינות בתרומתה למערכת החינוך שלהם,
רואות בה כתובת לצרכיהן ומצפות למעורבותה .לעומת זאת ,עבור חלק מיהדות
ארה"ב ,ישראל היא עוד מרכיב בזהות היהודית שלהם .חלק מסוים בקהילה זו מאתגר
את מרכזיותה של ישראל ומערער על מעמדה המרכזי בתוך המכלול של העם היהודי
בדורנו .חלק מהיהודים לעיתים אף רואים בה קהילה נצרכת של יהודים הזקוקה
לתמיכה .הגם שבארצות הברית ,כמו בשאר הקהילות ,רואים בחוויה הישראלית את
הכלי האפקטיבי ביותר לחיזוק זהות יהודית ,הרי שתפיסה זאת עלולה להחליש את
עוצמת הקשר בין היהודים בארצות הברית לבין הישראלים.
• לישראל ,כמדינה הנמצאת עדיין בתהליכי עיצוב וחידוש ,יש פוטנציאל משמעותי
להיות מוקד להזדהות של צעירים יהודים .אך רוב הצעירים היהודים ברחבי העולם
חסרים ידע של ממש באשר לישראל הריאלית ואינם פוגשים בה במסגרת לימודיהם.
רוב הצעירים היהודיים אינם מתהלכים עם חווית השואה והתקומה שחוו הוריהם
וסביהם .מידת ההזדהות של צעירים אלה עם ישראל תהיה מותנית בהצלחתה של
ישראל במדדים הבינלאומיים המוכרים .ישראל כמדינה מובילה בחינוך ,במדע ,ביצירה
תרבותית ורוחנית ,בתעשייה ובטכנולוגיה ,יכולה להיות מקור גאווה והזדהות.
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• מדיניותה של ישראל בסוגיות הקשורות לנושאי "מיהו יהודי" ,גיור וענייני דת ומדינה
בכלל ,מהווה גורם המגביר את הפער בין יהודים המשתייכים לאוכלוסיית היעד לבין
ישראל .לדעת רבים ,ההגדרה המצמצמת שאימצה מדינת ישראל בסוגיית "מיהו
יהודי" )לעומת ההגדרה המרחיבה בחוק השבות( והקשיים בתהליכי הגיור בישראל
מהווים גורם משפיע לרעה ביחסים בין יהודים למדינת ישראל .בתהליך ההיוועצות
עלה כי התנהלות ישראל ודימויה במסגרת הקונפליקט עם הפלסטינים ,כמו גם יחסה
למיעוטים שבתוכה ,פוגמים בשאיפתם של יהודים רבים לראות את מדינת היהודים
כמדינת מופת ומהווים גורם המקטין את מידת הזדהותם עם מדינת ישראל.
• מסגרות היוצרות קשרים בין-אישיים בין ישראלים לבין יהודים בחו"ל )מפגשים( ובין
יהודים מקהילות שונות מצטיירות כאפקטיביות ביצירת תודעת ותחושת השתייכות
לעם היהודי.
• ישראלים ,ככלל ,כמעט ולא מכירים את יהדות התפוצות ואת הקהילות ,לא את הישגיהן,
לא את האתגרים העומדים בפניהן ואף לא את תרומתן האדירה למדינת ישראל לאורך
השנים .הצעירים הישראלים אינם נחשפים כלל ליהדות התפוצות .התחושה הרווחת
אצל יהודים ברחבי העולם היא שלישראלי הממוצע אין עניין של ממש בעם היהודי החי
מחוץ לגבולות מדינת ישראל ,אם כי יש מחקרים שאינם תומכים בתחושה זו .מאמץ
לחיזוק זהות יהודית ולהעצמת קשר עם ישראל של צעירים ברחבי העולם מחייב מאמץ
מקביל של הישראלים לחיזוק הזהות היהודית ,לתודעת השייכות שלהם לעם היהודי
ולהיכרותם עם הקהילות.
• יהודים בקהילות שונות מצפים כי ממשלת ישראל ,בהחלטותיה בתחומים שונים ,תגלה
רגישות באשר להשלכות שיש למדיניות זו על חייהם .לתחושת רבים ,זה אינו המצב כיום.

שונות וייחודיות
• הצורות ,המאפיינים ומגוון המשמעויות של זהות יהודית ,כמו גם הצרכים
האינדיבידואליים והקהילתיים ,שונים מקהילה לקהילה ,ועל כן ,התכנון והביצוע
של מדיניות לחיזוק זהות יהודית ולהעצמת קשר עם ישראל חייבים להיות גמישים
ומגוונים .באופן טבעי יש להבחין בין קהילות על פי גודלן ועל פי תנאי חייהן
במקומותיהן .במיוחד יש לתת את הדעת על ההבדלים בפרמטרים שונים בין הקהילה
היהודית הגדולה שבארה"ב לבין הקהילות בכל שאר העולם.
• קהילת היהודים דוברי הרוסית )יוצאי ברית המועצות לשעבר( עברה שינוי דרמטי
בעשרים השנה האחרונות .ההיסטוריה של קהילה זו – במיוחד ניתוקה במשך עשרות
שנים מהעם היהודי  -ומאפייניה הנוכחיים ,מחייבים התייחסות מיוחדת בתכנון
וביישום של מדיניות לחיזוק הזהות היהודית ולחיזוק הקשר עם ישראל.
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• הישראלים החיים בחו"ל מהווים אף הם קבוצה בעלת מאפיינים ייחודיים.
קבוצה זו אינה מתערה בדרך כלל במרקם החיים היהודיים באזור מגוריה ואינה נהנית
מהמאמצים של הקהילות המקומיות לחיזוק הזהות היהודית )מערכות חינוך וקהילה(.
אוכלוסיה זו מחייבת התייחסות מיוחדת בתכנון ובביצוע של מדיניות לחיזוק זהות
יהודית ולהעצמת הקשר עם ישראל.

כיווני מדיניות מומלצים
לאור ניתוח מרכיבי הזהות ומתוך כלל התובנות המפורטות לעיל ,אנו רואים לנכון להציב
את מכלול כיווני המדיניות הבאים כבסיס להמלצותינו.
• מיצוב ישראל וחיזוק מעמדה כמוקד הזדהות לעם היהודי.
• הפצת הידע ,אוצרות התרבות היהודית והשפה העברית למעגלים רחבים של
יהודים.
• העמדת הזהות היהודית על מסד ערכי המחויב לצדק חברתי ואת העשייה
למען תיקון עולם כנורמה ערכית יהודית כפי שעולה מן המורשת היהודית.
• ריבוי ועיבוי מארג הקשרים בין יהודים ליהודים ובין ישראל וישראלים
ליהודים בתפוצות.
• חיזוק הזהות היהודית ותודעת ההשתייכות לעם היהודי בקרב צעירים
בישראל.
להערכתנו ,תוכנית הכוללת אסטרטגיות פעולה על בסיס כיווני מדיניות אלה ,יש בידה
לתרום תרומה של ממש לחיזוק הזהות היהודית ולחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות.
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פרק ד':
המלצות לדרכי התערבות
של ממשלת ישראל
קריטריונים לבחינת דרכי פעולה
לאור התובנות שהוצגו לעיל ,ועל סמך כיווני המדיניות המוצעים בסוף הפרק הקודם ,אנו
רואים לנכון להציע את הקריטריונים הבאים כקווים המנחים לבחירת דרכי הפעולה לחיזוק
הזהות היהודית ולצמצום הפער בין ישראל והתפוצות .אלה הן הדרכים שבהן על מדינת
ישראל להיות מעורבת כביטוי להשתתפותה באחריות לעתיד העם היהודי .דרכי הפעולה
ייבחנו על בסיס הקריטריונים הבאים:
 .1פעולות בעלות פוטנציאל להשפעה על חיזוק זהות יהודית ו/או חיזוק קשר עם ישראל.
 .2המוטיבים המכוננים של פעולות אלה יהיו :תרבות יהודית ,ערכים יהודיים ,התרומה
היהודית לצדק חברתי עולמי ,מדינת ישראל כביטוי להתחדשות העם היהודי ,ציונות,
ומשמעויות יהודיות הרלבנטיות לחיים העכשוויים.
 .3הפעולות תתייחסנה לזיכרון היסטורי ,למשמעויות עכשוויות וליצירת מוטיבציה
להשתייכות עתידית .הפעולות תהיינה מעשירות בידע ומכוּוָנות להעניק חוויות
המקרינות על עמדות והתנהגויות.
 .4אוכלוסיית היעד העיקרית היא צעירים בגילאי  35-15שחיבורם לקהילה ולמוסדותיה
רופף .חיוני כי לפעולות לחיזוק זהות יהודית יהיה פוטנציאל משמעותי להגיע אל
אוכלוסיה צעירה זו.
 .5הפעולות תעודדנה ותיצורנה אפשרויות למפגשים וליצירת קשרים בין יהודים
מקהילות שונות וכן בין יהודים בתפוצות ליהודים בישראל.
 .6הפעולות המומלצות הן כאלה שבהן יש ערך מוסף למעורבותה של מדינת ישראל.
מעבר לקריטריונים אלה ,ראינו לנגד עינינו שיקולים נוספים שיש לתת עליהם את הדעת
בהתייחס לדרכי פעולה מומלצות לממשלת ישראל.
 .1הפעולות המוצעות תהיינה ישימוֹת ,נגישוֹת למעגלים רחבים של יהודים ומותאמות
לצרכיהן הקונקרטיים של קהילות נתונות ושל יחידים.
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 .2לפעולות המוצעות יש פוטנציאל לשותפויות עם גורמים שונים בעם היהודי באשר
לתוכנן ולמימונן.
 .3חלק הארי של ההשקעה הכלכלית בפעולות אלה יופנה אל תוך מדינת ישראל.
 .4הפעולות המוצעות חייבות להיעשות מתוך התחשבות באינטרסים ובהעדפות של
הקהילות היהודיות וחבריהן ומתוך רגישות לתנאים הייחודיים השוררים במדינות
השונות בהן מתקיימות קהילות אלה.

המלצות
כללי:
אנו ממליצים לממשלת ישראל על תוכנית הכוללת מספר אסטרטגיות פעולה .ריבוי
האסטרטגיות מאפשר להגיע ולגעת ביהודים שונים בכלים מגוונים היכולים להתאים
למגוון של אוכלוסיית היעד .אנו מאמינים כי יישום של מכלול אסטרטגיות אלה יכול לתרום
תרומה משמעותית לחיזוקה של הזהות היהודית ולהעצמת הקשר בין ישראל לתפוצות.

מתווה התוכנית הכוללת:
• ממשלת ישראל תיזום את יישום התוכנית ותזמין את יהדות התפוצות להיות
שותפה למימושה.
• פורום משותף של ממשלת ישראל ונציגים של ארגונים ,קהילות ,אנשי רוח
ופילנתרופים עצמאיים יהווה ועד מנהל לתוכנית.
• הוועד המנהל יטיל על גוף מטה מקצועי את האחריות למימוש התוכנית .תפקידי
גוף המטה יהיו לתכנן ,להגדיר סטנדרטים ,לתקצב ,לפקח ולקיים מחקר והערכה על
ביצוע התוכנית.
• שיטת היישום תהיה מושתתת על הישענות על גורמי ביצוע הפועלים בתחומי
העשייה השונים תוך סיוע להרחבת פעולתם .במידת הצורך יסייע מטה היישום
לפיתוחם של גורמי ביצוע חדשים.
• המתווה הנוכחי של התוכנית הוא לחמש שנים .התוכנית תתפתח במהלך חמש השנים
בהיקפיה ובתקציבה ,ובשנה החמישית היא אמורה להשיג את היעדים שהוגדרו
בפירוט ההמלצות.
• גוף מחקר והערכה ילווה את התוכנית מתחילת יישומה ,ועבודתו תיצוק את
התשתית המחקרית לבחינת הישגי התוכנית ולתכנון השלב העתידי ֵמ ֵע ֶבר לשנה
החמישית .תכנון השלב העתידי יתבצע במהלך השנה החמישית לתוכנית זו.
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• ההשתתפות הכוללת של ממשלת ישראל ויהדות התפוצות במימון התוכנית בשנתה
החמישית תהיה כ 470-מיליון דולר .ממשלת ישראל תשתתף במימונה בכ  260מיליון
דולר וארגונים ,קהילות ופילנתרופים יממנו כ  210מיליון הדולר נוספים .יש לציין כי
כבר עתה מממנים ממשלת ישראל ויהדות התפוצות במשותף חלקים של התוכנית
המומלצת ,בהיקף שמעל למאה ועשרים מיליון דולר .ההיקף הכספי הכולל הישירה של
הפעולות המומלצות מוערך בכ 830-מיליון דולר .התרומה הישירה של תוכנית זו למשק
הישראלי בשנה החמישית מוערכת בכ 572-מיליון דולר) .ראה נספח ח'  -תקציב(.

עיקרי ההמלצות
• ממשלת ישראל תפעל לכך שכל צעיר וצעירה יהודיים יבקרו בישראל לפחות
פעם אחת בין הגילאים  35-15באמצעות מגוון תוכניות המכוונות למגוון האוכלוסיות
והגילאים.
• ממשלת ישראל תפעל להפצת הידע ואוצרות הרוח של התרבות היהודית לדורותיה
ובכלל זה תרבות ישראלית עכשווית ,להפצת לימוד השפה העברית ולהטמעת מסורת
הלימוד כערך יהודי בקרב יהודים בעולם ,זאת באמצעות מגוון פעולות ושותפויות.
• מדינת ישראל תשמש מרכז הכשרה ,תמיכה וייעוץ לחינוך היהודי בתפוצות ותסייע
להקמת בתי ספר לתרבות ולמורשת יהודית.
• ממשלת ישראל תפעל לעידוד ולהקמת מפעלי תיקון עולם ,בהם צעירים וצעירות
מישראל ומהקהילות ברחבי העולם יפעלו יחדיו למען צדק חברתי ותרומה
לחברה האנושית.
• ממשלת ישראל תפעל להקמת קרן יהודית כלל-עולמית לתמיכה ביוזמות חדשניות
של צעירים וצעירות יהודיים או עבורם שמטרתן חיזוק הזהות היהודית ,העמקת
תחושת ההשתייכות לעם היהודי והעצמת הקשר עם ישראל.
• ממשלת ישראל תפעל לחיזוק הזהות היהודית ותודעת ההשתייכות לעם היהודי בקרב
צעירים בישראל.
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פירוט ההמלצות
המלצה מס'  :1חוויה ישראלית
המלצה :אנו ממליצים כי ממשלת ישראל תפעל לכך שכל צעיר וצעירה יהודיים יבקרו
בישראל לפחות פעם אחת בין הגילאים  .15-35אנו ממליצים לעודד ולפתח אפשרויות
רבות ומגוונות שיתנו מענה למגוון האוכלוסיות והגילאים.
היעד :הבאת  100,000צעירים וצעירות לישראל מדי שנה במגוון תוכניות ,תוך חמש שנים
ממועד הפעלת התוכנית.
יעד זה יושג באמצעות הפעולות הבאות:
 .1הבאת  15,000משתתפים בגילאי בית ספר תיכון לתקופות לימודים או למחנות קיץ.
 .2פיתוח תוכניות ללימודי חוץ באוניברסיטאות ובמכללות בארץ והבאת 16,000
סטודנטים בשנה ללימודים אקדמיים לתקופה של סמסטר או שנה.
 .3הגדלת מספר הבאים לסיורים החינוכיים של "תגלית" ל 50,000-משתתפים בשנה.
 .4הגדלת מספר המשתתפים בפרויקט "מסע" ,בתוכניות טרום קולג' ופוסט קולג'
ל 11,000-משתתפים בשנה.
 .5פיתוח תוכניות קצרות לתקופות שהות של  8 -4שבועות והבאת 8,000
משתתפים בשנה.
תקציב :אנו ממליצים להגדיל את השתתפות המדינה במימון תוכניות להבאת צעירים
לישראל להיקף של  133מיליון דולר לשנה ,תוך חמש שנים )ראה נספח ח'  -תקציב(.

רקע ורציונאל :מספר הצעירים היהודיים בעולם )מחוץ לישראל( בשנתונים הרלבנטיים
עומד על כ 100,000-צעירים בשנתון.
זה שנים שמופעלות בהצלחה תוכניות שונות שבאמצעותן הגיעו לארץ מאות אלפי צעירים.
הבאה לארץ של צעירים בגילאים שונים ולתקופות שונות הינה גורם השפעה אפקטיבי
ביותר לחיזוק זהות יהודית בתפוצות ולהעמקת הקשר עם ישראל .מסקנה זו מעוגנת
הן במחקר שנערך לאורך שנים והן במשוב שהתקבל מכלל הקהילות ברחבי העולם.
הפוטנציאל של צעירים ששהו בישראל ,להיות מעורבים בחיים היהודיים בקהילת האם
ולשמור קשר עם ישראל ,גבוה בשיעור ניכר לעומת עמיתיהם שלא ביקרו בישראל .מדינת
ישראל שותפה כבר היום במימון פרויקטים כגון "תגלית"" ,מסע" ועוד ,שמטרתם הבאת
צעירים יהודיים לארץ .היקף השתתפות המדינה בתוכניות אלה בשנת  2009עומד על
כ 36-מיליון דולר .ההיקף הצפוי של הבאים בתוכניות שונות לשנת ) 2009כולל תוכניות
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שהמדינה אינה שותפה במימונן( הגיע לכדי כ 43,000-משתתפים .מירב התקציב המושקע
בפרויקטים אלה מושקע בכלכלה הישראלית המקומית .התבוננות כוללת במגוון התוכניות
הקיימות ,בתכניהן ,באופן הפעלתן ,תקצובן ופוטנציאל הגידול שלהן בהתייחס למגוון
אוכלוסיות היעד ,מעלה צורך לעידוד ולהרחבת תוכניות קיימות ולפיתוח תוכניות חדשות,
במטרה להשלים את סל האפשרויות ולהגדיל את מספר הבאים .העיקרון המנחה אותנו
בהגדרת היעדים והתקציבים הדרושים בתוכניות השונות המפורטות במסגרת המלצה זו
הוא פוטנציאל הגידול במספר המשתתפים.
תנאי סף לתוכניות להבאת צעירים לארץ:
התוכניות צריכות לכלול חוויה תרבותית יהודית ,העשרת הידע של המשתתפים על העם
היהודי ,על היהדות ועל מדינת ישראל ,חוויה של לימוד עברית ,סיורים בישראל ויצירת
מפגש עם ישראלים ועם יהודים מקהילות שונות .התוכניות צריכות לצקת את התשתית
לקשר מתמשך של המשתתפים עם העם היהודי.

פירוט התוכניות המומלצות להבאת צעירים לישראל:
 .1תלמידי תיכון:
המלצה :ממשלת ישראל ,בשיתוף עם הגופים המפעילים תוכניות לגילאי תיכון ,הכוללות
תקופת לימודים בארץ בשילוב חוויה ישראלית ועם גופים המפעילים מחנות קיץ ברחבי
העולם ,תפעל להגדלת מספר המשתתפים בתוכניות בגילאי התיכון ולהבאה לארץ של
 15,000צעירים לשנה בתוכניות אלה ,וזאת בתוך חמש שנים.
רקע :תוכניות לימודי תיכון :במשך שנים רבות הגיעו לארץ מדי שנה אלפים רבים של
צעירים בגילאי תיכון .עם האינתיפאדה הצטמצם מאוד מספר הבאים ,ולמרות גידול
מתמשך מאז סיומה עדיין לא שב מספר הבאים לרמתו מלפני פרוץ האינתיפאדה .מספר
הגופים הפועלים בתחום זה הוא כחמישה-עשר ,והם מאוגדים באופן וולונטרי במסגרת
משותפת בשם "לפיד" .בשנת  2008השתתפו במסגרות המופעלות על ידי גורמים שונים
)בי"ס אלכסנדר מוס ,התנועה הרפורמית" ,רמה" ואחרים( כ 3,300-תלמידים .העלות של
התוכניות היא בין  7,500דולר עד  14,000דולר לתלמיד ,בהתאם לאורך התוכנית )בין
חודשיים לחמישה חודשים( .התוכנית ממומנת כיום על ידי ההורים ומוסדות קהילה.
מדינת ישראל אינה מעורבת היום בעידוד תוכניות אלה .הערכתנו היא כי ניתן להגדיל את
מספר התלמידים המשתתפים בתוכניות אלה .היות ורוב רובם של תלמידי תיכון יהודים
אינם לומדים בבתי ספר יהודיים ,תוכניות לימוד אלה חייבות להיות מכוונות לא פחות
לתלמידים אלה.
מחנות קיץ :מחנות הקיץ מהווים גורם משמעותי בחיזוק הזהות היהודית והקשר עם
ישראל של צעירים ברחבי העולם .בצפון אמריקה בלבד ,מספר הצעירים המשתתפים
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במחנות הקיץ המופעלים על ידי ארגונים יהודיים ללא מטרות רווח עומד על כ.70,000-
גם מספר הצעירים המשתתפים במחנות הקיץ המופעלים על ידי גורמים פרטיים עומד על
כ .70,000-בנוסף לכך יש מספר משמעותי של צעירים המשתתפים במחנות קיץ יומיים.
ההערכה היא כי מספר המשתתפים בשאר העולם במחנות הקיץ עומד על כ.10,000-
התבוננות במספרי המשתתפים במחנות לאורך שנים מצביעה על ירידה משמעותית
בהשתתפות ככל שעולה גיל המשתתפים ,במיוחד לאחר בר/בת המצווה .ניתוק מחוויה
זאת בגיל צעיר עלול להיות קריטי באשר למידת הקשר עם ישראל וחוזקה של הזהות
היהודית של הצעירים .אנו ממליצים לפעול בשיתוף עם כלל הגורמים המקיימים מחנות
קיץ :ארגונים ,תנועות דתיות ,תנועות נוער וגורמים פרטיים להקמת מפעל מחנות קיץ
בישראל לצעירים מחו"ל .קיום מחנה בוגרים בארץ עשוי להגביר את התמדת הצעירים
ואת השתתפותם במחנות לאורך שנים בארצות המוצא .בתוכניות קיץ שהתקיימו בישראל
בשנת  2008נטלו חלק כ 6,600-משתתפים .משך התוכניות הינו בין ארבעה עד שישה
שבועות .עלות ממוצעת של התוכנית לתלמיד היא כ 1,000-דולר לכל שבוע פעילות.
עלות ממוצעת של השתתפות במחנות קיץ בצפון אמריקה היא כ 4,700-דולר למחנה בן
ארבעה שבועות וכ 7,200-דולר למחנה בן שמונה שבועות .להערכתנו ניתן להגדיל באופן
משמעותי את מספר המשתתפים בתוכניות אלה.
תקציב :מדינת ישראל תשתתף בעלות התוכניות להבאת צעירים בגילאי תיכון בסך של
 1,000דולר למשתתף .סך כל ההוצאה 15 :מיליון דולר לשנה בשנה החמישית לתוכנית
)ראה נספח ח'  -תקציב(.
 .2לימודי חוץ:
המלצה :ממשלת ישראל תפעל באמצעות המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון
ולתקצוב )ות"ת( ובשיתוף עם האוניברסיטאות והמכללות וחברת מסע ,להבאת 16,000
סטודנטים לשנה לתקופת לימודי חוץ ) (study abroadבאוניברסיטאות בארץ כחלק
מלימודיהם בארצות המוצא וזאת בתוך חמש שנים.
רקע :השוק העולמי של לימודי החוץ הולך ומתפתח ,וסטודנטים רבים משלבים חוויה
לימודית בינלאומית במסגרת לימודיהם .מאז  1999גדל מספר הסטודנטים בעולם
המשלבים לימודי חוץ ב 7.1%-לשנה .שיעור הגידול בצפון אמריקה בעשור האחרון עומד
על  10%לשנה .בשנה הנוכחית ,מספר הסטודנטים האמריקאים הלומדים לימודי חוץ
עומד על  225,000תלמידים .ממשלת ארצות הברית הגדירה כיעד כי בשנת  2016ילמדו
לימודי חוץ מיליון סטודנטים אמריקאים .המוטיבציה ללימודי חוץ נובעת מהבנת הצורך
בחוויה גלובלית כחלק ממסלול החינוך וההכשרה בעידן הנוכחי .הפוטנציאל העולמי של
סטודנטים יהודיים )לא כולל סטודנטים מישראל( מוערך בכ 35,000-לשנה .ישראל אינה
כיום על המפה כאפשרות משמעותית ללימודי חוץ .ההערכה היא כי היקף הלומדים
בארץ בתוכניות לסטודנטים מחו"ל עומד כיום על כ 2,000-סטודנטים בלבד .התוכניות
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הקיימות מתמקדות ברובן בלימודי יהדות ,ישראל ומזרח תיכון ,ואינן עונות על הצרכים
המגוונים של אוכלוסיית היעד הפוטנציאלית .תוכנית הלימודים צריכה לשלב לימודים
אקדמיים בתחומי דעת מבוקשים שונים ובתוספת תוכנית העשרה הכוללת היכרות עם
ישראל ותרבותה ,לימודי עברית ויהדות,מפגשים עם ישראלים וסיורים בארץ .האמור לעיל
מתייחס ללימודי חוץ המקובלים כיום לתקופה מוגבלת במסגרת הלימודים באוניברסיטת
האם בארץ המוצא .אך ניתן גם לפתח תוכניות למסלול מלא לתארים ודוגמאות לכך כבר
קיימות בארץ ,כגון במרכז הבינתחומי ובבית ספר סאקלר לרפואה בתל אביב .לישראל יש
הפוטנציאל להיות יעד לבחירה עבור סטודנטים רבים ברחבי העולם.
תקציב :הערכתנו היא כי הבאת סטודנטים ללימודי חוץ באוניברסיטאות בישראל תהווה
מקור הכנסה לאוניברסיטאות ומקור תעסוקה למרצים .העלות לסטודנט תמומן בעיקרה
על ידי שכר הלימוד המשולם על ידו באוניברסיטת האם ובאמצעות התקשרות מתאימה
בין אוניברסיטת האם לאוניברסיטה הקולטת בישראל .השתתפות המדינה במימון
בתחום זה תכלול ,להערכתנו ,תמריצי פיתוח ושיווק בשלבים הראשונים של היישום וכן
השתתפות במימון תוכנית העשרה להיכרות עם ישראל ותרבותה ,לימודי עברית ,מפגשים
עם ישראלים וסיורים בארץ.
אנו ממליצים על הקצאת תקציב פיתוח של כעשרה מיליון דולר לטובת תמריצים ,שייפרס
לאורך חמש שנים .אנו ממליצים על השתתפות במימון התוכנית בהיקף של  1,750דולר
למשתתף .סך ההוצאה בשנה החמישית היא  28מיליון דולר ועוד שני מיליון דולר לפיתוח
תוכניות הלימוד על ידי האוניברסיטאות )ראה נספח ח'  -תקציב(.
 .3סיורים חינוכיים:
המלצה :ממשלת ישראל תפעל בשיתוף עם פילנתרופים ,ארגונים וקהילות ברחבי העולם,
להעמיד בתוך חמש שנים את מספר המשתתפים השנתי בסיורים החינוכיים במודל
"תגלית" על  50,000משתתפים לשנה.
רקע :חברת "תגלית" הביאה מאז הקמתה למעלה ממאתיים אלף משתתפים לסיור חינוכי
בן  10ימים בארץ .מחקרים שנערכו על פרויקט זה מצביעים על הצלחה משמעותית
בחיזוק הזהות היהודית ובהעמקת הקשר לישראל .בשנת  2008הביאה "תגלית" כ43,000-
משתתפים .בשנת  ,2009עקב התמעטות המשאבים שעמדו לרשות התוכנית ,ירד מספר
המשתתפים לכ 25,000-בלבד .הערכתנו היא כי ניתן להביא במסגרת זאת  50,000צעירים
לשנה .העלות הממוצעת למשתתף היא  2,500דולר .בשנים האחרונות ,מדינת ישראל
משתתפת במימון הסיורים בהיקף של כ 16-מיליון דולר לשנה.
תקציב :מוצע כי השתתפות מדינת ישראל תהיה בסך של  1,000דולר למשתתף .סך
ההוצאה בשנה החמישית הוא  50מיליון דולר לשנה )ראה נספח ח'  -תקציב(.
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 .4תוכניות לפני ואחרי לימודים בקולג':
המלצה :ממשלת ישראל תפעל להגדלת מספר הצעירים בוגרי תיכון הבאים לארץ לשנת
התנדבות ו/או לימודים לפני תחילת לימודים בקולג' ) (gap yearוצעירים בוגרי קולג'
הבאים לתוכניות התנדבות ,התמחות מקצועית או לימודים נוספים באמצעות "מסע"
ל 11,000בשנה ,בתוך חמש שנים.
רקע :חברת "מסע" הביאה לישראל בשנת  2008כ 5,000-משתתפים במסגרת שנת קדם
קולג' וכ 2,000-משתתפים בתוכניות לבוגרי קולג' .המחקר מראה כי שהייה ארוכה
בישראל משאירה רושם עמוק במיוחד על המשתתפים בתוכניות .עלות ממוצעת של
התוכניות בארץ היא כ  20,000דולר למשתתף לשנה .מדינת ישראל והסוכנות היהודית
משתתפות במימון התוכניות בסך של  5,000דולר בממוצע למשתתף .אפשרות הצמיחה
של תוכניות קדם קולג' נראית מוגבלת בשל העלות הרבה הנופלת כתוספת על ההורים
)שנה נוספת מעבר לתשלום שכר הלימוד – הגבוה מאוד בארה"ב  -במשך השנים( .השאלה
היא האם ניתן ליצור נורמה בציבור היהודי הרחב של הגעה לשנת קדם קולג' בישראל
בדומה לנורמה שהשתרשה באוכלוסיה האורתודוכסית המודרנית) .היקף הבאים לשנת
לימודים בארץ טרום קולג' מתוך אוכלוסיה זו מגיע לקרוב ל 3,000-בשנה( .אין בידינו לתת
תשובה לשאלה זו .עם זאת,הערכתנו היא כי ניתן להגדיל את מספר המשתתפים בתוכניות
קדם קולג' לכדי  6,000משתתפים בתוך חמש שנים.
מספר המשתתפים בתוכניות לאחר קולג'  -כ 2,000-משתתפים הובאו ,כאמור ,בשנת
 2008על ידי חברת "מסע"  -צמח בשנתיים האחרונות פי  ,2.3וזאת בהשפעת השינוי בגובה
המלגות המוענקות לבוגרי קולג' .אנו מעריכים כי ניתן להגדיל את מספר המשתתפים
בתוכניות אלה לכ 5,000-משתתפים לשנה בתוך חמש שנים.
בסך הכול ,אנו מעריכים כי ניתן להביא להיקף של  11,000משתתפים בשנה במסגרת
תוכניות אלה ,בתוך חמש שנים.
תקציב :אנו ממליצים להמשיך ולתמוך בתוכניות "מסע" על פי ההסכם בין הממשלה לבין
הסוכנות היהודית .עם זאת ,מוצע להעלות את ההשתתפות המשותפת במימון התוכניות
לבוגרי קולג' ל 6,000-דולר למשתתף וזאת בשל הפוטנציאל לגידול משמעותי של מספר
הבאים במסגרת זו .אנו מציעים לבחון את שיעור ההשתתפות היחסי של השותפים:
ממשלת ישראל והסוכנות היהודית ,ולשקול את הגדלת שיעור ההשתתפות של ממשלת
ישראל בהתייחס למשתתפים מקהילות שאינן בעלות אמצעים .סך השתתפות הממשלה
בתוכנית זו בשנה החמישית יגיע ל 30-מיליון דולר )ראה נספח ח'  -תקציב(.
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 .5תוכניות קצרות:
המלצה :ממשלת ישראל תפעל בשיתוף עם חברות "מסע"" ,תגלית" וגורמים נוספים
להבאת  8,000צעירים מגיל  18ומעלה לתוכניות קצרות בנות  8-4שבועות בארץ ,וזאת
בתוך חמש שנים .התוכניות תשלבנה לימודים בתחומים יהודיים וישראליים,לימודי השפה
העברית ,פעילות התנדבותית ,סיורים ,מפגש עם ישראלים וחוויה יהודית תרבותית
וחברתית.
רקע :הביקוש לתוכניות קצרות הוא גדול ,וקיים פוטנציאל להבאת מספר רב של
משתתפים .עם זאת ,אין בנמצא תוכניות מקיפות לתקופות בעלות משך זמן זה .הערכתנו
היא כי ניתן להביא בתוכניות אלה כ 8,000-משתתפים לשנה בתוך חמש שנים .העלות
המוערכת למשתתף היא  4,500-3,000דולר )בהתאם לאורך התוכנית ואופייה ,לא כולל
עלות הטיסה( .ניתן להטיל את ביצוע המלצה זו על אחד או יותר מהגורמים הפועלים
להבאת צעירים מרחבי העולם.
תקציב :מוצע כי מדינת ישראל תשתתף במימון העלות בהיקף של  1,000דולר
למשתתף .סך ההשתתפות של הממשלה בשנה החמישית יעמוד על  8מיליון דולר )ראה
נספח ח'  -תקציב(.

יישום:
 .1להטיל על "תגלית" או על "מסע" לפתח תוכניות קצרות של  8-4שבועות.
 .2לפתח גוף ביצוע בדומה ל"תגלית" ו"מסע" )אופציה אפשרית היא ארגון "לפיד"( שיהיה
אחראי על עידוד ופיתוח תוכניות לגילאי תיכון ,הן תוכניות לימודים והן מחנות קיץ.
 .3להטיל על המועצה להשכלה גבוהה להכין בשיתוף עם מוסדות ההשכלה הגבוהה ו"מסע"
תוכנית לפיתוח מסלולי לימודים אטרקטיביים לסטודנטים מחו"ל ,לפעול לקרדיטציה
של התוכניות באוניברסיטאות רבות בעולם ולעודד את האוניברסיטאות בישראל ליישם
את התוכנית.

47

המלצה מס'  :2הפצת תרבות יהודית וישראלית
המלצה :אנו ממליצים כי ממשלת ישראל תפעל להפצת הידע ואוצרות הרוח והתרבות
היהודית לדורותיהם ובכלל זה תרבות ישראלית עכשווית .אנו ממליצים לפעול להפצת
לימוד השפה העברית בקרב יהודים ברחבי עולם; לפעול להצבת הרעיון של עם הספר
כאידיאל מחבר של העם היהודי ולצקת תוכן מודרני במוטיב המרכזי של היהדות – לימוד
תורה; לפתח במקומות שונים בעולם מעגלי לומדים-בתי מדרש המכוונים לרעיון ,נושא,
תוכן וזמן משותפים .פעולת הפצת תרבות זו תיעשה במגוון תוכניות ושותפויות.
היעדים:
 .1הקמת עשרה בתי תרבות יהודיים-ישראלים בתוך חמש שנים.
 .2הקמת מעגלי לימוד ובתי מדרש פלורליסטים המקיפים מאה אלף משתתפים
לשנה במאה קהילות בתוך חמש שנים.
 .3הגדלת הנגישות לאוצרות הרוח והתרבות היהודים והישראלים עבור אוכלוסיית
היעד באמצעות רשת האינטרנט.
 .4השתתפות של  12,000לומדים בתוכניות למידה מרחוק בתחומי מדעי היהדות,
בשפות שונות ,בתוך חמש שנים.
 .5השתתפות של  20,000לומדים בשנה בתוכניות ללימוד השפה העברית בתוך
חמש שנים.
 .6קיום  300אירועי תרבות ישראליים איכותיים בשנה במאה קהילות ברחבי העולם
בתוך חמש שנים.
תקציב :אנו ממליצים כי ממשלת ישראל תשתתף במימון תוכניות להפצת אוצרות
התרבות והרוח היהודיים וקידום הוראת השפה העברית בהיקף של  52מיליון דולר לשנה
החל מהשנה החמישית.

רקע ורציונאל :המלצה זו מכילה שלושה מישורי פעולה :ידע ולימוד ,הפצת השפה העברית
והפצה ועידוד של יצירה תרבותית ישראלית עכשווית.
ידע ולימוד :כפי שהצגנו לעיל בניתוח האתגר ,יהודים רבים ברחבי העולם חסרים תשתית
של ידע מינימאלי באשר ליהדותם .ידע זה נדרש כדי לבסס חוויה משמעותית של זהות
ורצון להשתייכות .לחלק לא מבוטל ,ידיעותיהם וחוויותיהם הינן פרי של חווית ילדות
שמעולם לא בגרה ואינה יכולה להתחרות באופן ממשי במרחב הזהויות אל מול ידע
וחוויות בוגרות אחרות .מציאות נוכחית זו שונה בתכלית מהמורשת היהודית המקדשת
את הלימוד ואת הידע ,ורואה בו אידיאל מכונן של העם היהודי .הניסיון והמחקר מלמדים
כי חווית למידה משמעותית ורלבנטית יש בה כדי לבסס את הזהות היהודית ולהעצים את
תחושת ההשתייכות.
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הפצת השפה העברית :כמחצית מן העם היהודי אינה דוברת עברית .שפה הינה מרכיב
חשוב ביותר בחוויית ההשתייכות לעם .שפה מאפשרת תקשורת בין אנשים ,אך הרבה
מעבר לזה – העברית מאפשרת נגישות והבנה מעמיקה יותר של אוצרות התרבות והדעת
היהודיים ואף של היצירה היהודית והישראלית העכשווית .בקהילות שונות בעולם נעשו
מאמצים להנחלת השפה העברית .במקומות מסוימים נחלו מאמצים אלה הצלחה.
במקומות רבים אחרים ,בעיקר בארצות הברית ,נחלו המאמצים כישלון חרוץ .ישנן דעות
שונות באשר לסיבות הכישלון ,אך לדעות אלה אין ביסוס מחקרי .עצם העובדה שישנן
קהילות בהן הנחלת העברית הייתה סיפור הצלחה מצביעה כי הסיכוי להנחלת השפה
העברית קיים .להנחלת השפה העברית נודעת חשיבות רבה ביותר ,ולכן אנו מחויבים
להמשיך ולחפש דרכים למימושה.
תרבות ויצירה ישראלית עכשווית :ניתן לזהות בבירור כי מפגש של יהודים בעולם עם
יצירה ישראלית איכותית תורם רבות לרצון ההשתייכות לעם היהודי ולביטויי הזדהות עם
ישראל .טיפוח יצירה ישראלית איכותית והפצתה בקהילות ברחבי העולם היהודי יחזקו
ויעצימו את הקשר עם ישראל.

פירוט התוכניות להפצת תרבות יהודית וישראלית ושפה עברית
בתפוצות:
 .1בתי תרבות
המלצה :ממשלת ישראל תפעל ,בשיתוף עם קהילות נבחרות ועם ישראלים החיים בחו"ל,
להקמת עשרה בתי תרבות ישראלים-יהודיים במרכזים אורבניים בהם חיים יהודים
וישראלים רבים.
רקע :בדומה למודלים שמקיימות מדינות רבות ,כמפורט בפרק ב' ,מוצע להקים כ"פיילוט"
עשרה בתי תרבות ישראלים-יהודיים במקומות שונים בעולם .מטרת בתי התרבות תהיה
הפצת תרבות ישראלית ויהודית ,לשמש מקום מפגש והעשרה לשוחרי תרבות יהודית-
ישראלית ,ייזום אירועי תרבות ישראליים ,מרכז אינפורמציה על תוכניות בישראל ובעם
היהודי ,מרכז ללימוד עברית ,מרכז להפצת תכנים וחומרים ועוד .בתי התרבות יהיו
הנציגים באזוריהם לאיתור יוזמות מקומיות ושיתופי פעולה אפשריים המתייחסים לכל
המטרות של הפצת התרבות והשפה .בתי תרבות אלה יהוו מוקד משיכה ייחודי לישראלים
החיים בחו"ל ואינם מתערים בקהילה המקומית .בתי התרבות יתייחסו לצרכים המקומיים
של הקהילה .מוצע להקים כפיילוט בתוך שנתיים עשרה בתי תרבות ולבחון את פעולתם
בשלוש השנים שלאחר מכן .בתי התרבות יוקמו במקומות שונים בעולם בהם קיימת
קהילה יהודית שיש בה לפחות  50,000יהודים בצד אלפי ישראלים המתגוררים באותו אזור
גיאוגרפי .בית התרבות יוקם בשיתוף הקהילה המקומית ומנהיגות ישראלית מקומית.
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תקציב :מוצע כי ממשלת ישראל תשתתף במימון בית תרבות במחצית תקציבו השנתי
השוטף למשך חמש השנים הראשונות לפעילותו .הערכה היא כי סך ההוצאה לעשרה בתי
תרבות בשנה החמישית יהיה עשרה מיליון דולר לשנה )ראה נספח ח'  -תקציב(.

 .2מעגלי לימוד
המלצה :ממשלת ישראל תפעל ,בשיתוף עם ארגונים וקהילות ,לפתח ולקדם מעגלי לימוד
חדשים של תכנים יהודיים רלבנטיים ,במאה קהילות שונות ,שיקיפו  100,000לומדים
בשנה בגילאי  15– 35וזאת בתוך חמש שנים.
רקע :המלצה זו אין עניינה רק חיבור יהודים לזהותם באמצעות לימוד אוצרות הרוח
והתרבות של העם היהודי לדורותיו ויצירת מעגלי השתייכות ,אלא יש בה גם כדי ליצור
תשתית להעמדת הנרטיב של "עם הספר" כמוקד הזדהות ערכי ומחבר לצעירים יהודיים.
לימוד תורה הינו מרכיב מהותי ומרכזי במסורת היהודית .חכמים העמידו את האידיאל של
לימוד תורה כאידיאל מכונן לעם היהודי .האידיאל של תלמוד התורה אינו רק עניינם של
מלומדים המקדישים את חייהם לעיון ומחקר ,אלא הוא נחלתו ואף חובתו של כל יהודי
באשר הוא ובכל עת.
בבבל ,בתקופת האמוראים )החכמים שיצרו את התלמוד( נוסד המנהג של" ירחי כלה"
אשר כינס רבבות אנשים ,בעיקר חקלאים ,פעמיים בשנה ,בתקופות ניסן ואלול בהן עבודת
החקלאות מועטה ,ללימוד המוני משותף .לימוד זה חיבר את המון העם אל המקורות
ומשמעויותיהם ויצר חווית השתייכות .מסורת ומורשת אלה הם בין הגורמים העיקריים
שהעניקו לעם היהודי את מעמדו ודימויו כעם הספר.
גם בעת הזאת ניתן לזהות יוזמות מגוונות של מפעלי לימוד המקיפים עשרות אלפי יהודים
בעולם ,כדוגמת מפעל "הדף היומי" בו משתתפים מדי יום יהודים מקצוות תבל בלימוד
דף יומי מהתלמוד הבבלי על פי סדר אחיד ,בקבוצות או כיחידים ,המסיימים ביחד את
התלמוד אחת לשבע שנים.
מזה כעשרים שנה פועל פרויקט "לימוד" שהחל בבריטניה והתרחב למקומות רבים בעולם.
כנסי "לימוד" מפגישים את כל מי שחפץ בכך עם יהדות מסורתית ומתחדשת ,כל אחד
לפי טעמו ועניינו .הפרויקט מבוסס על פעילות מתנדבים ,החל מארגון הכנסים ,קביעת
התכנים ,הופעת המרצים ועוד .בשנת  2008נערכו כנסי "לימוד" ב 37-קהילות ברחבי
העולם וההערכה היא כי השתתפו בהם קרוב ל 30,000-איש.
בישראל עצמה פרחו בשנים האחרונות בתי מדרש פלורליסטיים ומושגים כמו "ארון
הספרים היהודי" נטמעו בחוויה התרבותית הישראלית .תיקון ליל שבועות ,שבעבר היה
נחלתו של ציבור דתי בלבד ,הפך להיות אירוע תרבותי המקיף אוכלוסיות רבות ומגוונות.
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פיתוח מעגלי לימוד של תכנים יהודיים רלבנטיים ושל יצירה יהודית-ישראלית מתחדשת
המתקיימים בהקשר פלורליסטי ומזמין ,יש בו כדי להעשיר את הידע של יהודים רבים
באשר למורשתם ,ליצור עבורם תחושה של משמעות ורלבנטיות לחייהם ,לשתף אותם
ולה ְבנות עבורם מעגלי השתייכות ובכך לחזק את
בתהליך היצירה היהודית לדורותיה ַ
זהותם .ביסוס מעגלי הלימוד כחלק ממעגל החיים השנתי של היהודים ,לפי דוגמת "ירחי
כלה" ,יכול ליצור תחושת שייכות מעבר לקהילה המקומית אל שייכות לקהילת הלומדים
היהודיים באשר הם .אנו ממליצים לפתח מעגלי לומדים/בתי מדרש במקומות שונים בעולם
לה ְבנות אירועי לימוד כלל עולמיים
המכוונים לרעיון ,נושא ,תוכן וזמן משותפים .ניתן ַ
בתאריכים נבחרים מסביב לתמות משותפות וליצור חוויה של השתייכות לעם הספר
ולמסורת הלימוד .פעולת הפצת תרבות זו תיעשה במגוון תוכניות ושותפויות ,באמצעות
עידוד גופים הפועלים בתחום זה שהוכיחו את יכולתם לפיתוח ולהרחבת מעגלי למידה.
תקציב :מוצע כי ממשלת ישראל תקצה עשרה מיליון דולר לשנה לתמיכה בגופים
המתמחים בהקמת והרחבת מעגלי למידה המכוונים לאוכלוסיית היעד ,וזאת בתהליך
צומח של חמש שנים )ראה נספח ח'  -תקציב(.

 .3עידוד הנגשת אוצרות הרוח והתרבות היהודיים
המלצה :ממשלת ישראל תעודד מיזמים שמטרתם הנגשת אוצרות הרוח והתרבות
היהודיים והישראליים באופן התואם לאוכלוסיית היעד בעזרת מאגרי מידע ותוכניות
הנגישים לכל באמצעות רשת האינטרנט.
רקע :אוצרות הרוח והתרבות היהודיים ותולדות הציביליזציה היהודית הם התשתית
הזורמת בעורקיה של חוויית הזהות היהודית .התרבות הישראלית המודרנית ויצירה
יהודית עכשווית הניזונות מאוצרות התרבות היהודית לדורותיה מהוות מודל לתרגום
ולמדרש חדש של אוצרות אלה .הפיכתם של אוצרות הרוח והתרבות ,הקלאסית
והעכשווית גם יחד ,לנגישים לכל בעל עניין הינה בעלת ערך רב .פעולת ההנגשה משמעה
הפיכת התכנים לידידותיים ,אטרקטיביים ורלבנטיים לעולמם של צעירים המשתייכים
לאוכלוסיית היעד .עידוד מיזמים שעניינם הנגשה והפצה של אוצרות אלה כדוגמת האתר
 www.myjewishlearning.comיכול להיות בעל תרומה רבה למטרת עבודתנו.
תקציב :מוצע להקצות חמישה מיליון דולר בשנה למשך חמש שנים לשם ביצוע המלצה זו
)ראה נספח ח'  -תקציב(.
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 .4למידה מרחוק
המלצה :ממשלת ישראל תפעל ,בשיתוף מוסדות אקדמיים מתאימים ,לפיתוח מערכי
למידה מרחוק בתחום לימודי היהדות ,לימודי הציביליזציה היהודית ולימודי התרבות
העברית .היעד הוא לפתח תוכניות לימוד לתואר בתחומים אלה בשפות שונות ולהגיע ל
 12,000לומדים בשנה ברחבי העולם בתוך חמש שנים.
רקע :למידה מרחוק מאפשרת ליהודים שאין במקום מגוריהם אפשרויות למידה על
היהדות ועל הציביליזציה היהודית להשתתף בתוכניות לימוד מונחות ברמה אקדמית
מקצועית .הניסיון המוצלח של האוניברסיטה הפתוחה בהפעלת תוכנית אקדמית ללימודי
יהדות בשפה הרוסית מצביע על כך שיש פוטנציאל וביקוש ללמידה מרחוק של לימודי
יהדות .מספר הלומדים ברוסיה באוניברסיטה הפתוחה בשנת  2008עמד על כ5,500-
סטודנטים .חלק משמעותי של משתתפי התוכנית הם צעירים ) 42%מהלומדים הם בגיל 29
ומטה וממוצע הגילאים של הלומדים הוא  .(36צעירים אלה רואים בלמידה זו מרכיב חיוני
בפיתוח וחיזוק זהותם היהודית .מוצע לבחון להטיל על האוניברסיטה הפתוחה ,או על גופים
דומים בעלי ניסיון בתחום הלמידה מרחוק כגון מרכז מלטון לחינוך יהודי ,לפתח תוכנית
לימודים ללימודי יהדות ,בשפות שונות .הניסיון עם הקהילה דוברת רוסית מצביע בבירור
כי יש להמשיך ולפתח את הלימודים מרחוק בשפה הרוסית .להערכתנו ,בשל חסרונן של
מסגרות מקומיות מתאימות בארצות אמריקה הלטינית יש לפתח תוכנית למידה מרחוק
גם בשפה הספרדית .מידת הביקוש ללימודים לתואר ביהדות ובתרבות עברית בשפות
אנגלית וצרפתית לתוכניות למידה מרחוק טעונה בדיקה ,בשל קיומן של מסגרות נגישות
ללימודים גבוהים ביהדות בחלק מהקהילות הדוברות שפות אלה .יחד עם זאת ,מעבר
לתוכניות לימוד ברמה אקדמית .מוצע לבחון להטיל על גופים כמו המרכז לטכנולוגיה
חינוכית או על גופים דומים בעלי ניסיון בתחום הלמידה מרחוק לפתח תוכניות לימודים
לבתי ספר ולהכשרת מורים .ניתן גם לפתח תכניות ללמידה מרחוק שלא לתואר אקדמי.
תקציב :ממשלת ישראל תשתתף במימון פיתוח וקיום מערכי למידה מרחוק בהיקף של
 3מיליון דולר לשנה במשך חמש שנים )ראה נספח ח'  -תקציב(.

 .5הפצת השפה העברית
המלצה :ממשלת ישראל תפעל להפצת הוראת העברית בשיתוף קהילות ,ארגונים
ומוסדות רלבנטיים .היעד הוא להגיע ל  20,000לומדי עברית בשנה )מעבר ללמידה בבתי
הספר( בתוך חמש שנים.
רקע :מיצוב העברית כשפת העם היהודי הוא אתגר שראוי לקובעו כיעד ולהשקיע
בהגשמתו .הפיכת השפה העברית לשפה המחברת בין יהודים בעולם והאפשרות להיחשף
למטענים התרבותיים שלה יכולות לתרום רבות לחיזוק הזהות וההשתייכות היהודית .עם
זאת ,אין להקל ראש בכך שידיעת השפה העברית אינה מהווה צורך אמיתי בחיים השוטפים
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של יהודים בתפוצות .גם העובדה שבארצות הברית ,מקומה של הקהילה היהודית הגדולה
בעולם ,לימוד שפות זרות אינו נמצא בראש סולם העדיפויות ,אינה מקילה על מאמץ
זה .למרות זאת ,אנו ממליצים על פעולות להפצת הוראת העברית ובהן :הוראת עברית
בבתי התרבות )ראה לעיל( ,איתור ותמיכה ביוזמות מקומיות המעוניינות להקים קבוצות
לימוד ,עידוד גופים בעלי עניין באמצעות תמריצים ,עידוד למידה במחנות הקיץ ,חשיפת
כל הבאים לישראל בתוכניות השונות לרמות משתנות של לימוד עברית בהתאם למשך
זמן השהייה ,קיום כיתות אולפן בתקופת הקיץ לבאים לארץ כולל באזורי נופש ועידוד
למידה מרחוק .בשל מורכבות המטרה והיעדר פלטפורמות נרחבות להובלת מהלך זה ,אנו
ממליצים גם על קיום חשיבה נוספת במטרה לגבש אסטרטגיות נוספות להפיכת העברית
לשפה המחברת בין יהודים.
תקציב :מוצע להקצות עשרה מיליון דולר לשנה לתמיכה ביוזמות להוראת עברית ,וזאת
בתהליך צומח של חמש שנים )ראה נספח ח'  -תקציב(.

 .6עידוד והפצת תרבות ישראלית עכשווית
המלצה :ממשלת ישראל תעודד את קיומם של  300אירועי תרבות ישראלים איכותיים
במאה קהילות ברחבי העולם ,וזאת בתוך חמש שנים.
רקע :יצירה תרבותית ישראלית איכותית מהווה גורם מחזק זהות ,מעצים קשר עם ישראל
ומקור לגאווה לצעירים יהודים ברחבי העולם .הניסיון מלמד כי סרטים ישראלים שזכו
להישגים בינלאומיים ,כמו גם ספרות איכותית ומוסיקה ברמה גבוהה ,היוו מוקד משיכה
והזדהות .סיוע ליצירה איכותית וקיום רצף מתמשך של אירועי תרבות בקהילות יש בו כדי
לתרום לחיזוק הקשר עם ישראל ועם העם היהודי .אירועי התרבות עשויים לכלול מופעי
מוסיקה ,קולנוע ,תיאטרון ,תערוכות ,אמנות פלסטית ,קריאת ספרות ושירה ,ועוד.
תקציב :מדינת ישראל תומכת בפעולות מעין אלה בסך של כ 8-מיליון דולר .מוצע להגדיל
את התמיכה להיקף של  14מיליון דולר לשנה בתהליך צומח של חמש שנים לעידוד קיומם
של אירועי תרבות ישראליים בקהילות ברחבי העולם )ראה נספח ח'  -תקציב(.
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המלצה מס'  :3החינוך היהודי
המלצה :ממשלת ישראל תסייע למערכות החינוך היהודי באמצעות מרכזי תמיכה בישראל
שיעסקו בהכשרת כוח אדם ,בפיתוח תכנים ובהנגשת ידע אודות יהדות ,תרבות יהודית,
ציונות ,היסטוריה של עם ישראל ותולדות מדינת ישראל.
יעדים:
 .1פיתוח מרכזי תמיכה מקצועיים בישראל לחינוך יהודי בתפוצות.
תחומי הפעילות של מרכזי התמיכה יהיו:
• הכשרה בישראל של כמאתיים מחנכים חדשים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי
בתוך חמש שנים.
• ביצוע בישראל של השתלמויות קצרות לאלפיים מחנכים ועובדי קהילה מדי שנה
בתוך חמש שנים.
• פיתוח שוטף של חומרי למידה בתחומי הוראת היהדות ,הוראת ישראל והוראת
עברית על פי צרכי הקהילות.
 .2פיתוח תוכניות לימודים מקיפות לתולדות הציביליזציה היהודית והפעלתן בישראל
ובחינוך היהודי בתפוצות בתוך חמש שנים.
 .3עידוד הקמת עשרה בתי ספר לתרבות יהודית בעולם במשך חמש שנים.
תקציב :אנו מציעים כי השתתפות מדינת ישראל בחיזוק החינוך היהודי בתפוצות יעמוד
על  23.6מיליון דולר לשנה ,בתוך חמש שנים )ראה נספח ח'  -תקציב(.

רקע ורציונאל :קהילות יהודיות והורים יהודיים ברחבי העולם משקיעים הון עתק בקיומם
של מוסדות חינוך יהודיים .למערכות החינוך השונות יש תפקיד קריטי בחיזוק הזהות
ובהעמקת תחושת ההשתייכות .חינוך יהודי עדכני ,המתאפיין במצוינות ,באותנטיות
וברלוונטיות ,יהווה גורם מכריע בהעצמת הזהות היהודית של צעירים .ואולם ,שיעור
גבוה מבין ההורים אינו שולח את ילדיו לבתי הספר היומיים ,אם בשל העלות הגבוהה
המוטלת עליהם ,אם בשל היות חלק הארי של בתי הספר בעלי אוריינטציה דתית שאינה
מתאימה לכלל האוכלוסייה ,ואם בשל הרצון להשתייך לחברה הכללית .הגדלת שיעור
הילדים הלומדים בבתי הספר היהודיים היומיים מכלל האוכלוסייה הינה אתגר משמעותי
לכל קהילה וקהילה .בבואנו לבחון את מעורבות מדינת ישראל בתחום החינוך היהודי,
נראה כי בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בקיומם של בתי ספר יומיים פרטיים ,אין מדינת
ישראל יכולה לסייע כספית לבתי ספר אלה באופן שישפיע על האתגר המרכזי  -הגדלת
שיעור הילדים הלומדים בהם .לעומת זאת ,מהתבוננות במערכת בתי הספר היומיים כמו
גם בבתי הספר המשלימים ,עולה כי ניתן להגדיר את תחומי הסיוע בהם למדינת ישראל
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יש ערך מוסף שביכולתה לתרום לבתי הספר .התחום הראשון הוא מתן תמיכה מקצועית
למערכות החינוך היהודי .למדינת ישראל יש היכולות לסייע בפיתוח תוכנית לימודים
בתחומי היהדות ,המעניקה מפגש משמעותי לתלמיד עם אוצרות הרוח והתרבות ותולדות
הציביליזציה היהודית ,פיתוח תוכנית לימודים העוסקת בלימודי ישראל ,וסיוע בהכשרת
המורים העוסקים בתחומים אלה.
התחום השני הוא סיוע בהקמת בתי ספר לתרבות יהודית .כוונתנו לבתי ספר שישרתו
אוכלוסיה יהודית רחבה שאינה מוצאת את מקומה בבתי הספר הדתיים .בתי ספר של
תרבות עברית קיימים בדרום אמריקה ובמקומות אחרים בעולם .הרעיון להקים בתי ספר
כאלה בארצות הברית –  - charter schoolsבתי ספר בעלי מאפיינים של שפה ותרבות אך
במעמד ציבורי ,נמצא על סדר היום .הקמת בתי ספר כאלה בקהילות מתאימות יש בה
כדי לתת מענה הן לעלות הגבוהה של החינוך והן לאופי החינוך שחלק מהיהודים מבקשים
לילדיהם .ישראל יכולה לתמוך ולסייע בהובלת מהלך זה.

פירוט תוכניות למעורבות בחינוך היהודי:
 .1פיתוח מרכזי תמיכה בישראל לחינוך יהודי בתפוצות
ממשלת ישראל תסייע לפיתוח מרכזי תמיכה לחינוך יהודי במוסדות אקדמיים ובמכללות
להכשרת מורים בישראל .מרכזים אלה יהוו כתובת מקצועית בתחומים של פיתוח תוכניות
לימוד ,חומרי למידה והכשרת מורים .תחומי הפעולה של מרכזים אלה ויעדיהם לחמש
השנים הקרובות יהיו:
• הכשרת מאתיים צעירים יהודיים מהקהילות מדי שנה כמחנכים בחינוך הפורמאלי
והבלתי פורמאלי וכמורים ליהדות ,עברית וישראל בתוכנית שנתית.
• ביצוע השתלמויות קצרות בישראל לאלפיים מחנכים ועובדי קהילות מהתפוצות ,מדי
שנה ,בתחומי הוראת יהדות ,הוראת ישראל והוראת עברית ,בשילוב עם השתלמויות
באמצעות למידה מרחוק.
• פיתוח שוטף של חומרי למידה בתחומי הוראת היהדות ,הוראת ישראל והוראת עברית
על פי צרכי הקהילות.
רקע :הכשרה ,השתלמות ופיתוח חומרי למידה הם הדרכים האופרטיביות המשמעותיות
להשפעה על החינוך היהודי ולחיזוקו .בישראל קיימת תשתית הידע המפותחת ביותר
בעולם היהודי בנושאי חינוך יהודי ,הוראת יהדות ,הוראת השפה העברית ולימודי ישראל.
בישראל קיים גם מגוון עצום של חומרי למידה בתחומי יהדות ,ישראל ועברית ,וגופים
שונים התמחו בפיתוח חומרים אלה .למגוון של מוסדות אקדמיים ומרכזים להכשרת
מורים יש היכרות רבת שנים עם צרכי החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בתפוצות .מספר
מוסדות ישראלים עסקו בעבר בהכשרות ובהשתלמויות למורים מהתפוצות ,אולם רוב
התוכניות נסגרו ובאחרות ,מספר המשתתפים הוא זעום .מבדיקה שערכנו עולה ,כי הסיבה
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העיקרית לסגירתן של התוכניות היא קושי גדול באיתור מועמדים להוראה מקרב הצעירים
היהודיים .מספר המורים העוסקים בחינוך יהודי בתפוצות נאמד באלפים רבים .למרות
הביקוש הרב ברוב בתי הספר יש מחסור גדול במועמדים מתאימים להוראה ולחינוך
מקרב הצעירים .נדרשת פעולה משותפת של מדינת ישראל  ,קהילות ,בתי ספר ומוסדות
השכלה גבוהה רלבנטיים בחו"ל ובארץ לאיתור ,לגיוס ולהכשרה של צעירים לעבודה
בשדה החינוך.
אנו מציעים להגדיר כיעד הכשרת מאתיים מחנכים חדשים לשנה ,לחינוך הפורמאלי
והבלתי פורמאלי ,בשיתוף עם הקהילות ומוסדות החינוך היהודי .התוכניות תשלבנה
הכשרה בחו"ל על ידי מוסדות רלבנטיים ושנת הכשרה בישראל כחלק מהתוכנית .מרכזי
התמיכה יבצעו עבור המוסדות השולחים את התוכנית בארץ .הצעירים המשתתפים
בתוכנית ההכשרה יהיו מחויבים לעבודה חינוכית בקהילות.
אנו מציעים לקיים בארץ השתלמויות קצרות לתקופה של כשלושה שבועות למחנכים
ועובדי קהילה בתפקיד .השתלמויות אלה תהיינה חלק מתהליך השתלמות כולל המקיף
תוכניות הכנה לפני השהות בארץ ופעילות המשך לאחריה באמצעות למידה מרחוק.
תוכנית כזו נמצאת עתה בשלבי פיתוח )נתיבי מסע(.
מרכזי התמיכה המוצעים יהוו כתובת עבור הקהילות ומוסדות החינוך להכשרת
מורים ,השתלמויות ופיתוח חומרי למידה .מרכזי התמיכה יופעלו על ידי מומחי חינוך
מהארץ ומהתפוצות.
אנו מציעים כי מרכזי התמיכה יעמדו לשירותם של מוסדות החינוך היומיים והמשלימים
ויפ ְתחו לפי דרישה חומרי למידה המותאמים לצרכי
ומערכות החינוך הלא פורמליותַ ,
המוסדות השונים.
תמיכה של ממשלת ישראל בקיום מרכזים לחינוך יהודי תתרום משמעותית לחיזוקו של
חינוך זה.
תקציב :עלות תוכנית הכשרה בת שנה של מורה מחו"ל בארץ היא כ 20-אלף דולר .עלות
הכשרת מאתיים מחנכים מסתכמת ב 4-מיליון דולר לשנה .מוצע כי ממשלת ישראל
תשתתף במימון מחצית הסכום ,דהיינו  2מיליון דולר בשנה .מימון יתר העלות יתחלק בין
הקהילות לבין המשתתפים.
עלות תוכנית השתלמות למורים כולל טיסה ,שהייה ,ופעילות הכנה והמשך ,מוערכת
בכ 7,000-דולר בממוצע למשתתף .מוצע כי ממשלת ישראל תשתתף במימון מחצית
סכום זה .יתר המימון יושת על המוסדות ועל המשתתפים .סך היקף ההשתתפות של
ממשלת ישראל עבור השתלמות  2,000מורים בשנה הוא  7מיליון דולר.
עוד מוצע כי ממשלת ישראל תקצה עשרה מיליון דולר לשנה כתמיכה לפיתוח חומרי
למידה לחינוך היהודי בתפוצות ולקידום תוכניות חינוכיות )תוספת שבעה מיליון דולר
מעבר להקצאה הנוכחית בסך  3מיליון דולר(.
סך ההשתתפות של ממשלת ישראל בשנה החמישית יעמוד על  19מיליון דולר )ראה
נספח ח'  -תקציב(.
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 .2פיתוח תוכניות לימודים לתולדות הציביליזציה היהודית
ממשלת ישראל תפעל ,בשיתוף קהילות קרנות וגופים מקצועיים ,לפיתוח תוכניות
לימודים מקיפות על תולדות הציביליזציה היהודית ועל יהדות זמננו .תוכניות אלה תהיינה
מותאמות להוראה בעולם היהודי ובישראל ותשולבנה במערכות החינוך היהודיות בישראל
ובתפוצות בתוך חמש שנים.
רקע :בחלק הארי של מוסדות החינוך היהודיים ,היומיים והמשלימים ,לימודי היהדות
עוסקים בריטואלים ובתכנים שאין בהם פשר ורלבנטיות לעולמם של הילדים .ההיסטוריה
של העם היהודי ,היצירה העשירה שלו במשך הדורות ,הישגיו ואוצרות התרבות שלו
נעדרים מתוכניות הלימודים .רוב תוכניות הלימודים הקיימות אין בהן כדי ליצור מוטיבציה
של השתייכות לעם היהודי .גם תוכניות הלימודים על ישראל זקוקות ,ברוב המקומות,
להגדרה מחודשת של תכנים ומטרות.
בישראל לעומת זאת ,אין בתוכניות הלימודים דבר על עולמן של הקהילות בתפוצות,
מעמדן ,הישגיהן ,האתגרים העומדים בפניהן ועוד .התלמיד הישראלי אינו מכיר את העולם
היהודי של זמננו וחסר תשתית ידע וחוויה של קשר וזיקה ליהודים באשר הם.
אנו מציעים ליזום תוכניות לימודים מקיפות על הציביליזציה היהודית ולשלב אותן
במערכות החינוך היהודיות בארץ ובתפוצות ,כך שבוגריהן של מערכות אלה יכירו גוף תוכן
משותף רחב ורב-גוני על ההיסטוריה היהודית ועל יהדות זמננו .מעבר לידע ,התוכניות
ישלבו מודולות המעודדות תחושת שייכות משותפת והזדהות עמוקה בין יהודי התפוצות
ויהודי ישראל.
מטרות התוכניות
התוכניות תשאפנה להגשים מספר מטרות:
• היכרות עם הרבגוניות של הקיום היהודי בדורות האחרונים.
• טיפוח תחושות אכפתיות וסולידאריות כלפי העם היהודי בעולם כולו.
• טיפוח הקשר ,המודעות והמחויבות של הדור הצעיר לעם היהודי.
• יצירת תפיסת "עם יהודי" כחלק מהמחויבות לזהות יהודית.
• העמקת הזהות היהודית.
אף שגוף התוכן משותף לכל המערכות ,הוראתו היעילה במסגרות הקיימות בארץ
ובתפוצות דורשת התאמה למציאות המקומית השונה של כל קהילה.
• בישראל ,מעבר ללימוד תרבות ישראל ,יושם דגש על לימוד יהדות זמננו ועולמן של
הקהילות היהודיות ,על תנאי חייהן ,על הישגיהן ואתגריהן ,על אתגר ההמשכיות
והמאמץ המושקע בשמירת הזהות .יושם דגש גם על יצירת תחושת שייכות וזיקה בין
ישראלים לבין יהודים ברחבי העולם .גוף התוכן ישולב במסגרת הפורמלית הקיימת
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בשלבי החינוך השונים ,ועיקרו ישולב כתוכנית חובה בתוכנית הלימודים בחטיבה
העליונה .שילוב התוכנית כתוכנית חובה בבחינות הבגרות יוכיח את מחויבות הממשלה
לחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות ויבטיח את הוראתו.
• בתפוצות יושם דגש על תולדות העם והתרבות היהודית וכן על לימודי ישראל ,בצד
יצירת חוויה של קשר וטיפוח זיקה עמוקה לישראל ולישראלים.
בישראל ובעולם היהודי קיימות מספר יוזמות בתחום זה וגופי מקצוע שונים מעורבים
בהתחלת חשיבה על בניית תוכניות לימודים מקיפות מעין אלה .מוצע להטיל על צוות
מומחים מישראל ומהתפוצות לבנות את תוכניות הלימודים המוצעות בהתאמה לארבעה
קהלי יעד :בתי הספר היהודים היומיים ,בתי הספר היהודים המשלימים ,מחנות הקיץ,
שתיל ֵמד בארץ בתוכניות
ָ
ובתי ספר ישראלים .ניתן לפתח גם תוכנית ללימודי ישראל,
להבאת צעירים מחו"ל )ראה המלצה מס'  .(1ההכשרה וההשתלמות של המורים המקומיים
למקצועות אלו יתבצעו בעיקר בישראל ,באמצעות מרכזי התמיכה.
תקציב :אנו מציעים כי ממשלת ישראל תשתתף במימון פיתוח תוכניות לימודים אלה בסך
שלושה מיליון דולר וזאת בפריסה של חמש השנים )ראה נספח ח'  -תקציב(.

 .3עידוד הקמת בתי ספר לתרבות יהודית
ממשלת ישראל תעודד הקמת בתי ספר לתרבות יהודית בעשר קהילות נבחרות באמצעות
תמיכה בפיתוח תוכניות הלימוד בתחומי התרבות היהודית ,השפה העברית ולימודי ישראל,
וכן באמצעות הכשרת המורים של בתי ספר אלה.
רקע :בקהילות שונות ,אפשרויות הבחירה בין מוסדות החינוך העומדות בפני יהודים
מצומצמות למדי .חלק משמעותי של מוסדות החינוך היהודי הוא בעל אופי דתי,
ואוכלוסייה שאינה דתית עומדת בפני הדילמה  -האם לעמוד על חינוך יהודי לילדים ,או
לשלוח אותם למוסדות החינוך הציבורי ,הכללי והפרטי ,ובמקומות מסוימים אף לחינוך
פרטי נוצרי .לכך מצטרפת שאלת העלות של החינוך היהודי .מבדיקות ראשוניות שערכנו
תילמד העברית כשפה שנייה ויתקיימו בו
עולה כי יש ביקוש לבית ספר לתרבות יהודית בו ָ
לימודי יהדות כתרבות .במקביל לצורך זה וכתוצאה ממנו ,נמצא בארצות הברית ,בראשית
דרכו ,אימוץ המודל של ה Charter Schools-לתרבות עברית ,המאפשר חינוך של יהדות
כתרבות .אנו קשובים לקולות הוויכוח בקהילות שונות באשר להשפעת מהלך זה .עם
זאת ,לדעתנו יש למוסדות אלה הפוטנציאל להרחבת מספר התלמידים היהודים שיזכו
לידע ולחוויה יהודיים .מוסדות אלה יכולים להיות מוקד חיבור של ישראלים החיים מחוץ
לישראל ורוצים להעניק לילדיהם חינוך יהודי ,אך אינם רואים את מקומם במוסדות החינוך
היהודיים המסורתיים.
עידוד המדינה בהקמת בתי ספר לתרבות יהודית יהיה באמצעות מעורבות גבוהה של
מרכזי התמיכה בפיתוח התכנים ,חומרי למידה ובהכשרת המורים.
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תקציב :מוצע כי ממשלת ישראל תתמוך בארבעה מיליון דולר לשנה בפיתוח בתי הספר
במודל זה ,וזאת בתהליך צומח של חמש שנים )ראה נספח ח'  -תקציב(.

המלצה מס'  :4עידוד פרויקטים לתיקון עולם
המלצה :ממשלת ישראל תפעל ,בשיתוף עם ארגונים יהודיים ,לעידוד ולהקמת מפעלי
תיקון עולם ,בהם צעירים וצעירות מישראל ומהקהילות ברחבי העולם יפעלו יחדיו למען
צדק חברתי ותרומה לחברה האנושית.
היעד :הגדלת מספר הצעירים היהודיים המשתתפים בתוכניות לתיקון עולם ל10,000-
משתתפים בשנה החמישית.
תקציב :מוצע כי ממשלת ישראל תשתתף במימון תוכניות לתיקון עולם בסך של
 1,000דולר למשתתף .סך התקציב הנדרש בשנה החמישית הינו  10מיליון דולר )ראה
נספח ח'  -תקציב(.

רקע ורציונאל :פעילות למען צדק חברתי ,שבשנים האחרונות נודעת יותר תחת המונח
המסורתי "תיקון עולם" ,היא ערך יהודי מרכזי .חזון הנביאים לחיים של שלום ,אחווה ,צדק
בין אנשים ובין עמים והטמעת ערכים אלה לחיי היום יום דרך עשייה חינוכית ערכית וסדרי
משפט ,הינם חלק בלתי נפרד מההוויה היהודית לדורותיה .בשנים האחרונות אנו עדים
לגל של מאמצים לתרגם את המסורת הזו למושגים ופעילויות רלבנטיות לימינו .ראוי לברך
על אימוץ הרעיון של תיקון עולם והיותו על סדר היום של צעירים בעולם המערבי .צעירים
רבים מחפשים דרך לתרום לחברה האנושית ולממש את אמונתם בפעילות ממשית
לתיקון עוולות.
בקרב אוכלוסיית היעד של עבודה זו ישנם צעירים רבים הנרתעים ,בשל סיבות שונות,
מהזדהות עם ישראל ומהתגייסות למען מטרות פנים-יהודיות .הזדהות זאת נתפסת
בעיניהם כמתנגשת עם אמונתם בערכים אוניברסליים והיותם שייכים לעולם אוניברסלי.
עם זאת ,הרעיון של תיקון עולם כמרכיב מהותי בהוויה היהודית מצטייר כגורם משיכה
וכמוקד של משמעות ,המסוגל ליצור אצל צעירים אלה רצון להשתייך אל העם היהודי.
המטרה של המלצה זו היא לחבר אותם צעירים יהודים לזהות היהודית ולערכים יהודיים
דרך פעילות למען צדק חברתי ודרך תרומה לחברה העולמית.
חשוב לציין כי יוזמה לעידוד פעילות לתיקון עולם המובלת על ידי מדינת ישראל והעם
למ ֵצּב מחדש את מדינת ישראל ואת העם היהודי כגורם מוביל בתרומה
היהודי ,יש בה כדי ַ
לאנושות כולה ,ברוח חזון הנביאים ובאופן דומה לפעילותה של ישראל באפריקה בשנות
ה '50-וה.'60-
גורמים יהודיים שונים עוסקים בפעילות לתיקון עולם .להערכתנו מספר הצעירים
המשתתפים בשנת  2009בתוכניות אלה עומד על כ .3,000-אנו ממליצים כי מדינת ישראל
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תשתף פעולה עם ארגונים אלה ,תשתתף במימון פרויקטים קיימים ותיזום פרויקטים
ייחודיים ,בהם יגויסו צעירים יהודים מהעולם ומישראל להתנדבות ולתרומה משותפים
באזורי מצוקה שונים בעולם ,וגם בישראל.
פרויקטים אלה של תיקון עולם יפגישו יחדיו צעירים יהודיים מקהילות שונות ומישראל
לעשייה של תרומה משותפת .מוצע כי הכנת המדריכים תעשה בישראל במרכז שיתמחה
בתחום ,וכי היא תכלול מעבר להכשרה המקצועית בתחום ההתנדבות גם הכנה ערכית,
הכוללת לימוד מקורות היהדות בנושאים של מוסר וצדק ובנושאים אחרים הרלבנטיים
לחייהם של המתנדבים.
יש לבחון את אפשרות שילובם של צעירים ישראלים המטיילים לאחר הצבא בפרויקט
כפרק ערכי במסלולם ,דבר היכול להוזיל את עלויות הפרויקט.
להערכתנו ,השילוב של חבורה יהודית המתכנסת למשימה משותפת תחת ערך יהודי יש בו
כדי לחזק את הזהות היהודית ולהעצים את רצון ההשתייכות של צעירים אלה .העם היהודי
ומדינת ישראל ,כשחקנים משמעותיים בתרומה לאנושות ,ייתפסו בתודעת צעירים אלה
כישויות אטרקטיביות המעוררות רצון וערך בהשתייכות אליהן ובהזדהות עימן.

המלצה מס'  :5קרן עתיד העם היהודי
המלצה :ממשלת ישראל ,בשיתוף עם ארגונים ,קהילות ופילנתרופים ,תקים קרן שמטרתה
עידוד יוזמות לחיזוק זהות יהודית ,העמקת תחושת ההשתייכות של יהודים לעם היהודי
והעצמת הקשר עם ישראל.
היעד :הצמחת  10-5תוכניות בעלות פוטנציאל מוכח לחיזוק הזהות היהודית ותחושת
ההשתייכות ולהעצמת הקשר עם ישראל ,בהתייחס לאוכלוסיית היעד בהיקפים רחבים,
בתוך עשר שנים.
תקציב :מוצע כי ההיקף הכולל של קרן עתיד העם היהודי יעמוד על  50מיליון דולר בעוד
חמש שנים .מוצע כי ממשלת ישראל תקצה מחצית הסכום  25 -מיליון דולר .יתרת הסכום
תגויס מהעם היהודי בתפוצות :ארגונים ,קהילות ופילנתרופים.
בשנת הפעילות הראשונה יעמוד תקציב הקרן על  10מיליון דולר ) 5מיליון מממשלת
ישראל ו 5-מיליון מהעם היהודי( .תקציב זה יצמח מדי שנה בעשרה מיליון דולר נוספים,
עד לסכום המיועד של  50מיליון דולר בשנה החמישית )ראה נספח ח'  -תקציב(.

רקע :מטרת הקרן היא להעניק לכל יהודי ויהודיה ,מחוברים ובלתי-מחוברים ,את האפשרות
ליזום תוכנית שתהיה רלבנטית למטרות הקרן ולהעשיר את החשיבה "מחוץ לקופסא"
ואת המעשה החדשני ,בהתייחס לעתיד העם היהודי ולהתמודדותו עם אתגר ההמשכיות.
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הקרן תשאף ליצור את "הרעיון הבא" – יוזמה חדשה ומקיפה ,שתהיה בעלת השפעה
משמעותית על ציבור נרחב של יהודים באוכלוסיית היעד של עבודה זו .זאת ,בדומה לרעיון
של "תגלית" ,העומדת לציין בקרוב עשור להקמתה.
הקרן תיצור תשתית רחבה שתתמוך ביוזמות המקדמות את חיזוק הקשר בין ישראל לבין
תפוצות ואת העצמת הזהות היהודית .

פעילות הקרן תתייחס לקטגוריות התמיכה הבאות:
 .1חממה גלובלית ליזמים צעירים ) (grassroots projects/ Hachamamaהקרן
תעודד יוזמות יצירתיות של צעירים )בני פחות מ (35-עצמאים בעלי חיבור חלש
לקהילת הגרעין ) .(moderately affiliatedהקרן תסייע באמצעות מימון ,תמיכה
ביוזמים ,הכשרה בניהול ,עזרה בגיוס כספים ושותפים ,ויצירת קשרים גלובליים.
 .2יוזמות חדשות בארגונים קיימים ) (entrepreneurship ventureהקרן תעודד יוזמות
חדשות ,הרחבת יוזמות מצליחות ושיתופי פעולה בין ארגונים בתפוצות לבין ארגונים
ישראלים על פי הקריטריונים המפורטים בהמשך.
 .3פיתוח מודלים וביסוס פרויקטים ) .(model buildingהקרן תעודד פרויקטים בעלי
פוטנציאל גבוה במיוחד כדי לאפשר להם להתבסס כמודלים בני-קיימא להעתקה
ולהתאמה.
 .4הפצת יוזמות מקומיות מצליחות במרחב הגלובלי (project-mega) .הקרן תתמוך
בפרויקטים שהוכיחו את עצמם כמודל בר-קיימא ותסייע להפצתם ברחבי העולם
היהודי.

קריטריונים עקרוניים לתמיכה:
 .1היוזמה חייבת להיות מכוונת למטרות הקרן :חיזוק זהות יהודית והעצמת קשר
בין יהודים לבין ישראל.
 .2היוזמה מכוונת לצעירים עד גיל  ,35אשר חיבורם לקהילה היהודית רופף.
 .3היוזמה בעלת פוטנציאל העתקה והתאמה לצרכים של קבוצות צעירים בקהילות
אחרות.
 .4היזמים הצליחו לגייס שותפויות מימון נוספות.
 .5מימון הקרן יוגבל לחמש שנים; מעבר לטווח זה ,הפרויקטים יעמדו ברשות עצמם
או יוגשו למימון באמצעות מסגרות אחרות.
מבנה ארגוני :נציגי כלל הגורמים הממנים את פעילות הקרן בצירוף פעילים צעירים
)לפחות  35%בגילאים שמ 35-שנים ומטה( ישמשו כוועדת היגוי לקרן .הקרן תנוהל על ידי
אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה .הקרן תהיה עצמאית ,נגישה ושקופה.
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המלצה מס'  :6חיזוק זהות יהודית בישראל
המלצה :ממשלת ישראל תפעל לחיזוק הזהות היהודית בישראל בקרב הצעירים
באמצעות:
 .1פיתוח תוכניות לימוד בתחומי יהדות ותרבות והטמעתן במסגרת תוכנית הלימודים
המחייבת בחטיבה העליונה.
 .2עידוד פעולתם והרחבתם של בתי המדרש הפלורליסטיים.
היעדים:
 .1הפעלת תוכנית לימודים חדשה בתחום של תרבות ישראל בכל החטיבות העליונות
במערכת החינוך בתוך חמש שנים.
 .2הגדלת מספר המשתתפים הצעירים בפעילות בתי המדרש הפלורליסטיים.
תקציב :מוצע כי ממשלת ישראל תקצה  16מיליון דולר לשנה לקידום חיזוק הזהות
היהודית של צעירים יהודיים בישראל באמצעות תוכנית לימודים פורמאלית ובאמצעות
פיתוח פעילות בתי המדרש )ראה נספח ח'  -תקציב(.
רקע ורציונאל :האתגר של חיזוק הזהות היהודית בקרב צעירים בישראל ראוי לדיון מקיף.
הבעיות בתחום זה שונות מאשר בקרב היהודים בתפוצות ,באשר סכנת ההתבוללות
הפיסית אינה מאיימת על החברה הישראלית בשל הרוב היהודי הנוכחי במדינת ישראל .עם
זאת ,סכנת ההתבוללות התרבותית והניתוק מהמורשת התרבותית היהודית ,אוצרותיה
וערכיה המוסריים קיימת גם קיימת .חשיבה מקיפה נדרשת בתחום זה ומחייבת עבודה
נפרדת .לא היינו נדרשים לעסוק בסוגיה זו במסגרת עבודתנו זו ,אלא שאין דרך לדון
בשאלת מעורבותה של ישראל בחיזוק הזהות היהודית בתפוצות ובהעצמת הקשר עם
ישראל ללא ההבנה כי תחושת שייכות ,דיאלוג קרוב ומקיף ,יצירה משותפת ,ערבות
ואחריות הדדית בין ישראל לתפוצות יכולים לחול רק על בסיס של חווית זהות יהודית
ותודעת השתייכות הקיימת אצל שני הצדדים כאחד .הקשרים ההדדיים בין יהודים
לבין ישראל חייבים להיבנות על שפה יהודית משותפת ,בסיס ידע וזיכרונות היסטוריים
משותפים .בשל כך ,ברור שלמאמצים לקידום זהות יהודית וקשר עם ישראל בתפוצות
חייב להתלוות מאמץ לקידום הידע ותחושת השייכות לעם היהודי של צעירים ישראלים,
כמו גם העמקת ההיכרות של ישראלים עם יהדות העולם.
האחריות לחיזוק הזהות היהודית צריכה להתממש בראש ובראשונה בתוך מערכת החינוך.
בשנות ה ,'90-בעקבות ועדת שנהר ,נעשו ניסיונות בתחום זה .אין נתונים המצביעים על
התקדמות של ממש מאז החלו ניסיונות אלה .עם זאת ,ניתן לזהות בתחום תרבות ישראל
יוזמות מצליחות המחלחלות למערכת החינוך כגון" :תוכנית בארי" ביוזמת מכון הרטמן,
ויוזמות אחרות .ראוי לציין כי חלק הארי של יוזמות אלה ממומן על ידי יהודיים מהתפוצות,
החרדים לזהותם היהודים של צעירי ישראל )!( .
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אנו מציעים כי משרד החינוך יאתר תוכניות אלה ,יקדם וירחיב את היקפן ויבחן את אופן
יישומן ,במטרה להגדיר תוכניות אלה של תרבות ישראל כתוכניות חובה לחטיבה העליונה.
במקביל לחינוך הפורמאלי התפתחה בישראל התופעה המרשימה והייחודית של בתי
מדרש פלורליסטיים .תופעה זו ,המקיפה כיום כ 30-בתי מדרש מגווניםַ ,מ ְפגישה
ישראלים רבים בעלי זהויות רבות ומגוונות עם המורשת התרבותית שלהם באופן רלבנטי
ופתוח ,ומזמינה אותם ליטול חלק ביצירה יהודית חדשה בהשראת ארון הספרים היהודי
ההיסטורי .אנו רואים ביצירה ייחודית זו פוטנציאל ממשי להפצת תרבות יהודית ולחיבור
צעירים למורשתם .שיתופי פעולה בין בתי מדרש אלה ובין מעגלי לימוד בתפוצות נראים
כתשתית יוצאת מן הכלל לחיזוק קשר של יצירה ,תוכן ומהות בין ישראלים לבין יהודים
ברחבי העולם.
אנו מציעים כי מדינת ישראל תתמוך בהרחבה ובביסוס בתי המדרש הפלורליסטיים
ובפיתוח קשרים בינם לבין קהילות מעבר לים.
תקציב :מוצע כי ממשלת ישראל תממן פיתוח תוכניות לימוד בתחום תרבות ישראל
לחטיבה העליונה ושעות לימוד לתוכנית לימודים זו ,בהיקף של  12מיליון דולר לשנה.
מוצע כי ממשלת ישראל תתמוך בהרחבת פעילות בתי המדרש בהיקף של  4מיליון דולר
לשנה )ראה נספח ח'  -תקציב(.

המלצות נוספות:
במהלך עבודתנו זיהינו סוגיות נוספות שראוי להתייחס אליהן .לא כללנו אותן כהמלצות
ליישום ,אם בשל הצורך בבדיקות עמוקות יותר בתחומים הרלבנטיים ,אם בשל היותן
מתייחסות לאוכלוסיות ספציפיות ,ואם בשל היותן משיקות לסוגיות מורכבות אחרות
והשלכותיהן מעבר לתחומה של עבודה זו .להלן סוגיות שראינו לנכון לציין בעבודה
ולהמליץ על חשיבה עתידית נוספת בתחומים אלה.

 .1יהדות ברית המועצות לשעבר:
יהדות ברית המועצות לשעבר ,הן זו שנשארה במקומה והן זו שהיגרה למקומות שונים
בעולם ,הינה אוכלוסייה שאתגר ההמשכיות בהתייחס אליה גדול במיוחד ,זאת בשל
ניתוקה במשך עשרות שנים מהעולם היהודי ומיהדות .יש חשש של ממש להתרחקות
מהירה של אוכלוסייה זו מהעם היהודי ,אם לא תינקטנה פעולות אינטנסיביות לחיזוק
זהותה היהודית.
למרות ההשקעות העצומות של ארגונים ,קהילות מרחבי העולם ,הסוכנות היהודית
ומדינת ישראל באמצעות נתיב מאז סוף שנות ה '80-ביהודים דוברי הרוסית ,יש להודות
כי ברוב המקומות בהם חיים יהודים דוברי רוסית לא התמסדו קהילות מקומיות חזקות
ולא צמחה הנהגה מקומית בולטת.
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התחושה הכללית של רוב העוסקים במלאכה בעשורים האחרונים בקרב יהודים דוברי
רוסית היא כי מעגל המשתתפים בכלל הפעולות מצומצם ,ונאמד באלפים בודדים.
הניתוק ההיסטורי מחד ,והיעדרה של הנהגה חזקה מאידך ,מחייבים התייחסות מיוחדת
לקהילה זו ,שתתבטא במתן עדיפות ביישום ההמלצות שבדוח זה לאוכלוסיה זו.
ארגונים יהודיים רבים פועלים ברחבי בריה"מ לשעבר ,בדרך כלל ללא תיאום וללא שיתופי
פעולה .ממשלת ישראל עצמה מיוצגת על ידי גופים שונים ,הפועלים בדרך כלל ללא
תיאום ושיתוף פעולה ולעיתים אף תוך תחרות .מצב זה אינו מקדם ,בלשון המעטה ,את
ההתייחסות המיוחדת לה זקוקה אוכלוסיה זו.
אנו ממליצים:
.1
.2

.3

.4

להגדיר את הקהילות הדוברות רוסית ,במקומות השונים בהם הן קיימות ,כאוכלוסיות
יעד מועדפות במימוש המדיניות המוצעת לממשלת ישראל.
מתן העדיפות לאוכלוסייה הדוברת רוסית יבוא לידי ביטוי בכל ההמלצות שלעיל :החוויה
הישראלית ,פעולות להפצת ידע תרבות ושפה ,חיזוק ופיתוח מערכות חינוך יהודי
איכותי ,הצעת תוכניות לפעילות לתיקון עולם ,ואיתור ותמיכה ביוזמות של צעירים.
להטיל את האחריות והסמכות ליישום ההמלצות לשם חיזוק הזהות היהודית וחיזוק
הקשר עם ישראל של אוכלוסיה זו על גוף אחד שיש בידו הידע ,הניסיון והכלים
הדרושים לכך.
לקיים שותפויות עם ארגונים וקהילות ברחבי העולם לתיאום אסטרטגיות פעולה
והשקעות משאבים יעילות וממוקדות.

 .2מדיניות השמיים הפתוחים:
הדיון בפתיחת השמיים לתעופה חופשית עוסק בדרך כלל בחשיבות הוזלת המחירים
לתיירים ,בהשלכות על פיתוח ענף התיירות ובהשפעה שתהיה לכך על המשק הישראלי.
אך לדיון זה יש השלכות משמעותיות על הקשר בין יהודים בעולם לבין ישראל .עידוד
התחרות בתחום התעופה והוזלה משמעותית של מחיר הטיסה לישראל יגדילו באופן
משמעותי את מספר הצעירים היהודים שהביקור בישראל יהפוך להיות בהישג ידם ורב
הסיכוי כי יממשו אופציה זו.
אנו ממליצים לבחון את מדיניות השמיים הפתוחים גם בהקשר של עידוד צעירים
להגעה לישראל.

 .3אשרות עבודה לצעירים:
מתן אשרות עבודה זמניות לצעירים יהודיים המגיעים ארצה ,אם במסגרת התוכניות
לחיזוק זהות יהודית )תגלית ,מסע( ואם באופן עצמאי ,יאפשר לצעירים אלה הזדמנות
להארכת שהותם בארץ ,לפתח קשרים נוספים עם ישראלים ,ויגביר את זיקתם לישראל.
אנו ממליצים לבחון את האפשרות למתן אשרות עבודה זמניות בישראל לצעירים יהודיים
מרחבי העולם.
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סיכום
העם היהודי יזם את המפעל הציוני כדי להציל את גופו ורוחו מכיליון ולהבטיח את קיומו
לעתיד .לכן שומה על מדינת ישראל ,פריו של המפעל הציוני ,להעמיד מול עיניה את
משימת-העל של הבטחת עתידו של העם היהודי כולו ולממש את מחויבותה ההיסטורית
כלפי הציביליזציה היהודית בכללותה .קווי המדיניות המוצעים במסמך הזה ,עם כל
החידוש שבהם ,צומחים מעמקי שורשיו של המפעל הציוני ומהערכים הבסיסיים שהנחו
את הקמת מדינת ישראל.
העם היהודי ניצב מול אתגרים קשים ומורכבים .אתגרי הביטחון הפיזי והכלכלי ידועים
ומדוברים לרוב .בעבודה זו אנו עוסקים בליבה של מכלול האתגרים והיא הצורך בדור צעיר,
בארץ ובתפוצות ,שמרצונו החופשי יראה בציביליזציה היהודית על גווניה ופניה הרבים
מקור להשראה ,להזדהות ולמחויבות ערכית ,ירצה להשתייך לעם היהודי ,ולהיות שותף
אקטיבי בבניית עתידו.
עבודה זו הינה ניסיון חלוצי לשרטט קווי מדיניות למעורבותה של מדינת ישראל בהתמודדות
עם אתגר זה .ביישומה של מדיניות זו תעמוד מדינת ישראל באחריותה ההיסטורית
להבטחת עתידו של העם היהודי ותהיה מעורבת בחיזוק רקמת החיים היהודיים בתפוצות,
בדרך שתבנה שותפות הדדית עם היהודים ברחבי העולם בגורל היהודי ובייעודו.
נטילת אחריות על ידי מדינת ישראל ,מעורבותה והשתתפותה בהתמודדות עם אתגר
ההמשכיות תחזק את מקומה ,את מרכזיותה ומידת השפעתה בקרב העם היהודי.
העם היהודי בדורנו מציג רב-גוניות חסרת-תקדים בהיסטוריה .לאור זאת עבודה זו מציעה
מגוון רחב של פעילויות אפשריות במספר אסטרטגיות שבהן יש למדינת ישראל ערך מוסף:
• מגע ישיר ואישי עם ישראל וישראלים בגילאים המהווים צמתי חיים קריטיים
ומעצבים.
• הפצת אוצרות הלימוד והחכמה של היהדות תוך כדי שימוש חכם ויצירתי בטכנולוגיה
חדישה.
• הפצת השפה העברית.
• העצמת חינוך יהודי בעולם בתחומים ודרכים שיש למדינת ישראל יתרון וניסיון ייחודים.
• הפעלת רשת עולמית של בתי תרבות שיהוו פלטפורמה לפעילות זו וגם כתובת ובית
לישראלים הגרים בתפוצות.
• עידוד מפעלים של צדק חברתי בו ישתתפו יחד ישראלים ובני התפוצות בתרומה למען
חברת צדק ובבניית עולמם הערכי המשותף.
• בניית מסגרות שיסייעו להצמחת כוחות יצירה ויוזמות חדשות וירחיבו את מעגל
ההשתתפות אל השורות הרחבות של העם היהודי מעבר לממסד ולמבנים הקיימים.
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• חיזוק הזהות היהודית של הצעירים במדינת ישראל והעמקת המודעות שלהם
לציביליזציה היהודית ,להיסטוריה שלה ולמורשתה הערכית רוחנית ותרבותית.
כל הפעילויות הללו חותרות לחיזוק וליצירת מבנים המיועדים לסייע לזרימה מרבית
של מידע ,רעיונות ושיתוף פעולה בין ישראל למוסדות או לאנשים פרטיים בתפוצות
ולהיפך ,עם מינימום של תכנון מלמעלה למטה .מוסדות ופרטים אלה יביאו למפגשים את
דאגותיהם ,שאיפותיהם ועיסוקיהם ,ויעשו בהם כרצונם.
מדינת ישראל כמובן ,איננה כל יכולה .כמדינה ריבונית ,יהודית ודמוקרטית ,היא אחראית
לטובת כלל אזרחיה ,היהודים והלא-יהודים כאחד .מדינת ישראל כמדינה גם מוגבלת
לפעול בתוככי מדינות ריבוניות אחרות .אך כפי שהצגנו בעבודה ,זו מרחב האפשרויות
לפעולה הוא גדול ביותר.
אנו עוסקים בשאלות של זהות והשתייכות שמטבען נוגעות בחוויות העמוקות ביותר
של בני האדם .אין בידי יישום מדיניות זו או בידי כל מדיניות אחרת אלא כדי להניח את
התשתית התכנית ,הרוחנית ,הרגשית ,החברתית והארגונית להיווצרותן של חוויות אלה.
פעולה משותפת של ישראל והקהילות למימוש המדיניות המפורטת בעבודה זו יש בה
כדי ליצור אתר-שער לציביליזציה היהודית ,פתח אל אופק רחב עשיר מגוון ומרתק .מכאן
ואילך כל אחד מוזמן לבוא וליטול ,כל אחד מוזמן לבוא ולהשתתף ביצירה ולחדש בה משל
עצמו .בסופו של דבר כל אחד ואחת נדרש למאמץ אישי ולאחריות אישית באשר לערכה
ולתכניה של זהותו.
אין תחליף לשכנוע פנימי או לאמונה ,יהא תוכנם אשר יהא ,כעוגנים של הקיום היהודי
בוודאי לא בהקשר של קיום יהודי משמעותי .אמונה והכרה פנימית אחידות אינן ניתנות
להשגה ואף אינן רצויות .מטרתנו היא ליצור מסגרות ראויות לחשיבה חדשה ,ליצירה
ולשיח פורה ,שיח בו ישותף מעגל רחב מאוד של העם היהודי לגווניו השונים ,ואשר ייצור
תשתית לאותן אמונות ודעות מגוונות שיקרינו על עתידו.
ודבר אחרון ,כל האסטרטגיות המשוכללות ,יכולות הביצוע המעולות וכל המשאבים שניתן
לגייס אינם תחליף להיותה של מדינת ישראל מדינה משגשגת ,בעלת הישגים בתחומי רוח,
מדע ,חברה ומוסר ,החיה בביטחון ובשלום והמוערכת בקרב העמים .השגת פריחה וצמיחה
שכזו תבטיח כי כל היהודים ,צעירים כמבוגרים ,ירצו להזדהות עימה ולהיות קשורים אליה.
אנו מקווים ומייחלים שמדינת ישראל תצליח לעמוד באתגר גדול זה.
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נספחים:
נספח א'  -החלטה מס 4135 .של הממשלה מיום :28.09.2008
הממשלה ה31-
אהוד אולמרט
נושא ההחלטה :יחסי ישראל – תפוצות
מחליטים:
 .1בהמשך להחלטת הוועדה לתאום הפעולות בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית
)להלן" :ועדת התיאום"( מס .ות /29מיום  23ביוני  2008ובהמשך לדבר ראש
הממשלה בפני חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל מיום  22ביוני
 ,2008להסמיך את ראש הממשלה ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית להקים ועדת היגוי
להעמקת הקשר בין מדינת ישראל ויהודי התפוצות )להלן" :ועדת ההיגוי”(.
 .2ראש הממשלה ויו"ר הסוכנות היהודית ,בתיאום עם השר המופקד על ענייני
התפוצות ,ימנו את חברי הוועדה אשר תכלול נציגים ממשרדי הממשלה ,נציגי משרד
החוץ ,המשרד לקליטת העלייה ,נציגי הסוכנות היהודית ,נציגי קהילות יהודיות
בעולם ,נציגי ארגונים יהודים ואישים נבחרים בארץ ובעולם .בראש הוועדה יעמדו
במשותף מזכיר הממשלה והמנהל הכללי של מחלקת החינוך בסוכנות היהודית
לארץ ישראל.
 .3תפקידי ועדת ההיגוי יהיו כדלקמן:
א .לגבש תכנית לחיזוק הזהות היהודית בקהילות בתפוצות ולחיזוק הקשר בין
הקהילות בתפוצות לבין מדינת ישראל ולהמליץ עליה לממשלה.
ב .לקיים דיונים והתייעצויות עם נציגי הקהילות בתפוצות ועם ארגונים
יהודיים וכל גורם רלוונטי אחר בארץ ובתפוצות.
ג .לבחון אפשרות איגום של כלל המשאבים הקיימים למטרה זו ואיתור
הזדמנויות לשיתופי פעולה בין הגופים השונים.
 .4ועדת ההיגוי תקבע את סדרי עבודתה ותסתייע במומחים ויועצים ככל
שתמצא נכון.
 .5ועדת ההיגוי תגיש המלצותיה לוועדת התיאום עד לחודש יוני  ,2009ותדווח לה
דיווח-ביניים על עבודתה בישיבתה בחודש פברואר .2009
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נספח ב' – מכתב הזמנה:
 7באפריל2009 ,
"המחר היהודי ,בעולם המשתנה במהירות ,דורש חשיבה יצירתית וגישה רעננה .קבלת
אחריות לעתידן של הזהות והתרבות היהודית והגברת הקשרים בין ישראל לתפוצות הנם
אתגרים חיוניים להבטחת המשכיות הציוויליזציה היהודית .לא מספיק רק לסמן מטרות
ויעדים; על מנת שאלה יושגו יש צורך חיוני בתכנון אחראי .מטרתו של מיזם זה היא להציג
בפני ממשלת ישראל ומנהיגות העם היהודי בישראל ובתפוצות תוכנית פעולה מעשית,
שיטתית ומחייבת".

שמעון פרס
נשיא מדינת ישראל

היקר/ה,

הדאגה להבטחת עתידו של העם היהודי ולחיזוק הקשרים בין יהדות התפוצות למדינת
ישראל בזמן שבו רבים רואים שחיקה גוברת בזהות יהודית ופער הולך ומתרחב בין ישראל
ליהדות התפוצות ,הניעה את ממשלת ישראל להחלטה לפתוח בתהליך של התייעצויות
עם מנהיגי קהילות ,ארגונים יהודיים ,נציגי כל הזרמים ,דמויות ציבוריות ומומחים מרחבי
העולם.
היעד הבסיסי של פעילות זו הוא להכין תוכנית פעולה עם המלצות למדיניות על מנת לחזק
את הזהות היהודית ואת הקשר לישראל .הסוגיה העיקרית שאליה יש להתייחס היא כיצד
ממשלת ישראל יכולה להשקיע בצורה עקבית ומתמשכת בחיזוק הזהות היהודית ובחיזוק
השותפות בין ישראל לקהילות היהודית מסביב לעולם .ראש הממשלה לשעבר אולמרט
הכריז על כך כצורך דחוף –וכהתחייבות של המדינה היהודית – בנאומו בפני מועצת
הנגידים של הסוכנות היהודית ביוני .2008
המכון לתכנון מדיניות עם יהודי ) (JPPPIנענה לבקשת מזכיר ממשלת ישראל לעצב ולנהל
את המיזם הזה .צוות מחקר של המכון החל לעבוד על נתוני רקע רלוונטיים והוא מכין
מסמך המגדיר את המיזם בפירוט רב יותר ,מתאר מגמות עכשוויות ,ממפה תוכניות
ופעילויות קיימות ,ומתווה אפשרויות לפעולה בעתיד.
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מסמך רקע זה יופץ בקרב קבוצה נבחרת של בעלי עניין ומנהיגים ,שאליה אנו מתייחסים
כ "קבוצת ייעוץ" .המסמך יתוקן בהתאם להערותיהם והצעותיהם .במקביל ,תנהל קבוצת
המחקר ראיונות וסדנאות .דו"ח סופי ,הכולל את התוצאות של תהליך ההתייעצות ,יוגש
לנשיא ישראל ,ממשלת ישראל והסוכנות היהודית ,ויהיה זמין גם לארגונים יהודיים
מרכזיים ולקהילות יהודיות ברחבי העולם.
אנו מבקשים שתיקח/י חלק בקבוצת הייעוץ ,ומקווים שנוכל לצפות לעניין ולשיתוף
פעולה מצדך במחקר חשוב זה.
ראש הפרויקט ,מר מאיר קראוס ,יתקשר אליך בקרוב על מנת לדון במעורבותך .ביודענו עד
כמה את/ה עסוק/ה ,אנו מוקירים תודה על כך שתואיל/י להקדיש מזמנך כדי לשתף אותנו
בתובנות שלך ,ואנו מודים לך על כך מראש.

סטיב הופמן
נשיא זמני
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אבינועם בר-יוסף
מנהל כללי

נספח ג'  -נייר הרקע:
תכנון מדיניות לממשלת ישראל בנושא טיפוח זהות יהודית וקשרים לישראל:

מסמך רקע

הקדמה
ב 28-בספטמבר  2008החליטה ממשלת ישראל לפתוח בתהליך לגיבוש מדיניות
שמטרתה חיזוק זהות יהודית בתפוצות והעצמת הקשר של יהדות התפוצות עם ישראל,
עם דגש מיוחד על אנשים צעירים .הממשלה הנחתה כי תהליך זה יבוצע בשיתוף וייעוץ
של קהילות ,ארגונים ,וקבוצות רלוונטיות אחרות מן העולם היהודי ,והוא משקף נטילת
אחריות מפורשת ,הכוללת את האפשרות של הקצאת משאבים מצד ממשלת ישראל.
תהליך זה נמשך תחת הממשלה החדשה ,והמכון לתכנון מדיניות עם יהודי ) (JPPPIנתבקש
להגיש לממשלה מסמך מדיניות המפרט מה הן הדרכים הטובות ביותר שמדינת ישראל
יכולה לקדם בהן חיזוק זהות יהודית ולהעצים את הקשר של יהדות התפוצות עם ישראל.
במסגרת מאמץ זה אנו פונים אליך.
יש לציין שאף קודם להחלטה זו ,ממשלת ישראל השקיעה משאבים ניכרים והינה מעורבת
בתוכניות המכוונות להעצמת הזהות היהודית ויחסי ישראל והתפוצות .אף על פי כן,
החלטה זו של הממשלה ,משדרגת את המאמצים הללו לכדי מדיניות מסודרת של השקעה
אסטרטגית בעתיד העם היהודי ,אשר תאומץ באופן רשמי ברמות הגבוהות ביותר של
המדינה.
מטרת המסמך שלפניכם היא ליזום דיון ולבקש את תרומתם של רבים – מנהיגים
קהילתיים ,אקדמאים ,חוקרים ,מנהיגים רוחניים ופוליטיים ,אנשי מקצוע ,מחנכים ,צעירים
ומבוגרים ,גברים ונשים ,ובכלל ,יהודים מעורבים ואכפתיים – לתהליך החשיבה .כצעד
מקדים לקראת הכנת מסמך המדיניות עבור הממשלה .המסמך המוגש בזאת מציג תוכנית
מתאר מושגית כפתיחה לתהליך זה ,ובסופו מבקש את תגובותיך לסוגיות מסוימות.
תרומתך היא חיונית.
הנחות היסוד המנחות עבודה זאת הן:
 .1מערכת היחסים עם העם היהודי היא בעלת חשיבות עליונה לקיומה ,להישרדותה
ולרווחתה של מדינת ישראל.
 .2ישראל ,אשר נוסדה כמדינת העם היהודי ומהווה את מדינת הליבה של העם
היהודי ,מחויבת ,הן מתוך אידיאולוגיה וחובה מוסרית והן למען שגשוגה בעתיד,
לקיומן של קהילות פעילות ומשגשגות בתפוצות.
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 .3הצורות והמאפיינים של זהות יהודית ,כמו גם הצרכים האינדיבידואליים
והקהילתיים ,שונים מקהילה לקהילה ,ועל כן ,התכנון והביצוע של מדיניות זו חייבים
להיות גמישים ומגוונים.
 .4טיפוח ותמיכה בזהות יהודית אינם מאמץ חד-פעמי הנמשך לפרק זמן מסוים,
אלא הינו מאמץ עקבי ,מחויב ומתמשך לאורך זמן ואולי אף לתמיד.
 .5המציאות הנוכחית העולמית מאפשרת ליהודים מגוון רחב של זהויות לבחירה.
השתתפותם העתידית והיותם חלק מהקיום היהודי העתידי תלויות בכך שהשותפות
הזאת תהיה משמעותית ובעלת ערך בעולמם ,מקור לערכים משכנעים ,לנאמנויות,
להתחייבויות מתמשכות ולהכוונת חייהם .דבר זה תקף אפילו יותר לגבי יהודים
צעירים ,העומדים בפני מגוון אדיר של דרכים אפשריות למימוש חייהם.
 .6קשריהם של צעירים וצעירות ברחבי העולם לישראל ,כמו גם הקשר שלהם לעם
היהודי ,חייבים להיבנות על איזושהי שפה יהודית משותפת ,בסיס ידע וזיכרונות
היסטוריים משותפים ומסגרות התייחסות מקובלות .בשל כך ,ברור שלמאמצים
לקידום זהות יהודית וידע בחו"ל חייב להתלוות מאמץ לקידום הידע ותחושת השייכות
לעם היהודי בתוך ישראל גופא.
מסמך זה שואף לפתח דיון על ידי העלאת שאלות מועילות ,בתקווה שהן גם מעוררות
מחלוקת או עניין .השאלות העיקריות הן :מהו המצב הנוכחי של הזהות היהודית ומהי
תמונת המצב של יחס היהודים על גוניהם השונים לישראל? מהם הגורמים המעצבים את
תמונות המצב האלה ביחס לזהות היהודית ולקשר עם ישראל על המגוון שלהן? מהם
הצמתים והתחומים שבהם ניתן להתערב על מנת לעצב מחדש את העתיד היהודי? מה
יכולה ממשלת ישראל לעשות בשותפות עם קהילות יהודיות ברחבי העולם?
לתגובותיך למסמך זה בכלל ותשובותיך לשאלות שתמצא/י בסופו תהיה חשיבות חיונית
בבואנו להכין את המלצותינו לממשלה.

הגדרת השאלות
קווי המתאר הבסיסיים של יחסי ישראל והתפוצות והמורכבות של יחסים אלה,היו ברורים
למדי בששת העשורים האחרונים.
ישראל היא מדינה ,בעוד שהקהילות בתפוצות הן קבוצות המתקיימות מתוך בחירה,
במסגרתן של מדינות עצמאיות אחרות ,שכל אחת מהן היא בעלת הרכב פוליטי וחברתי
ומערכת יחסים משלה עם היהודים ועם קבוצות דתיות ואתניות או מיעוטים אחרים.
הערך הבסיסי של מדינה – ובעיקר במשטרים דמוקרטיים – הוא האזרחות ,מערכת
יחסים המשותפת לכל האזרחים ללא קשר לשיוכם התרבותי והאתני או לאמונותיהם
ונאמנויותיהם .לחילופין ,זהות ותחושת שייכות מבוססות ברובן על שילוב של שיוכים
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אתניים ,דתיים ותרבותיים ,יחד עם אמונות ונאמנויות  -כך בתפוצות וכך גם ישראל .הזהות
עצמה היא מושג מורכב ,אשר נדון בו בהרחבה בהמשך.
עבור יהודים בתפוצות ,מדינת ישראל היא רכיב אחד אפשרי בזהותם היהודית .עבור
מקצתם היא מרכזית ולעתים אף הרכיב הבסיסי של זהותם .לגבי אחרים היא מרכזית
פחות ,ויש גם מי שמגדירים עצמם כלא-ציוניים או כאנטי-ציוניים ,ואף כאלה שישראל כלל
אינה מהווה רכיב בזהותם.
עבור יהודים ישראלים ,היהדות מעצבת את חייהם בהיותה נוכחת בתוך החלל הישראלי,
אך יחסם אליה ,כקבוצות או כיחידים ,כדת ,כמורשת וכתרבות היסטורית הוא מגוון ביותר
ולרוב מורכב.
יחד עם זאת,עבור יהודים ישראלים ,זהות יהודית היא רכיב אפשרי אחד בישראליותם.
לגבי מקצתם היא מרכזית ,ולעתים היהודיות והיהדות הם הרכיבים המשמעותיים בחייהם
בישראל .בשביל אחרים הן פחות מרכזיות ,ויש מי שאף יגדירו עצמם כלא-יהודיים או
אנטי-יהודיים )לפחות במובן הדתי( וגם אחרים שעבורם היהודיות אינה מהווה רכיב כלל.
מה שבמיוחד מקשה על המאמץ לקדם את קשרי ישראל והתפוצות הוא שזהו ניסיון
משולב וייחודי לעודד מודעות יהודית כלל עולמית כלפי ישראל  -מטרה ייחודית ונבדלת.
היהודים שואפים לראות את עצמם כחלק מקהילה יהודית גלובלית החוצה גבולות ועם
זאת ,ממוקדת במדינת-לאום אחת ובארץ המחויבת לקידום סוג מאוד מסוים של זהות
מקומית .הסתירות כאן מובנות ושזורות עמוק במארג המיזם.
ההיסטוריה היהודית מעולם לא הייתה סטטית ,אבל במאתיים וחמישים שנה האחרונות
התחוללו שינויים פנימיים וחיצוניים עצומים בחיים היהודיים .מבחינה דתית ,פוליטית,
חברתית ותרבותית ,היהודים כיום מנהלים את יחסיהם עם המסורת היהודית מעבר לפער
היסטורי ולשוני רחב .כתוצאה מכך ,אי-הסכמה עקרונית איננה רק בלתי נמנעת ,אלא
למעשה היא חלק מהותי ממרקם החיים של היהודים .אשר על כן ,יצירת הבסיס ויכולת
ההכלה של אי-הסכמה עקרונית המתמשכת לאורך זמן ,היא בגדר תנאי הכרחי של היחסים
בין ישראל לתפוצות.
הפערים שפורטו לעיל בין ישראל לקהילות בתפוצות הם גדולים ,ולישראל אין אחריות
או יכולת לגשר עליהם ללא שותפות עם התפוצות ,אך עם זאת,כמדינת הליבה של העם
היהודי ,היא יכולה וצריכה ליטול חלק נכבד בהעצמת הזהות היהודית בכל פינה בעולם
שבה חיים יהודים .המדינה איננה יכולה להשלים את המלאכה בכוחות עצמה אך גם אינה
רשאית להיפטר הימנה.
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מיפוי מגמות יהודיות עולמיות
קהילות התפוצות מציגות שוֹנוּת ממסדית ותרבותית רבה .די להזכיר את מגוון המקומות
והתרבויות :מערב אירופה ,מרכז ומזרח אירופה ,ארה"ב וקנדה ,מדינות בריה"מ לשעבר,
אמריקה הלטינית ,אוסטרליה ודרום אפריקה ,ועל קהילותיהן היהודיות בהתאמה ,על מנת
להבין את המגוון העצום של החוויות ,הארגונים ,והיחידים הנכללים בהגדרה 'תפוצות'.
יחד עם זאת ,בכל התפוצות ,ולמרות השונות הרבה ביניהן ,ניתן לזהות שתי תופעות
בולטות המשפיעות על החיים היהודיים ,האחת איכותנית והשנייה כמותנית .התופעה
האיכותנית היא חופש הבחירה .היהדות בתפוצות היא יהדות מתוך בחירה .הבחירה
להיות יהודי אמנם לובשת ופושטת צורות רבות ושונות ,אך בסופו של דבר הזהות היהודית
בתפוצות היא זהות מרצון באופנים שאינם קיימים בישראל .לבחירה זו השלכות רבות
פנים :לעיתים היא מפחיתה את חשיבותה של היהדות ומצמצמת את נוכחותה בחיי אנשים
מסוימים .בו בזמן היא מקנה בקביעות עוצמה ומשמעות גדולות יותר לבחירותיהם של
אחרים ,אלה הנשארים בתוך הקהילה.
התופעה הכמותנית היא הצמצום הדמוגרפי .לא זו בלבד שהעם היהודי בכל העולם
לא הצליח עד עתה לשחזר את היקפו המספרי למצבו הדמוגראפי לפני השואה ,אלא
שקהילות יהודיות בכל מקום ,למעט במקרים בודדים היוצאים מן הכלל  ,נמצאות
בהידרדרות דמוגרפית .ויכוחים בין דמוגרפים מתמקדים בשיעורי ההידרדרות ומקצת
התחזיות קודרות יותר מאחרות ,אך המגמות היסודיות – לפחות בקרב אוכלוסיות ליבה
יהודיות – ברורות באופן מדכא .התמונה קשה עד כדי כך שישנן קהילות יהודיות מסוימות
שספק אם יוכלו לקיים מסה קריטית מספקת כדי לשמר חיי קהילה מינימאליים אפילו
עבור החברים המחויבים שלהם בשנים הבאות.
שתי התופעות – חופש הבחירה וההצטמצמות הדמוגרפית – נעות על ידי אותם מאפיינים
של החיים המודרניים המעצבים את הציביליזציה המערבית במישורים מרובים :חילון,
אוטונומיה ערכית ,עיצוב מחדש של משמעות החיים בצורה של הגשמה עצמית – ובכלל
זה המשמעות הנובעת מזהות קבוצתית .אכן ,הזהות עצמה עברה הפרטה עמוקה בעולם
המערבי.
דוגמא מרתקת להתבוננות בהקשר זה היא הדרמה של חיי הקהילה היהודית בארצות
הברית ,אשר מבחינה מספרית גודלה כמעט שווה לגודל הקהילה בישראל .ההשפעה
הרבה של המאפיינים שהוזכרו לעיל ,המעצבים את הציביליזציה המערבית ,על הזהות
היהודית ,התפתחה באופן פרדוקסאלי ,דווקא בעקבות הפריחה היוצאת מן הכלל של
יהדות אמריקה .פריחה זו קשורה באופנים שונים להצלחה ולחשיבות של ארה"ב בכלל.
ראשית ,ההצלחה האדירה והשגשוג העצום של החיים באמריקה שימשו מצע להצלחה
ולשגשוג של חיי היהודים החיים בה .יתרה מזאת" ,העוצמה הרכה" של אמריקה ,התהודה
העולמית להצלחותיה ,ערכיה ,רעיונותיה והשפעתה לא רק תמכו בהצלחת היהודים ,אלא
שרעיונות אלה גם הופנמו והשפיעו על ההבנה העצמית שלהם ועל הזהות שלהם ,אותה הם
שילבו בערכים אמריקניים מובהקים .כך ,לגבי יהודים אמריקנים רבים ,ערכים אמריקניים
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מהותיים כמו חופש,שוויון ואינדיבידואליזם מתפרשים כערכי ליבה יהודיים ,בין שיש
ובין שאין לפרשנות זו ביסוס ממשי במקורות היהודיים או בניסיון היהודי ההיסטורי .אך
כתוצאה מכך ,ערכים אלה הפכו להיות לא רק גורם המשלים את מודל הריבונות כערב
להישרדות היהודית ,אלא דווקא ליריב העלול להחליש את הזהות היהודית.
הפתיחות וזכויות האזרח החוקתיות של החברה האמריקנית היו מרכיבים עיקריים
להצלחה היוצאת מהכלל של היהדות שם; אך באופן פרדוקסאלי ,ייתכן שזכויות אלה עצמן
אחראיות לפחות למקצת השחיקה בזהות היהודית הקהילתית .ואכן ,הדרמה הגדולה של
יהדות אמריקה במהלך ההיסטוריה שלה היא הניסיונות הרבים – מקצתם מוצלחים,
מקצתם כושלים ,ובדרך כלל יצירתיים – להפיק תועלת מן החיים ,הערכים והתרבות
האמריקניים ,להשתייך אליהם ולתרום להם ,תוך שמירה על זהותה הייחודית.

זהות יהודית – עיון מושגי
זהות בכלל וזהות יהודית בפרט היא מונח מורכב ולא לגמרי מוגדר ,המנסה לכלול מחויבות
דתית ,השתייכות חברתית ,אתנית לאומית ותרבותית – כולם ביחד וכל אחד לחוד.
ישנן זהויות יהודיות רבות ,וניסיון להגדיר את התוכן המדויק של זהות יהודית ,בצורה
נורמטיבית או תיאורית ,עשוי להיות מאתגר במקרה הטוב ועקר במקרה הפחות טוב .מכל
מקום ,הזהות היא ,לטוב ולרע ,סוג של קירבה והתייחסות אל הרשת הסבוכה של הנושאים
המשפיעים ומגדירים יהדות.
אבני היסוד של הזהות היהודית – ואולי של כל זהות – הן השתייכות ומשמעות כפי שהן
קיימות הלכה למעשה.
יהודים רבים רואים את יהדותם כמחייבת ומעשירה בדרכים שונות .עם זאת ,כתוצאה
מהתפתחויות כגון התחלנות ,היעדר חוויות משמעותיות ובעלות עוצמה ,התפיסה הרווחת
בקרב רבים שהדת המסורתית אינה נענית במידה מספקת לשינויים ,הצטמצמות הקשר
הישיר עם המקורות הקלאסיים ,והיעדר שפה משותפת ,יותר ויותר יהודים מתקשים
לחוות משמעויות יהודיות רלבנטיות לחייהם .באופן דומה ,תחושת השייכות פוחתת בגלל
גורמים כמו אינדיבידואליזם ,התרחקות כללית מקהילות ומארגונים ממוסדים ,והירידה
בכוח המחבר של הזהות האתנית .כל אלה מחלישים את הקשרים החברתיים המסורתיים,
המשמרים את הקהילה.
מצב זה מחייב אותנו לשקול מחדש את המבנים והתכנים של החיים היהודיים הנוכחיים.
בעת הזאת צריכים לעמוד לנגד עינינו הדוגמא ההיסטורית והמודל של החכם הדגול רבן
יוחנן בן זכאי לאחר חורבן הבית השני במאה הראשונה לספירה .השינוי הנועז של היהדות
לאחר חורבן בית המקדש ויצירת היהדות הרבנית המוכרת לנו כיום הבטיחו את ההישרדות
היהודית והעניקו ליהדות יצירתיות ועומק חדשים .האתגר הניצב לפנינו כיום הוא ליטול
על עצמנו יצירות דומות ,אשר ישקפו המשכיות עמוקה של ההיסטוריה היהודית תוך כדי
חתירתנו ליצירת משמעות יהודית חדשה לעתיד.
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תהליך זה של יצירת צורות חדשות ורבות עוצמה של משמעות ותוכן יהודיים עשוי להימשך
שנים רבות ,ואיננו יכולים לחזות את תוצאותיו הסופיות ,מאחר שמעצם טבעו עליו להיות
דינאמי ,מתמשך ואינסופי .עם זאת ,ביכולתנו לזרוע את הזרעים לתהליך זה ולטפח את
מקורות היצירתיות ,אנושיים וממסדיים כאחד .אנו גם יכולים לפעול לחיזוק ולחידוש
מסגרות השתייכות ,להפיח חיים חדשים במוסדות ,לשפר מבנים רשמיים ובלתי-רשמיים
קיימים ,ולמצוא דרכים לאפשר לאנשים לחשוב ולבנות משהו חדש .מבחן ההצלחה יהיה,
כפי שהיה תמיד לאורך המסורת וההיסטוריה היהודיות ,בגילויים הממשיים של משמעות
והשתייכות יהודיות בפועל.
מדינת ישראל והעם היהודי יכולים יחדיו לגייס משאבים לעידוד חשיבה יצירתית,לטיפוח
שותפות ושיח עולמיים ,להקמת מנגנונים לשיתוף בחוויות ובדרכי הפעולה המוצלחות,
למימון יוזמות חדשניות ,להקמת רשתות מקצועיות בינלאומיות ולהעצמת מנהיגים
פוטנציאליים לעתיד .על ישראל להיות אחד הצירים המרכזיים של רשת יהדות עולמית זו.
אף על פי שאיננו מסוגלים להגדיר באופן מפורט ומקיף את תוכנה של הזהות היהודית,
אנחנו יכולים למקד את הדיון על ידי מיפוי התחומים הרלוונטיים בהם אנשים שונים
מחפשים ומוצאים משמעות לחייהם .זהות יהודית באה לידי ביטוי בחייהם של אנשים
דרך ערוצים שונים ,שאותם ניתן לשרטט באופן הבא:

תרשים  :1ערוצי זהות וביטויים של יהודיות בתפוצות
דתי

ר

טקסים

לימוד

ת

ו

וכן

גש

ות
ות

וכן

ר
גש
ו
ת

קהילה

עמיות
שייכות

תיקון עולם
משמעות

רג
שו

ן

תו

חילוני

76

ר
גש

תרבות

תוכ
ו
ות

זכרון

וכן
ת

ישראל

איור זה מנסה להציג נקודות כניסה וחיבור שונות אל המימדים הרבים של החיים
היהודיים .הצורה המעגלית של התרשים משקפת את האופי הגמיש והדינמי של הזהות
היהודית )מיקומו של פרט זה או אחר בחלק העליון או התחתון של התרשים לא נועד
לשקף היררכיה כלשהי( .כך יהודים עם פרופילים פסיכולוגיים וחברתיים שונים נוטים
למצוא עצמם נמשכים לביטויים שונים של יהדות .בעוד שמקצתם נעים אל עבר מורשתם
התרבותית ,אחרים מוצאים חשיבות רבה בחיים ובמנהגים הדתיים .מקצתם עשויים לנוע
אל עבר ביטויים יותר ייחודיים ואתניים של יהדות ,בעוד שאחרים ימצאו חשיבות רבה
במסורות היהודיות של אתיקה אוניברסאלית וצדק חברתי .חלקם ימצאו שכל המימדים
האלה מדברים אליהם בצורה זו או אחרת.
מובן מאליו שרכיבים אלה חופפים ומצטברים והם מופרדים כאן רק למען הניתוח
האנליטי.ערוצים שונים אלה מחוברים זה לזה ומשפיעים זה על זה .ככל שגוברת החשיפה
המצטברת של אנשים ליהדות ,יהא אופן חיבורם אשר יהא ,כך עולה הסבירות שהם
יתחברו למימדים נוספים של היהדות ,ייצרו קשרים חברתיים עם יהודים אחרים וימצאו
תוכן וקשרים רגשיים לזהותם היהודית.

זהויות מודולריות ומרובות
זהותו של אדם בעידן הנוכחי בעולם הגלובלי הינה זהות הן מורכבת .לאנשים מבוגרים הזהות
היא רבת-פנים וניתן לדמותה לסדרה של מעגלים שלעתים הם חופפים ולעתים נפרדים.
כך ,הזהות היהודית מתחרה עם זהויות חלקיות אחרות על המרחב והזמן של התודעה.

תרשים  :2המרחב ואזורי החפיפה האפשריים של צורות הזהות

מרחב גאוגרפי
ישות פוליטית

משפחה

שיוך דתי-אתני

שיוך סוציו-אקונומי
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הזהות היהודית באה לידי ביטוי בחיי המשפחה ,בשייכות החברתית והתרבותית,
במחויבויות הדתיות והמוסריות ,בקשרים האתניים ,במיקום הגיאוגרפי ובשיוך הפוליטי,
לעתים בכולם בבת אחת ולעתים בחלק ממרכיבי חיים אלה וביטויים אלה ,שהם גם
משתנים בשלבים שונים במהלך החיים .אך כפי שמציג השרטוט שלעיל ,הזהות היהודית
מוצאת את עצמה ואת מרחב הגידול שלה בתוך מרחבי זהות נוספים חופפים ,המתחרים
ביניהם או  -במקרה הטוב  -משלימים את ביטויי הזהות האישית  .המשימה העומדת בפני
העולם היהודי ומוסדותיו היא למצוא את הדרך להפוך את המרחבים החופפים האלה
למזמינים ,משלימים ,עשירים במשמעות ומרחיבים ,תוך שמירת מקומה ומשמעותה של
הזהות היהודית.

מה יוצר השתייכות ומשמעות?
רכיבי הליבה של הזהות – השתייכות ומשמעות – מושפעים במידה רבה על ידי מגוון
רחב של גורמים ,מקצתם גורמים פנימיים הנוגעים להתנהלות הקהילות יהודיות ולתכנים
היהודיים ,אחרים המשקפים תהליכים ומגמות אוניברסאליים ,מקצתם מחוץ להשפעתם
הישירה של שחקנים וארגונים יהודיים ,ומקצתם ניתנים להשפעה .התבוננות מעמיקה
בגורמים אלה היא תנאי הכרחי להבנה היכן וכיצד ניתן להשפיע על הגורמים המעורבים
ביצירת זהות בכיוון חיובי.
מגמות חברתיות ועולמיות רחבות
מספר מגמות חברתיות ועולמיות רחבות  ,המגיעות הרחק מעבר לעולם היהודי
עצמו,מגדירות את התנאים של יכולת ההשפעה של המעורבות היהודית בניסיונות לחיזוק
מרכיבי הליבה של הזהות היהודית .עליהן נמנים:
• חילון ,הופעת החברה הפתוחה וגלובליזציה.
• עלייתה של תקשורת עולמית באמצעות טלקומוניקציה והאינטרנט.
• תפיסת הדת כערך חברתי חיובי או שלילי ,משמעותי או חסר משמעות.
• נכונותה של החברה לממן מסגרות חברתיות וחינוכיות המבוססות על אמונה דתית.
• צורות מסורתיות של אנטישמיות ,חוסר סובלנות ושנאת זרים.
• תפיסות של מדינת ישראל ,החברה ועיקרי המדיניות שלה.
• ידידות פוליטית בין מדינת ישראל לישות הפוליטית המקומית.
• התאמה בין ערכים יהודיים לערכים כלליים.
• עמדות כלפי קשרי שייכות העוברים בירושה וכלפי קבוצות חברתיות-קהילתיות.
• שינויים בדפוסים משפחתיים.
78

קיימות גם כמה התפתחויות מהותיות הנוגעות למימדים תודעתיים ,קוגניטיביים ורגשיים
של חיי האדם המשפיעות על מרכיבי הזהות:
• החיפוש אחר משמעות ,השתייכות מתוך בחירה ובאופן מודע והעדפת הניסיון
והחוויה האישיים על פני צורות השתייכות הקיבוציות.
• עליונות האוטונומיה והאינדיבידואליזם על פני נאמנויות וסמכויות קהילתיות.
• ירידת עוצמת הקשר הרגשי ביחס ליהודים אחרים ולישראל.
• תפיסת קשרים אתניים פנים-קבוצתיים כ"לא תקינים פוליטית".
כפי שנאמר לעיל ,אופיו הרב-מימדי של הפרויקט ליצירת משמעות יהודית מתחדשת,
מוביל למערכת מורכבת של משימות שאת חלקן אין בידינו לשער .עם זאת ,בידינו לעשות
כמיטב יכולתנו כדי לסקור את המסגרות הקיימות ואת הפעולות היהודיות הקולקטיביות
שבתוכן יכולות להתפתח  -ואכן תתפתחנה  -צורות חדשות של משמעות ,ולחשוב מהי
הדרך הטובה ביותר לשפר או להגדיל אותן.

אמצעים לקידום השתייכות
קהילות יהודיות יכולות לעשות ,ואכן עושות ,מספר רב דברים כדי לקדם זהות יהודית
ובכלל זה:
 .1חינוך רשמי
לימודי-יום בבתי ספר ,לימודי יהדות באוניברסיטאות ,בתי ספר רבניים ,תוכניות לימוד
אחר הצהרים.
 .2חינוך לא רשמי
קייטנות,מחנות קיץ ,תנועות נוער ,לימודי המשך למבוגרים ,מוזיאונים ,חוגי לימוד ,חינוך
ממוסד קהילתי ,חופשות מאורגנות וסמינרים.
 .3תשתית קהילתית
מבנים קהילתיים רשמיים כגון מוסדות קהילה ,ארגונים יהודיים שונים ,ארגונים
למען ישראל ,פדרציות ,קרנות וכיו"ב .אלה אינם רק תשתיות לפעולה ,אלא מהווים
כשלעצמם גורם מקשר ומחזק ,היוצר תחושת השתייכות ומחויבות בקרב אלה המעורבים
בפעילויותיהם.
 .4מוסדות וחוויות דת
בתי כנסת ,קיום אינדיבידואלי של מצוות דתיות ,לימוד תורה ,תפילה ומדיטציה ,אירועי
מעגל החיים וטקסי מעבר.
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 .5פעילות תרבותית ואינטלקטואלית
האמנויות ,בעיקר הספרות ,הן צורה חיונית ויצירתית במיוחד של החיים היהודיים ,והן
מציעות באופן קבוע את הניתוחים והביקורות החקרניים ביותר של החיים היהודיים.
למדנות יהודית היא תחום דינאמי נוסף לחקירה ולגילויים.
 .6חשיפה לישראל
ביקורים בישראל ,הן להנאה ,ללימוד ולרכישת ניסיון חיים ,והן לעיסוק ביצירתיות ובתרבות
הישראלית דרך ספרות ,קולנוע ,מוזיקה ,ריקוד ,אמנויות יפות וכדומה.
 .7רישות וקהילות וירטואליות
האינטרנט מציע אפשרויות יוצאות מהכלל לרישות קהילתי וליחסי גומלין מעבר לגבולות
הרגילים של הקהילה עצמה וכן שפע של מקורות ושיטות חינוכיות.
 .8קהילות חדשות
אנו עדים לפריחה של יוזמות יצירתיות של קהילות צעירות סביב חוויה יהודית רוחנית
משותפת – חוויה של לימוד וחוויות של טקסים דתיים ופעילות חברתית .קהילות רוחניות
אלה מעניקות לחבריהן תחושת השתייכות ומשמעות מיוחדת.
 .9תיקון עולם ואתיקה חברתית
ערכים חברתיים מובילים ורעיונות לפעולה חברתית משמעותית ,המתמזגים עם הנרטיב
האתי של העם היהודי ,מהווים עוגן להשתייכות ולמשמעות של רבים .פיתוח תוכניות
ורעיונות מסוג זה יכול לחזק את חוויית הזהות ואת המודעות להשתייכות היהודית ,וכך
גם רגישות אתית בקביעת המדיניות הישראלית.
 .10תקשורת יהודית
אין להמעיט בחשיבות קיומה והמשך פיתוחה של התקשורת היהודית – הכתובה
והאלקטרונית – המכוונת ליצירת שיח יהודי בינלאומי נמרץ ,מגוון ויודע-דבר.
 .11מנהיגות
חוזקה או חולשתה של המנהיגות הקהילתית בכל קהילה נתונה והתכוונותה כלפי
המשכיות יהודית יכולות להיות בעלת השפעה עצומה על המידה של תחושת ההשתייכות
והמודעות לזהות של חבריה.
 .12תרבות ושפה
במשך ההיסטוריה היהודית ,הלשון העברית ,אף שלא הייתה תמיד שפה מדוברת ,תמיד
היוותה שפה משותפת כתובה שבאמצעותה היו היהודים מסוגלים לגשר על מרחקים של
גיאוגרפיה וזמן .יהודים תקשרו בניבים של שפות מדוברות מקומיות כמו ארמית ,יהודו-
ערבית ,יידיש ולאדינו ,אך העברית נותרה ייחודית בשל תפוצתה ההיסטורית והגיאוגרפית
הרחבה ובשל כוחה הספרותי והדתי .שפה משותפת מהווה נקודת מוצא הכרחית
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לשותפות תרבותית ולהיכרות עמוקה יותר עם רובדי התרבות היהודית ,היכרות החיונית
למטרת יצירה של תחושת משמעות .אי אפשר להפריז באשר למקומה של העברית
ומרכזיותה בהקשר של הזהות היהודית ,בשל הגישה הישירה שהיא מעניקה לא רק אל
המקורות הקלאסיים ,אלא גם למיזם האדיר של היצירתיות הקיבוצית במשך כל התקופות
של ההיסטוריה היהודית עד ימינו.
 .13קשרים בין קהילות
מטלות משותפות לצעירים מקהילות שונות ,אימוץ קהילה הזקוקה לתמיכה על ידי
קהילה מבוססת באמצעות עבודה התנדבותית של צעירים מקהילה אחת באחרת ,חילופים
בין הצעירים בקהילות על בסיס של תחומי עניין וכדומה  -בכל אלה טמון פוטנציאל לתרום
לפיתוח הסולידאריות בין הקהילות .יש לשקול פיתוח רעיונות נוספים בתחום זה.
רשימה זו אינה מקיפה וסופית .עם זאת אנו מקווים שתוכל לתרום להפריית הדיון.

מיפוי התערבויות יהודיות ומעגל החיים
בניסיון להכניס חשיבה שיטתית ברשימה זו של פעילויות ולהשתמש בה לתכנון ארוך-
טווח ,שיטה פורה במיוחד היא למפות פעילויות שונות אלה במונחים של נקודות המגע
שלהן עם אנשים הנמצאים בצמתים המכריעים ,המכוננים ,של קבלת החלטות בחייהם.
בנקודות שונות במהלך מעגל החיים אנו מקבלים החלטות גורליות המעצבות את השלבים
הבאים של חיינו .בכל נקודת מפנה כזו בחיים תהיה לחשיפה קודמת ומצטברת ליהדות
ולישראל השפעה על החלטת הפרט .מסגרות של חברות ,כמו משפחה ,בית ספר ,שכונה
וכדומה הן מסגרות מכריעות בהתייחס לזהות ולתפיסה העצמית .הן עשויות לספק את
הידע הנחוץ כדי להפוך את היהדות למשמעותית עבור צעירים ולטפח אצלם גישות
מסוימות ,רשתות חברתיות והתנהגויות ,מחויבויות וערכים פרטיים.
למרות קיומה של הסכמה כללית רחבה בקרב מחנכים ,מנהיגים קהילתיים וחוקרים
יהודיים כי חשיפה מצטברת ליהדות היא מכרעת לטיפוח התנהגויות והחלטות עתידיות,
יש אי-הסכמה אמיתית לגבי הדרכים הטובות ביותר בהן יש להשקיע את המשאבים
היהודיים המוגבלים .יש המעודדים שימת דגש על סוציאליזציה וחינוך יהודי בשלב
הילדות המוקדמת ,בעוד שאחרים טוענים שחוויות חברתיות-תרבותיות עזות בשנות
העשרה ובשנות הבגרות המוקדמות יכולות לגרום לבחירה במחויבות והזדהות חזקות יותר.
הטבלה בעמוד הבא מתווה את הסוגים השונים של התערבויות הזמינות בשלבים שונים
של מעגל החיים.
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איור  :3נקודות התערבות במהלך מעגל החיים
מעגל
החיים

מנגנוני התערבות

הורים

חינוך מבוגרים ומשפחה

הזדהות
ביתית

תוכניות לקידום יחסי הורים
– בית ספר

השפעה
פרטנית
ידע

תוכניות סיוע.

מטרות
קהילתיות

מורשת יהודית

הזדהות
יהודית

תרבות ישראלית

קהילות
תוססות

אוריינות עברית
חינוך
מוקדם

גני ילדים יהודיים
בתי ספר ללימודי -יום ,העשרה
ולימודי השלמה יהודיים
איכותיים

גישות
הערכה עצמית
קבוצתית

לימודים לבר/בת מצווה ותוכניות
לקבוצות
אינטרסים יהודיים
חגיגת טקסים עונתיים
קייטנות קיץ וחינוך בלתי-רשמי.

חינוך
מתקדם

קורסים בלימודי יהדות ,שואה
וישראל,
לימוד עברית ,אוניברסיטאות
עם חיים יהודיים פעילים ,שנת
לימוד בישראל ,אוניברסיטאות
ישראליות המלמדות בשפה
האנגלית,
תוכניות מנהיגות.
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שיוך
קהילתי

אתיקה

יחסים בין
הגילאים

אינטרסים ישראלים

זהות אישית

זהות ציבורית

קשרים
לישראל

מתקדם

לימוד עברית ,אוניברסיטאות עם חיים יהודיים
פעילים ,שנת לימוד בישראל ,אוניברסיטאות
ישראליות המלמדות בשפה האנגלית,
תוכניות מנהיגות.

זהות אישית

זהות ציבורית
התנהגויות

לבוגר
הצעיר

רשתות חברתיות ,תוכניות "תגלית " ו"מסע"
) ,(Birthright, Masaחוגי ידידות ,קבוצות לימוד,
ביקורים קבוצתיים בישראל ,רשתות סטודנטים,
מרכזים קהילתיים יהודיים ) ,(JCCהרגלים
תרבותיים )מוזיקה ,ספרים ,סרטים ,מוזיאונים
וכו'(
דוברות ישראלית ,קהילות באינטרנט,

חברות בקהילה

מעורבות תרבותית

נדבנות

אתרי אינטרנט יהודיים וישראלים,
קהילות חדשות ,יוזמות חדשניות.

נושאים יהודיים
מיזמים לתיקון עולם

חיים
מקצועיים

חברות בפדרציות,ארגונים ובתי כנסת ,נדבנות,
קשרים מקצועיים עם ישראלים ועם יהודי
התפוצות ,דוברות ישראלית,

דוברות ישראלית

נושאים יהודיים/תיקון עולם

קבוצות לימוד

לימודי המשך למבוגרים.

ביקורים לישראל

טקסים
חיים רוחניים
רשתות חברתיות
חיי משפחה בחירת בן/בת זוג ,גידול ילדים כיהודים ,מקום
מגורים ,חברות בקהילה ,חינוך יהודי ,טקסים
יהודיים תכופים ,ארוחות שבת ,ידידות עם
יהודים,
צריכת תרבות יהודית וישראלית,

מעגל חברים

קשרים מקצועיים

ביקורים בישראל ,זקנה ,תמותה.
קהילות באינטרנט
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מי הן אוכלוסיות היעד?
אפשר לשרטט את תחושת ההשתייכות וחווית ההזדהות של קבוצות שונות בעם היהודי
כסדרה של מעגלים עם מרכז משותף ,מעגלים המתרחבים מן המרכז ,המסמל את
הגרעין המחויב באופן מוחלט ,דרך מעגלים נוספים ,המסמלים קבוצות שזהותן היהודית
מצטמצמת בהתמדה ככל שמתרחקים מן המרכז ,עד לאלה שאינם משויכים כלל .שאלה
מכרעת אחת היא  -האם יש לכוון את המאמצים אל המעגלים החיצוניים כדי לסייע
לבלתי משוייכים כלל ,או במקום זאת ,לחזק את המעגלים האמצעיים על מנת למנוע את
תהליך משיכתם החוצה ,ושמא אנו מחויבים להקדיש מאמצים המותאמים לכל אחת מן
האוכלוסיות ולצורכיהן השונים .כמובן שלבחירת כל חלופה יש יתרונות וחסרונות משלה.
שאלת הזהות היהודית של צעירים בישראל דורשת דיון מיוחד ויסודי .הפער הגדל
בעקביות בין הצעירים בישראל לאלה שבחו"ל בהקשר של החוויה היהודית עלול לשים
לאל את כל המאמצים לחיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל בתפוצות .מאמצים שונים
נעשים בתחום זה ,אך הם אינם מספיקים .הרחבת העשייה לחיזוק הזהות היהודית בקרב
צעירי ישראל היא כורח חיוני .פיתוח תוכניות לחשיפה של צעירי ישראל ליהדות העולם,
לגרסאותיה השונות ולצעירים בקהילות השונות יכול באופן מיוחד לתרום תרומה מקורית
לחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות .באופן דומה ,בכל דיון על הזהות היהודית העולמית יש
להביא בחשבון את הישראלים החיים בחו"ל ,מאחר שהם אוכלוסייה נפרדת ,אשר ברובה
אינה משתייכת באופן פעיל לקהילות המקומיות.

מה על המדינה היהודית לעשות?
אין ספק כי על ממשלת ישראל – במידה האפשרית למדינה ריבונית – להביא בחשבון
בתהליך קבלת ההחלטות שלה את יהדות התפוצות ואת ההשלכות של החלטותיה
עליה .אכן אנו סבורים שברוב המקרים ,לא רק שאין סתירה אמיתית בין רווחת המדינה
והאינטרסים שלה לבין אלה של יהדות התפוצות ,אלא שההיפך מכך הוא הנכון.
אך כפי שצוין בפתיחה ,ממשלת ישראל נטלה על עצמה מחויבות חדשה ומשמעותית
לטפח את הזהות היהודית בעולם בשיתוף פעולה עם קהילות התפוצות .כיצד ניתן לתרגם
זאת לעשייה?
באלו סוגי מאמצים יכולה מדינת ישראל לעסוק באופן פעיל ובאלו סוגי דרכים? מה הם
סוגי המנגנונים המתאימים ,הן בשלב התכנון והן בשלב היישום? איזה סוג של דו-שיח
משותף ניתן לקיים בצורה מעשית ופורה ,במישור התיאורטי ובמישור המעשי?
מדינת ישראל אינה יכולה לתכנן תרבות ומחויבות עבור קהילות וולונטריות הנמצאות
בתפוצות ,והן מצדן אינן יכולות להכתיב למדינה ריבונית בתחום זכויותיה המיוחדות .אך
אלה גם אלה יכולים לשתף פעולה למען עתידו של העם היהודי והאתגרים העומדים לפניו.
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בקשתנו ממך ,הקורא/ת
את/ה מוזמן/ת להציע אמות -מידה לבחינת תוכניות לקידום זהות יהודית וחיזוק הקשר
עם ישראל .בפרט אנו מחפשים רעיונות לתכנון המתאימים ליישום על ידי מדינת ישראל
בשיתוף התפוצות ,אשר ידברו לליבם של צעירים הנמצאים בצמתים גורליים בחייהם – גיל
ההתבגרות ,סיום התיכון או האוניברסיטה ובחירת מקצוע ,בן/בת זוג ומיקום גיאוגרפי.
אלה שלבי החיים שבהם הזהות היהודית מתחככת באופן הדדי ומשמעותי עם הבחירות
האישיות ,ובנקודות אלה יכולות להיות להתערבויות ולמשאבים שלנו השפעות ממושכות
ומשמעותיות.
בפרט אנו מבקשים את תשובותיך לרשימת השאלות שקיבלת יחד עם מסמך זה ,ונעריך
מאוד את נקודת מבטך .אינך חייב/ת לענות על כולן ,אך אנו נעריך מאוד את התייחסותך
התורמת והרצינית.

הצורך לחשוב "מחוץ לקופסה"
בשעה שאנו חושבים על נושאים אלה ,על כולנו להביט סביב ,לנסות לחשוב "מחוץ
לקופסה" ולחפש מודלים חדשניים ומעוררי-מחשבה בעולם הסובב אותנו.
מודל אפשרי המראה כיצד ניתן לחשוב בצורה מועילה על פרדיגמה חדשה זו ביחסים בין
ישראל לתפוצות ניתן לראות בארכיטקטורה של האינטרנט ,שמייסדיו החליטו בתבונה
לחתור למודל עיצוב בצורת "קצה-אל-קצה" .בעזרת מודל ה"קצה-אל-קצה" הם יצרו
פלטפורמות בכל אחד מן הקצוות ,עם חופש מרבי ביניהן ,אתרי-שער ) (portalsשל עיסוק
ויכולת ,ואפשרו לאנשים למלא אותם בכל תוכן שירצו .בפשטות ,מודל ה"קצה-אל-קצה"
מאפשר לרשת לבצע תפקיד מוגבל של שידור יחידות-מידע בין המשתמשים תוך הימנעות
ממעורבות בתוכן.
מודל 'קצה-אל-קצה' במונחים של ישראל והתפוצות משמעותו יצירת מבנים המיועדים
לסייע לזרימה מרבית של מידע ,רעיונות ושיתוף פעולה בין ישראל למוסדות או לאנשים
פרטיים בתפוצות ולהיפך ,עם מינימום של תכנון מלמעלה למטה .מוסדות ופרטים אלה
יביאו למפגשים את דאגותיהם ,שאיפותיהם ועיסוקיהם ,ויעשו בהם כרצונם.
התפקיד הישראלי כאן הוא לשמש כאתר-שער ,פתח אל שדה רחב ופתוח ,אשר יאוכלס
לפי רצונם של השחקנים השונים .משמעותו של "אתר-שער" במובן זה היא כדרך חשיבה
על מה שמדינת ישראל יכולה לעשות בהתאם להחלטתה של ממשלת ישראל ,כפי שצוינה
לעיל ,דהיינו ,ליצור את התנאים לשיח מתמשך ברמות רבות ושונות בין ישראל ,ישראלים,
לבין קהילות התפוצות ויהודים.
זהו מודל אחד ,המיועד לעורר מחשבה – נשמח לשמוע אחרים.
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מחשבה לסיום
תנאי מוקדם לדו-שיח זה הוא קיומה של תרבות משותפת כלשהי – לא למען אחידות
משמימה אלא כדי שיהיה בסיס משותף ,לא רק לשיח אלא גם להכלת מחלוקות עקרוניות
משמעותיות .לפיכך חיוני שנקבע לעצמנו כיעד מיידי ומקדמי את הגברת האוריינות
התרבותית היהודית בכל רמה אפשרית.
בסופו של דבר ,אין תחליף לשכנוע פנימי או לאמונה כעוגנים של הקיום היהודי ,בוודאי
לא בהקשר של קיום יהודי משמעותי .בתנאי החיים היהודיים הנוכחיים ,אמונה והכרה
פנימית אחידות אינן ניתנות להשגה ואף אינן רצויות .מטרתנו היא ליצור מסגרות ראויות
לחשיבה חדשה ,ליצירה ולשיח פורה ,שיח בו ישותף מעגל רחב מאוד של העם היהודי
לגווניו השונים ,ואשר ייצור תשתית לאותן אמונות ודעות מגוונות שיקרינו על עתידו.
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נספח ד' – שאלון:
יוזמת ממשלת ישראל בנושא זהות יהודית והזדהות עם ישראל
שאלון
אנו מעריכים מאד את הקדשת הזמן מצדך כדי לענות על השאלות הבאות
אנא הקליד/י את תשובותיך בגוף המסמך בפורמט . word

מידע אופציונאלי:
שם:
משרה:
כתובת דוא"ל:

התנסות אישית
 .1האם תוכל/י לשתף אותנו בחוויה מיוחדת בחייך שעיצבה את הקשר ואת תחושת
ההשתייכות שלך לעם היהודי? חוויה מיוחדת שעיצבה את עמדתך כלפי ישראל?
 .2מהם שניים או שלושת האתגרים הגדולים ביותר לזהות יהודית בת-קיימא
בזמננו?
 .3מה לדעתך גורם לאנשים לרצות להעמיק את קשריהם עם יהדות ועם ישראל?
באותו אופן ,מהם הדברים המרחיקים אותם מכך?
 .4אלו מסגרות וסביבות חברתיות מטפחות זהות ומעורבות יהודית לתקופה ממושכת
בצורה הטובה ביותר )למשל ,משפחה ,בתי ספר ,תנועות נוער ,מחנות קיץ,
וכדומה(? אלו אינן מתאימות להשפיע על רצונם של אנשים להשתייך לעם היהודי?

מה יש לעשות?
 .5על אלו סוגים של תוכניות או פעילויות היית ממליץ/ה כדי להציע לאנשים תחושה
של משמעות והשתייכות יהודית? במה היית מתמקד/ת? מדוע?
 .6באלו תחומים זקוקה הקהילה שלך לעזרה במאמציה הנוכחיים? עד כמה הקהילה
שלך מעורבת עם קהילות יהודיות אחרות? מהן תחושותיך לגבי צורכיהן של קהילות
אחרות?
 .7באלו סוגים של יוזמות היית רוצה לראות מעורבות של ממשלת ישראל? מדוע?
באלו סוגים של עשייה לא היית רוצה לראות את ממשלת ישראל מעורבת? מדוע?
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 .8מה לדעתך צריך להיות טווח הגילים של אוכלוסיות היעד ליוזמות של ממשלת
ישראל בנושא זהות יהודית? כמו כן ,האם ישנן קבוצות אוכלוסיה אחרות שאליהן
ממשלת ישראל צריכה לפנות?
 .9לדעתך ,מה על ממשלת ישראל לעשות – בכל החזיתות – כדי לחזק את שותפותה
עם קהילות התפוצות?
 .10כיצד את/ה מאפיין/ת תנועה לקראת שותפות חדשה בין ישראל לתפוצות ברמה
התפיסתית והתכנונית? כיצד את/ה צופה את יישומה של שותפות חדשה זו? אלו סוגי
מנגנונים נחוצים לדעתך לקידום המיזם? אלו סוגי מנגנונים אינם מתאימים?
 .11אנו נקדם בברכה הערות על מסמך הרקע שקיבלת יחד עם שאלות אלה.
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נספח ה'  -סיכום הנתונים שנאספו מאנשי מפתח ופעילים
ברחבי העולם היהודי

חיזוק זהות יהודית וקשר עם ישראל
בקרב יהדות התפוצות
גיבוש נייר מדיניות עבור ממשלת ישראל
על ידי המכון לתכנון מדיניות העם היהודי

דיווח מסכם
סיכום הנתונים שנאספו מאנשי מפתח ופעילים
ברחבי העולם היהודי

ד"ר חגית הכהן וולף
עוזרי מחקר:
יהושע בקון
בת שבע לנדאו
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סיכום ומסקנות
דיווח זה מסכם את עיקרי הממצאים המבוססים על תהליך ההיוועצות שקיים צוות המכון
לתכנון מדיניות העם היהודי עם מגוון אנשי מפתח ופעילים ברחבי העולם היהודי .תהליך
ההיוועצות נערך במסגרת הכנת נייר מדיניות שיוגש לממשלת ישראל ,ומטרתו לזהות את
הדרכים האפקטיביות ביותר לחיזוק זהות יהודית והזדהות עם ישראל ולהגדיר את ערוצי
הפעולה המומלצים לממשלה לשם השגת מטרות אלה.
תהליך ההיוועצות כלל ראיונות פנים אל פנים ושאלונים שמולאו על ידי מגוון "בעלי עניין"
) (stakeholdersבעולם היהודי ,דהיינו  -מגוון אנשי מפתח ופעילים ברחבי העולם היהודי,
שהתבקשו להתייחס למספר שאלות מרכזיות ,הנוגעות לתפיסותיהם את השותפות בין
ישראל לתפוצות ,האופנים המומלצים ליישומה והמלצותיהם לגבי תחומי המעורבות בהם
רצויה המעורבות של ממשלת ישראל ,והתחומים בהם אינה רצויה ,כמו גם לחוויית חיים
אישית שעיצבה את זהותם היהודית והקשר שלהם לישראל ,אתגרים מרכזיים העומדים
בפני המבקשים לחזק ולשמר את הזהות היהודית בתקופתנו ,גורמים מקדמים ומעכבים
המשפיעים על הרצון להעמיק או להפחית קשרים עם יהודיות ועם ישראל ,תנאים
סביבתיים המטפחים זהות ומעורבות יהודית לטווח ארוך ,תכניות ופעילויות מומלצות
לשם יציקת משמעות ליהודיות ולחיזוק תחושת השתייכות לעם היהודי ,ואוכלוסיות היעד
אליהן יש למקד את התכניות.1
מבט כללי ,מעבר לכל השאלות שנשאלו והתשובות שניתנו מעלה מספר תובנות.
תובנה אחת נוגעת לפער בין-דורי המשתקף ,כך נראה ,בהתמקדות ובדגשים השונים
בתפיסותיהם של בני גילאים שונים ביחס לסוגיות הנבחנות.
הצעירים מדגישים זהות יהודית וקשר לישראל הנוצרים ומתבססים על חוויות-
חיים תפניתיות של השתתפות בתכניות ומסגרות חינוכיות בלתי פורמליות ,ודמויות
שהשפיעו עליהם .הם מדגישים יותר את הפן הרגשי חווייתי בזהות היהודית ,ומתייחסים
לאנטישמיות כהיבט המשפיע לטובה על זהותם )בעוד שהמבוגרים רואים היבט זה כאיום
וכגורם מרחיק( .הצעירים אף מעידים יותר מאחרים על תחושת יכולת מוגבלת של כניסה
לעולם היהודי הנתפס מבחוץ כסגור" ,בועתי" ולא מקבל ועל הצורך להקל עליהם בקליטה
לצורך עליה לארץ.
גילאי הביניים ) (55-35מתמקדים בזהות יהודית המתקשרת למעגל החיים היהודי ומעגל
השנה היהודי )בר מצווה ,חגיגת חגים וכו'( המוכרים להם מהבית ,ומדגישים את הצורך
בשמירת ערכים יהודיים משפחתיים ואת הנחיצות ביצירת זהות יהודית בעלת תוכן חיובי
ורלבנטי למשיכת צעירים .מושגי ה"עמיות" וההשתייכות הרווחים בשיח היהודי בעולם
תופסים מקום נכבד בתשובותיהם והם מבקשים לחזק את הזהות היהודית באמצעות
יצירת אלטרנטיבות למבנים קהילתיים קיימים ולימודי תרבות יהודית בקהילות.

 1בגוף הדיווח מובאים פרטים לגבי ניתוח הנתונים והמגבלות המתודולוגיות.
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המבוגרים יותר )גילאי  55ומעלה( מתמקדים בזהות יהודית המבוססת על חוויות חיים
מצטברות כגון חוויות משפחתיות וכאלה הקשורות לשואה ולאנטישמיות והיסטוריה
כללית של העם היהודי .בהתאם לכך ,הם מדגישים את החשיבות של מסגרות פורמליות
של חינוך יהודי ואת מקומה של מדינת ישראל בזהות היהודית )בעוד שהיבט זה מוזכר
הרבה פחות כמרכיב בזהות היהודית על ידי הצעירים( .עם זאת ,הם מודעים לכך שמוסדות
ששימשו בעבר לביסוסה של זהות יהודית כמו בתי כנסת אינם מתאימים יותר לתפקיד זה
ויש להחליפם באחרים.
תובנה אחרת עולה מתוך המאפיינים של הנתונים שנאספו בתהליך ההיוועצות .הראיונות
הפתוחים ,מעבר לתכנים המגוונים שהם מאפשרים )בניגוד לשאלונים מובנים עם
קטגוריות מוכנות מראש( ,נותנים הזדמנות לזהות את נקודות ההתמקדות של המשיבים,
ואת השאלות מהן הם מעדיפים להתעלם או להתייחס אופן מועט .לעיתים קרובות,
אופני ההשבה מגלים לא פחות ואף יותר מתכני התשובות על התפיסות של המשיבים.
המיעוט היחסי של תשובות ביחס למהות השותפות בין ישראל לתפוצות ואופני ביטויה
עשוי לשקף התלבטות או בלבול )ובמקרה הפחות טוב ייאוש או תסכול( של בעלי העניין
מהשותפות .נראה שאחת מהמסקנות שניתן להסיק מכך הוא החשיבות בקיום דיאלוג
מעמיק על סוגיות מרכזיות אלה בין כל השותפים בעולם היהודי )דיאלוג זה מהווה לדעת
חלק מהמשיבים את מהות השותפות ,כפי שיפורט להלן(.
תובנה נוספת נובעת ממקורות המידע עימם נועצו אנשי המכון .נראה כי הפעילים בעולם
היהודי כולו תמימי דעים ביחס לתהליכים המתרחשים והגורמים המשפיעים עליהם .לא
מצאנו הבדלים משמעותיים בין משיבים "ישראלים" ל"אמריקאים" )המהווים את שתי
הקבוצות הגדולות שניתן היה להשוות בין תפיסותיהם( ,אבל נמצא שלרוחב נקודת המבט
יש השפעה מסוימת.

תפיסות של שותפות ישראל-תפוצות
מעטים מבין בעלי העניין השיבו על השאלות הנוגעות לתפיסות על השותפות בין ישראל
לתפוצות .מתוך התשובות שהתקבלו מצטיירת השותפות כדיאלוג קבוע ,שיטתי ודו-צדדי
ברמה האינטלקטואלית וברמה המעשית ,בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות ,המבוסס
על הדדיות ולא רק על צורך בתמיכה )כלכלית או אחרת( של יהודי התפוצות במדינת
ישראל .על השותפות לעסוק בחלוקת משאבים בישראל ובעולם ,בדיון בהשפעה על קבלת
החלטות והתמודדות עם אתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל )אולי אפילו על ידי נציגים
של יהודי התפוצות בכנסת ישראל( ובהסתייעות ביהדות התפוצות במהלכים מדיניים.
מספר משיבים ציינו גורמים אשר יחזקו את אופייה ההדדי של השותפות :ההבנה ההדדית
של ישראלים ושל יהודי התפוצות על החשיבות של כל אחד מהם לשני ,המעבר מחשיבה
המבוססת על העבר המשותף )"ברית גורל"( לחשיבה המבוססת על העתיד המשותף
)"ברית יעוד"( ,וביסוס השותפות על תחומי תוכן ופעולה שונים ,כגון :פן פוליטי ,חינוכי,
תרבותי ,כלכלי ועוד.
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כמו כן הוצעו מספר עקרונות פעולה שיסייעו לקיומה של שותפות אמיתית :שוויוניות
בייצוג בקבוצת ההנהגה של השותפות ,מתן משקל לקולות הצעירים ולאנשי רוח ,מתן
משקל ליהודים באירופה )ולא רק ליהודים בארה"ב( ,פעילות השקעת משאבים לפי
הצרכים ולא לפי היצע התכניות והארגונים הקיים ,פעילות חוץ ממסדית ,ועוד.
מספר מרואיינים הציעו מנגנונים אשר יסייעו לדעתם למימושה של השותפות בפועל,
ביניהם :יצירת ארגונים  /פורומים חדשים ,יצירת שיתופי פעולה חדשים בין גופים קיימים
או יצירת קרנות חדשות ,הובלת השותפות וייזומה על ידי ממשלת ישראל )או על ידי
זרועותיה ,כגון משרד התפוצות או הסוכנות היהודית( ,יצירת מנגנוני שותפות בקהילות,
ייסוד פרלמנט יהודי עולמי שייפגש בישראל ,הקמת רשת מרכזי תרבות עברית-ישראלית
בקהילות ועוד.

מעורבות ממשלת ישראל – רצוי ולא רצוי
מרבית בעלי העניין התקשו לנקוב באופן ספציפי במעורבות הרצויה בעיניהם של ממשלת
ישראל בכל הקשור לחיזוק הקשר של יהודים בתפוצות עם יהדות ועם ישראל .תשובות
המשיבים המעטים התייחסו לתחומים הבאים :תכניות של ביקור בישראל )מסעות
לישראל  /תגלית( ,תכניות מפגש  /קשר לחיזוק הקשר והדיאלוג בין ישראל לתפוצות,
תרבות ישראלית ותדמיתה של ישראל בעולם ,השקעה בחינוך יהודי )הכשרת כוח אדם,
אקדמיה ,מימון חינוך בתפוצות והוראת עברית( ,פעילות המתמקדת בישראלים והעמקת
היכרותם עם יהדות התפוצות ,פעילות חברתית )תכניות תיקון עולם( ,שיתוף פעולה
ותמיכה בקהילות תוך התאמה לצרכים המקומיים ועוד.
המשיבים המעטים אשר נימקו את תשובותיהם לגבי סוגי המעורבות המומלצים של
ממשלת ישראל ציינו בין השאר נימוקים הנוגעים לשוויוניות בין השותפים בשותפות
ישראל-תפוצות ,להשפעה שיש בהבאת צעירים לישראל על זהותם היהודית שלהם ,על
הצורך בכוח אדם מתאים וברמה גבוהה למקצועות היהדות ולעברית ,על הצורך בשינוי
היחס ליהודים מזרמים לא אורתודוכסיים ,על הצורך להגן על ישראל ותדמיתה בעיני
העולם ועוד.
משיבים לא רבים אשר ציינו את התחומים בהן על ממשלת ישראל להימנע ממעורבות
סברו שמדינת ישראל צריכה להיות מעורבת רק בתיאום או במימון תכניות ולא בביצוען,
וכן שעליה הימנע ממעורבות בעניינים קהילתיים ודתיים מקומיים של קהילות בתפוצות.
בין הנימוקים לכך צוינו ניסיון גרוע בעבר ,אי הבנה של הצרכים ,ההתערבות של מדינת
ישראל בנושא הזהות היהודית עלולה להיתפס כפטרונות ועוד.
בעלי העניין הציעו הצעות רבות מה על ישראל לעשות בבית פנימה ,כדי לחזק את השותפות
עם קהילות התפוצות ,השכיחות ביניהן  -היכרות ישראלים את התפוצות ,חינוך בישראל,
פלורליזם יהודי ,דיאלוג ולקיחת התפוצות בחשבון בעת קביעת מדיניות שמשפיעה עליה,
הסברה ודימוי ישראל ,יצירת תחושת עמיות ,דאגה לזכויות מיעוטים בישראל ועוד.
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חוויית חיים מעצבת
בעלי העניין נשאלו האם יש חוויה ייחודית בחיים שעיצבה את הקשר שלהם ואת תחושת
ההשתייכות שלהם לעם היהודי ,והאם יש חוויה שהשפיעה על יחסם כלפי ישראל.
השוואת תשובות של קבוצות גיל שונות מעלה הבדלים מעניינים ,העשויים לשקף פערים
בין-דוריים בהתפתחות הזהות היהודית והגורמים המשפיעים עליה.
משיבים צעירים )עד  (35התמקדו בחוויות חיים הקשורות להשתתפות במסגרות חינוך
בלתי פורמאליות ,כגון מחנות קיץ ,תנועות נוער ותכניות כגון תגלית ,מצעד החיים ,מסע,
"לימוד" וכן בדמויות מעצבות שהשפיעו עליהם .לעומת זאת ,משיבים בגילאי הביניים
) (55-35ציינו בשכיחות גבוהה יחסית חוויות הקשורות למעגל החיים היהודי )בר מצווה,
אירועים משפחתיים אחרים( ,ואילו משיבים מבוגרים יותר ) 55ומעלה( ציינו בשכיחות
גבוהה יחסית חוויות הקשורות לשואה ואנטישמיות ואירועים היסטוריים של העם היהודי.
חוויות הקשורים להיסטוריה יהודית הוזכרו יותר על ידי גברים ועל ידי בעלי נקודת
מבט רחבה על העולם היהודי .משיבים לא צעירים )גילאי  35ומעלה( הרבו לציין חוויות
הקשורות ברקע משפחתי וחוויות מהבית ,בעוד שהצעירים כמעט ולא ציינו כאלה.
משיבים בכל הגילאים ציינו בשכיחות גבוהה חוויות הקשורות בחוויות בביקור בישראל,
ובשהייה בה במסגרות שונות ,בצה"ל ,שהות בקיבוץ ,לימוד בישיבה בארץ .כמו כן ,ציינו
בשכיחות נמוכה יותר חוויות של תחושת שותפות גורל וחוויות בעולם האקדמי )כגון בית
הלל ,לימודי קורסי יהדות ,לימודים באוניברסיטה העברית ועוד(.

אתגרים מרכזיים
בעלי העניין התייחסו לשאלה על האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני המבקשים
לחזק ולשמר את הזהות היהודית בתקופתנו .האתגרים שצוינו על ידי מרבית המשיבים
היו כאלה הנוגעים לשמירה על זהות יהודית ללא ויתור על השתלבות בחברה הכללית,
מתוך בחירה ,כדי להתמודד עם בעיית ההתבוללות.
אתגרים נוספים שצוינו בשכיחות גבוהה יחסית ואשר צוינו בעיקר על ידי צעירים מארה"ב
נוגעים להיבטים הרגשיים של הזהות היהודית ,בעוד שמשיבים לא צעירים )גילאי 35
ומעלה( ציינו יותר כאתגר את מידת הרלבנטיות הנתפסת של זהות יהודית בעיני יהודים
המבקשים לאמץ זהות אישית אינדיבידואלית ואת הצורך ביצירת זהות יהודית בעלת תוכן
חיובי שימשוך צעירים ואחרים להזדהות יהודית.
מידת השכיחות של הגדרת החינוך היהודי כאתגר מרכזי עולה עם העלייה בגיל )מבוגרים
יותר מצעירים( ,והמתגוררים בארה"ב התמקדו יותר באתגרים הקשורים ליצירת תחושת
עמיות )בעיקר גילאי הביניים( ,יצירת אלטרנטיבות למבנים קהילתיים קיימים ושמירת
ערכים יהודיים משפחתיים.
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מבוגרים יותר ציינו יותר אתגרים הקשורים למדינת ישראל )זהותה היהודית של
מדינת ישראל וכפועל יוצא מכך תפקידה כ"מדינת היהודים" ,לעומת תפקידה כ"מדינת
הישראלים" ,צורך בפתיחות ומתן לגיטימציה לזהויות יהודיות שונות בישראל אשר צוין
בשכיחות גבוהה יותר על ידי המתגוררים בישראל ,מקומה של מדינת ישראל מבחינה
מדינית-פוליטית ,והקשרים בין ישראל-תפוצות ותפיסות הדדיות שלהם(.
בעוד שמבוגרים יותר ציינו את האנטישמיות כאתגר שיש להתמודד עימו ,הצעירים כלל
לא התייחסו אליו ,אולם ציינו את היהודים הלא משוייכים ) (non-affiliatedכאתגר שאליו
התייחסו פחות המבוגרים יותר.

גורמים מקדמים ומעכבים המשפיעים על העמקת קשר
ליהדות ולישראל
בראש ובראשונה צוין באופן לא מפתיע ,על ידי בני כל הגילאים ובעיקר על ידי המבוגרים
יותר ,הקשר עם ישראל .גורמים נוספים המשפיעים לחיוב שהוזכרו בשכיחות יחסית גבוהה
על ידי כלל הגילאים הם מעגל החיים ואורח חיים יהודי ,מסגרות חינוך למיניהן צוינו רק
על ידי המבוגרים יותר ,היבטים רגשיים וחווייתיים צוינו כגורמים משפיעים המעמיקים את
הקשר ליהדות ולישראל יותר על ידי נשים ועל ידי המתגוררים בארה"ב .האחרונים גם ציינו
בשכיחות גבוהה יחסית את החיפוש אחר משמעות וערכים יהודיים כגורמים משפיעים.
צעירים עד גיל  35ציינו בשכיחות גבוהה יחסית כגורמים משפיעים לטובה את ההיבט
הקולקטיבי–קהילתי ואת האנטישמיות ,בעוד שמבוגרים בגילאי  55ומעלה התמקדו
יותר בתחושת ההשתייכות לעם היהודי על בסיסים שונים )דתי-היסטורי ,אנטישמי,
אינטלקטואלי ,ערכי(.
התשובות לשאלה על הגורמים המשפיעים על הרצון להתרחק מקשרים ליהדות ולישראל
היו מגוונות אף הן .הגורם שצוין בשכיחות הגבוהה ביותר ובעיקר על ידי משיבים בגילאי
הביניים )ויותר נשים מאשר גברים( הוא הפן הפוליטי של מדינת ישראל .לעומת זאת ,גורם
הכפייה הדתית צוין כגורם מרחיק רק על ידי צעירים עד גיל  35ומבוגרים מגיל  55ומעלה
וכלל לא על ידי מעגל הביניים .הצעירים התמקדו בגורמים מעכבים של יכולת מוגבלת
של כניסה לעולם היהודי הנתפס מבחוץ כסגור" ,בועתי" ולא מקבל ,בקשיי קליטה בעליה
לישראל ,בעוד שמעגל הביניים ציין יותר את חוסר ההיכרות וההבנה של היהדות כגורם
מרחיק .בני כל הגילאים ציינו שתחושת חוסר רלוונטיות של היהדות וחינוך יהודי לוקה
בחסר ,גורמים לריחוק מהיהדות ומישראל.
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תנאים סביבתיים
בעלי העניין ציינו תנאים סביבתיים המטפחים זהות ומעורבות יהודית לטווח ארוך וכאלה
שאינם מתאימים לכך .משיבים רבים ,מרביתם מבוגרים מגיל  ,35ציינו מסגרות חינוך
פורמלי ובלתי פורמלי כסביבות המטפחות זהות ומעורבות יהודית לטווח ארוך .השכיחות
של אזכור הרקע המשפחתי והקשר עם ישראל כסביבות מטפחות זהות יהודית עולה עם
העלייה בגיל.
תכניות אקדמיות מסוגים שונים צוינו כמטפחות זהות ומעורבות יהודית על ידי משיבים
שונים ,בעוד שלימודי תרבות יהודית בקהילות הודגשו יותר בקרב משיבים בגיל הביניים
) (55-35וכמעט שלא בקרב צעירים .נשים ציינו יותר מסגרות לעידוד קשרים חברתיים,
וסביבות נוספות שצוינו בשכיחות נמוכה יחסית היו מסגרות אינטלקטואלית ומסגרות
קהילתיות.
משיבים מעטים יחסית ציינו סביבות ותנאים שאינם מתאימים לטיפוח תחושת שייכות
לעם היהודי ,ובשכיחות הגבוהה ביותר – מסגרות של חינוך פורמלי.
המשיבים המבוגרים ציינו את בתי הכנסת ומשיבים בגילאי הביניים ציינו יותר את ארגוני
הקהילה הממוסדים כסביבה שאינה מתאימה לטיפוח תחושת שייכות לעם היהודי.

אוכלוסיות היעד
בעלי העניין התבקשו להמליץ על אוכלוסיות היעד בהן יש להתמקד בייזום פעילויות על
ידי ממשלת ישראל ,כאשר הושם דגש על טווח הגילאים המומלץ של אוכלוסיית היעד.
ניתוח הנתונים מראה על שונות גבוהה מבחינת הגילאים של אוכלוסיית היעד המומלצת
להתערבות .אולם ,למרות שונות זאת ,נראה כי משיבים רבים סבורים שהגילאים החשובים
ביותר להתערבות הם גיל ההתבגרות )החל מגילאי  (13/14ומבוגרים צעירים )עד גילאי
 .(40-35משיבים מעטים המליצו להתמקד בגיל הרך או בבי"ס יסודי בלבד ,ולחילופין
מעטים הציעו להתמקד בגילאים המבוגרים יותר ).(50+
מספר קטן של משיבים הציעו פרמטרים נוספים להתערבות הממשלה באוכלוסיות יעד
מסוימות ,מעבר לקריטריון הגיל ,כגון "הלא משוייכים" ,מחנכים ,נשואי תערובת ,קבוצות
עלית ומנהיגות פוטנציאלית או מנהיגות בפועל ועוד.
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תכניות ופעילויות
בעלי העניין פירטו מגוון גדול של תכניות ו/או הפעילויות ,המומלצות לדעתם בהן כדאי
להתמקד ,לשם יציקת משמעות ליהודיות ולחיזוק תחושת השתייכות לעם היהודי.
בקשה זאת הניבה תשובות רבות ומגוונות ,אשר התייחסו להיבטים שונים של התכניות:
אסטרטגיות פעולה כלליות ופחות לתכניות ספציפיות ,עקרונות פעולה המונחים ביסוד
התכניות המומלצות ,מטרות התכניות ,והערכים והתכנים בהן צריכות התכניות לעסוק.
בין אסטרטגיות ועקרונות הפעולה הכלליים שמנו מקורות המידע לתכניות המומלצות על
ידם ,הוזכרו בשכיחות גבוהה תכניות שמהותן ביקור בישראל ,במשכי זמן שונים )קצרים
כתגלית וארוכים יותר כמסע( ,תכניות המסתייעות באקדמיה למשיכת יהודים מהתפוצות
לישראל ויצירת קשרים בין ישראלים ליהודים בעולם ,תכניות המבוססות על יוזמות
חדשות ולא ממסדיות ,בעזרת קרנות ייחודיות לכך ,שליחים במסגרות שונות ,תכניות על
בסיס קהילתי מקומי ,תכניות חינוך משותפות ישראל-תפוצות ,תכניות המבוססות על
יצירת מנגנוני שיתוף פעולה ,וכן פיתוח ובניית תכניות לימודים במסגרת מערכות החינוך.
חלק מהמרואיינים המליצו לבחור בתכניות המיועדות להשיג את המטרות הבאות:פיתוח
תפיסת אחדות  /עמיות ,חיזוק הזהות היהודית ,פיתוח מנהיגות ,הכשרת כוח אדם בחינוך,
יצירת יהדות פלורליסטית בישראל ובעולם ,יצירת דימוי מורכב של ישראל ,יצירת דור חדש
בעולם היהודי ,ויצירת חזון חדש לעם היהודי/ישראל/ציונות.
מרואיינים אחרים בחרו להדגיש את הערכים והתכנים בהן צריכות התכניות לעסוק ,
כגון :תכניות העוסקות בתיקון עולם ומשלבות ערכים אוניברסאליים ויהודים ,תכניות
המתמקדות בשפה העברית ותכניות שירות אזרחי.
למרות הבקשה המפורשת לנמק את ההמלצות הללו באופן ברור וגלוי ,מרבית המשיבים
לא פירטו באופן ברור את השיקולים וההנחות המונחים ביסודן של התכניות המומלצות,
ממצא העשוי ללמד על היעדר שיטתיות בחשיבה אודות שאלות מורכבות אלה .בין
השיקולים שניתנו על ידי משיבים מעטים לתכניות עליהן המליצו :מענה לצורך בתחושת
היכולת לשפר /לתקן את העולם ,חשיבות מפגשים אישיים בין יהודים כמאפשרים שינוי
האמיתי בתפיסה של האחר ובתפיסה של החיים היהודיים וכן גורמים לאנשים להרגיש
שהם חלק ממשהו גדול יותר ושיש פרספקטיבות ומשמעויות שונות ליהדות לאנשים
שונים ,התמקדות בגיל קולג' המהווה תקופת התנסות עבור צעירים יהודים ,היכרות
עם ישראל דרך היכרות אישית עם שליחים ,השפה העברית כמרכיב חשוב בכלל ישראל
להיכרות עם ישראל ולתקשורת בין ישראל לתפוצות ,ניצול הפוטנציאל העצום הטמון
ברשת האינטרנט כדי להרחיב מעגלים גם לקהילות קטנות ולא ממוסדות ,ועוד.
מרבית המרואיינים וממלאי השאלונים לא השיבו לשאלה על מידת הרלבנטיות וההתאמה
של תכניות ופעילויות שונות לקהילה שלהם .המעטים שהשיבו ציינו סוגי תמיכה העשויים
להיות רלוונטיים לקהילות שלהם ,כגון :תמיכה כלכלית  /מימון )של חינוך יהודי ,של
יוזמות חדשות ,של מחקרים לשם יצירת תכניות חדשות( ,תמיכה מקצועית והכשרה של
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מנהיגות קהילתית ,אנשי מקצוע בקהילה ואנשי חינוך ,תמיכה ארגונית כללית בקהילות
קטנות ובשיתופי פעולה והעברת מידע בין קהילות ,וכן תמיכה רוחנית  /אידיאולוגית לשם
חיזוק זהות יהודית ,לימוד ויישום יהדות בדרך פלורליסטית ועוד.
בעלי העניין נשאלו גם על הקשר בין הקהילה שלהם לקהילות אחרות ,ועל נקודת מבטם
על הצרכים של קהילות אחרות .מעטים מהם התייחסו לשאלה זאת ,מה שעשוי להעיד על
מיעוט קשרים בין קהילות ועל אי ידיעה של צרכי קהילות אחרות.

א .רקע כללי
בספטמבר  2008השיקה ממשלת ישראל יוזמה שמטרתה לחזק זהות יהודית בקרב יהדות
התפוצות וכן לחזק את הקשרים שבין יהודים בתפוצות לבין ישראל .זאת ,תוך שימת דגש
על הדור הצעיר ועל שיתוף הקהילות ,הארגונים וגורמים רלוונטיים נוספים ברחבי העולם
היהודי בתכנון היוזמה ובליוויה.
לשם קידום היוזמה התבקש המכון לתכנון מדיניות העם היהודי )להלן – "המכון"( להגיש
לממשלה נייר מדיניות אשר יזהה את הדרכים האפקטיביות ביותר לחיזוק זהות יהודית
והזדהות עם ישראל ,ויגדיר את ערוצי הפעולה המומלצים לממשלה לשם השגת מטרות
אלה .לצורך גיבוש המסמך החליט צוות המכון להיוועץ עם מגוון אנשי מפתח ופעילים
ברחבי העולם היהודי ,סביב מספר שאלות מפתח .דיווח זה מציג את התמונה המתקבלת
מהנתונים שנאספו ונותחו ,במטרה שזו תשמש לביסוס ההמלצות המוגשות לממשלת
ישראל בפעילותה לחיזוק זהות יהודית וקשר עם ישראל בקרב יהדות התפוצות.

ב .שיטה
ב 1.שאלות מרכזיות
לצורך גיבוש נייר העמדה לממשלת ישראל ביקשו אנשי המכון לבסס את תוכנו של נייר
העמדה ולחזק את תוקפו .לשם כך ,פנו ל"בעלי העניין" ) (stakeholdersבעולם היהודי,
דהיינו  -מגוון אנשי מפתח ופעילים ברחבי העולם היהודי ,וביקשו מהם ,באמצעות
ראיונות פנים אל פנים או מילוי שאלונים מובנים למחצה 2להתייחס למספר שאלות
מרכזיות כדלהלן:
• חוויית חיים מעצבת  -האם יש חוויה ייחודית בחיים שעיצבה את הקשר שלך
ואת תחושת ההשתייכות שלך לעם היהודי? האם יש חוויה שהשפיעה על יחסך כלפי
ישראל?
• אתגרים מרכזיים  -מהם האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני המבקשים לחזק
ולשמר את הזהות היהודית בתקופתנו?
• גורמים מקדמים ומעכבים  -מהם הגורמים המשפיעים על הרצון להעמיק קשרים עם
יהודיות ועם ישראל? מהם הגורמים המשפיעים על הרצון להתרחק מקשרים אלה?
 2לפירוט מתווה הראיון ומתווה השאלון – ר' נספח.
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• תנאים סביבתיים  -האם ניתן לזהות תנאים סביבתיים המטפחים זהות ומעורבות
יהודית לטווח ארוך?
• תכניות ופעילויות  -מהן התכניות או הפעילויות המומלצות לדעתך לשם יציקת
משמעות ליהודיות ולחיזוק תחושת השתייכות לעם היהודי?
• רלבנטיות לקהילה שלך  -מהן התכניות או הפעילויות הרלבנטיות/מתאימות לקהילה
שלך? מה הקשר שלה לקהילות אחרות? מהם לדעתך הצרכים של קהילות אחרות?
• מעורבות ממשלת ישראל – מהן היוזמות והמעורבות של ממשלת ישראל הרצויות
בעיניך? האם יש תחומים שבהם לא רצוי שתהיה מעורבות כזו?
• אוכלוסיות היעד – מהן אוכלוסיות היעד בהן יש להתמקד בייזום פעילויות על ידי
ממשלת ישראל?
• המשגה )קונספטואליזציה( של השותפות ישראל-תפוצות ויישומה בפועל )פרקטיקה(
– מהם המאפיינים של שותפות ישראל-תפוצות כפי שהיא נתפסת/מומשגת על ידך?
אלו מנגנונים דרושים לדעתך על מנת לקדם שותפות זאת? מה על ישראל לעשות בבית
פנימה ,בכל החזיתות על מנת לחזק את השותפות?
ב 2.עיבוד וניתוח הנתונים
עיבוד וניתוח הנתונים שהתקבלו כללו את השלבים הבאים:
 .1קליטת נתונים וריכוזם  -קבלת תרשומות של ראיונות שבוצעו על ידי צוות המכון
לתכנון מדיניות העם היהודי וכן קבלת שאלונים שמולאו ,בתוספת מסמכים ששלחו
חלק ממקורות המידע .הנתונים רוכזו בקבצי אקסל ועודכנו באופן שוטף .תהליך זה
נמשך כחודש ומחצה.
 .2לאחר שמרבית הנתונים רוכזו ,נערך ניתוח נתונים איכותני ,המבוסס על מודל התיאוריה
המעוגנת בשדה ) .(Hutchinson, 1988לפי מודל זה ,מאותרות בשלב בראשוני
קטגוריות "ראשוניות" – ֵתּמוֹת חוזרות בדברי המרואיינים ,לכל אחת מהן ניתנת כותרת
ומוגדרים קריטריונים המהווים מעין "תנאי כניסה" של הנתונים לקטגוריה )גבתון,
 .(2001בהתייחס לכל אחת מהשאלות שהיוו מוקדים בראיונות ובשאלונים ,תשובות
המרואיינים והמשיבים על שאלונים אופיינו וסווגו לקטגוריות תוכן .לאחר מכן נערכו
תיקונים בהגדרות ובהבחנות בין הקטגוריות ליצירת תוקף פנימי של הממצאים.
 .3במקביל ,המראיינים התבקשו להעביר מאפיינים שונים של מקורות המידע שהוגדרו
עם מנהל הפרויקט וצוות המכון )כגון :מגדר ,ארץ מוצא ,עיסוק ,גודל הקהילה ,שיוך
לזרם ועוד( ,ואלה הוכנסו לקובץ הנתונים ,כדי לאפשר זיהוי של הבחנות בין משיבים
בעלי מאפייני רקע שונים.
 .4בשלב הניתוח האחרון נערכה הצלבה של המאפיינים )משתני הרקע( הנ"ל של מקורות
המידע עם התפלגות התשובות שהתקבלו לקטגוריות התוכן השונות ,על מנת לזהות
קשרים בין מאפיינים לבין אופי התשובות שניתנו .מלבד המידע החשוב שהתקבל מניתוח
זה ,הוא שימש לתיקוף נוסף של תהליך הניתוח ומתן הפרשנות לקטגוריות התוכן.
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ב 3.מקורות מידע בתהליך ההיוועצות  -מאפיינים
כאמור לעיל ,לצורך תהליך ההיוועצות פנו אנשי המכון לבעלי עניין בעולם היהודי כדי
לקבל את נקודת מבטם על השאלות המרכזיות הנ"ל .לשם כך גיבש צוות המכון רשימת
אישים בולטים בעולם היהודי ,תוך התייעצות עם גורמים שונים המעורבים בתחום ויצר
רשימה שמטרתה הייתה לייצג במידה מסוימת )ולא כמדגם מחקרי מייצג( את המגוון
הגדול של העולם היהודי מבחינת תחומי עשייה ,סוגי ארצות וקהילות וגודלן ,מגוון תחומי
עשייה ומחקר ,בני גילאים שונים )דגש על צעירים שבדרך כלל קולם נשמע פחות ,אם
בכלל( ,זרמים ביהדות ועוד.
להלן סיכום מקורות המידע ואופני איסוף המידע המשמשים בסיס לדיווח זה:
• ראיונות אישיים ו/או התייעצויות אישיות  -התקיימו עם  152אנשים.
• שאלונים – מולאו על ידי  75אנשים )כמה מהם צירפו מסמכים/מאמרים שכתבו בנושא(.
• ראיונות קבוצתיים – בוצעו עם  8קבוצות ,כדלהלן:
 .1צוות תכנון של פדרציית ניו -יורק ).(6
 .2מפגש עם צעירים יזמים ).(11
 .3דיון עם צעירים מאמל"ט ).(4
 .4קבוצת מדריכים צעירים במחנות הקיץ במרכז עגנון ,הסוכנות היהודית במוסקבה ).(11
 .5קבוצת סטודנטים פעילים בהלל וושינגטון ).(5
 .6קבוצת אנשי חינוך ומחקר בעולם היהודי  -מפגש במכון ).(14
 .7קבוצת צעירים ) (30-25בטורונטו )(15
 .8קבוצת תלמידי תיכון  CHATבטורונטו ).(20
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להלן מאפייני מקורות המידע ממנו נאספו הנתונים:

3

גיל

רבע מהמשיבים הם צעירים עד גיל  ,35כמעט כמחצית ) (42%בגילאי
הביניים  ,55-35וכשליש ) (33%של משיבים הם בגילאי  55ומעלה.

מגדר

מרבית המשיבים הם גברים ) (71%ומיעוטם נשים ).(29%

בסיס גיאוגרפי

כשליש מהמשיבים מתגוררים בישראל דרך קבע ) ,(33%כשליש
בצפון אמריקה ) 29%בארה"ב 4% ,בקנדה( ,כחמישית במערב אירופה
) ,(18%ומשיבים נוספים ממקומות שונים )ברה"מ לשעבר – ,10%
דרום אמריקה –  ,5%אוסטרליה ,דרום אפריקה ומזרח אירופה(.

ארץ מוצא

למעלה משליש מהמשיבים נולדו בצפון אמריקה ) 34%בארה"ב4% ,
בקנדה( ,כחמישית במערב אירופה ) ,(20%כחמישית בישראל ),(18%
 14%בברה"מ לשעבר 7% ,בדרום אמריקה ,והשאר באוסטרליה /
דרום אפריקה ומזרח אירופה.

רוחב ראיה

למעלה ממחצית בעלי העניין שהשיבו הוגדרו על ידי צוות המכון
כבעלי רוחב ראיה בינלאומי ) ,(55%כרבע מהם כבעלי רוחב ראיה
ארצי ) ,(27%וכחמישית בעלי רוחב ראיה מקומי-קהילתי ).(18%

אופי העיסוק

כמעט מחצית מהמשיבים הם אנשי מקצוע בארגונים היהודיים
 " ,(47%) "professionalsכחמישית הם מנהיגים מתנדבים –" ,(20%) - "Lay leadershipובנוסף לכך :חוקרים ) ,(12%מנהיגי
קהילות ) ,(9%אנשי רוח ואחרים ).(13%

גודל הקהילה

מרבית המשיבים ) (76%משתייכים לקהילות הגדולות בעולם
)מעל  200,000אנשים ( – בארה"ב בישראל ,ובברה"מ לשעבר12% .
מהמשיבים מייצגים קהילות "קטנות" ,עד  50,000אנשים וכ11%-
קהילות של בין  200,000-50,000אנשים.

 3פירוט מלא של המאפיינים – ר' נספח .יצוין כי המאפיין של שיוך זרמי העשוי להשפיע על תפיסותיהם ותשובותיהם של
המשתתפים בתהליך ההיוועצות לא פורט כאן עקב העובדה שחלק ניכר מהמרואיינים לא הגדירו את השיוך הזרמי שלהם.
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ב 4.מגבלות מתודולוגיות
מטרתו של ניתוח נתונים איכותניים היא מתן משמעות ,פרשנות והכללה לתופעה הנחקרת
)גבתון .(2001 ,במידה רבה ,מה שמנחה את החלטות החוקר הם הנושאים ההולכים
ומתבררים תוך כדי תהליך ניתוח הנתונים ,מהם נוצרת התיאוריה.
הנושא שנחקר במסגרת זאת הוא סבוך ומורכב ,והדבר ניכר בתשובות המרואיינים
והמשיבים לשאלונים .לעיתים ,יש קושי להבין למה התכוון המשיב משום שניסוח הדברים
הוא מעורפל .כיוון שלא מדובר בראיונות עומק בהם ניתן להתעמק עוד ועוד באותה
שאלה ,נותרו חלק מהתשובות על עמימותן.
שנית ,גם כאשר נדרשו להבהיר ולהבחין בין גורמים ,בחרו חלק מהמשיבים בתשובות
שהכילו מספר רב של היבטים ,מה שהקשה על ההבחנה וה"זיקוק" של הנתונים
שהתקבלו.
בנוסף ,יש לקחת בחשבון שצוות המראיינים הם אנשי המכון שנבחרו לביצוע תהליך
ההיוועצות לאור היכרותם המעמיקה עם הקהילות ובקיאותם בעולם היהודי ,למרות
שמידת המיומנות שלהם בראיונות מעין אלה אינה גבוהה מאד.
חשוב גם לקחת בחשבון הטיות אפשריות הנובעות או מתחום העיסוק הספציפי של
המשיבים )למשל ,רצון לקדם תכנית שמעורבים בה( או רציה חברתית )- social desirability
מענה לפי המצופה ,לדעת המשיב(.
כאשר מנתחים תשובות ,ובמיוחד תשובות לשאלות פתוחות ,אחת השאלות המעניינות
היא במה אנשים מתמקדים ,מאלו שאלות הם מתעלמים או מתייחסים באופן מועט.
לעיתים קרובות ,אופני ההשבה מגלים לא פחות ואף יותר מתכני התשובות על התפיסות
של המשיבים.

ד .ממצאים
ניתוח הנתונים שנאספו מבעלי העניין יוצג להלן לפי המוקדים של הראיונות והשאלות.
ד 1.חוויית חיים מעצבת
בעלי העניין נשאלו האם יש חוויה ייחודית בחיים שעיצבה את הקשר שלהם ואת תחושת
ההשתייכות שלהם לעם היהודי ,והאם יש חוויה שהשפיעה על יחסם כלפי ישראל.
 49משיבים ) (18.1%סיפרו על חוויות מעצבות הקשורות להשתתפות במסגרות חינוך
בלתי פורמאליות 32 .מהם ציינו חוויות הקשורות למחנות קיץ ותנועות נוער .למשל:

- Youth Movement upbringing.
- Serving as a teenager in the community where I grew up on an
interdenominational youth council founded by a young rabbi who
passionately cared about Jewish peoplehood.
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- participating in a 6-week Israel summer program after 11th
grade.
, מסע, מצעד החיים, משיבים סיפרו על חוויות במסגרת תכניות ייחודיות )תגלית17
: למשל.("לימוד" ועוד

- March of the Living was an incredibly life-shaping experience for
me. I participated when I was 18 years old. It was the ﬁrst time
I felt that I was Jewish because it was important to ME and not
because my parents, family or teachers were telling me..
- Although I grew up as an observant Jew in Toronto, attending
day school and synagogue regularly, it wasn’t until my birthright
experience, that I really felt connected to Israel and the Jewish
people. Being surrounded by young Jews my age, having a
tangible experience in the country; Birthright was the ﬁrst time
that I feel like I could internalize what it all meant and why it’s
important.
 ובשהייה בה במסגרות,( ציינו חוויות הקשורות בחוויות בביקור בישראל17%)  משיבים46
: למשל. לימוד בישיבה בארץ, שהות בקיבוץ, בצה"ל,שונות

- My ﬁrst experience in Israel leading a Camp Ramah teen
seminar.
- I am fortunate to have been a participant on numerous trips, some
educational and others religious, to the Holy Land. To witness
ﬁrsthand the unity and pride that Israeli’s have for their country,
their freedom, and their culture, I was able to fully comprehend
the degree of importance that the State of Israel plays in
promoting Jewish identity. It is difﬁcult to fully appreciate the
sense of connection to Israel that one may feel, without having
visited the country and seen the land with one’s own eyes.
- I participated in a 9 week summer Israel program from my high
school in Montreal. One experience that I’ll never forget was
a gathering of hundreds of other high school Israel programs
from around the world together with young Israelis at an event
in Latrun. At the event, a band played familiar Jewish music and
the most dancing spontaneously broke out among young people
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from all over the world who were realizing that they actually
shared a common language in that they could sing to the same
Hebrew songs that evoked a sense of euphoria among them.
: לדוגמא,( ציינו את הרקע מהבית כחוויית חיים מעצבת13.7%)  משיבים37

- I was raised in a traditional Sephardic family, with a father who
was a Jazan in a small community which he built from its very
beginning in a small town in the northern province of Argentina,
Salta, which included a Jewish School, a synagogue and a Bet
Hachaim… My connection to Israel was always present, for my
home was a Zionist one.
- Being the child of Shoah Survivors, Parental attitudes.
. סבתא הייתה באו"ם בעת קבלת ההחלטה על החלוקה-  סיפור המשפחה שלי( ציינו חוויות של תחושת שותפות גורל השתייכות לאומית כחוויות7.4%)  משיבים20
: למשל.מעצבות

- As a high school student in Montreal, I clearly recall the tragic
story of Nachshon Wachsman. I watched the massive prayer
ceremony that took place at the Kotel and for several days
I attended evening prayer ritual. Despite the tragedy of the
circumstances, I truly felt a sense of Jewish peoplehood – the
feeling of sharing a prayer and hoping together with millions of
Jewish people around the world.
- To be present at such an engagement (Shabbat dinner) was
inspiring… I felt a deep sense of belonging, and continue to feel
that belonging every time I sit down on Friday night.
: לדוגמא. משיבים ציינו אירועים מההיסטוריה היהודית כחוויה מעצבת19

- Learning about the rich Jewish life in Poland, how it was
destroyed and then how it was rebuilt in Israel really gave me a
sense of pride in who I was and where I came from.
 חווית ההפגנות לראות. השתתפות המשפחה במאבק לשחרור יהדות ברה"מ.המוני יהודים טובים נאבקים נגד הרוע
103

 לימודי קורסי, כגון – בית הלל,( ציינו חוויות בעולם האקדמי כמעצבות6.3%)  משיבים17
: להלן מספר דוגמאות. לימודים באוניברסיטה העברית ועוד,יהדות

- At 17 years old, spending one year at Hebrew U on the one year
program deﬁnitely changed my life.
- While studying for my NYS Education Supervisory Certiﬁcate
at Touro College, I had some extra credits that needed to be
completed so I took some courses about the “Inquisition” and
what I learned made me so angry that I said “We need an Israel
and we must always protect the country”.
: למשל,(role models) ( ציינו דמויות מעצבות6.3%)  משיבים17

- My religious grandfather who lived with my family until I was
16.
- I recently had the opportunity to spend Shabbat dinner with
a religious family, particularly a young Rabbi, his wife, and
children. Although my family also celebrates Shabbat with
a traditional meal on Friday night, this particular Rabbi often
invited numerous guests to share his home with throughout the
course of the night.
: למשל,( הזכירו חוויות מעצבות במסגרת חינוך פורמאלי5.9%)  משיבים16

- I was raised studying in a Jewish school up to the age of ten. Then
I moved to a public school...
- Since I was 5 years old, I have always been related to Leon Pinelo
Jewish Zionist day school in Lima, Peru. Al ﬁrst as a student, and
immediately after ﬁnishing high school, as a teacher.
: למשל,( סיפרו על חוויות דתיות כמעצבות5.5%)  משיבים15

- I enjoyed my Judaism and was longing for the day of my BarMitzva, to make an aliah to the Torá and putting on my tefﬁlim.
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, מלחמות ולשואה כמעצבות,( ציינו חוויות הקשורות לאנטישמיות5.2%)  משיבים14
:למשל

- Coming to Israel after Poland also demonstrated the necessity
of having a Jewish state. I had always loved Israel because of its
culture and history, but being there for Yom Hazikaron and Yom
Haatzmaut really put things into perspective.
: כגון,( הזכירו חוויות הקשורות לקהילה3.7%)  משיבים10

- For my whole life I worked for the community as a volunteer in
different ﬁelds.
 משתתפים150 . יסדו קהילה משלהם2001  לא מצאו קהילה מתאימה ולכן ב אין צוות: מאפיינים. התפתחו קהילות דומות בערים שונות.כל שבת
.ממוקדים בהעצמה,צעירים שלא מצאו מקום מתאים,'חזן וכד,רב:מקצועי
 בעלי רקע70%  יש כ.נדרשת מיומנות להשתתף אך מלמדים את המיומנויות
: עוסקים ב.שותפות של הציבור, שיוויוני. יהודי פריפריה30% חזק ביהדות וכ
.שיח רב דורי,אותנטיות ושותפות,שאלות של ג'נדר,צדק חברתי
 חוויות, כגון – חוויות תרבותיות,( התייחסו לחוויות מסוגים שונים12) מספר משיבים
. כחוויות מעצבות,הקשורות ליהדות סובייטית ומילוי תפקיד משמעותי בעולם היהודי
:למשל

- When I was 19, my friends and I launched our own independent
Jewish student initiative called the Wake Up Tour. This involved
bringing an Israeli Jewish Rock band on a tour of college
campuses. Regardless of the quality and impact of the idea, the
fact that I had the experience of mobilizing thousands of Jewish
students was tremendous. This experience also ﬁrst exposed me
to the world of Jewish philanthropy, and learning that a great
idea mixed with persistence could get funded was a powerful
point of encouragement along my personal path.
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 אתגרים מרכזיים2.ד
 מהם האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני- השאלה שהוצבה בפני בעלי העניין הייתה
?המבקשים לחזק ולשמר את הזהות היהודית בתקופתנו
מרבית המשיבים ציינו אתגרים הנוגעים לתפיסת הזהות היהודית כחיובית ושמירה עליה
.תוך השתלבות בעולם הכללי
 מכלל המשיבים( התייחסו לאתגר של שמירה על זהות יהודית ללא23.6%)  משיבים64
. כדי להתמודד עם בעיית ההתבוללות, מתוך בחירה,ויתור על השתלבות בחברה הכללית
:למשל

- I would say the blessing/curse of living in an extremely diverse
society. We struggle to get along with everyone that we feel
we must shed our identity to belong. The notion of God is also
quickly disappearing from a lot of youths which I think goes hand
in hand with the lack of self Jewish identity.
- The competition. Life in the English-speaking countries is very
comfortable for most Jews. This is true not only materially
but also in terms of a lack of tension arising from their Jewish
identity. S’iz nisht shver tzu zayn a Yid today in the United States
and Canada. You are not labelled as a Jew unless you want
to be. This means that unlike past times in our history, when
circumstance deﬁned you (where you lived, how you dressed, what
you studied or couldn’t study, worked at or couldn’t work at), or
the antisemites deﬁned you, it takes an afﬁrmative statement on
your part to live a Jewish life. This means that the institutions,
organizations and groups that are responsible for encouraging
you to make that statement have to be very good at what they
do. Because the forces that encourage you not to bother making
it, especially modern cultural inﬂuences, are very good at what
THEY do.
- tension between Jewish and general belonging.
- Competing interests – in the past, our parents and grandparents
turned to the Jewish community because they were not accepted
anywhere else. Today, young Jews have no restrictions on them
– they are accepted everywhere and all opportunities are open to
them. They have to CHOOSE to be a part of a Jewish community
whereas in the past there really was no choice. Young Jews have
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many options open to them – if the Jewish community cannot
provide good reasons for why they should be involved, they are
going to get involved in other things.
( סבורים שהאתגר הגדול ביותר נוגע להיבטים הרגשיים של הזהות20.7%)  משיבים56
היהודית ולמידת הרלבנטיות הנתפסת שלה בעיני יהודים המבקשים לאמץ זהות אישית
, למשל.אינדיבידואלית

- The greatest challenge to sustaining Jewish identity is simply the
indifference towards matters Jewish of so many of our people. In
that context, some losses are inevitable.
! הפיכת היהדות לדת בלבד מאוד מתאימה לאנשים כי דת זה עניין אישי.ואנשים מכנסים את זהותם היהודית אל המרחב הפרטי

- Getting Jewish people to see Judaism as a source for living a
meaningful & principled life that is relevant and responsive to
our times.
- Making it relevant – young Jews are looking for how Judaism
relates to them in these modern times. If Judaism cannot show
that it can be relevant/meaningful within a 21st century context,
then young Jews are not going to want to be a part of it.
 זהות,( ציינו שהאתגר הגדול ביותר הוא יצירת זהות יהודית חיובית18.8%)  משיבים51
: לדוגמא.בעלת תוכן חיובי שימשוך צעירים ואחרים להזדהות יהודית

- Ignorance- very few Jews have a clear understanding of what
Judaism is, what it teaches, how it relates to them, etc.
- The “cool” factor – many young people have negative stigmas
towards the Jewish community (mostly dating back to their day
school experience). Jewish community involvement isn’t cool to
them – their friends aren’t involved and so they aren’t either.
( סבורים שחינוך יהודי הוא האתגר המרכזי העומד בפני מנהיגי העם13.7%)  משיבים37
: למשל.היהודי כיום

- Manage to improve the education of our youth and this combined
with the education of their parents.
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- Beyond Zionist education, we need to continue to press for more
Jewish education. Especially in the U.S., where assimilation has
both opened more doors for Jews in so many areas, but which,
at the same time helps to evaporate a special Jewish identity,
it’s essential that we look for new and creative ways not to miss
Jewish education for every possible youngster in our community.
 בשל החולשה המסוימת של שני, אנחנו צריכים לחפש מגבש זהות נוסף אחד מהם.(המרכיבים הרגילים הראשונים )הדת היהודית ומדינת ישראל
.הוא בוודאי החינוך היהודי

( האתגר11.1%)  משיבים30  לדעת:משיבים רבים ציינו אתגרים הקשורים למדינת ישראל
,"הוא זהותה היהודית של מדינת ישראל וכפועל יוצא מכך תפקידה כ"מדינת היהודים
: למשל,"לעומת תפקידה כ"מדינת הישראלים

- Israel is failing in its Zionist responsibility to the Diaspora.
Do we need a cultural touchstone for identity, yes. Is this what
Zionism is, was born to address, no. Israel’s primary debt to the
mostly secular Diaspora that created the state is as refuge, not
cultural center… If Israel were serious about “saving the Jews”
it must ﬁrst consider its own identity. If Israel is the state of the
Israelis then its agenda is to continue the present drift, providing
a cultural focus to the ever-shrinking Diaspora. Feels good,
achieves little to nothing. If Israel is to return to its pre-state
reason for being, Zionist refuge and Light unto our Nation then
the task is indeed formidable, but not impossible. The choice is as
it has been since 1967, state of the Jews, or state of the Israelis.
- Within Israel itself, the tensions between religious and secular:
the negative image of the Chief Rabbinate among secular
Israelis; the increased scrutiny and humiliation of converts;
the growing sense among the secular that they alone bear the
burdens of statehood, and among the religious that their children
will be polluted by the evil culture around them; and other trends
and events that enhance the separation between feeling Israeli
and feeling Jewish, pose the danger of a divided country and a
divided religion.
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משיבים אחרים ציינו כאתגרים מרכזיים את הצורך בפתיחות ומתן לגיטימציה לזהויות
יהודיות שונות הקשור גם לישראל ) ,(10.0% ,27את מקומה של מדינת ישראל מבחינה
מדינית-פוליטית ) ,(10.0% ,27וכן את הקשרים בין ישראל-תפוצות ותפיסות הדדיות
שלהם ) .(7.7% ,21להלן מספר דוגמאות:

- Monopoly of ultra-orthodox Jews in the religious institutions.
 אי אפשר לחוש גאווה ביחס לישראל .למשל :תחום מאוד רלבנטי לצעיריםהיום -יחס לאקולוגיה  -ישראל לא משתתפת במשחק .האתגר  -ליצור
תחושת שותפות בעם היהודי.
 אולי הלכנו לקצה השני ואנו משדרים שאנו לא צריכים את ישראל?יהודיםבחו"ל לא באמת מאמינים שלישראל איכפת מהם.
 גם כאן יש הזדמנות שיש לנצל .היהודים בתפוצות יכולים לסייע בקידוםמודלים של חיים פתוחים ופלורליסטים בישראל עצמה.

- Outside Orthodoxy, creating and sustaining a model of Jewish
life which is engaging, holistic and authentic and not just partial,
ritualistic and motivated by an obligation to the past.
- Giving young people a pluralistic, motivating and compelling
grounding in Jewish civilization so they will make choices that
keep them involved in the Jewish conversation throughout their
lives.

משיבים נוספים תופסים כאתגר מרכזי היבטים שונים של קולקטיביות ,קהילתיות
והשתייכות 14 :משיבים ציינו כאתגר את יצירת תחושת שייכות או "עמיות" ),(5.2%
 13ציינו יצירת אלטרנטיבות למבנים הקהילתיים הקיימים ) (4.8%ועשרה נוספים ציינו
שמירת ערכים יהודיים וערכי משפחה כאתגר ) .(3.7%אתגרים נוספים שצוינו על ידי
משיבים מעטים יחסית היו אתגר ההתמודדות עם אנטישמיות ) ,(3.0% ,8יהודים לא
משוייכים ) ,(2.6% ,7בעיית מנהיגות ) (2ועידוד עליה ) .(1למשל:

 אנשים אינם רוצים להיות בשטעטל גם אם היא מודרנית .הם רוצים להיותשייכים לעולם הכללי גם אם הם מזדהים כיהודים .אין להם עניין להשתייך
ליהדות מאורגנת .אין להם בעיה להיות יהודי בציבור אך הם שואלים מה
היהדות מעניקה או יכולה להעניק להם .הקרן תומכת בצעירים יוצרים
ולמעשה מעודדים יצירה תרבותית יהודית ,מעוניינים בישראל וביצירה
ישראלית .צריך להפגיש אותם עם יצירה כזאת .הם מחפשים משמעות.

- Anti-semitism is also a major one. Most Jews do not know enough
about their religion/culture and Israel to be able to support it.
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In turn, they think this lack of knowledge is an indication to
them that they just don’t really care about Judaism. This creates
a culture of Jews who are essentially ‘pushovers’ although they
wouldn’t view themselves this way.
- Involving the unafﬁliated Jews all over the world including Israel,
creating points of entry into Jewish community and making
Judaism relevant to them.
 גורמים מקדמים ומעכבים3.ד
בהמשך לשאלה על אתגרים מרכזיים העומדים בפני המבקשים לחזק ולשמר את הזהות
 נשאלו בעלי העניין מהם הגורמים המשפיעים על הרצון להעמיק,היהודית בתקופתנו
קשרים עם יהודיות ועם ישראל? מהם הגורמים המשפיעים על הרצון להתרחק מקשרים
?אלה
 המשפיעים על העמקת קשר ליהדות ולישראל- גורמים מקדמים
 ובראש,המשיבים פירטו גורמים רבים המשפיעים על העמקת קשר ליהדות ולישראל
, המתבטא בדרכים מגוונות,(19.2% ,52) ובראשונה באופן לא מפתיע – קשר עם ישראל
:כגון

- Clearly, visiting Israel intensiﬁes most people’s association, but
also such visits offer them a comfortable way in which to continue
to remain connected while keeping Israel at arm’s length.
- The deeper afﬁliations stem from a sense of common history and
purpose – the latter undermined by schisms in Israeli society
itself – and a sense of uniqueness of Israel for Jews – possibly
being lost as Israel assimilates more and more western culture.
- Personal experiences with Israel offer the best opportunity
to create “connective tissue” for Jews in the Diaspora, with
Israel. That is the genius of Birthright. Preceding the Birthright
experience, should be that of the youth groups and Hillel, and we
need to be as supportive as possible of programs in those venues
that introduce young people to the Israel/Zionist experience.
. המשכיות ההיסטוריה של העם היהודי, זהות יהודית-
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גורמים נוספים המשפיעים לחיוב שהוזכרו בשכיחות יחסית גבוהה הם מעגל החיים ואורח
: למשל.(7.4% ,20) ( ומסגרות חינוך למיניהן8.9% ,24) חיים יהודי

- Jewish schooling brings families back to the community.
- LIMMUD – most effective outreach activity for non-afﬁliated
Jews. Because not guilt business, nobody blame them. it’s open,
diversiﬁed, funny, not uniquely Jewish.
- The ﬁrst thing that makes people deepen their afﬁliations with
Jewishness is family life cycle moments, birth, bar mitzvah,
betrothal, bereavement and burial.
. עלות בתי הספר היומיים לא מאפשרת למעמד בינוני לשלוח את הילדים.השנים המעצבות הן שנות התיכון ודווקא שם חסר חינוך יהודי

- Transformative ritual or learning experiences are usually
catalysts that awaken or deepen Jewish consciousness (ex.
B.J.’s/ Mechon Hadar/StorahTelling or Me’ah, Melton or Wexner
programs) --- empowerment through learning.
- strong family and/or community ties in which Judaism is lived
and celebrated is vital. Accessible role models who demonstrate
these values are of great assistance.
( הוזכרו אף הם כגורמים משפיעים6.3% ,17) ( וחווייתיים6.6% ,18) היבטים רגשיים
: למשל,המעמיקים את הקשר ליהדות ולישראל

- pride in how the world views the manner in which we as a people
and Israel as a state currently contribute to shaping a better, more
moral, more just world; a sense of shared destiny with a positive
purpose; a way to move away from the mass of humanity and
to be identiﬁed with cause/s that are worthy of our passion and
energy.
- Deepen if it adds value, for Israel make it a place that makes you
feel good about being Jewish as well place that can inspire you
. ביקור בישראל גורם חוויה משמעותית ומשפיע על הזהות-
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גורמים משפיעים נוספים שהוזכרו הם ההיבט הקולקטיבי–קהילתי ) (6.3% ,17ותחושת
ההשתייכות על בסיסים שונים )דתי ,היסטורי ,אנטישמי ,אינטלקטואלי ,ערכי( ).(5.2% ,14
לדוגמא:

 יש ליצור תחושת השתייכות :אני שייך למשהו יותר גדול ממני וממשפחתי.אני אחראי כלפיו והוא אחראי כלפי! כך לחבר יהודים ליהודים .ישראל יכולה
להיות מרכזית בכך.זה נחוץ לכולם לא בטוח שצעירים מודעים לכך.
 הרוב חשים יהודים אך משתייכים להרבה זהויות ולא מקיימים גבולותביניהן.
 הצעירים מחפשים למצוא יהדות שאינה בית כנסת אלא דרך חיים של תיקוןעולם וצדקה .שיש אפשרות לבטא את יהדותך ואת שורשיך במגוון רחב של
דרכים .אחרי שהם מוצאים קשר ליהדות רחבה הם יופיעו גם בקהילה או
בבית הכנסת .הם רוצים להיות חלק מהעם ולכן יבואו.
 החיבור לישראל הוא רק דרך הגעה לכאן.מה שמדבר אליהם זה ההיסטוריהשל העם היהודי וישראל.
 צריך לעבוד על המושג :כלל ישראל .צריך משפחה ,קהילה ועם.הבעיה היאשזה אינו ערך אמריקאי וערך שאינו אמריקאי יש עמו קושי בחינוך כאן.צריך
להפוך את הערך הזה לערך של כולם.צריך להשקיע בחיזוק הקונספט של
העם.אין ערך כזה בעידן שלנו .צריך להסתכל על זה כמשפחה מורחבת.התוכן
של זה :ערבים זה לזה.

גורמים נוספים שצוינו בשכיחות נמוכה יותר על ידי המשיבים היו חיפוש אחר משמעות ),(13
רקע משפחתי ) ,(10אנטישמיות ) ,(10ערכים יהודיים ) ,(10ותרבות יהודית/ישראלית ).(8

 אמריקה דתית מאוד ואנשים מחפשים משמעות .היהדות יכולה למשוך. אנו רואים בתרבות ויצירה מכשיר חיבור.חוויה תרבותית – מחליפה קהילותמאורגנות .יש בה ערכים,תוכן ומחשבה.
 מה שממשיך להביא כבוד לישראל ולנו כיהודים אלה הקולות שבאיםמישראל ומייצגים את הרגישות כגון עמוס עוז ,דוד גרוסמן ועיתון הארץ .הם
הגשר אלינו והם הכבוד של ישראל בעינינו.
גורמים מעכבים  -המרחיקים מזהות יהודית ומקשר לישראל
התשובות לשאלה על הגורמים המשפיעים על הרצון להתרחק מקשרים ליהדות ולישראל
היו מגוונות אף הן .הגורם שצוין בשכיחות הגבוהה ביותר הוא הפן הפוליטי של מדינת
ישראל ) ,(9.2% ,25למשל:
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- Perception that the conﬂict in the middle east is about Israel as
an occupier and abuser of human rights.
- When young people see Israel behave “badly” they say, “not in
my name” and question why they should align themselves with
Israel and don’t necessarily want to be part of this particular
tribe.
- People don’t want to afﬁliate themselves with an Israel who’s
image is one of war, a society driven by internal conﬂict and
by a negative feelings of a society and government that is not
progressing forward.
- Israel’s on-going refusal to acknowledge the aspirations of
Palestinians in Israel and in the territories, together with
domestic policies that are viewed as antithetical to Jewish values
as understood in western democracies, create real conﬂict for
Western Jews and create cognitive dissonance that is very difﬁcult
to overcome.
- When Israel is justiﬁably and regrettably linked to the following:
public corruption, unjust treatment of its minorities, unsuccessful
efforts to balance rapid economic growth with social justice,
medieval religious coercion blocking the evolution of a revivifying
Jewish spirit, and policies that support expanding Jewish
settlements on the West Bank.
- the bad image of Israel as militaristic and war’s maker makes
Jews keep apart from Jewish staff.
- Anti-Semitism keeps some back and keep the majority apart.
 שלפעמים, גם בישראל וגם בממסד היהודי בתפוצות, פוליטיקה פנימית.מעוררת תחושות זעם ומיאוס
: למשל,(7.4%)  משיבים20 כפייה דתית צוינה כגורם מרחיק על ידי

- If they have only had negative associations in the past (i.e. forced
family traditions, being dragged to shul, a bar mitzvah they were
obligated to do,etc.) than they may feel like Judaism or the Jewish
community is not theirs, but that of their parents, something
obligatory vs. something they can gain from.
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- Monolithic offer of engagement.
. חשוב להבהיר כי היהדות אינה רק מה שאני מכיר מבית הכנסת-

 גורמת,(5.9% ,16) ( ציינו שתחושת חוסר רלבנטיות וחוסר הבנה של יהדות7.0)  משיבים19
: למשל,להרחקה

; בעיקר אצל צעירים, תחושה של חוסר רלבנטיות-

- Prejudices!!!! Most Jews believe falsely that Jewish activities are
parochial, poor quality and do indoctrination, they never tried
them.
- Lack of understanding of the value of afﬁliating (what can it do
for me?), belief that practice is boring and does not evolve with
oneself. What is the menu of Jewishness for young people today?.
- Reputation of boring-ness/stale/square associated with being
involved in community.
: מהמשיבים הם20 גורמים אחרים שצוינו על ידי עד
: למשל,יכולת הכניסה לעולם היהודי הנתפס לעיתים כסגור ו"בועתי" מבחוץ

- Barrier to entry for outsiders.
- The Jewish bubble.
 אתה. שאנשים לא מרגישים רצויים: הבולטת שבהן. יש חוויות מרחיקות אלה שלא גדלו, אתה לא בדיוק יהודי כמו שצריך להיות,צריך לעשות כך וכך
 כי אינם יודעים אפילו את,ברקע מתאים ורוצים להתקרב נדחים כל הזמן
 הם מרגישים זרים כשהם. הם לא מרגישים רצויים ומאבדים עניין.הקודים
. וזה מרחיק,באים למפגש יהודי – לא יודעים מה לעשות
," "אתה לא יהודי מספיק טוב," "יש רק דרך אחת," מושגים כמו "עם נבחר.העמדת דרישות כתנאי להיות שייך

- Jargon, not welcoming outsiders and non-Jewish partners.
- perception of lack of openness for those who are less educated
and the cost.
- Rabbis not enough educated in תורה בחוכמה. (understanding of
secularism and modernity.
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: למשל,קשר למדינת ישראל כמדינת העם היהודי יותר מאשר לקהילה המקומית

- Young Jews are more connected to Israel than to local community
in France. Mainly because the community is monolithic and
unwelcoming. To non afﬁliated, Jewish organization are perceived
as insular, self righteous and defensive.
- Connection to Israel is more attractive than connection to the
local community.
 מודרנית/  העמיות היהודית כמנוגדת לרוח הגלובלית/ תפיסת תחושת האתניות
- Perception of ethnic in-group ties as “politically incorrect”. They
want to be away from the ghetto. Don’t want to be separated.
Being particularistic is perceived as chauvinistic and outdated.
- Jewish schools graduates are not prepared to confront
“modernity” and anti-Israel bias when they enter universities
therefore they either ghettoize or cut their ties with the Jewish
organizations.
- Feeling trapped inside the bubble and viewing Jewishness as a
closed and small environment may turn people away.
חינוך יהודי לוקה בחסר
- Poor level of Judaic Education in Jewish day schools. Graduates
get behavioral practice without soul, without deep commitment
and pride for Jewish values. They didn’t have a core anchor.
- Poor teachers in Jewish schools.
גורמים נוספים צוינו על ידי מספר קטן יחסית של משיבים כמשפיעים לרעה על הקשר
 נישואי,(9)  היבטים כלכליים,(9)  רגשות ותחושות ביחס ליהדות:עם היהדות ועם ישראל
ישראלית- אנטישמיות ותעמולה אנטי,(6) ( הנהגה פוליטית/ הנהגה )קהילה,(8) תערובת
: להלן מספר דוגמאות.(3)  תוכן אינטלקטואלי על יהדות/  והיעדר ידע,(4)

- What may turn people away is the mix marriage.
- Ignorance & arrogance I would think are big factors in turning
someone away.
- Cultural gap about Jewishness between home and school.
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 -העלות הגבוהה של חיים יהודיים ,בראש ובראשונה חינוך ובתי-כנסת.

- On the negative side, frequent bias in media reports about
Israel (the Gaza campaign is just one prime example) and
well organized anti-Israel organizations and activists on
university campuses have served to create an environment in
which young people – many who are not prepared to answer
the charges and allegations – may draw conclusions about
Israel that are inaccurate, incomplete and unbalanced.
 הבעיה היא ה media bias-האנטי-ישראלי ,שהוא מזיק ביותר .בתקופות כמושל מבצע "עופרת יצוקה" ,יש הרגשה שמכל עבר הולמים תופים שמגנים
את ישראל .אני יודע שיותר קל להצביע על זה ,מאשר להציע פתרונות ,כי
זו מגמה בינלאומית .לכך יש להוסיף  biasחזק של חוגים גדולים בקהילה
האקדמית .צריך לזכור שהיהודים ,יותר מכל קבוצה אחרת בארה"ב ,נוטים
ללכת לאוניברסיטאות ,ושם הם נחשפים לכמויות עצומות של תעמולה
אנטי-ישראלית ,שלעיתים תכופות גם נהנית מהיוקרה והסמכות של
"חומר אקדמי".
 מי שאין לו סיפור של ערכים לא יכול להיות "יהודי תרבותי" .יש אנשיםבוגרים מאוד משכילים ,השארנו את היהדות שלהם ילדותית – לא עסקו בה
מאז בית ספר .אין להם יכולות לפגוש טקסטים משמעותיים ולחשוב עליהם.

ד 4.תנאים סביבתיים
סביבות חברתיות מטפחות זהות יהודית
בעלי העניין נשאלו האם ניתן לזהות תנאים סביבתיים המטפחים זהות ומעורבות יהודית
לטווח ארוך .כשליש מהמשיבים ) (33.2% ,90ציינו מסגרות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי
כסביבות המטפחות זהות ומעורבות יהודית לטווח ארוך .חלקם ציינו מסגרות חינוך שונות
באופן כללי ) ,(27.3% ,74כגון:

 באווירה טוטאלית יש הפנמה גדולה יותר ולכן תנועות נוער,מחנות ,ביקוריםבישראל הם מכשירי חינוך מצליחים .צריך ליצור אופציות טוטאליות גם
למבוגרים.

- All actions contribute to keep Jewish Identity. I personally believe
in all sorts of education, which includes a lot of good information
and knowledge. Jews are proud of their common sense of justice
and ethical behavior and I think these values inspire people to
belong to the community.
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- here is no single answer and therefore there must be many
options. Sending your children to Jewish pre-school should be
encouraged, were it less expensive. Summer camps are effective,
yet there are also cost issues.
- Youth movements and student Hillel - because the ages between
about 12 and 25 are when young people ﬁnd themselves, and it
is better to do so and to make friends/spouses with like-minded
people. E.g. Habonim, very inﬂuential for me and my daughter.
- In my personal experience schools, tnuot noar, Macabiah games
and jewish folkdance (Rikudim) were excellent ways to keep me
close.
- encounter programs in various frameworks – long-terms study
programs (in Israel & elsewhere), short term, summer camps.
- Environments that satisfy a full range of life stages and needs I
think nurture long-term involvement best. Whether that be camp,
community centre, synagogue or other, it need to be a place where
someone can ﬁnd answers and fulﬁllment regardless of their life
stage. If they are at a point where social networks are critical,
then the ideal environment should offer social functions. If they
are at a stage where they are interested in learning more, the
ideal environment should offer classes as well. What makes this
a better approach to a one-minded environment, is that it would
allow the individual to grow with the organization or institution
rather than grow out of it.

: למשל, משיבים ציינו תכניות ספציפיות בתחום החינוך הלא פורמלי16

- I believe that all of the social settings mentioned above are suited
to nurture long-term Jewish identity and involvement. The issue is
what happens in these settings; do people get turned on or develop
a sense of self within the group or are these settings a stimulus for
rejecting Judaism, the Jewish people, Clal Yisrael and Medinat
Yisrael. The recent development of Limmud experiences around
the world demonstrates the viability of this kind of experience for
Jews of all ages.
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: למשל,( ציינו רקע משפחתי כסביבה מטפחת זהות יהודית14.4%)  משיבים39

- There is no question that a committed home environment that
actively and intelligently cultivates Jewish experience and identity
is the single most powerful setting. Beyond that, I feel virtually
any setting can be effective to diverse individuals, if what it offers
is authentic, of high quality and delivered by superior personnel.
Clearly immersion experiences like summer camps, extended
trips to Israel, provide special advantages.
- In my opinion the home and Youth movements are by far the most
inﬂuential setting and environments that best nurture long term
Jewish Identity.
- Immersive experiences that model real life are most effective since
they present inspiring role models and convey the power and
humanity of values-based community grounded in real time and
real place. Homes, summer camps and youth movements are the
most effective vehicles for this. Their strength is that they create
a sense of belonging that is infused with meaning. Inasmuch as
Judaism is a group enterprise, a covenantal endeavor, they are
conﬂuent with a Jewish vision of covenant and community and
therefore successful in creating the desired outcomes.
 ברור שבית הספר והמשפחה הם המסגרות החשובות ביותר וכי כל מסגרת אולם נראה לי שיש חשיבות מיוחדת לגורם.אחרת רק מוסיפה את שלה
נוסף שלא הגיע למיצוי והוא אפשר של מסגרות משותפות ליהודי תפוצות
וישראלים סביב נושאים עיוניים הקשורים לזהות יהודית בת זמננו מבלי
 יהודיוּת של,לחשוש להתייחס לשאלות אקוטיות – הפלורליזם היהודי
 יש חשיבות לא רק למסגרות חוייתיות, באופן עקרוני.מדינת ישראל ועוד
.אלא גם למסגרות של דיון אינטלקטואלי נוקב
: למשל,(12.2%)  משיבים33 הקשר עם ישראל הוזכר כסביבה מטפחת זהות על ידי

." "תגלית," שהות בארץ ישראל; תוכניות כמו "מסע-

- Israel experience is the key activity.
- Immersive experiences like Birthright, March of the Living and
summer tours are also seen as very positive as well – especially
as youth transition into young adults. MASA programs, Israel
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volunteer opportunities and studying at Israeli universities are
extremely powerful tools in developing Jewish identity.
סביבות מטפחות זהות נוספות שצוינו על ידי כ 30-משיבים הן לימודי תרבות יהודית
בקהילות ) ,(24מסגרות לעידוד קשרים חברתיים ) (12מסגרות אינטלקטואלית ),(7
מסגרות קהילתיות ) ,(4תכניות מתמשכות ) ,(3תוכניות ייחודיות לפיתוח מנהיגות ),(2
קשרים אישיים ) ,(1וחוויות מחברות ).(1

- Communal and religious institutions that empower and do not
preach.
- Small groups (e.g. chavurot) that are tailor-made to speciﬁc
interests.
 צריך להשקיע בחיבור הורים וילדים ,לשנות את לימודי הקהילה. -החוויה היום היא של קניית שירותים בקהילה )לקוחות( לא של השתייכות.

- Personal social connections.
- Campus groups such as Greek organizations, Hillel, Israel
advocacy, etc.
 15משיבים ) (5.5%ציינו תכניות אקדמיות מסוגים שונים כמטפחות זהות ומעורבות
יהודית ,למשל:

 יש גידול בלימודי יהדות באוניברסיטאות .יש מעמד אקדמי ללימודים אלה.צריך לנצל זאת אך אין לכך המשך.
סביבות ותנאים לא מתאימים לטיפוח תחושת שייכות לעם היהודי
משיבים מעטים יחסית ציינו סביבות ותנאים שאינם מתאימים לטיפוח תחושת שייכות
לעם היהודי ,ובשכיחות הגבוהה ביותר – מסגרות של חינוך פורמלי ) ,(8.1% ,22למשל:

- Formal and obligatory learning environments in which learning
is passive and compelled, in which the environment is contrived
and not authentic are ill suited.
 15משיבים ציינו את בתי הכנסת וארגוני הקהילה הממוסדים כסביבה שאינה מתאימה
לטיפוח תחושת שייכות לעם היהודי ,למשל:

- Institutions are much less successful these days (JCCs,
synagogues, etc.) at inspiring Jewish identity. We think this
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is because young people today don’t necessarily want to be
associated with institutions – they like to pick and choose their
own programs to be associated with. We think this is why BAC
(Birthright Israel Alumni Community) has been so successful with
our programming: we have not subscribed to one speciﬁc thing or
environment. Rather, by having constantly different opportunities
and programs, alumni can ﬁnd the different ways of connecting
that relate best to them.
- Synagogue services do not help; they rather put me off.
 הצעירים של היום לא ילכו לשום דבר פסיבי שנמשך. בתי כנסת משעממים.שלוש שעות בשבת בבוקר
. יש לחפש דרכים חדשות. בתי כנסת ופדרציות אינם הדרך לחיבור צעירים.אולי דרך המרכזים הקהילתיים לחבר זוגות צעירים

סביבות ותנאים נוספים שצוינו כלא מתאימים לטיפוח תחושת שייכות לעם היהודי על
 קשר עם,(4)  מסגרות חינוך בלתי פורמלי,(5)  תכן יהודי,(7)  קהילות:ידי משיבים בודדים
 קהילות,(3)  משפחות לא מחוברות,(3)  תכנים שאינם רלבנטיים או מושכים,(4) הארץ
. וחברות מתנשאות וכופות דת,(3) שאינן פתוחות לנישואי תערובת

- The youth movement in the U.S. is useless.
- I cannot think of any social settings that are ill-suited, except for
those that encourage Jewish identity through force, or through
methods that can seem pushy. Certain Jewish groups have been
known to look down on Jews who do not practice Judaism in a very
speciﬁc way, and it is these extremist groups that can negativelyinﬂuence young minds and turn them away from Judaism, if they
are not willing or ready to take on such an endeavor.
מחנות קיץ – מצליחים וניתן להעמיק את. במרכזים הקהילתיים אין תוכן אם המחנה הא של תנועת נוער אזי ההצלחה גדולה יותר כי זה חלק.התוכן
.בתי כנסת – גרוע.מתוכנית כוללת
. "הלל" ועוד, מחנות, בתי ספר, בתי כנסת: אין חיבור בין המאמצים השונים-

- Content-less environments that emphasize socializing – albeit
with other Jews – but provide nothing that might qualify as
inspiration.
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- Conversely, settings that leave no room for questioning, or even
dialogue, but that dictate answers and prescribe behaviors.
- Existing rabbis training programs are failures.

ד 5.תכניות ופעילויות
כדי לתרגם את הרעיונות הכלליים שהובעו על ידי בעלי העניין מהם נאספו הנתונים ,הם
התבקשו לפרט את התכניות ו/או הפעילויות המומלצות לדעתם בהן כדאי להתמקד ,לשם
יציקת משמעות ליהודיות ולחיזוק תחושת השתייכות לעם היהודי .בקשה זאת הניבה
תשובות רבות ומגוונות .חלק מהתשובות התייחסו יותר לאסטרטגיות פעולה כלליות
ופחות לתכניות ספציפיות ,חלקן מבטאות עקרונות פעולה המונחים ביסוד התכניות
המומלצות ,חלקן התייחסו למטרות התכניות ,וחלקן לערכים והתכנים בהן צריכות
התכניות לעסוק .בחרנו להציג מגוון גדול זה לפי קטגוריות אלה ,כאשר בתוך כל קטגוריה
מוצגות הצעות המשיבים והמלצותיהם לפי מידת השכיחות בה צוינו.
בנוסף להמלצות על תכניות התבקשו בעלי העניין לפרט את הנימוקים להמלצותיהם
על אסטרטגיות הפעולה ועל התכניות .למרות בקשה זאת ,מעניין כי מרבית המשיבים
לא פירטו באופן ברור את השיקולים וההנחות המונחים ביסודן של התכניות המומלצות.
הנימוקים המעטים שניתנו לחלק מהתכניות המומלצות יוצגו להלן במשולב עם פירוט
התכניות.

אסטרטגיות ועקרונות פעולה כלליים המונחים ביסוד התכניות המומלצות

• תכניות שמהותן ביקור בישראל ,במשכי זמן שונים :סיורים לישראל ,ללא
ציון תכנית ספציפית ) ,(21.0% ,57למשל" :הסיורים לישראל מועילים מאוד.
צריך לתת גם לאחרים להגיע לא רק לפרופיל של תגלית .צריך לקיים הכנה
משמעותית לסיור ובסוף הסיור להציע אופציות מזמינות לאחר החזרה",
"יש חשיבות לפעילות  .post Taglitחושדים שמקבלים משהו בחינם ,לכן
בהתחלה לא ברור להם מה עניין של תגלית"" ,מסגרות לאחר תגלית והלל,
"Educational trips to Israel that are based wisdom is a great way
to do so",
“הצעירים של היום ניידים ,יש ליצור אפשרויות בישראל".
• תגלית" - (19.6% ,53) 4לתגבר את תגלית"" ,ניתן להגדיל מספרים .מדריכים
בתגלית שיהיו בוגרי מסע"; הוצעה גם ההצעה של תגלית לישראלים
- "there should be particular consideration of the “reverse

Birthright” for Israelis”.
 4תגלית היא כמובן מקרה פרטי של ביקור בישראל אולם היא מוצגת כאן בנפרד בגלל השכיחות הרבה בו צוינה.
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• תכניות ארוכות טווח בישראל ) ,(16.6% ,45למשל" :תגלית  -נחמד ,אבל לא
מחזיק חוויה משמעותית .צריך לחשוף את הצעירים למה שבאמת קורה
בישראל"" ,כל אחד צריך לדעת על אופציות של מסע .צריך להגדיל מספרים
של הגעה לארץ .בכל משרד אוניברסיטאי של  S.Aצריך שיהיה מידע על
האפשרויות .לפרסם גם ב  .JCCאבל צריך להשקיע ולהתייחס לאלה שבאים.
להציע תוכניות קיץ לסטודנטים.להקים קרנות למענק מלגות הגעה לישראל".
הנימוק המרכזי שניתן על ידי מספר משיבים ) (4להמלצתם להתמקד בתכניות של ביקור
בישראל הוא שביקור בישראל יוצר זהות שאינה תלויה בדת וגאווה בישראל ,והינו חשוב
במיוחד לקהילות קטנות ).(4

• תכניות המסתייעות באקדמיה למשיכת יהודים מהתפוצות לישראל
ויצירת קשרים בין ישראלים ליהודים בעולם ) ,(14.0% ,38למשל –

"I would promote exchange students programs staying in Israeli
;"houses as well as in the Diaspora houses
“מכינות לאוניברסיטאות בארצות היעד",
ACADEMIC PROGRAMS ABOUT JUDAISM,
תוכנית חילופי סטודנטים בדומה ל"ארסמוס" האירופית" ,לעודד מסלולי
 study abroadשל אוניברסיטאות אמריקאיות".
ולא

ממסדיות ,

• תכניות המבוססות על יוזמות חדשות
בעזרת קרנות ייחודיות לכך )– (14.4% ,39
"" ;"Encourage the non-institutional initiativesיש לאפשר ליוזמות
מהשטח להתפתח בין השאר באמצעות קרן הון סיכון יהודי"" ,יש ליצור
"פלטפורמה" שתאפשר צמיחתן של יוזמות ופעולות שונות .פלטפורמה כזו
יכולה להיות הקמת קרן שתיתן מענקים לפרויקטים שונים בתחום זהות
יהודית"" ,יש להפחית ולפשט את המגבלות הבירוקרטיות על פעילותם של
מלכ"רים בינ"ל".

שליחים במסגרות שונות ) ,(10.7% ,29למשל" :שליחים-מורים ,שליחים •
",צעירים למחנות קיץ ,חינוך לישראל בבתי ספר"" ,יש חשיבות לשליחים במחנות

"the model of Israeli shlichim (through Scouts, JAFI, etc.) going
to summer camps abroad".
• תכניות על בסיס קהילתי מקומי ) ,(9.2% ,25למשל:
I would focus on on-going, ritual based, communal-setting
activities, I suspect that really inclusive and engaging
Shabbatonim with well-trained and thoughtful facilitators are
probably the best means of getting Jews to realise the riches of
their heritage and the value of its concepts.
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• תכניות חינוך משותפות ישראל-תפוצות )" – (7.7% ,21השתלמות מורים
בארץ" " ,שיתופי פעולה אקדמיים וחינוכיים"" ,צריך להתחבר למאמץ
משותף,ליצור אינטימיות ביחסים .למצוא נוסחא טובה ליחסים.ליצור
תחושה שלכולם יש חלק,שיש לכל אחד זכות ליד השולחן".

• תכניות המבוססות על יצירת מנגנוני שיתוף פעולה ) ,(6.3% ,17למשל:
Some ideas might include joint Israel-Diaspora programming that
accentuates comparative advantages, combining the vibrancy of
)Jewish life in the Diaspora (where Jews CHOOSE to afﬁliate
and the adventure in Jewish sovereignty which Israel represents.
כדאי לחשוב על מפעל יהודי לאומי /פרויקט ישראלי שאפשר לגייס סביבו
את יהדות העולם.למשל :תעלת הימים ,ישראל כמדינת מופת ,עיר חדשה
בנגב ,"cross communal partnership" ,יצירת מנגנון שותפות ישראל
תפוצות  -יצירת פרויקט ישראל/יהודי לאומי כדי לגייס את יהדות העולם,
תיאום ושיתוף פעולה של משאבים וארגונים קהילתיים.
• פיתוח ובניית תכניות לימודים במסגרת מערכות החינוך ) ,(6.3% ,17למשל:
"יש לשלב "לימודי תפוצות במערכת החינוך בישראל" ,בעולם החינוכי
– צריכים לכתוב ביחד  curriculumעם תוכן משותף – שירה ,ספרות,
היסטוריה ,ביוגרפיה ,קלאסיקות של הגות ,ידע בסיסי של מסורת – תכנים
שיילמדו גם פה וגם שם .קודם כל לדעת וללמוד ,איזה קאנון של לימודים
משותפים .לא שייכתב בארץ ובחו"ל נפרד אלא במאמץ משותף ,לשבת ביחד
ולכתוב קאנון חדש כזה 50-20 ,מקראות ,ואז לקח אותו ולנסות להחדיר אותו
דרך מערכות חינוכיות בארץ ובחו"ל .להתאים את זה לרמות שונות ,ולעשות
במשותף בישראל וחו"ל עם גופים חינוכיים מרכזיים ,עשייה משותפת עם
מחויבות משותפת.
• תכניות נוספות שהוצעו על ידי מספר קטן של משיבים הן תכניות המגוונות את
ההיצע היהודי ) ,(3.7 ,10ופיתוח דרכון יהודי/ישראלי ).(2.2% ,6
תכניות לפי מטרות

• תכניות לפיתוח תפיסת אחדות  /עמיות ) – (11.1% ,30למשל:
"innovative educational initiatives created by educators who
have themselves been formed by an immersion in wider ranging
Jewish experiences".
• תכניות לחיזוק הזהות היהודית ) ,(11.1% ,30למשל:
I believe that Israel can serve as a laboratory for engaging
Jews and helping them express their Jewishness throughout the
diaspora. I think Jewish nationalism can give a greater sense
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of Jewish meaning and belonging to those living in diaspora
communities and serve as a jumping off point for engaging with
Jewish life in various facets.
• תכניות לפיתוח מנהיגות ) ,(9.6% ,26למשל" :להביא מנהלי בתי ספר
לארץ .למשל,כל שנה שלישית תקופת השתלמות ,ליצור קהילת מנהלים .כך
גם עם מארגני מחנות ומשפיעים עיקריים .להשקיע במשפיעים!,

Talents spotting and mentorship, leadership training, Rabbis training,
הכשרת סגלי מורים,
 ,lay leaders,בישראל.

מנהלי

מתנסים,מנהלי

קהילות,

רבנים

• תכניות להכשרת כוח אדם בחינוך ) ,(2.6% ,26למשל" :הכשרת מורים
מקומיים ללימודי יהדות ,היסטוריה יהודית וכד' .המורים המקומיים עולים
פחות ויש המשכיות .אפשר לעשות הכשרה בקהילה המקומית בשילוב
שהיה בארץ לתקופה מסוימת"" ,צריך להסתכל על הניסיון של שטיינהרדט
– צ'ארטר סקול .הקהילה החילונית כאן אין לה מה להציע היום .המורים
הישראלים שישנם אינם מוכשרים לעבודה זאת.צריך שלמורים כאן תהיה
חוויה חזקה של ישראל .יש מנהלים שלא יודעים כלום.צריך לתת לכולם
תחושה שהם שייכים למשהו גדול.צרך תוכנית למורים בארץ.התנאי שותפות
עם בית הספר בחיבורו לסיפור היהודי .למצוא את  100בתי הספר המוצלחים
ולהתחיל משם".

• תכניות המיועדות ליצירת יהדות פלורליסטית בישראל ובעולם
(23, 8.5%) – Need for non preaching high quality cultural Judaism,
New meaning. Get rid of jargon. Invent a language. Translate
Judaism to our today existential terms (kedusha, redemption,
choose life, community, action based).
• תכניות המיועדות ליצירת דימוי מורכב של ישראל )- (6.3% ,17
Israel programs must include meeting "with real Israel" to bridge
the gap between the mythical Israel and what the participants see
on their local TV. Celebrate the imperfect State, meet the thriving
Israeli civil society,
“כדאי למפות מה ישראל עושה טוב ,מהן נקודות החוזק ועליהן ללכת",
"צריך לחשוף את הצעירים למה שבאמת קורה בישראל".
• תכניות המיועדות ליצירת דור חדש בעולם היהודי ) ,(6.3% ,17למשל:
"צריך להציע לצעירים :איך אתם יכולים להיות שותפים ביצירה של ישראל.
אתם “ ,stakeholdersצריך פורום עולמי של צעירים ובכלל לבנות קשרים
אישיים זה עובד יותר חזק מהכל!"
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תכניות המיועדות ליצירת חזון חדש לעם היהודי/ישראל/ציונות •
(11, 4.1%) – We have to promote a new dialogue between the
Israeli society and world Jewry. In order to ﬁnd a new way to
convey to our children the splendor of the heritage we received
from our ancestors. This requires that the different programs
in Israel and the Gola must encourage the sense of belonging
to ONE people, the Jewish People. We should build bridges
between Israel and the Diaspora based on the concept of ONE
people, AM ECHAD. Towards this end we should deepen the
sense of ”Jewishness” in the Israeli society and the communities
in the Gola.
ערכים ותכנים בהם צריכות התכניות לעסוק

• תכניות העוסקות בתיקון עולם ומשלבות ערכים אוניברסאליים ויהודים
) ,(16.6% ,45למשל" :יש ליצור מסגרות התנדבותיות משותפות למשל
"חיל שלום יהודי" או תוכניות שנת שירות"" ,פרויקטים של צדק חברתי",

We must also teach about the Jewish ethical mission to the world,
the Seven Noahide commandment.
• תכניות המתמקדות בשפה העברית ) ,(14.0% ,38למשל – "צריך לטפח
ולקדם את המורים .ללמד עברית עם ידע מודרני  .המורים לא מספיק טובים.
אך ניתן וחשוב ללמד עברית"" ,הנחלת השפה העברית – משרד ממשלתי
לכך"" ,העברית -הכרחית ,זה מרכיב חשוב במרכיבי כלל ישראל"" ,עברית-
ללמד לצד לימדי יהדות שהתקיימו בשפה האנגלית .להציע לימודי עברית
למבוגרים-יש ביקוש".
• תכניות שירות אזרחי )" – (5.2% ,14להציע התנדבות בארץ-חסרות
אפשרויות".advocacy for Israel ,
משיבים מעטים המליצו על התכניות הבאות :מדיניות שמיים פתוחים בישראל ) ,(5שימוש
במדיה )" ,(5תעודת זיכוי" ) ,(voucher) (4תכניות תרבות ישראלית )הקמת בתי תרבות(,

שיקולים שניתנו על ידי בעלי העניין לתכניות שהציעו
• תכניות ל"תיקון עולם"  -יהודים צריכים להרגיש שהם יכולים לעשות משהו לשפר את
העולם ) 4משיבים(; חינוך לאוניברסאליות יאפשר את קיומה של ציונות חדשה של
שלום וקבלה ).(2
• מפגשים בין אנשים  -מפגשים אישיים מביאים לשינוי האמיתי בתפיסה של האחר
ובתפיסה של החיים היהודיים ) ;(4קשרים אישיים זה הכי חזק ) ,(2מפגשים גורמים
לאנשים להרגיש שהם חלק ממשהו גדול יותר ושיש פרספקטיבות ומשמעויות שונות
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ליהדות לאנשים שונים; כדי לקיים את היהדות כקולקטיב בעל תרבות מגוונת צריך
להכיר סוגים שונים של יהודים.
• התמקדות בתרבות ואמנות  -תוכנית תרבות חינם יקרבו אנשים ) ;(2אמנים יהודיים הם
בעלי השפעה רבה.
• גילאים  -גיל קולג' הוא תקופת התנסות וזה הזמן לעורר עניין אצל צעירים.
• שליחים  -כשאנשים מכירים את השליחים מקרוב נוצר אצלם קשר חזק יותר לישראל.
• תכניות המתמקדות בעברית  -עברית מהווה מרכיב חשוב בכלל ישראל ,מאפשרת להכיר
באמת את ישראל ,יש ביקוש לעברית למבוגרים ,החייאת העברית היא מהפכה אדירה.
• שימושים ברשת האינטרנט  -קיים פוטנציאל אדיר באינטרנט ,מבחינת יעילות ונגישות
המידע ,האפשרות להגיע לקהל הרחב ביותר לכל מקום גם לקהילות קטנות ולא
ממוסדות ,ורבים עושים בו שימוש בחיים היהודיים; רשתות חברתיות הן העתיד
מבחינת איך אנשים יתפסו את עצמם ,יבצעו אינטראקציות עם אנשים אחרים ויגבשו
את זהותם .קהילות ווירטואליות יהוו הדרך העיקרית שבה אנשים יגבשו את תחושת
העצמיות שלהם.
• תכניות מבוססות קהילה  -קהילה צריכה להחליט בעצמה מה צרכיה ,השענות על
מעגל החיים הפרטי והקהילתי ,עבודה עם קהילות דתיות ומרכזים קהילתיים כדצי
ליצור קבוצות לימוד ודיון יהודיות.
• שירות אזרחי  -שנת שירות תגרום לחוויה משותפת ותחושת שייכות לקולקטיב.
• תכניות העוסקות בידע  -יצירת בסיס של ידע יהודי הוא קריטי להמשך חיים יהודים.
• תכניות חינוכיות מאפשרות לחקור ולהתחבר ליהדות.
• עידוד מנהיגות ויזמות  -צעירים נקשרים לקהילה כאשר הם מובילים פרויקטים.
• תכניות ארוכות יותר  -תגלית היא קצרה מדי .חוויה צריכה להיות ארוכה יותר.
• בתי ספר ומחנות קיץ יקרים מדי או לא מתאימים אידיאולוגית להורים רבים.

ד 6.רלבנטיות לקהילה
כפי שניתן לראות מפירוט המאפיינים של בעלי העניין ששימשו מקורות מידע לאיסוף
הנתונים ,מוקד החיים העיקרי של למעלה משליש הוא בקהילות שונות בארה"ב ובקנדה,
כשליש בישראל ,כרבע בארצות מערב אירופה ,מספר משיבים מקהילות בדרום אמריקה,
וכן משיבים בודדים מקהילות במזרח אירופה ,אוסטרליה ודרום אפריקה וטורקיה .לאור
השונות הרבה בין הקהילות של בעלי העניין ,הם נשאלו על מידת הרלבנטיות וההתאמה
של תכניות ופעילויות שונות לקהילה שלהם ,באמצעות השאלה – "כיצד הקהילה שלך
יכולה להיעזר במאמצים הנוכחיים?".
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לפני פירוט התשובות חשוב לציין שכאשר מדובר על אוכלוסיה יהודית גדולה כמו זו
בארה"ב ,קיימים הבדלים משמעותיים בין קהילות באזורים שונים ,ולפיכך לא היו ציפיות
שתימצא אחידות רבה בתשובותיהם ותפיסותיהם של בעלי העניין מבחינת הרלבנטיות
לקהילה ,למרות המכנה התרבותי המשותף שלהם.
נציין שהתשובות לשאלה זאת היו מעטות יחסית ,מרבית המרואיינים וממלאי השאלונים
לא השיבו לשאלה זאת ,והעדיפו לדבר באופן כללי על תכניות ועקרונות פעולה .להלן
פירוט התשובות:
תמיכה כלכלית  /מימון
• מימון חינוך יהודי )(16
• חיבור ליהודים ברמה הגלובלית )(10
• מימון יוזמות חדשות )(7
• מימון למחקרים לשם יצירת תכניות חדשות )(3
תמיכה מקצועית  /הכשרה
• הכשרת מנהיגות )(6
• אנשי מקצוע קהילתיים טובים )(4
• כוח אדם בחינוך היהודי )(2
• הכשרה והבנה של טכנולוגיות חדשות )(2
• עזרה של בעלי מקצוע מחוץ לקהילה )(1
תמיכה ארגונית כללית
• תמיכה כללית בקהילות קטנות )(8
• שיתופי פעולה והעברת מידע בין קהילות )(3
• "הוצאה לגמלאות" של מוסדות יהודים מיותרים )(1
תמיכה רוחנית  /אידיאולוגית
• עזרה בחיזוק זהות יהודית )(5
• לימוד ויישום יהדות בדרך פלורליסטית )(4
• עזרה בהתגברות על בורות יהודית בקרב הדורות )(2
• תוכניות אקדמיות על יהדות )(1
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קשר בין קהילות
בעלי העניין נשאלו גם על הקשר בין הקהילה שלהם לקהילות אחרות ,ועל נקודת מבטם
על הצרכים של קהילות אחרות .מעטים מהם התייחסו לשאלה זאת ,מה שעשוי להעיד
על מיעוט קשרים בין קהילות )מתוך ההנחה שלו היה המצב אחר ,הם מתייחסים לשאלה
ומדווחים על הקשרים הקיימים(.
באופן כללי ,התשובות לשאלה זאת נחלקות בין המפרטים קשרים מסוגים שונים בין
קהילתם לקהילות אחרות ,לבין כאלה המציינים שאין קשרים כאלה ) 7משיבים ציינו
במפורש שהקהילה שלהם אינה קשורה לקהילות אחרות(.
קשרים מסוגים שונים בין קהילות  -שמונה משיבים ציינו שהקהילה שלהם קשורה מאוד
בקשרים טובים לקהילות אחרות ולישראל ,ארבעה ציינו שהקשר של ישראל לקהילות
הוא שטחי ,ארבעה השיבו שהקהילה שלהם מחוברת לקהילה באירופה דרך הג'וינט ודרך
ה ,WUJSואחרים ציינו שקהילתם קשורה לישראל ) .(4תשובות נוספות שניתנו בהקשר
זה ,מתייחסות לקשרים של קהילות בארצות מסוימות וכן לטיב וסוג הקשרים הקיימים,
כדלקמן :רק לאחרונה הקהילה בז'נבה התחילה לייצר קשרים עם קהילות יהודיות אחרות
) ;(3הקהילה באנגליה אינה משחקת תפקיד בזירה הבינלאומית ) ;(3הקהילה הצרפתית
לא מתעניינת בקהילות אחרות מלבד ישראל וקנדה ) ;(3הקהילה ברומניה אינה מחוברת
ליהדות אירופה ) ;(2הקהילה המדעית קשורה מאוד ברחבי העולם ויש בה נוכחות יהודית
גדולה ) ;(2הקהילה קשורה בין בתי הכנסת ועם קהילות אחרות דרך מגוון של תנועות );(2
חברות בארגונים יהודיים בינלאומיים נותנת הבנה גלובלית ) ;(2הקהילה מחוברת רק
ברמה המקומית ) ;(2הקהילה עוזרת לממן תוכניות בינלאומיות ).(1
צרכים של קהילות אחרות
משיבים מעטים מאד התייחסו לשאלה על צרכים של קהילות אחרות .יתכן שהדבר משקף
אי ידיעה של צרכים אלה ,שיש לתת את הדעת על מקורותיה האפשריים )קושי ביידוע
ובהתעדכנות? היעדר קשר? חוסר עניין?(.
להלן פירוט התשובות המעטות שהתקבלו :יותר חשיפה לקהילות יהודיות אחרות כולל
יהודים בישראל ) ;(3מציאת מנהיגים מקצועיים טובים ) ;(3קהילות קטנות יש להן בעיית
התבוללות ועזיבה של צעירים ) ;(2חיזוק הקשר עם ישראל ) ;(2חינוך יהודי חינם לכולם
) ;(1עזרה ביצירת שותפויות בין ארגונים ) ;(1מימון תוכניות לצעירים ).(1
ד 7.מעורבות ממשלת ישראל
בעלי העניין נשאלו מהן היוזמות והמעורבות של ממשלת ישראל הרצויות בעיניהם.
מרביתם התקשו לנקוב באופן ספציפי במעורבות הרצויה בעיניהם של ממשלת ישראל
בכל הקשור לחיזוק הקשר של יהודים בתפוצות עם יהדות ועם ישראל .סיווגנו את
התשובות למספר קטגוריות ,כמפורט להלן:
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ביקור בישראל
• מסעות לישראל  /תגלית )(10.7% ,29
• תגלית
קשר  /דיאלוגים
• תוכניות לחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות )(12
• יצירת דיאלוגים בין ישראל לבין זרמים וקהילות ובין הזרמים והקהילות )(12
• העברת מידע בין ישראל לתפוצות )(6
תרבות ודימוי ישראל
•
•
•
•

תדמיתה של ישראל והסברה )(15
תרבות )(11
ישראל כמנהיגת העולם היהודי )(8
שיפור תוכניות חינוכיות על ישראל/יהדות )(5

השקעה בחינוך
•
•
•
•

הכשרת כוח אדם בחינוך יהודי )(11
אקדמיה )(10
מימון חינוך בתפוצות )(8
הוראת עברית )(8

התמקדות בישראלים
• הכרת התפוצות לישראלים )(9
פעילות חברתית
• תוכניות תיקון עולם )(10
• תוכניות התנדבותיות )(2
שיתוף פעולה ותמיכה בקהילות
• שיתוף פעולה עם גורמים מקומיים והתאמה לצרכים המקומיים )(18
• תמיכה בקהילות קטנות )(1
שונות
•
•
•
•

עידוד עלייה ושיפור תנאים לעולים )(6
קרנות בעניינים יהודים )(6
פלורליזם יהודי )(5
יצירת תחושת אחדות/עמיות )(4
129

נימוקים לגבי סוגי המעורבות המומלצים של ממשלת ישראל
משיבים מעטים נימקו את תשובותיהם לגבי סוגי המעורבות המומלצים של ממשלת
ישראל .בין הנימוקים שהוזכרו :צריך לגרום לשני הצדדים להיות כשותפים שווים התלויים
זה בזה; הבאת צעירים לישראל משפיעה רבות על הזהות היהודית שלהם; צריך מורים
מוכשרים וטובים לעברית ומקצועות יהודיים; תגלית חושפת אנשים לישראל שבדרך
כלל לא היו חשופים .זה יוצר בסיס תמיכה גדול; לא לחוות את התפוצות רק בעולים
פוטנציאלים כי אם חוויה יהודית חיובית; רוב היהודית בארה"ב אינם אורתודוכסים
ומתקוממים נגד התייחסות אליהם כאילו הם "שווים פחות"; רצון לדעת מה העמדה של
ישראל על נושאים מסוימים כדי שיהיה אפשר להגן על ישראל; תדמית ישראל בחו"ל
מצויה תחת התקפה וצריך להגן עליה; ניסיון העבר עם מעורבות ישראלית בקהילות לא
טוב .זה יהפוך את ישראל ליותר מתקבלת על הדעת ליהודים שהם על סף ההתבוללות;
ישראל הרבה פעמים גורמת לחוסר אמון בגלל היחס שלה למיעוטים; אין ידע בישראל על
התפוצות; יותר אנשים יעלו אם התנאים בישראל יהיו טובים יותר; מסע שני לישראל יוצר
תחושת היכרות ומחויבות גדולה יותר לישראל; עברית חיונית לשימור הזהות היהודית;
אם ישראל לא תוביל אז ארה"ב מובילה על חשבון קהילות במקומות אחרים.
תחומים בהם לא רצויה מעורבות של ממשלת ישראל
בנוסף ,נשאלו בעלי העניין האם יש תחומים שבהם לא רצוי שתהיה מעורבות של ממשלת
ישראל ,והתבקשו לנמק את דבריהם.
 23משיבים ) (8.5%ציינו שמדינת ישראל לא צריכה להיות מעורבת בביצוע תכניות אלא
רק בתיאומן או במימונן 12 .משיבים ) (4.4%ציינו שהממשלה צריכה להימנע ממעורבות
בעניינים קהילתיים ודתיים מקומיים של קהילות בתפוצות .משיבים נוספים הזכירו
תחומים נוספים שבהם לא רצויה מעורבות של ממשלת ישראל :חינוך יהודי בחו"ל )7
משיבים( ,שליטה בזהות יהודית ומיהו יהודי ) ,(5התערבות חד-צדדית ) ,(4עליה ) ,(3מימון
דברים שהם באחריות התפוצות ) ,(2מוסדות יהודיים עולמיים ) (1ומנהיגות יהודית ).(1
מגוון נימוקים ניתנו לשאלה מדוע לא רצויה מעורבות של הממשלה בתחומים השונים
הנ"ל ,ביניהם ,ניסיון גרוע בעבר ,אי הבנה של הצרכים ,ועוד :התערבות של מדינת ישראל
בנושא הזהות היהודית עלולה להיתפס כפטרונות ) ;(10זהו עניין מקומי ) ;(9עד שישראל לא
תצליח להיות לאור לגויים בנושא של זהות יהודית אל לה להתערב בחו"ל ) ;(3ההתנהלות
של ישראל מול התפוצות בעבר גרועה ) ;(2אסור שזה יהיה קשור לפוליטיקה הישראלית
) ;(2ממשלות רוצות לשלוט במה שקורה במקום לאפשר ) ;(2ממשלות לא פועלות לטווח
רחוק משיקולים פוליטיים ) ;(2ממשלת ישראל לא יכולה להבין את כל הצרכים של יהודים
בתפוצות ) ;(1יש מספיק מומחים בתחום שאם יעזבו אותם לנפשם יחוללו פלאים );(1
ממשלת ישראל היא גם של הלא יהודים ושל הלא חרדים/דתיים ולכן הממשלה לא צריכה
להתערב ) ;(1אם יהודי צעיר בתפוצות ירגיש לא רצוי בישראל בגלל שבחר בדרך שלא
נחשבת לגיטימית בישראל הוא ינתק קשר עם ישראל ).(1
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בעלי העניין הציעו הצעות רבות מה על ישראל לעשות בבית פנימה ,כדי לחזק את
השותפות עם קהילות התפוצות :היכרות ישראלים את התפוצות ) ;(15.1% ,41חינוך
בישראל ) ;(11.4% ,31פלורליזם יהודי ) ;(9.2% ,25שותפות אמיתית :דיאלוג ולקיחת
התפוצות בחשבון בעת קביעת מדיניות שמשפיעה עליה ) ;(7.7% ,21הסברה ודימוי ישראל
) ;(7.4% ,20יצירת תחושת עמיות ) ;(6.6% ,18זכויות מיעוטים בישראל ) ;(11שיפור תכניות
ליהודים מחו"ל בישראל ) ;(9שיקום האמון בפוליטיקה הישראלית ) ;(8המחלוקות סביב
סוגיית הגיור )זרמים( ) ;(7סיום הסכסוך עם הפלסטינאים ) ;(7שליחים ) ;(6תיירות );(5
ייבוא מודל רבנים קהילתיים לישראל ).(2

ד 8.אוכלוסיות היעד
בעלי העניין התבקשו להמליץ על אוכלוסיות היעד בהן יש להתמקד בייזום פעילויות על
ידי ממשלת ישראל ,כאשר הושם דגש על טווח הגילאים המומלץ של אוכלוסיית היעד.
ניתוח הנתונים מראה על שונות גבוהה מבחינת הגילאים של אוכלוסיית היעד המומלצת
להתערבות .אולם ,למרות שונות זאת ,נראה כי משיבים רבים סבורים שהגילאים החשובים
ביותר להתערבות הם גיל ההתבגרות )החל מגילאי  (13/14ומבוגרים צעירים )עד גילאי
 .(40-35משיבים מעטים המליצו להתמקד בגיל הרך או בבי"ס יסודי בלבד ,ולחילופין
מעטים הציעו להתמקד בגילאים המבוגרים יותר ).(50+
מספר משיבים הציעו פרמטרים נוספים להתערבות הממשלה באוכלוסיות יעד מסוימות,
מעבר לקריטריון הגיל" :מעגל הביניים" ) 8משיבים( ,הלא משויכים ) ,(7מחנכים ) ,(7נשואי
תערובת ) ,(6קבוצות עלית ומנהיגות פוטנציאלית ) ,(5מנהיגי קהילות וארגונים יהודיים
) ,(4יהודי הליבה ) ,(4קבוצות לא יהודיות בעלות השפעה בפוליטיקה ) ,(3מגזרים בעלי
פוטנציאל לעלייה ) ,(3ישראלים בחו"ל ) ,(3עובדי קהילה ) ,(2אוכלוסיה "על הגבול" ),(2
מעצבי דעת קהל ופוליטיקאים ) ,(2מחנכים בחינוך הלא פורמאלי ) ,(2קהילות מתפתחות
) ,(2ישראלים ) ,(1ספורטאים/אמנים/עיתונאים ).(1

דַ 9.ה ְמ ָשֹ ָגה ויישום בפועל של שותפות ישראל-תפוצות
אחת השאלות המעניינות בהקשר של המסמך הנוכחי היא איזו שותפות עומדת לנגד
עיניהם של המשיבים מישראל ומהתפוצות וכיצד היא מומשגת על ידם .בהמשך לשאלה זו
נשאלו בעלי העניין על מאפייני השותפות ,על המנגנונים הדרושים לדעתם על מנת לקדם
שותפות זאת ,וכן מה על ישראל לעשות בבית פנימה ,בכל החזיתות על מנת לחזק את
השותפות.
מעטים מבין בעלי העניין השיבו על שאלות אלה .לשאלת מהות השותפות התקבלו
התשובות הבאות:
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מרכזיותה של יהדות התפוצות בדיאלוג בינה לבין מדינת ישראל
• דו-שיח עמוק ויסודי .חלוקה שונה של משאבים והפניית משאבים רבים לפעילות
בתפוצות.
• שותפות אמיתית -ליהודי התפוצות צריכה להינתן הזדמנות אמיתית לחיות בצורה
יהודית את האתגרים שאיתם מתמודדת מדינת ישראל ,להשתתף בעיבוד הפתרונות
ולהשפיע.
• השיתופיות צריכה להיות בנויה אל מול ארגון של יהודי התפוצות ,כך שיהיה מען
לפנות אליו .יש צורך בעקביות ,מפגשים דו שנתיים של "הקבינט" .השיתופיות תעבוד
דרך הסוכנות היהודית ולא דרך משרד החוץ ותהיה מגובה ע"י הממשלה.
• התבססות על יהדות התפוצות לצורך טיפוח וחיזוק בריתות עם מדינות נוספות
מעבר לארה"ב.
• ממשלת ישראל צריכה למנות קבוצה של אנשים מהתפוצות לגוף מתכנן.
• לייצור קבוצת נציגים בכנסת המורכבת מיהודי התפוצות.
רעיונות נוספים על מהות השותפות
• אם ישראלים יחשבו ויבינו עד כמה יהודי הגולה חשובים לישראל ,ואם יהודי
הגולה ינסו לחשוב על עולם שבו ,חס ושלום ,ישראל איננה קיימת ,השותפות תתחזק
מעצמה.
• דגש על שינוי מברית הגורל לברית הייעוד.
• להכיל מס' אופנים לתחום -פן פוליטי ,חינוכי ,תרבותי ,כלכלי -עם תוכן משותף
של חשיבות הקשר בין ישראל לתפוצות אשר חוזר על עצמו בכל תחום.
• השאלה המהותית הינה מה מטרת השותפות .אם היא רק צורך ישראלי בתמיכה מיהודי
התפוצות או שיתופיות אמיתית? אם כן יש תחומים לשקול -מה תהיה מידת השפעתם
של התפוצות על מצבים בארץ? האם תהיה להם זכות הצבעה? האם התפוצות יהיו
מחויבים לתמוך כלכלית?.
• שיתופיות הכרחית מצורך דמוגראפי ,סוציולוגי ופוליטי .תכנון של שותפים לאותן
מטרות.
• שיח ברמה אינטלקטואלית.
מעט התייחסויות ניתנו לשאלה כיצד ניתן ליישם בפועל שותפות בין ישראל-תפוצות:
יצירת ארגונים  /פורומים חדשים
• לאחר הגדרת יעדים ואסטרטגיות ,יש צורך בהקמת גוף חדש למימוש יוזמות
הממשלה.
• מועצת נציגים שתשב בכנסת ותהיה מנציגות של התפוצות תדון בשאלות מהותיות
המשפיעות על ישראל.
• לייצור קבוצה של הוגים ואנשי מעשה שיתכננו דברים ויעמדו בקשר עם
הממשלה.
132

יצירת שיתופי פעולה חדשים
• לייצור קרן )לכנס את הפילנתרופים יחד(.
• הקמת קרן לעם היהודי .הקרן תהיה ממוקמת מקובעי מדיניות וכן פילנתרופים,
הסוכנות ,לערב פעילות חינוכית.
• הסוכנות יחד עם ממשלת ישראל צריכים לעבוד יחד ולייצור תוכנית משותפת .על
הממשלה להגדיר תקציב לסוכנות למען המטרה.
• שיתוף פעולה בין ישראל והתפוצות באופן מורחב .לא רק ישראל וארה"ב ,אלא
שיח שכלל התפוצות בעלות משקל שווה.
התייחסות לאופני הפעולה של השותפות
• יש חשיבות בשותפות שיוויונית.
• לפעול כמו קרן -להשקיע כסף לפי הצרכים ולא לפי ההיצע )קיום ארגונים
ותוכניות(.
• להישען על הסוכנות שתעבוד כקרן.
• עבודה ממוקדת -הן בערים והן מול אנשים.
• פעילות חוץ ממסדית.
הובלת השותפות
• היוזמה צריכה לבוא מהממשלה ולהתלוות מכל הארגונים היהודים הגדולים-מבלי
להשאיר אף אחד בחוץ.
• הממשלה צריכה לקחת אחריות ולהוביל את התהליך .לכל מדינה יהיה צוות
שיעמוד בקשר עם הממשלה הישראלית ושיהיה תכנון משותף למען החיים היהודיים.
• הסוכנות צריכה להיות מטה פעולה.
• משרד התפוצות צריך להוביל את התהליך.
תכנים ותכניות
• נוער ציוני צריך ללמוד את עברו כדי להבין את חשיבות המשמעות היהודית.
מבחינה עולמית ,מרכזיותה של ישראל יכולה להתפתח על ידי פעילויות יהודיות.
• מסגרות של חינוך בלתי פורמאלי) .מכינות,תנועות נוער ,חילופי סטודנטים וכדו'(.
• לייצור מפגשי קבוצות קטנות של צעירים אשר מבינים ומחויבים לאחווה הדדית
ומכירים בצרכי ישראל והתפוצות ,אשר יחשבו על תוכניות לקידום התחום .לייצור
קהילות משויכות.
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מנגנונים מוצעים לקידום השותפות
תשובות מעטות יחסית ניתנו על ידי בעלי העניין גם לשאלה אלו מנגנונים צריכים כדי
לקדם את השותפות:
• קבוצת הנהגה המורכבת ממספר שווה של יהודי התפוצות וישראלים ,עם נציגות
מלאה של הדור הצעיר .יש צורך בנוכחות של אישי רוח )לא מנהיגים( .קבוצה זו תיצור
מפגשים ורעיונות
• ועדה משותפת של הממשלה והסוכנות יחד עם עוד יחידים המתמחים בתחום.
• מנגנוני שותפות בקהילות ,בין צעירים .כמו כן יש לייצור מפגש של הוגים )כמו כנס
הרצליה( בנוגע לעולם היהודי.
• פרלמנט יהודי עולמי שייפגש בישראל.
• מועצה מייעצת שתשמור על קשר עם רמות ישראליות שונות ,כולל הממשלה.
• דמויות מפתח כוללות שגרירויות ,בחינת תנועות יהודיות ואיך הן מתקשרות עם
הקהילות הקטנות.
• קבוצת הנהגה נבחרת תעסוק בתחום ותגייס אנשים לתחום ע"פ הצורך .הפרויקט
צריך להיות ממומן ע"י ממשלת ישראל מכיוון שזה מה שיתחיל להריץ את תהליך.
• לכל מדינה /קהילה צריכה להיות וועדה שאחראית על פרויקט.
• מערכת מתוך ממשלת ישראל שתמונה על ידי התפוצות.
• לתת מקום וביטוי מלא ליהודי אירופה) .יש דגש מיוחד על יהדות ארה"ב(.
• יש להקים רשת של מוסדות )תרבות עברית/ישראלית( .מוסדות אלה יהיו בכל
עיר מרכזית ויעניקו פעילויות תרבות שוטפות .אקדמיה למנהיגות יהודית )-הקולג'
שמקים מרכז שלם יכול להיות גרעין מצוין( .גישתה של ישראל כלפי התפוצות צריכה
להשתנות ולהפוך לרצון לעבודה משותפת.
• לבצע מחקר השוואתי למדינות אחרות ויחסיהן עם התפוצות שלהן.
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ציטטות בולטות מתוך הראיונות והשאלונים
הממשלה חייבת לראות את אחריותה ליהדות התפוצות ולקיומה כאחת
המשימות שלה ,ולא כנספח לפעילויות שלה.
מטרת ה JCC-הייתה לעזור ליהודים להיות אמריקאים .אולי צריך להפוך
זאת ושה JCC-עכשיו יעזור לאמריקאים להפוך ליהודים!

Less emphasis on “here is where you come when the Cossack
shows up”.
ישראל צריכה להיות "האוניברסיטה של הגלות" .ישראל צריכה לפתח רוח
משותפת לכולם ולאפשר לכל היהודים הצעירים בעולם להיפגש אחד עם
השני במרחב משותף בישראל.
יש להתמקד ביהדות כחוויה תרבותית ערכית ולא כחוויה דתית.

Efforts should be made to spur and honor creativity. Something
comparable to the Maccabiah should be initiated for creativity,
making Israel the culmination point. Like the Israel Prize, there
might be a Jewish People Prize.
People seek something meaningful without being religious/
traditional.
העצה העיקרית שיש לי לתת לממשלת ישראל ולמי שיעמוד בראש היוזמה
הזאת :תדאגו לכך שיהודים צעירים יידעו עברית .זו הדרך הטובה ביותר
להבטיח שיהיה להם קשר ישיר עם ישראל .הם יראו את ישראל כמו שהיא,
על הטוב והרע שבה ,ואז הם גם יוכלו להתמודד עם כל הרעל והשקרים
שמפיצים על ישראל בשפות אחרות.
השאלה היא איך לקשר בין שני החלקים :קהילה אקטואלית בישראל וקהילה
רוחנית וולונטרית בארצות הברית.
יהודי שחי כאן יכול לעבור את כל חייו בלי להיתקל אפילו פעם אחת בגילוי
של אנטישמיות .הוא רק יקרא על זה בדו"חות של  ,ADLאבל זו לא חוויה
אמיתית מבחינתו .לכן ,המאבק באנטישמיות חייב להיות קשור בטבורו
למאבק בגזענות ובאי-מוסריות בכלל ,כי רק באופן זה ניתן יהיה להשיג
הזדהות של צעירים יהודיים-אמריקניים .הוא הדין לגבי השואה.
התוכניות חייבות לשים דגש על תוכן ,לא על חוויה .זה החסרון העיקרי של
"תגלית" – היא כולה חוויה ,כמעט ללא תוכן.
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While the ‘Israel experience’ clearly has a powerful impact
on (most) young people -- and even older people -- there is
insufﬁcient preparation and follow-up in very many cases, and so
the impact is dissipated and often wasted.
enlarge options of belonging, avoid loyalty tests, allow criticizing
Israel.
New academy of Judaism in 34- centers around the world to
reinvent a new meaning to Judaism.
חייבים להאמין בעברית ,המהפכה האדירה פה היא החייאת השפה העברית.
צריך לעשות את לימוד העברית למשהו יוקרתי מאד .צריכים שפה יהודית
בינלאומית.

Education that is happy is what is needed.
ישראלים לא מתייחסים אל התפוצות כמשפחה.
אני מקיים את היוזמה הזאת וכבר עשרות שנים שאני מביא קבוצות לישראל –
אף אחד מעולם לא שוחח איתי על התוכניות.

Conversely, those Jews who care little about their Judaism often
don’t care much about Israel, and about the Jewish community as
a whole.
I would not like to see any Israeli government in the business of
insisting that it speaks for the entire Jewish people.
האתגרים העומדים בפנינו הם טיפוח נוסחים מעודכנים של זהות יהודית
וחיזוק הזיקה ההדדית בין ישראל לתפוצות; קיום מסגרות של מפגש והזנה
הדדית במישורים אינטלקטואליים.
יש סכנה לקיום המדינה ויש סכנה לקיום היהדות בחברה פתוחה.
היהדות – חזון לכל האנושות .יש ערך פרטיקולארי וזכרון ויש ערך
אוניברסאלי .יש מרוץ רציני בין תהליכי צמיחה לתהליכי הרס .הדת כלואה
בבית סוהר .בתחומים מסוימים התרבות התפתחה יותר מהדת.
ואנחנו ,committed diaspora Jews ,אומרים לעצמנו :ומה עם הבעיות
והאתגרים שלנו? ההתבוללות ,בקצב אולי חסר תקדים בהיסטוריה? נישואי
התערובת? המחיר העצום של חינוך יהודי? מה ישראל תורמת על מנת
שנתמודד מולם? והתשובה האמיתית היא – מאומה.
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Young people don’t understand what it would be like to be Jewish if
there were not a State of Israel. Programs like MASA are essential.
Israel can make a contribution but not by bankrupting JAFI.
הבעיה הגדולה -הניתוק מיהדות לאורך שנים ,צורת העבודה של הארגונים
החיצוניים והפנימיים-חוסר שיתוף הפעולה.
בית הספר מחזק את הזהות היהודית שלנו .השליחים הם role model
ומעורבים מעבר להוראה.
האתגר העיקרי שעומד בפני היוזמה הזאת הוא פסיכולוגי-פילוסופי ,ונובע
מכך שהיחסים בין מדינת ישראל לבין יהודי הגולה אינם מאוזנים .בוא נגיד
את האמת ,בלי  :bullshitרוב הישראלים בעמדות הנהגה אינם רואים ביהודי
הגולה שותפים מלאים .במקרה הטוב הם רואים בהם שותפים מוגבלים,
במקרה הרע – חיילים שצריכים למלא את הפקודות ששולחים להם
מירושלים .אבל אני חייב להודות שזה המצב הטבעי ,והוא מתחייב מכך
שהתוצאות מהחלטות של ממשלת ישראל הן בלתי-מוגבלות ,כי מדובר
במדינה ריבונית ,בעוד התוצאות מהחלטות של יהודי הגולה מוגבלות ,הרבה
יותר קטנות .וקשה לבנות שותפות אמיתית כאשר שני השותפים יודעים
שיש חוסר איזון כה גדול ביחסיהם.
היום ישראלים מקבלים ירידה בצורה יותר סלחנית ,אבל יש הרבה ישראלים,
אולי הרוב ,שחושבים על "יהודי הגולה" במונחים הציוניים הישנים של
"יהודים גלותיים" .המחמאה הכי גדולה שקיבלתי מישראלים הייתה" ,אתה
כמעט ישראלי" ,כלומר טוב כמעט כמונו ,אבל לא בדיוק...
 ...אני מניח שאחת הסיבות לכך היא הידיעה של הישראלים שבמידה
מסוימת הם תלויים בתמיכה הכספית והפוליטית של יהודי התפוצות .אף
אחד לא אוהב את מי שהוא תלוי בו ,ולפעמים התגובה לכך היא פיתוח
תסביך עליונות :אני אמנם תלוי בך ,אבל באופן ערכי ומוסרי ,אני טוב ממך.
אי אפשר לחוש גאווה ביחס לישראל .למשל :תחום מאוד רלבנטי לצעירים
היום:יחס לאקולוגיה-ישראל לא במשחק .האתגר :ליצור תחושת שותפות
בעם היהודי.
אולי הלכנו לקצה השני ואנו משדרים שאנו לא צריכים את ישראל?יהודים
בחו"ל לא באמת מאמינים שלישראל איכפת מהם.
צריך תחושת אחריות כלפי העולם .גם היחס לישראל לא יכול להתבסס על
"אתה צריך לעשות זאת" .אלא על בסיס של משמעות אותנטית .למשל :תראו את
ישראל ותראו כמה ביכולתך לתרום לחוויה הייחודית הזאת .בוא תהיה שותף...
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 טובה ומהווה סיבה,התדמית הישראלית נתפסת ברוסיה כמערבית ועדכנית
.לגאווה
יש רק דרך, מושגים כמו עם נבחר- גורמים המרחיקים יהודים מיהדות
.העמדת דרישות כדי להיות שייך,אתה לא יהודי מספיק טוב,אחת
.חשוב להבהיר כי היהדות אינה רק מה שאני מכיר מבית הכנסת

What turns me away from Israel is when I sense a large gap in
mentalities between Israelis and Jews of the Diaspora. I do not
wish to feel culturally alienated when I go to Israel (as if I went
to Thailand for example). I want to feel at home. The other source
of disappointment is when the realities in Israel do not fulﬁll my
ideals. For example, I would like Israel to be a modern, Jewish
State where I can «eat a kosher hamburger in Tel-Aviv, but also
wear a mini-skirt in Jerusalem”. That is increasingly difﬁcult!
These religious contrasts reﬂect not only the gap between Israelis
themselves, but also between the ideals of Diaspora Jews and
their disillusion with reality.
Ignorance is the greatest enemy, and simplicity in presenting
Jewish knowledge is the handmaiden of ignorance.
 מדינת ישראל אינה "ההבטחה " שרצינו אך כל דבר שעובר:אכן יש בעיה
.משלב הרעיון למיסוד אינו שומר על שלמות

Keeping her Jewish identity is not perceived as politically correct
in france.
Prejudices!!!! Most Jews believe falsely that Jewish activities are
parochial, poor quality and do indoctrination.
 גישה, ישראל והתפוצות,הבעיה המרכזית היא שיש בשני הצדדים
 תנו לנו את הגוף והנפש )עליה( או את-  הישראלים אומרים.פטרנליסטית
 אנו צריכים להציל את ישראל: יהודי התפוצות )ארה"ב( אומרים.הכסף
 הבעיה. הבעיה בחו"ל היא התבוללות. אין תבנית של עתיד משותף.מעצמה
.בארץ היא התרחקות ממסורת יהודית
 כל הזמן דרישות, דרישת נאמנות, תחושות אשמה:מה שדוחה אנשים
- הם רוצים להחליט בעצמם למה להשתייך.מחויבות לקהילה ובית כנסת
.לא בגלל ש"צריך" אלא בגלל שיש לזה משמעות
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In my opinion, and particularly for the younger generation, a
sense of Jewishness that rest primarily on an obligation to the
past, on a sense of conforming to what others have established
to be true, or one that comes at the expense of more universal
and diverse senses of afﬁliations, will be negative and will deter
people from wanting to afﬁliate. In this sense, the Jewishness of
young Israelis, ﬁrmly modern and forward looking and authentic,
becomes a very important Jewish resource for increasing
afﬁliation.
מנהיגים ,רבנים ,מחנכים לא יודעים מה המטרה בלהיות יהודים .הם
נבוכים,הם לא רוצים לדבר על יהודים אלא להציג את היהדות כחלק מעולם
אוניברסלי –תיקון עולם .התפיסה היא שאם זה רק עניין שמועיל ליהודים זה
לא מספיק טוב.הם חושבים שזאת הדרך לדבר אל הצעירים .הם לא יכולים
ולא רוצים לדבר על ייחודיות יהודית .זה נתפס כשבטי ומצומצם .אך בשביל
תיקון עולם לא צריך להיות יהודי!
אין מה להציע לאנשים להיות "מחוברים" צריך להציע להם להיות
אקטיביסטים!

The recent development of Limmud experiences around the world
demonstrates the viability of this kind of experience for Jews of
all ages.
יש לחזק את הקשרים כעם  .עם עם ישראל לא רק עם מדינת ישראל .לחזק
קשר בין קהילות ובין אנשים לקהילה.
כל מבנה חברתי יכול לעבוד אם יהיו בו את המרכיבים הנכונים שמצוינים
להלן.
צריך להשקיע בחיבור הורים וילדים .לשנות את לימודי הקהילה.

The question today is not afﬁliation but connectedness.
החוויה היום היא של קניית שירותים בקהילה )לקוחות( לא של השתייכות.
השתייכות למערכת חינוך יהודית מונעת חשיפה לעולם רחב ומשמרת את
הצעירים בקהילה .בתחומי החינוך :קושי כלכלי בשילוב של רצון לחשיפה
לחיים הכלליים מונע מיהודים לשלוח ילדיהם לחינוך יומי בארה"ב.
על פי מחקרים השלב הכי חשוב להשפעה זה בגיל התיכון .היהדות
הפורמלית – עוזבת את הילד בגיל הזה.
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מה שמצליח אלו חוויות יהודיות טוטאליות .לכן ,מחנות קיץ ,תנועות נוער,
תגלית מצליחם .צריך לפנות אליהם )לכל הגורמים המעורבים בתוכניות אלה
ולשאול אותם במה ניתן לעזור.
אין כמו חשיפה לישראל :שהיה בארץ משפיעה ביותר!! אין תחליף .מי
שמבקר פה מרגיש שישראל מושכת!
המשפיע ביותר הם ההורים .אמנם שולחים את הילדים ללמוד לבר/בת
מצווה )למה? כי לי היה!( אך מעוניינים שיהיו אמריקאים לכל דבר .שהיהדות
לא תבדיל אותם משום דבר אמריקאי.
ישראל אינה על האג'נדה של מפעילי המחנות בשוק היהודי.
יש חיוניות אמיתית בקהילה אך רק לאלה שרוצים לקחת.
העובדה שלא יותר בוחרים ללכת לבית ספר יומי אינה כספית .פשוט לא
מעוניינים להיות נבדלים .ההשקעה להורים היא אדירה אך לא מוצלחת
מבחינת עלות  /תועלת.
בתי ספר משלימים שאינם מחוברים בתי כנסת הם היחידים שמוצלחים.

In the long run, there is great value in bringing Israeli teachers
to the community, making the personal connection. The shaliach
from Israel brings Israel with him to Uruguay. Now, there is only
one teacher from Israel for 12,000 Jews in Montevideo.
Bringing Diaspora teens or young adults to Israel and Israeli
teens to the Diaspora for Jewish community experiences that
leave lifelong impressions.
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( התפלגויות משיבים )מרואיינים ומשיבים על שאלונים:נספח
לפי מאפייני רקע
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גיל

Valid Percent

Percent

Frequency

גיל

24.8

22.7

60

35 עד

1

42.3

38.6

102

55-35

2

32.8

29.9

79

55+

3

100.0

91.3

241

Total

8.7

23

System

100.0

264

Valid Percent

Percent

Frequency

מגדר

71.2

69.3

183

זכר

1

28.8

28.0

74

נקבה

2

100.0

97.3

257

Total

2.7

7

System

100.0

264

Valid

Missing

Total

מגדר
Valid

Missing

Total

Frequency בסיס גיאוגרפי

בסיס גיאוגרפי

Valid Percent

Percent

33.7

32.6

86

ישראל

1

29.0

28.0

74

ארה"ב

2

3.8

3.8

10

קנדה

3

.4

.4

1

מז' אירופה

4

17.6

17.0

45

מע' אירופה

5

4.7

4.5

12

דר' אמריקה

6

9.8

9.5

25

ברה"מ לשעבר

7

.8

.8

2

/ אוסטרליה
דר' אפריקה

8

100.0

96.6

255

Total

3.4

9

System

100.0

264

Valid

Missing

Total

ארץ מוצא

Valid Percent

Percent

Frequency

ארץ מוצא

18.0

17.4

46

ישראל

1

33.6

32.6

86

ארה"ב

2

4.3

4.2

11

קנדה

3

.8

.8

2

מז' אירופה

4

20.3

19.7

52

מע' אירופה

5

6.6

6.4

17

דר' אמריקה

6

14.1

13.6

36

ברה"מ לשעבר

7

2.3

2.3

6

' דר/ אוסטרליה
אפריקה

8

100.0

97.0

256

Total

3.0

8

System

100.0

264

Valid

Missing

Total

רוחב ראיה

Valid Percent

Percent

Frequency

רוחב ראיה

18.1

15.5

41

מקומי

1

27.3

23.5

62

ארצי

2

54.6

47.0

124

בינלאומי

3

100.0

86.0

227

Total

14.0

37

System

100.0

264

Valid Percent

Percent

Frequency

אופי העיסוק

20.1

16.7

44

Lay leader

1

46.6

38.6

102

professional

2

11.9

9.8

26

חוקר

3

3.7

3.0

8

איש רוח

4

8.7

7.2

19

מנהיג קהילה

5

9.1

7.6

20

אחר

6

100.0

83.0

219

Total

17.0

45

System

100.0

264

Valid

Missing

Total

אופי העיסוק
Valid

Missing

Total
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גודל הקהילה

Valid Percent

Percent

Frequency

גודל הקהילה

12.4

9.5

25

50,000 עד

1

11.4

8.7

23

200,000 עד

2

76.1

58.0

153

 ומעל500,000 עד

3

100.0

76.1

201

Total

23.9

63

System

100.0

264

Valid

Missing

Total
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נספח ו' – רשימת היוועצות
הרשימה שלהלן כוללת את שמות כל המרואיינים שענו בעל פה או בכתב לשאלון וכן שמות
האנשים השונים שנועצו בהם ונעזרנו בידיעותיהם ובמומחיותם במהלך הכנת המסמך.

שם משפחה

שם פרטי

מדינה

שם משפחה

שם פרטי

מדינה

אבאזוב

קייט

ישראל

אלרט

ליאת

ישראל

אבנד

שי

ישראל

אלשנסקיה

אולגה

חמ"ע

אגרון

איליה

רוסיה

אפלבאום

ערן

ישראל

אגרון

ליאוניד

רוסיה

אפריאט

יואן

צרפת

אדלמן

רייצ'ל

ישראל

אפשטיין

ג'רום

ארה"ב

אדלר

אלכסנדר

צרפת

ארביב

ג'והנה

איטליה

אדלשטיין

יולי

ישראל

ארגוב

יואב

ישראל

אדלשטיין

פולה

ישראל

ארונסון

שריל

ארה"ב

אודנהיימר

מיכה

ישראל

ארונסון

רוברט

ארה"ב

אוהלי

אורי

ישראל

אריאל

ג'וני

ישראל

אולמרט

אהוד

ישראל

בארי

אריאל

ישראל

אוסטרין

אשר

ישראל

בוגנים

אמי

ישראל

אוסיאל

דבי

קנדה

בודן

ולרי

רוסיה

אופיר

נטעלי

ישראל

בוזגלו

שלמה

קנדה

אור

אהוד

ישראל

בויד

ג'ונתן

אנגליה

אזרחי

אילן

ישראל

בויד גלפנד

שושנה

אנגליה

אטיאס

שרה

ישראל

בומס

ניר

ישראל

איברהימזדה

אישאק

תורכיה

בוקן

תום

צרפת

אייזנשטדט

סטיוארט

ארה"ב

בוקסר ליוורנט

יהודית

מקסיקו

איילון

דניאל

ישראל

בורוט

לורנס

צרפת

איינהורן

אמילי

ארה"ב

בורשטיין

אסיה

רוסיה

אינדיק

מרטין

ארה"ב

בידר

פרסיו

ברזיל

אינפלד

אברהם

ישראל

ביילסקי

זאב

ישראל

אלבר

ערן

הונגריה

ביים

סטיב

ארה"ב

אלוש

פיליפ

צרפת

בייפילד

טוני

אנגליה

אלינסון

דניאל

ישראל

בל-קליגלר

רוברטה

ישראל

אלירם

איתן

ישראל

בן-ארי

אלכסנדרה

ישראל

אלן

שושנה

קנדה

בן-דויד

דן

ישראל
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שם משפחה

שם פרטי

מדינה

שם משפחה

שם פרטי

מדינה

בן-עמי

ג'רמי

ארה"ב

גינסבורג

דיונה

ישראל

בן-רפאל

אליעזר

ישראל

גלאובן

שרה

ארה"ב

בנט

רוג'ר

ארה"ב

גלטמן

ברי

ישראל

בנינגה

שמעון

ישראל

גלפרין

מישה

ארה"ב

בסננו

פייר

צרפת

גמלם

אלן

אנגליה

בקרמן

צבי

ישראל

גנור

עזרא

ישראל

בר-טורא

מגי

ארה"ב

גפן

פיטר

ארה"ב

ברבר

ענת

ארה"ב

גרבר

לאה

ישראל

ברדה

מירים

צרפת

גרה

פרננדה

ברזיל

ברונפמן

צ'רלס

ארה"ב

גרומט

צבי

ישראל

ברי

אנג'ליקה

ארה"ב

גרינברג

אירבינג )ייץ(

ארה"ב

בריטובסקי

סנה

ישראל

גרינברג

סימה

ישראל

ברייקסטון

דויד

ישראל

גרינשטיין

גידי

ישראל

ברנט-קונין

גורדון

ארה"ב

דה קסטלבז'ק

איסבל

צרפת

ברקוביץ

חורחה

ארגנטינה

דוידס

סטנלי

ארה"ב

ברקוביץ

סאלי

אנגליה

דויטש

דניאל

ארה"ב

ברקוביץ

מגי

ארה"ב

דונר

אבא

אנגליה

ג'ואל

ריצ'ארד

ארה"ב

דיבון

חיים

ישראל

ג'וסלו

דבורה

ארה"ב

דיוויס

ג'ונתן

ישראל

גביזון

רות

ישראל

דינור

רענן

ישראל

גו'אל

ריצ'ארד

ארה"ב

דיץ'

רות

אנגליה

גודמן

דויד

אנגליה

דלה פרגולה

סרג'יו

ישראל

גוטו

סטיב

ארה"ב

דמרי

בובי

צרפת

גולדברג

אהרן

ישראל

דניאל

ג'אן

צרפת

גולדברג

ג'יי ג'יי

ארה"ב

דנציגר

רפי

ארה"ב

גולדווטר

קלייר

ארה"ב

דרו

גלן

ארה"ב

גולדמן

אילן

ברזיל

דרור

יחזקאל

ישראל

גולדשטיין

אליוט

אנגליה

דרורי

אביטל

ישראל

גולובנסקי

ורה

ישראל

האוזר

צבי

ישראל

גורדיס

דניאל

ישראל

הבר

הלן

ארה"ב

גיטלין

טוד

ארה"ב

הוכבאום

ג'ר'

ארה"ב

גיל

אבי

ישראל

הונליין

מלקולם

ארה"ב

גילברט

אנדרו

אנגליה

הופמן

אלן

ישראל

שם משפחה

שם פרטי

מדינה

שם משפחה

שם פרטי

מדינה

הופמן

סטיב

ארה"ב

זק

חורחה

ארגנטינה

הורוביץ

אהרון

ישראל

זקס

ליליה

ישראל

הירש

ריצ'רד

ישראל

חביב

ג'ק

ישראל

הרטמן

דוניאל

ישראל

חדד

יהודית

צרפת

הריס

דויד

ארה"ב

חדד

רפאל

צרפת

הרמן

לאורה

ארה"ב

חדוות

קלייר

אנגליה

הרצוג

יצחק

ישראל

חזן

ברי

ארה"ב

הרשקוביץ

דניאל

ישראל

חסון

דניאל

ישראל

וואהל

ג'אן-ג'אק

צרפת

טאראנובה

ג'וליה

רוסיה

ווגנר

אילן

ישראל

טוגטן

ליאוניד

רוסיה

וויזר

רון

אוסטרליה

טולדנו

ג'ו

צרפת

ווילף

עינת

ישראל

טוקר

איתן

ארה"ב

ווינברג

סימה

אנגליה

טייב

גיל

צרפת

ווינברג

אורה

ארה"ב

טל

רמי

ישראל

ווינדוואר

אנטוני

אנגליה

טרטמברג

ליאון

ארגנטינה

וולטמן

שאונה

קנדה

טריגנו

שמואל

צרפת

ווליס

פיטר

רוסיה

טריינין

רני

ישראל

ווצ'ר

ג'ונתן

ארה"ב

טרכטנברג

מנואל

ישראל

וורטהיימר

ג'ק

ארה"ב

טרנובה

יוליה

רוסיה

ויגדור

משה

ישראל

טרנר

ספרא

ישראל

ויטנברג

ליליה

רוסיה

טרנר

דויד

ארה"ב

ויין

ליאורה

ישראל

ידוביצקי

מיכאל

ישראל

וייס

נטלי

ארה"ב

יונה

ברנדה

ישראל

וייס

אריאל

ישראל

יופה

אריק

ארה"ב

ויניקוב

רוני

ישראל

יופה

רג'ינה

רוסיה

וקסמן

חיים

ישראל

יוקליס

ג'ק

ארה"ב

ורשבסקי

אבי

ישראל

יחזקאל

עובד

ישראל

ז'רום

רפי

אנגליה

ישראל

מימון

ישראל

זייתון

עזרא

ארגנטינה

כהן

אריק

ישראל

זיפמן

דניאל

ישראל

כהן

סטיבן מ.

ארה"ב

זיצר

דימה

ישראל

כליפה

פרנסיס

צרפת

זיצר

נטשה

ישראל

כנעני

דן

קנדה

זלוסקי

בנג'מין

צרפת

לאוטון

קלייב

אנגליה
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שם משפחה

שם פרטי

מדינה

שם משפחה

שם פרטי

מדינה

לו

פלורנס

ישראל

מרסר-ווד

שמעון

ישראל

לוי

ברנרד-הנרי

צרפת

מרציאנו

רפאל

צרפת

לוין

מורלי

ארה"ב

מרק

גידי

ישראל

לזר

ברל

רוסיה

נאמן

יעקב

ישראל

ליבלר

מרק

אוסטרליה

נבזלין

לאוניד

ישראל

ליבלר

איזי

ישראל

נדן

אליק

רוסיה

ליוורנט

דניאל

מקסיקו

נחמיאס

יעל

ישראל

ליידרמן

לוקאס

ישראל

ניומרק

ג'רמי

אנגליה

ליפנר

רפי

קנדה

נסטיר

סטיב

ארה"ב

ליפנר

שלום

ישראל

נפדובה

נטליה

רוסיה

ליפשיץ

מרגלית

ישראל

נפדיאבה

נטליה

רוסיה

לנסקי

אן

ארה"ב

סאקס

לאונרד

ארה"ב

לקמן

קונסטנטין

רוסיה

סדצקי

מקס

ברזיל

לרמן

ערן

ישראל

סוברמן

מיכאל

קנדה

לרמן

טוני

אנגליה

סולודוצ'ו

דניאל

ישראל

מאיירס

ג'ואל

ארה"ב

סולוויי

ג'ייסון

ארה"ב

מואיזי

דומיניק

צרפת

סולומון

קרול

ארה"ב

מונדשיין

דויד

רוסיה

סולומון

ג'ף

ארה"ב

מוסיקנט

חיים

צרפת

סופר

אילן

ישראל

מוצשווילי

דיאנה

רוסיה

סוקולסלי

טד

קנדה

מור

דני

ישראל

סטאר

דויד

ארה"ב

מוריסון

ג'רמי

ארה"ב

סילבר

שאול

קנדה

מטקובסקי

דויד

ארה"ב

סילברמן

ג'רי

ארה"ב

מיטלברג

דייויד

ישראל

סילברשטיין

ג'יימי

ארה"ב

מילר

דבורה

ישראל

סיראט

רנה-שמואל

צרפת

מימון

ישראל

ישראל

סמית

משה

קנדה

מינץ

אלן

ארה"ב

סעדה

דויד

צרפת

מלאך

דויד

ארה"ב

ספיקובסקי

ליזה

רוסיה

מנטבר

ארנון

ישראל

סרנה

ג'ונתן

ארה"ב

מסינג'ר

רות

ארה"ב

סררו

ליסה

צרפת

מריאסיס

דימה

רוסיה

עזרא

דורון

ישראל

מריאשין

דניאל

ארה"ב

עשור

שי

ישראל

מרידור

דן

ישראל

פודר

אריק

ישראל

שם משפחה

שם פרטי

מדינה

שם משפחה

שם פרטי

מדינה

פוירשטיין

גרדה

ישראל

צ'רנדוף

מרק

ארה"ב

פולונסקי

רומן

ישראל

צפריר

איתן

ישראל

פולישוק

מרסיה

ישראל

קאסו

דניס

ברזיל

פולק

מרטין

ארה"ב

קבביה

אהרון

ישראל

פוסט

מרלין

ארה"ב

קבט

ג'ואנה

ארה"ב

פופקו

ישראל

ישראל

קולק

דניאל

קנדה

פופר

סטיב

ארה"ב

קונקייר

רג'ין

צרפת

פוקסמן

אברהם

ארה"ב

קוסנס

בת'

ארה"ב

פזנר

אבי

ישראל

קופלוביץ

עזרא

ישראל

פטי-אוחיון

פטריק

צרפת

קוקרמן

רוז'ה

צרפת

פיירסטון

וויין

ארה"ב

קורדה

ג'סטין

ישראל

פיליפס

בן

ארה"ב

קורצר

דניאל

ארה"ב

פינטו

דיאנה

צרפת

קורשאן

עליסה

ארה"ב

פינקלשטיין

מקסין

ארה"ב

קידר

שלי

ישראל

פירסט

אריה

ארה"ב

קיידן

צ'רלס

אנגליה

פיש

ג'ואל

בלגיה

קלדרון

רות

ישראל

פישגרונד

חיים

ישראל

קלטר

יעל

ארה"ב

פישגרונד

רייצ'ל

ארה"ב

קלימשטיין לוי

בירכת

ישראל

פלס

שלמה

רוסיה

קנובל

מרק

צרפת

פלס

שלמה

ישראל

קנפר

ג'ף

ארה"ב

פנסטר

ג'ייסון

ארה"ב

קרדין

סנדי

ארה"ב

פראסקייר

רישאר

צרפת

קריסטל

מוטי

ישראל

פראסקייר

ביאטריס

צרפת

קריקלר

דאגלס

אנגליה

פרבר

שאול

ישראל

קרן

דויד

ישראל

פרוינד

נעמי

ישראל

קרקוב

דן

ישראל

פרלוב

ג'ו

ישראל

ראש

דויד

צרפת

פרלסטון

ריצ'רד

ארה"ב

רביד

שלומי

ישראל

פרנק

שרלוט

ארה"ב

רבקולבשי

אן-מרי

צרפת

פרנקל

אנה

ארגנטינה

רובין קורשן

עליזה

ארה"ב

פרץ

חדוה

ישראל

רובינשטיין

אליקים

ישראל

צ'חנובר

לילי

רוסיה

רוזן

סטיבן

ארה"ב

צ'לנוב

מיכאל

רוסיה

רוזנבורט

אנריקה

ישראל

צ'רטוק

פראן

ארה"ב

רוזנברג

ג'ניפר

ארה"ב
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שם משפחה

שם פרטי

מדינה

רוזנברג

ברי

ארה"ב

רוזנר

שמואל

ישראל

רוטנברג

נפתלי

ישראל

רטיג

אדוארד

ישראל

רטנר

צ'רלס )צ'ק(

ארה"ב

ריינגווירץ

סאשה

צרפת

ריינהרץ

יהודה

ארה"ב

ריסקין

שלמה

ישראל

ריפקין

שושי

ישראל

רסקיי

ג'ון

ארה"ב

רפאלי

ורדה

ישראל

שביב

פול

קנדה

שביט

גדעון

ישראל

שוורץ

אנדריי

אירופה

שוורץ

סיד

ארה"ב

שורק

דינה

ישראל

שושני

שמשון

ישראל

שטיינהרדט

מייקל

ארה"ב

שיזף

רפאלי

ישראל

שיין

יוסי

ישראל

שילה-תמיר

איילת

ישראל

שלסל

ליין

ארה"ב

שניידר

ג'יימס

ישראל

שניצר

נחום

ישראל

שפר

גבריאל )גבי(

ישראל

שרייג

ברי

ארה"ב

שרלו

יובל

ישראל

שרנסקי

נתן

ישראל

ששון

טד

ארה"ב

נספח ז' – פירוט תקציבי הממשלה לפעילות בקהילות
היהודיות בתפוצות:
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משרד

תקציבים
ומשאבים
ממשלתיים

תכנית

מטרה

תגלית

הבאת צעירים יהודים
לביקור בן  10ימים בישראל
לעידוד החינוך היהודי
– ציוני והגברת הקשר עם
ישראל

כ 75 -מלש"ח

מסע

הבאת צעירים יהודים
לסמסטר או שנת לימודים
בישראל .להגברת החינוך
היהודי – ציוני וחיזוק הקשר
עם ישראל

 130מלש"ח
בשנה

נתיב

פעולות שונות בקהילות
היהודיות בחמ"ע וחלק
ממדינות אירופה

ראש
הממשלה

כללי
פרויקטים

 17.5מלש"ח
– לתקציב
פעולות )(2009

הערות

להבאת  20,000צעירים
בשנה

תקציב כולל לשנת :2009
 50,420מלש"ח )מכיל
שכר ,שכירויות ותקציב
פעולות(

 25מלש"ח
פרויקטים שונים להגברת
הקשר עם ישראל – כל
פרויקט כמה מאות שקלים

 2מלש"ח

.1

.2

.3
ההסברה
והתפוצות

.4

.5
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קידום תכניות לימודי
יהדות באמל"ט
ובספרד – בהובלת
האוניברסיטה
העברית.
סמינר בינ"ל למאבק
באנטישמיות בהובלת
אוניברסיטת תל אביב.
קיום כ 3 -סמינרים
בשנה בנושאי
יהדות וציונות נגד
האנטישמיות ברחבי
העולם – בשיתוף
ההסתדרות הציונית.
סיוע לפורום הגלובלי
למאבק באנטישמיות
של משרד החוץ.
פרויקט עמק התנ"ך
– כתיבת תנ"ך
ותערוכה נודדת
באוקראינה בנושא
ישראל והציונות.

משרד

תכנית

מטרה

תקציבים
ומשאבים
ממשלתיים

חינוך יהודי
בתפוצות

סיוע לבתי"ס בארה"ב ,דרום
אמריקה ,צרפת ומזרח
אירופה

כ 12 -מלש"ח

חפציב"ה

שיגור ואחזקת  60מורים
שליחים וסיוע ל 44-בתי"ס
במדינות של בריה"מ לשעבר

כ 3 -מלש"ח

תנועות נוער
עולמיות

תמיכה בפעילות המבוצעת
בחו"ל ובארץ

חינוך

נעל"ה
בית יהודי

קמפיינים

קמפיינים שונים ,עבודה מול
ארגונים לעידוד עליה

קליטת
העלייה

שיווק תיירות
לקהל יהודי
בתפוצות
תיירות

גמלאים

נוער עולה לפני הורים
הפעלה של  12בתים יהודיים
כייצוג של מדינת ישראל
– לעידוד עליה ולפעילות
הסברה

מיזמים משותפים מול
סוכנים המתמחים בקהל
היהודי )בעיקר בארה"ב,
צרפת ואנגליה(

מיפוי ,איסוף תביעות
החזרת
הרכוש היהודי והגשת תביעות להחזרת
רכוש ציבורי ופרטי בכל רחבי
מאירופה
אירופה

החזרת הרכוש הקמת גוף דמוי המרכז של
היהודי הגזול ניצולי השואה לטובת יהודי
ממדינות ערב מדינות ערב ,מיפוי הרכוש
היהודי ממדינות ערב ומיפוי
התביעות ובניית תכניות

הערות

כ 0.83 -מלש"ח
כ 44.5 -מלש"ח
 3.6מלש"ח

כ 300 -אלש"ח כל אחד

הערכה של מיליונים
בודדים
 3מלש"ח

התקציב משתנה בהתאם
לגורמי ההיצע.
התקציב אינו כולל
הסכמי שיווק עם סוכנים
המתמחים בשוק היהודי
שמהווה למעשה השקעה
עקיפה בפרסום מכיוון
שקשה לאומדה.

 9מלש"ח

התכנית מופעלת על ידי
ועדת השרים להשבת
הרכוש היהודי הגזול
ופועלת יחד עם הסוכנות
היהודית ,והclaim -
conference

 1מלש"ח

נמצא בתחילת הדרך.
שותפיםJJAC – Justice :
for Jews from Arab
Countries

סה"כ השקעות הממשלה המוצגות מוערכות בכ 330-מלש"ח.
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נספח ח' – תקציבי
קובץ הטבלאות  1.6-1שלהלן מציג את הצעתנו להיקף ההשתתפות של הממשלה ושל
העם היהודי במימון התוכנית בשנה החמישית ליישומה .בטבלאות אלה אנו מציגים גם את
הערכתנו באשר לתרומה הצפויה למשק הישראלי עם מימוש התוכנית .
קובץ הטבלאות  2.6-2שלהלן מציג את הצעתנו למתווה חמש שנתי של התוכנית :היקף
גידול ההשקעה משנה לשנה במהלך יישום התוכנית.

טבלה  :1השתתפות ממשלת ישראל והעם היהודי במימון ההמלצות בשנה
החמישית ואומדן התרומה למשק )מיליוני דולרים(

המלצה

חוויה
ישראלית
הפצת תרבות
יהודית
וישראלית
תמיכה
בחינוך
היהודי
עדוד
פרויקטים
לתיקון עולם
קרן עתיד
העם
היהודית
חיזוק יהודית
בישראל

סה"כ

השתתפות
ממשלת
ישראל

השתתפות
העם
היהודי

אומדן
ההוצאה

שיעור
השתתפות
ממשלת
ישראל

אומדן שיעור
התרומה
למשק ביחס
להשתתפות
הממשלה

אומדן
התרומה
למשק
בישראל

133

156

647

21%

389%

517

52

10

62

84%

31%

16

24

9

33

72%

62%

15

10

10

20

50%

20%

2

25

25

50

50%

20%

5

16

100%

100%

16

828

31%

220%

571

16

260

210

התרומה לתל"ג הישראלי של כל דולר השקעה של מדינת ישראל מסתכמת ל  2.2דולרים ).(220%
חישוב אומדן התרומה למשק בישראל נערך על בסיס המקדמים המקובלים בתחומים השונים לפי בנק ישראל.
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100,000

5,000

6,000

8,000

50,000

16,000

10,000

5,000

20,000

20,000

4,000

2,500

10,000

6,000

10,000

עלות
ממוצעת
למשתתף
)דולר(

3,000

2,500

1,000

1,000

1,750

1,000

1,000

הקצאת
ממשלת
ישראל
למשתתף
)דולר(

3,000

2,500

1,000

1,500

1,750

1,000

1,000

הקצאת
העם
היהודי
למשתתף
)דולר(

)*( כולל תמיכה ממשלתית להוצאות פיתוח בסך  2מיליון דולר בשנה.

סה"כ המלצה 1

מחנות קיץ
תיכון
לימודי חוץ
)סמסטר(
סיורים
חינוכיים
תוכניות
קצרות
מסע קדם
קולג'
מסע פוסט
קולג'

תוכניות תיכון

סוג פעילות

מס'
משתתפים

המלצה  :1חווייה ישראלית

133

15

15

8

50

*30

10

5

156

15

15

8

75

28

10

5

647

100

120

32

125

160

60

50

סה"כ
סה"כ
השתתפות
אומדן
השתתפות
ממשלת
ההוצאה
העם היהודי
ישראל
)מיליון
)מיליון
)מיליון
דולר(
דולר(
דולר(

21%

15%

13%

25%

40%

19%

17%

10%

שיעור
השתתפות
ממשלת
ישראל

389%

579%

695%

316%

158%

452%

420%

881%

אומדן שיעור
התרומה
למשק ביחס
להשתתפות
הממשלה

517

87

104

25

79

136

42

44

אומדן
התרומה
למשק
בישראל
)מיליון
דולר(

טבלה  :1.1השתתפות ממשלת ישראל והעם היהודי במימון ההמלצות בשנה החמישית ואומדן התרומה למשק
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סה"כ המלצה 2

עידוד הפצת תרבות
ישראלית

עידור הפצת העברית

למידה מרחוק

הנגשת אוצרות תרבות

מעגלי לימוד

בתי תרבות

סוג פעילות

52

14

10

3

5

10

10

השתתפות
ממשלת
ישראל

המלצה  :2הפצת תרבות יהודית וישראלית

10

10

השתתפות העם
היהודי

62

14

10

3

5

10

20

אומדן
ההוצאה

84%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

שיעור
השתתפות
ממשלת ישראל

31%

20%

50%

90%

50%

10%

10%

אומדן שיעור
התרומה למשק ביחס
להשתתפות הממשלה

16

2.8

5

2.7

2.5

1

2

אומדן התרומה
למשק בישראל

טבלה  :1.2השתתפות ממשלת ישראל והעם היהודי במימון ההמלצות בשנה החמישית ואומדן התרומה למשק
)מיליוני דולרים(
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סה"כ המלצה 3

הכשרת מורים
)שנה(
השתלמויות
מורים
תמיכה לבתי"ס
בחו"ל
תוכניות
לימודים
בתי ספר
תרבות יהודית

סוג פעילות

2,200

2,000

200

מס'
משתתפים

7,000

20,000

עלות
ממוצעת
למשתתף
)דולרים(

המלצה  :3עידוד החינוך היהודי

3,500

10,000

הקצאת
ממשלת
ישראל
למשתתף
)דולרים(

3,500

10,000

הקצאת
העם
היהודי
למשתתף
)דולרים(

23.6

4

0.6

10

7

2

סה"כ
השתתפות
ממשלת
ישראל

9

7

2

סה"כ
השתתפות
העם היהודי

32.6

4

0.6

10

14

4

אומדן
ההוצאה

72%

100%

100%

100%

50%

50%

שיעור
השתתפות
ממשלת
ישראל

62%

10%

50%

20%

60%

90%

אומדן שיעור
התרומה
למשק ביחס
להשתתפות
הממשלה

14.7

0.4

0.3

2

8.4

3.6

אומדן
תרומה
למשק
בישראל

טבלה  :1.3השתתפות ממשלת ישראל והעם היהודי במימון ההמלצות בשנה החמישית ואומדן התרומה למשק
)מיליוני דולרים(
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עידוד
פרויקטים
לתיקון
עולם
סה"כ
המלצה 4

סוג פעילות

10,000

10,000

מס'
משתתפים

עלות
ממוצעת
למשתתף
)דולר(

1,000

1,000

הקצאת
ממשלת
ישראל
למשתתף
)דולר(

המלצה  :4עידוד פרויקטים לתיקון עולם

1,000

1,000

הקצאת
העם היהודי
למשתתף
)דולר(

10

10

סה"כ
השתתפות
ממשלת
ישראל
)מיליון
דולר(

10

10

סה"כ
השתתפות
העם היהודי
)מיליון דולר(

20

20

אומדן
ההוצאה
)מיליון
דולר(

50%

50%

שיעור
השתתפות
ממשלת
ישראל

10%

10%

2

2

אומדן שיעור
התרומה
למשק ביחס
להשתתפות
הממשלה

אומדן
התרומה
למשק
בישראל
)מיליון
דולר(

טבלה  :1.4השתתפות ממשלת ישראל והעם היהודי במימון ההמלצות בשנה החמישית ואומדן התרומה למשק
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סה"כ המלצה 5

קרן העתיד

סוג פעילות

25

25

השתתפות
ממשלת
ישראל

המלצה  :5קרן עתיד העם היהודי

25

25

השתתפות
העם היהודי

50

50

אומדן
ההוצאה

50%

50%

שיעור השתתפות
ממשלת ישראל

10%

10%

אומדן שיעור
התרומה למשק
ביחס להשתתפות
הממשלה

5

5

אומדן
התרומה
למשק
בישראל

טבלה  :1.5השתתפות ממשלת ישראל והעם היהודי במימון ההמלצות בשנה החמישית ואומדן התרומה למשק
)מיליוני דולרים(
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סה"כ המלצה 6

בתי מדרש פלורליסטיים

תוכניות בתי"ס בישראל

סוג פעילות

16

4

12

השתתפות ממשלת
ישראל

המלצה  :6חיזוק זהות יהודית בישראל

השתתפות העם
היהודי

16

4

12

אומדן
ההוצאה

100%

100%

100%

שיעור השתתפות
ממשלת ישראל

100%

100%

100%

אומדן שיעור התרומה למשק
ביחס להשתתפות הממשלה

16

4

12

אומדן
תרומה
למשק
בישראל

טבלה  :1.6השתתפות ממשלת ישראל והעם היהודי במימון ההמלצות בשנה החמישית ואומדן התרומה למשק
)מיליוני דולרים(
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סה"כ

הפצת תרבות
יהודית
וישראלית
עידוד החינוך
היהודי
עידוד פרויקטים
לתיקון עולם
קרן עתיד העם
היהודי
חיזוק זהות
יהודית בישראל

חווייה ישראלית

סוג פעילות

46.25

3

8

35.25

ממשלת
ישראל

79.25

79.25

העם
היהודי

2009

96

3

5

4

8

19

57

ממשלת
ישראל

108

5

4

2

2

95

העם
היהודי

שנה 1

135

5

10

6

13

27

74

ממשלת
ישראל

132

10

6

4

4

108

העם
היהודי

שנה 2

182

10

15

7

18

36

96

ממשלת
ישראל

158

15

7

5

224

14

20

9

21

184

20

9

7

260

210

25

10

9

44

8

16

25

10

24

52

10

6

125

116

133

156

140

העם
היהודי

שנה 5

ממשלת העם ממשלת העם
ישראל היהודי ישראל היהודי

שנה 3

שנה 4

טבלה  :2סיכום הקצאות ממשלת ישראל והעם היהודי  -מתווה לחמש שנים )מיליוני דולרים(
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5,000

25,000

2,000

6,600

3,300

35.25 43,900

5

12.5

16

1.75

79

5

12.5

60

1.75

56,700

2,600

5,200

1,000

34,400

3,000

7,000

3,500

13

1

2

2

4,000

42,800

8,000

3,200

9.60

9.60

3,800

5,600 13.50 13.50 5,400

2,000

38,400

30

66

8.75 10.75 5,000

7,500

5.63

5.63

8,250

76,650 108.3 74.33 65,300 95.3 57.3

7.80 7.80

13

1

23

63

5.25 7.25

3.5

3.5

1.75 1.75

3,800

2.85

2.85

4,200

14

4

38

16

8.3

4.2

14

4

69

14

8.3

4.2

4,400

5,800

6,000

47,200

12,000

9,000

4,600

89,000 124.9 95.9

11.4 11.4

) (2בסיורים החינוכיים ,השתתפות הממשללה תגיעה להקף של  $1000למשתתף רק בשנה החמישית.

) (1בתוכניות תיכון ובמחנות קיץ תיכון ,השתתפות הממשלה צומחת באופן הדרגתי מ 500$למשתתף
בשנה הראשונה ל 750$בשנה השניה ומגיעה ל 1000$למשתתף החל מהשנה השלישית.

סה"כ

שנה 1

שנה 2

שנה 3

שנה 4

שנה 5

117

13

15

6

46

23

9

5

133 100,000 141

15

15

8

50

30

156

15

15

8

75

28

13

15

6

72

21

9

5,000

6,000

8,000

50,000

16,000

10,000

10

10

5

5,000

5

5

ממשלת העם
מס'
ממשלת העם
מס'
ממשלת העם
מס'
ממשלת העם
מס'
ממשלת העם
מס'
ממשלת העם
מס'
משתתפים ישראל היהודי משתתפים ישראל היהודי משתתפים ישראל היהודי משתתפים ישראל היהודי משתתפים ישראל היהודי משתתפים ישראל היהודי

מסע
קולג' פוסט 2,000

מסע קדם
קולג'

תוכניות
קצרות

סיורים
חינוכיים

לימודי
חוץ

מחנות
קיץ תיכון

תוכניות
תיכון

סוג
פעילות

2009

המלצה  :1חווייה ישראלית

טבלה  :2.1הקצאות ממשלת ישראל והעם היהודי  -מתווה לחמש שנים
)מיליוני דולרים(
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סה"כ

עידוד הפצת
העברית
עידוד הפצת
תרבות

למידה מרחוק

הנגשת אוצרות
תרבות

מעגלי לימוד

בתי תרבות

סוג פעילות

8

8

ממשלת
ישראל

2009
העם
היהודי

19

10

2

2

1

2

2

ממשלת
ישראל

שנה 1

המלצה  :2הפצת תרבות יהודית וישראלית

2

2

העם
היהודי

27

11

4

2

2

4

4

ממשלת
ישראל

שנה 2

4

4

העם
היהודי

36

12

6

3

3

6

6

ממשלת
ישראל

6

6

העם
היהודי

שנה 3

שנה 4

44

8

14

10

3

52

13

8

3

4

5

10

10

10

8

8

העם
היהודי

ממשלת
ישראל

שנה 5

העם
היהודי

10

8

ממשלת
ישראל
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סה"כ

בתי ספר
תרבות
יהודית
וישראלית

תוכניות
לימודים

השתלמויות
מורים
תמיכה
לבתי ספר
בחו"ל

הכשרת
מורים

סוג פעילות

שנה 1

שנה 2

שנה 3

שנה 4

3

3

440

400

40

8.4

1

0.6

5

1.4

0.4

1.8

1.4

0.4

880

800

80

13.2

2

0.6

7

2.8

0.8

3.6

2.8

0.8

1,320

1,200

120

18

5.4

1,760

21

7.2

2,200

4

4

23.6

4

0.6

0.6

0.6

8

9.0

7

9

4.2

1,600

5.6

6

2,000

7

2

2

ממשלת העם
ישראל היהודי

שנה 5

10

4.2

1.2

1.2

160

1.6

1.6

200

מס'
מס'
מס'
מס'
מס'
מס'
ממשלת העם
ממשלת העם
ממשלת העם
ממשלת העם
ממשלת העם
משת־
משת־
משת־
משת־
משת־
משת־
ישראל היהודי
ישראל היהודי
ישראל היהודי
ישראל היהודי
ישראל היהודי
תפים
תפים
תפים
תפים
תפים
תפים

2009

המלצה  :3עידוד החינוך היהודי
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שנה 2

שנה 3

שנה 4

שנה 5

סה"כ

3,000

3,000

4,400

4,400

4.4

4.4

4.4

4.4

5,800

5,800

5.8

5.8

5.8

5.8

7,200

7,200

7.2

7.2

7.2

7.2

8,600

8,600

8.6

8.6

8.6

8.6

10,000

10,000

10

10

10

10

סוג
פעילות
ממשלת העם
מס'
ממשלת העם
מס'
ממשלת העם
מס'
ממשלת העם
מס'
ממשלת העם
מס'
ממשלת העם
מס'
משתתפים ישראל היהודי משתתפים ישראל היהודי משתתפים ישראל היהודי משתתפים ישראל היהודי משתתפים ישראל היהודי משתתפים ישראל היהודי

2009

שנה 1

המלצה  :4עידוד פרויקטים לתיקון עולם
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סה"כ

קרן עתיד העם היהודי

סוג פעילות

ממשלת
ישראל

העם
היהודי

2009

המלצה  :5קרן עתיד העם היהודי

5

5

ממשלת העם
ישראל היהודי
5
5

שנה 1

10

ממשלת
ישראל
10

10

10

העם
היהודי

שנה 2

15

ממשלת
ישראל
15

15

15

העם
היהודי

שנה 3

20

20

20

העם
היהודי

שנה 4

ממשלת
ישראל
20
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25

25

25

ממשלת
ישראל
25

העם
היהודי

שנה 5
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תוכניות בתי"ס
בישראל
בתי מדרש
פלורליסטיים
סה"כ

סוג פעילות

ממשלת
ישראל

2009
העם
היהודי

שנה 1

3

1

2

ממשלת
ישראל

המלצה  :6חיזוק זהות יהודית בישראל

העם
היהודי

5

1

4

ממשלת
ישראל

שנה 2
העם
היהודי

10

2

8

ממשלת
ישראל

שנה 3
העם
היהודי

שנה 4

14

2

12

16

4

העם
היהודי

ממשלת
ישראל

שנה 5

12

ממשלת
ישראל
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