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מספרים מוחלטיםאחוזים 

20.83%10גבר

77.08%37אישה

2.08%1אחר \ מעדיף.ה לא לענות

48סה"כ

 ו2 דת

 ענו 48  |  לא ענו: 0

מספרים מוחלטיםאחוזים 

91.67%44יהודי

0.00%0מוסלמי

2.08%1נוצרי

6.25%3אחר \ מעדיף.ה לא לענות

48סה"כ

 נספח 1
שאלות ותשובות

 ו1 מגדר
ענו 48  |  לא ענו: 0

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

גבר

אישה

 אחר/
 מעדיף.ה 
לא לענות

מזדהה 
כמצביע ימין

מזדהה 
כמצביע שמאל

מזדהה 
כמצביע מרכז

 אחר/ מעדיף.ה 
לא לענות
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 ו3 מבחינה פוליטית אתה
ענו 48  |  לא ענו: 0

מספרים מוחלטיםאחוזים 

10.42%5מזדהה כמצביע ימין

43.75%21מזדהה כמצביע שמאל

39.58%19מזדהה כמצביע מרכז

6.25%3אחר \ מעדיף.ה לא לענות

48סה"כ

ו4 ליהדות בארה”ב ובישראל יש מאפיינים שונים. בארצות הברית היהודים 
הם מיעוט; בישראל רוב; בארה”ב הדת היא פרטית והתנדבותית, בישראל היא ציבורית 

ומגולמת במדינה. כשאתה חושב על ההבחנות הללו, האם אתה מאמין :ש
ענו 48  |  לא ענו: 0

מספרים מוחלטיםאחוזים 

למרות ההבחנות הללו, בעניינים מהותיים כל היהודים 
דומים ויכולים להזדהות זה עם זה

37.50%18

62.50%30יש מרחק גדול בין יהודים אמריקאים לישראלים

48סה"כ

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

מזדהה 
כמצביע ימין

מזדהה 
כמצביע שמאל

מזדהה 
כמצביע מרכז

 אחר/ מעדיף.ה 
לא לענות

למרות 
ההבחנות 

הללו, בענייני...

יש מרחק גדול 
בין יהודים...
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ו5 בהתחשב בהבדלים המפורטים בשאלה הקודמת, האם יהודים אמריקאים וישראלים 
 חולקים היסטוריה וסולידריות?

ענו 48  |  לא ענו: 0

מספרים מוחלטיםאחוזים 

29.17%14במידה רבה

70.83%34במידה מסויימת

0.00%0בכלל לא

48סה"כ

ו6 מה המשמעות של להיות בעד ישראל עבורך בשלושה משפטים או פחות?
ענו 45  |  לא ענו: 3

תשובותמס'

משמעות זהותית1

לתמוך בצהל, לתמוך בעם היהודי2

3
לרצות בחברה מוסרית ערכית והוגנת, חברה המאפשרת לכלל אזרחיה שוויון 

הזדמנויות ותנאים סוציאליים ראויים וגם לפעול לכך

4
לרצות שמדינת ישראל תמשיך להתקיים, לרצות שמדינת ישראל תבחר בדרך הטובה 

ביותר בזמן )הקיום שלה( הדרך הטובה ביותר היא עניין של דעה

להצדיק פאשיזם5

6
לתמוך בטוב והרע. אם יש מלחמה אז לגנות את האוייב. לא חייב להסכים עם מדיניות 

המדינה, אבל יש להביע סולידריות עם העם היהודי

7

לרצות בטובת ישראל, לדאוג שהמדינה צועדת לכיוון נכון. בעיניי גם מי שמתנגד 

למדיניות ישראלית כלשהי יכול להיות בעד ישראל, כל עוד הוא עושה זאת לטובת 

המדינה

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

במידה רבה

במידה 
מסויימת

בכלל לא
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להכיר בלגיטימיות שלה להכיר בלגיטימיות של היותה מדינת הלאום היהודי8

לתמוך בקיומה של מדינת ישראל9

10

מצד אחד זה להשתייך אל קהילה חמה ומחבקת במדינה שמורכבת מהמון זהויות 

וקבוצות ויכולה להיות גם מנוכרת מאד, אז זאת בחירה שיכולה להיות נעימה. מצד שני 

להיות תומך בישראל זה, לבחור בעול כבד של הסבר על בסיס יומיומי אל קהל יעד 

שיכול להיות לא אוהד

11

מעבר למובן האינטואטיבי של תמיכה בישראל בזמני קונפליקט ושידול ארה״ב למתן 

תמיכה לצורכי ביטחון, המשמעות של להיות בעד ישראל היא קודם כל ההכרה בזהות 

יהודית שאינה דתית או תרבותית אלא )לצערי הרב( קודם כל הישרדותית

להאמין שיש קשר בין ארץ ישראל להיסטוריה של העם היהודי12

13
לתמוך במדינה ולהבין שגם אם ההחלטות לא תמיד נראות טוב בעיני העולם יש להן 

משמעויות שונות ליהודים שחיים בישראל. לעזור בהסברה ישראלית

14

להיות בעד ישראל זה להניח את האינטרס הישראלי כפרמטר בקבלת ההחלטות 

וגיבוש העמדות של אדם. להיות בעד ישראל זה לשאוף לייצר את המורכבות של 

המציאות הישראלית בשיח, אבל זה לא מחייב להצדיק את כל הפעולות של ישראל

15

לראות את הפרוייקט הציוני שמטרתו קיום ושגשוג של מדינה יהודית כפרוייקט חיובי. 

לשאוף לשיפור ולתיקון המציאות הישראלית מכל בחינותיה, ולמעמד בינלאומי מכובד 

הכולל שלום והבנה הדדית בין ישראל לשכנותיה ולמדינות העולם בכלל

16

להיות בעד ישראל זה קודם כל לגונן על עצמך, לווא דווקא מפני “אנשי חוץ” אלא 

קודם כל כלפי פנים-הסביבה שלנו שמפולגת בדעותיה מהיסוד. זה מאפיין שנוכח גם 

בתפוצות ולכן משמעותי מאוד בתפישת הישראליות שלי

17

להיות בעד ישראל עבורי הוא בראש ובראשונה להכיר בישראל כמדינה שווה בין 

מדינות העולם, שבה מבחינה היסטורית קיימת ההוכחה והזכות של העם היהודי לשוב 

אליה ולחיות בה

18
להיות ציוני, לשמוח בשמחת ישראל, לכאוב כאבים שלה, להיות מעודכן במה שקורה 

בתוכה, לתרום ולתמוך כמה שאפשר

למוד להכיר ולהסביר את המדינה19

20
להיות מוכן לבקר את המדינה כשהיא עושה טעות על מנת לשפר אותה. לתרום 

למדינה

21

בעיניי להיות בעד ישראל זה לדעת לייצג אותה כלפי חוץ, לדעת להעביר הלאה את 

הדברים החיוביים שקיימים בישראל וגם את הדברים המורכבים יותר שמהווים את רוב 

חיינו במדינה. המורכבות בישראל לא ברורה כמעט כלפי חוץ בגלל שרוב המדינות לא 

חוות מורכבות כזו
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 ו7 האם יש קו בסיס מינימום להיות בעד ישראל ואם כן, מה הוא?  
ענו 44  |  לא ענו: 4

תשובותמס'

1
ביטול והדרה בצורות רשמיות וממלכתיות קולות ואוכלוסיות לא יהודיות, ופרשנות צרה 

של יהדות

2
כן - מי שלא מסכים עליו לא תומך במדינה לבזות את צהל ואת סמלי המדינה ולפגוע 

בצביון היהודי דמוקרטי של המדינה

3
לנסות לחשוב מחדש את המציאות ולרצות בטוב עבור החברה, זאת תמיד בשילוב 

הטלת ספק

אני חושבת שלרצות בהמשך קיום המדינה4

צה"ל5

בסוגיות אנושיות שנוגעות לעם היהודי6

7

להגן על ישראל, כמו גם לבקר אותה מתוך ראייה השואפת להפוך אותה למקום טוב 

יותר. גם אם המשמעות של זה נתונה במחלוקת. לא להתנגד למדיניות רק כדי לרצות 

גורמים חיצוניים אחרים

8
הכוונה לתנאי בסיס...? מניחה שיש הרבה לא לעשות דברים שפוגעים בה, בלגיטימיות 

שלה בבטחון שלה, בכלכלה שלה. לא לתמוך במי שכן עושים את זה

זה בעיקר מתאפיין בלתמוך בעצם קיומה של מדינה לעם היהודי9

לא בטוחה מה הכוונה10

כמו שאמרתי, לכל הפחות לא להביע תמיכה בארגוני טרור11

כפי שאמרתי בשאלה הנל. זה כמעט בינארי12

להיות בעד קיום מדינה יהודית ולהכיר בישראל כמדינת היהודים13

לא - זה משתנה בין אדם ואדם ובין האפשרות שלו לבטא את עצמו14

לרצות בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית15

נדמה שכל הקשור להתבטאויות ומעשים הנתפשים כשמאל קיצוני16

כן. הקו הבסיסי להיות בעד ישראל הוא הכרה במדינה17

לרצות בקיומה18

להסכים עם זכות קיומה כמדינה19

20

אני חושבת שהבסיס המינימלי ביותר הוא להבין שמדינת ישראל מאפשרת קיום לעם 

היהודי ולמרות המורכבות סביב הקמתה צריך להבין שלא הייתה ברירה אחרת וזהו 

הפתרון הטוב ביותר מבין כל מה .שהיה

להיות ציוני, כלומר להאמין בצדק קיומה של מדינת ישראל ויישוב העם היהודי בתוכה21
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22
אם אתה חושב שמדינת ישראל היא דבר רע ואין לך רצון לתקן בה כלום אלא 

להשמיד אותה אז אתה לא אוהב

לעודד את חוזקה של המדינה ולעודד עלייה לארץ23

כל אחד וההרגשה שלו זה משהו מאוד אינדיבידואלי לדעתי24

יכול להיות שיש לא בטוחה מהו25

26
כן, הכרה בזכות הלאומית של היהודים למדינת לאום כמו כל מדינות הלאום במאה 

ה-20

המינימום הוא לא לקרוא לסנקציות על מדינה שבעת משבר תהיה מפלט עבורך27

תמיכה בקיומה של המדינה כמקום בו יהודים וישראלים יכולים לחיות בבטחה28

הזדהות עם רעיון נחיצות מדינת לאום לעם היהודי29

לרצות בקיומה 30

בעיני הקו בסיס הינו בעת משבר, לתמוך בעם בעיקר בזמן משבר ביטחוני31

תמיכה בקיומה של מדינת לאום יהודית בשטחים שעליהם קיימת כיום מדינת ישראל32

להכיר את ההיסטוריה שלה ואת המחלוקות המרכזיות בה33

להכיר ולתמוך בזכותה של מידנת ישראל להתקיים כמדינה יהודית34

לשרת את המדינה, כל אחד לפי הרגשתו ותפישתו35

אין36

הכרה במדינה כמדינה יהודית37

לא בטוח, אצטרך לחשוב על זה יותר38

להביע דעות בעד, ולהתנגד לשנאת ישראל39

שלתמוך בקיום שלה כמדינה דמוקרטית40

לא41

לא יודע42

לגור במדינה במשך זמן43

מה שכתבתי בתשובה הקודמת44
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ו8 בשנה האחרונה הסתייגו כמה דמוקרטים מובילים בארצות הברית ממדיניותה של 
ממשלת ישראל, אז בראשות נתניהו. הם טוענים שלמרות ההבדלים במדיניות, הם נשארו 
מאוד פרו-ישראליים בהתחשב במחלוקות הגוברות במפלגה הדמוקרטית ביחס לישראל. 

האם אתה מבין או חווה את ההבדלים במדיניות שלהם כשיקוף של התרחקות גוברת 
מהעם וממדינת ישראל? לחלופין, האם אתה רואה את ההבדלים במדיניות שבהם הם 

מצדדים כהבדלים עם מדיניות הממשלה בלבד?

ענו 46  |  לא ענו: 2

מספרים מוחלטיםאחוזים 

41.30%19התרחקות גוברת מישראל

הבדלי מדיניות עם ממשלת ישראל במסגרת תמיכה 
חזקה בישראל

58.70%27

46סה"כ

 ו9 האם תברך על מעורבות מוגברת של מדינת ישראל בשימור קשרי העם
היהודי עם מדינת ישראל ובשימור המורשת היהודית בקרב יהודי התפוצות?

ענו 48  |  לא ענו: 0

מספרים מוחלטיםאחוזים 

83.33%40כן

16.67%8לא

48סה"כ

התרחקות 
גוברת מישראל

הבדלי מדיניות 
עם ממשלת 

ישראל...

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

כן

 לא

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%
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ו10 האם לדעתך ממשלת ישראל צריכה:
 ענו 48  |  לא ענו: 0

מספרים מוחלטיםאחוזים 

לפעול לחיזוק תכנית הלימודים והתכנים של החינוך 
היהודי

25.00%12

לספק מימון לבתי ספר יהודיים, מחנות ותוכניות 
חינוכיות

6.25%3

39.58%19שתי האפשרויות

29.17%14אף אחת מהאפשרויות

48סה"כ

 ו11 אם ממשלת ישראל הייתה יכולה לעשות רק אחת מהאפשרויות שהוצגו?
בשאלה הקודמת, במה היית בוחר

ענו 46  |  לא ענו: 2

תשובותמס'

לספק מימון1

האפשרות הראשונה2

3
כן לקחת חלק במימוש תוכן, אבל תוכן מבוקר ומגוון אשר נוגע ומנגיש בכל קצוות 

הסקאלה היהודית .וגם הלא יהודית וגם לצד זה תוכן המכיר בכך שיש לצד היהודים 
גם מיעוטים ומכאן לפעול

4

אנימחושבת שהגיוני שישראל תתן תקציב מסוימים לתפוצות אבל יותר בכיוון של 
שליחים - בסופו של דבר זה המילים של ישראליים ויש צורך חשוב יותר להשקיע 

בחינוך יהודי חילוני בארץ. אך חשוב שיהיו .שליחים שיעשו הסברה ישראלית טובה 
ובזה חשוב בעיניי שישקיעו כספים

חינוך5

לא זוכרת מה היה. אבל חשוב החינוך והחיבור6

:( באפשרות שבחרתי7

בראשונה8

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

לפעול לחיזוק 
תכנית...

לספק מימון 
לבתי ספר...

שתי 
האפשרויות

אף אחת 
מהאפשרויות
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תוכניות חינוך למחנות קיץ כי חוויה יותר זכורה מאשר לימוד9

10
לא בטוחה שממשלת ישראל צריכה להשקיע בזה כספים. לא אוהבת לשחק בנדמה 

לי ובכאילו - וכסף שהולך לחינוך בתפוצות הוא כסף שלא הולך לחינוך בארץ 
ובעיני מטרה עליונה היא השקעה .בחינוך בתור גבולות הארץ

11
אם במונח ״חינוך יהודי״ הכוונה היא חינוך שיכול להיות גם בישראל וגם בתפוצות אז 

אבחר בזה - יצירת תוכנית שבה אלמנטים משותפים בתפוצות ובמדינת ישראל

הראשונה12

לפעול לחיזוק תכנית הלימודים והתכנים של החינוך היהודי13

בחיזוק תוכניות הלימודים והתכנים. לדעתי השקעת עומק היא יצירת תכנים חינוכיים14

לפעול לחיזוק תכנית הלימודים והתכנים של החינוך היהודי15

16
אם הייתי חייבת לבחור באחת הייתי בוחרת באפשרות השנייה אך ורק כי משתמע 

שמדובר באמצעי למידה שונים וחווייתיים השונים מהלימודים הרגילים אבל בכלליות 
אני מאמינה שיש מספיק חינוך יהודי במערכת החינוך

לפעול לחיזוק תכנית הליימודים והתכנים של החינוך היהודי17

לחזק את הציונות של יהודי אמריקה18

לפעול לחיזוק התכנים19

חיזוק הקשר לארץ ישראל20

הייתי בוחרת במימון בתי ספר יהודיים, מחנות ותכניות חינוכיות21

חיזוק תכנית הלימודים22

23
לספק מימון ליוזמות שונות בתחום החינוך שמפגישות בין יהודים בישראל 

ובדיאסספורה תוך יצירת פרויקטים משותפיים ורשתות שותפים. הדבר הזה גורם 
לתחושה של יחדנס ופיפלהוד

לספק מימון לבתי ספר יהודיים מחנות ותוכניות חינוכיות24

לפעול לחיזוק תכנית הלימודים והתכנים של החינוך היהודי25

לפעול לחיזוק התכנים היהודיים ותכנית הלימודים26

לפעול לחיזוק הלימחודים והתכנים של החינוך היהודי     27

באף אחת28

לספק מימון לבתי ספר יהודיים וכו.' הדרך ליצירת זיקה היא בעצם קיום הקבוצה29

לספק מימון30

שילוב תכנית ותכניות. תוכן ולא ממון31

לספק מימון לבתי ספר יהודיים, מחנות ותוכניות חינוכיות32

לפעול לחיזוק תכנית הלימודים והתכנים של החינוך היהודי33

אף אחת34

שיפור התכנים היהודיים35

לחנך ישראלים על יהודי העולם36
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בראשונה37

38
לפעול לחיזוק ועדכון החינוך היהודי הבלתי פורמלי, ומתן אפשרות בחירה ליהודי 

התפוצות מה היהדות שהם רוצים להשקיע בה

חיזוק תוכנית הלימודים39

תמיכה בתוכניות חינוך לא דווקא עם מימון40

אף אחת מהאפשרויות41

לדעתי המדינה צריכה לתמוך בלימודים של תכנים ישראליים, לאו דווקא יהודיים42

לא הייתי בוחרת באפשרויות האלה43

אף אחד44

לפעול לחיזוק התכנים בבתי הספר45

אף אחת46

ו12 אם מדינת ישראל תגדיל משמעותית את תמיכתה הכספית בחינוך יהודי בתפוצות, 
 היא עשויה לצרף תמיכה כזו למגוון תנאים כמקובל במימון רב. 

האם לדעתך יהיה מקובל אם ממשלת ישראל תדרוש ממוסדות שקיבלו תמיכה כזו ל

ענו 47  |  לא ענו: 1

מספרים מוחלטיםאחוזים 

31.91%15לאשר את הלגיטימיות של מדינת ישראל

0.00%0להכיר בחשיבות של חגיגת יום העצמאות

לכלול חינוך לחיזוק יכולתם של צעירים לסנגור למען 
מדינת ישראל

10.64%5

19.15%9לכלול מרכיב חינוכי כלשהו על תולדות מדינת ישראל

לכלול את החשיבות של ערבות הדדית - אחריות ליהודים 
ברחבי העולם

38.30%18

47סה"כ

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

לאשר את 
הלגיטימיות...

להכיר 
בחשיבות ...

לכלול חינוך 
לחיזוק יכולת...

לכלול מרכיב 
חינוכי כלשהו...

לכלול את 
החשיבות של...
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ו13 מה לדעתך צריכה להיות המטרה החשובה ביותר של קשרי ישראל-תפוצות?
ענו 48  |  לא ענו: 0

מספרים מוחלטיםאחוזים 

4.17%2שמירה על קשר ועדכונים )כמו אצל משפחה וחברים(

22.92%11חיזוק הבנה הדדית ואמפתיה

37.50%18חיזוק תמיכה וסיוע הדדיים

35.42%17חיזוק היכולת להבין הבדלים וללמוד אחד מהשני

48סה"כ

 ו14 האם לדעתך הגברת הפגישות בין אנשים רגילים מישראל והתפוצות
ופעילויות הקשורות בהם יכולים לשפר את קשרי ישראל-תפוצות?

ענו 48  |  לא ענו: 0

מספרים מוחלטיםאחוזים 

 זה נחמד, אבל מה שחשוב באמת זה שיתוף פעולה 
והבנה בין מנהיגים

22.92%11

33.33%16אני חושב שזה יכול לתרום תרומה משמעותית

46.75%21אחר \ מעדיף.ה לא לענות

48סה"כ

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

לפעול לחיזוק 
תכנית...

לספק מימון 
לבתי ספר...

שתי 
האפשרויות

אף אחת 
מהאפשרויות

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

זה נחמד, 
אבל...

אני חושב 
שזה...

זה הדבר 
האמיתי...
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ו15 אילו מסגרות לדעתך יכולות לקדם את קשרי ישראל-תפוצות באופן מועיל: 
ענו 47  |  לא ענו: 1

מספרים מוחלטיםאחוזים 

23.40%15ביקורים משימתיים של קהילות יהודיות בישראל

27.66%0תכנית לימודים על עמיות יהודית - בישראל ובתפוצות

4.26%5דיאלוגים של בכירים

בילוי )שבוע או חודש( עם אנשים שאינכם מסכימים איתם, 
למשל - ממשלת ישראל/סוכנות היהודית צריכה לאפשר 
ליברלים יהודים מארגון ג'יי סטריט ללון בקרית ארבע או 

ליהודים מבורו פארק (רובע חרדי) לבלות שבוע בתל אביב

36.17%9

לבלות זמן עם אנשים שדומים לך. למשל - יהודים מהאפר 
ווסט סייד עם ישראלים מתל אביב

8.51%18

47סה"כ

 ו16 ב-3 משפטים - מהי החוויה הכי חשובה/המשפיעה ביותר שאתה זוכר
בלמידה על יהדות התפוצות? איפה ומתי היא התרחשה?

ענו 37  |  לא ענו: 11

תשובותמס'

1
לא זכורה לי פגישה מעמיקה לצערי עם יהודים מהתפוצות. זוכרת רק מפגשים ארעיים 

עם חברים שלקחו חלק בתגלית ודרכם הכרתי לסירוגין חברה מחו”ל

מפגש עם חניכות אמריקאיות שהשתלבו איתי יחד במכינה קדם צבאית2

3
בשליחות שעשיתי בשנת שירות בשיקגו ומשם זה המשיך במחנות קיץ שהדרכתי ברמה 

וויסקנסין

4

5
שיהודים מארצות הברית יכולים להיות דתיים ולא לשים כיסוי ראש! יש שם יותר 

פתיחות בדתיות

100%       90%        80%         70%         60%         50%         40%         30%         20%        10%         0%

ביקורים 
משימתיים...

תוכנית 
לימודים ...

דיאלוג עם 
בכירים...

בילוי עם 
אנשים...

לבלות זמן עם 
אנשים...
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6
ממש קשה לי לענות על זה. אוכל לציין אבל שבשנים האחרונות ובעיקר בשנה האחרונה 

חוויתי בעיקר הפתעה לרעה אם לא אכזבה מיהדות התפוצות

דרך תנועת הנוער נועם נחשפתי לתנועה הקונסרבטיבית בעולם , במחנה קיץ 72018

משלחת מטעם בית הספר, חיים בניו יורק וחשיפה אל פעילות הקהילה היהודית8

9
לצערי לא ממש למדתי על יהדות התפוצות ולכן קשה לי מאוד לענות על כך, אולי 

נחשפתי רק בואפן לא רשמי ובשיחות צדדיות אך חשובות במסדרונות האקדמיה

מפגש מקרי עם קהילות בחו”ל10

שהייתי שליחה במחנה רמה יומי בפילדלפיה בקיץ 2018 ו112019

‘הייתי במחנה קיץ של נוער יהודי מכל העולם, בישראל. הייתי בכיתה ח12

13
שיחת סלון עם חבר אמריקאי שהנגיש לי מתוך חווייתו האישית את הזהות היהודית - 

אמריקאית .והבעיות איתן היא מתמודדת כיום

14
מעולם לא למדתי באופן פעיל על יהדות התפוצות. המעט שידוע לי הוא משפחה שגרה 

בפילדלפיה אך לא קיימתי קשר עם יהדות התפוצות מחוץ למעגל המשפחתי

15

למדתי בעיקר על יהודי התפוצות בזכות המשלחת של הסוכנות היהודית שלקחתי בה 
חלק לארצות הברית. למדתי על זרמי היהדות השונים שהרבה יותר בולטים בתפוצות 

מאשר בארץ, והבנתי כמה מבורות תנועות כאלה שמאפשרות את ההכירות וחלוקת 
הידע שיש לנו בין אלו שגרים בארץ לבין אלו .שמעולם לא היו בישראל

בה נפגשנו עם הקהילה היהודית מכל BBYO”במשלחת בה השתתפתי במסגרת ״מכבי 16
צעיר״ וה״ . .רחבי העולם

ההבנה שכולנו בני אדם, ומה שמחבר ביננו זה קשר היסטורי מסויים שגורם לסולידריות17

18
החוויה המשמעותית ביותר הייתה בהגעה של גרעין צבר מטעם תנועת הצופים לאירוע 

חגיג שנערך עבורם. המפגש היה מרגש ומעניין בגלל תחושת הסולידריות החזקה 
שהורגשה באירוע ועקב ההבנה .שכולנו הדדים ומחויבים זה לזה בצורה מסוימת

לא זכורה לי למידה משמעותית על יהדות התפוצות19

20

ארגון עמיתי דילר היה נקודת המפנה שלי ביחס ליהדות התפוצות הן מהבחינה של 
יהדות אחרת וזרמים ביהדות והן בהבנה של חווית חיים שונה, המעמד של היהדות 

בחיים של אדם וכמובן גם המקום של הארץ- האדמה. כל אלה הפכו להיות הרבה יותר 
פלואידים והתנועה השתנתה ממאבק לסקרנות והנאה במפגש. גם ללמידה מהחופשיות 

והוולנטריות של יהדות התפוצות

לא יצא לי21

22
אימי הייתה מדריכה במחנה קיץ בארצות הברית, ובמשך שנים בילדותי היינו מארחים 

בבית יהודים אמראיקאים שהגיעו לישראל

לא למדתי על יהודי התפוצות23

24
במסגרות חינוכיות לא נתקלתי בנושא. ראיתי תוכנית טלוויזיה על יהדות ארה”ב והזרמים 

השונים בה .בשנה האחרונה

בעיקר בצבא, בקשר עם חיילים עולים חדשים25
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לא זוכרת איזושהי למידה26

בבית.. בת לעולים.. כל משפחתי חיה בארגנטינה27

28
חזרתי עכשיו משליחות של שנתיים דרך הסוכנות היהודית בבית כנסת קונסרבטיבי 

במרילנד

הדרכה במחנה אוסרוי של התנועה הרפורמית בויסקונסין בקיץ האחרון29

יד ושם בתיכון30

31
שמיעה מחברים על החוויות שלהם בתוכנית שיתוף פעולה בין יהודים ישראליים ויהודים 

אמריקאים שכללה בתוכה שהות בארצות הברית וביקור במוסדות יהודיים שם

לא זוכר אחת כזו32

33

חד משמעית תגלית. היה מדהים לראות איך היהודים האמריקאים תופסים את היהדות 
שלהם בתוך אמריקה ואיך הם תופסים את ישראל ביחס אליהם. היה גם מעניין לשמוע 

על החוויות שלהם

כסטודנטים יהודים באוני’ וקולג’ים לא יהודיים או עם מיעוט יהודי

בצוק איתן34

לא למדתי על יהודות התפוצות35

בארצות הברית36

כשהצטרפתי כחיילת לאמריקאים בשבוע תגלית     37




