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 מליאת הפתיחה    – מליאה ראשונה  

פתח את המליאה בדברי ברכה והדגיש את מקומה של התנועה הציונית לאור האנטישמיות הגואה בתפוצות,    ארנן פלמן 

נישואי תערובת והתבוללות. מר פלמן  ציין כי המשימה המוטלת על התנועה הציונית היא אקטואלית ורלוונטית ועליה להישאר  

למליאה, צעירים שזו להם הפעם הראשונה והזמין את יו"ר  חזקה ומאורגנת מול כל העימותים מסביב. איחל הצלחה לסגניו  

 ההנהלה הציונית לשאת את דבריו.  

 

, פתח את דבריו בתיאור הבאתו של הרצל לקבורה בירושלים. אחת ההחלטות  , אברהם דובדבני יו"ר ההנהלה הציונית 

הראשונות שקיבלה ממשלת ישראל הראשונה אחרי קום המדינה הייתה להגשים את משאלתו של הרצל ולהביא את גופתו  

נישאה    , על גבעה 1949לקבורה בירושלים, ולשם כך הוכנה פרוכת מרשימה כדי לעטוף את הארון. בכ"ב באב תש"ט,  

, שהיו כתובים עליה  1935- בירושלים הובא הרצל לחיק אדמתה של אותה מדינה שהוא חזה. ארונו נעטף  בפרוכת שהוכנה ב 

"הנני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי  שלושה פסוקים מהתנ"ך. הפסוק הראשון מספר יחזקאל,  

"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו",  ישראל. הפסוק השני,  - ץ הגלויות בארץ את חזון קיבו   הממחיש אתכם אל אדמת ישראל",  

מבטא את ההוויה של התנועה הציונית והמהלך הציוני, שהיה כולו ספוג ורווי בדם ובדמעות וביזע ובמכאובים: זורעים בדמעה,  

כאב. המהלך הציוני הוא אפוא  שהגיע ל'ברינה יקצורו' כאשר קמה המדינה, אך הקמת המדינה לוותה גם היא בסבל רב, דם ו 

"בשחרורנו השתחרר העולם ובגדלותנו  תהליך קשה וכואב, שבסופו תושג גאולה מלאה. בחלק התחתון של הפרוכת כתוב  

משפט הממחיש כי הקמת מדינה יהודית, לפי חזונו הרצל,  אינה ברכה לעם היהודי בלבד, אלא בשורה לאנושות  יוסיף",   

 ל העולם כולו.  כולה, אשר תשפיע לטובה ע 

ההסתדרות הציונית, הוסיף מר דובדבני, מבקשת להגשים את שלוש הציטטות שמופיעות על הפרוכת. האתגר הגדול ביותר  

הוא העלייה לישראל וקיבוץ הגלויות. גם בימינו, רוב העם היהודי עדיין לא נמצא בארץ. חזונו של הרצל שאף למדינה שבה  

, אך המשימה של 'והבאתי אתכם אל אדמת ישראל' היא עדיין משימה קשה, ואף קשה יותר  יגורו כל היהודים מכל רחבי תבל 

מאשר אי פעם, כי כל עליית המצוקה כבר אחרינו וכעת מדובר בעלייה מרצון. ההסתדרות הציונית פועלת בצורה יסודית מאוד  

ות: צרפת וארגנטינה. הפעילות בתחום  בתחום הזה. ההנהלה קיימה דיונים על פעולות מיוחדות בנושא העלייה משני ארצ 

העלייה מצרפת מלווה אותנו לאורך זמן, מפני שהמצב הקשה בצרפת מהווה גם חלון הזדמנויות לנסות ולהביא הרבה יהודים  

מצרפת לישראל. בארגנטינה מתפתח תהליך קשה: הקהילה היהודית בארגנטינה מתמודדת עם מצב מורכב של משבר  

הבחירות לנשיאות במדינה, שבראשו עומדים גורמים אנטי ישראליים, בעלי עבר מוכח של עויינות    כלכלי עמוק לצד תהליך 

לישראל. יהודי ארגנטינה, אשר חוו את המאורע הטראומתי של פיצוץ בניין האמי"ה, מפחדים מפעולות טרור, וחוששים גם  

מץ מיוחד, מרוכז, גדול ויקר, להביא כמה שיותר  לעתיד היחסים עם מדינת ישראל. לאור הדברים האלו, בכוונתנו לצאת במא 

 צעירים מארגנטינה במהלך השנה הקרובה לישראל.  

פעילות נוספת מתקיימת בארצות הרווחה, שם נעשות פעולות הכנה וחינוך לעידוד עלייה. המעורבות שלנו בחינוך היהודי  

ית ופעולות הכנה להכשיר את הלבבות לקראת  הציוני הולכת וגדלה: הרחבת מספר המורים השליחים, פיתוח נושא העבר 

 עלייה.   

"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו", ואנחנו אכן ממשיכים לזרוע, למרות הקשיים הרבים. אנחנו פועלים בהקשר גלי האנטישמיות,  

קשות ובמיוחד    בידיעה כי אלו מהווים חלק מתוך התהליך הכואב של הבאת יהודים לארץ. ברור לנו שנכונו לנו עוד הרבה שנים 

למדינת ישראל, אבל גם לפני יהודי העולם עומדות תקופות קשות ולא פשוטות, הן בישראל והן בחו"ל. בספרו 'מדינת היהודים',  

כתב הרצל: "משחררנו ישתחרר העולם ובגדלותנו יוסיף גם הוא גדולה ואשר אנחנו מנסים לעשות שם". כלומר פה, באשר  

טובתנו יפעל פעולה חזקה ורבת ברכה לטובת האנושות כולה'. בן גוריון אמר שהקמת מדינה  'ל   - אנחנו מנסים לעשות פה  
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היא לא מטרה. עם הקמת מדינת ישראל, המדינה היתה לכלי עבור מטרות אחרות, גדולות יותר וקבועות, הממשיכות את  

לות פנימית, להקים חברת מופת, צדק  בניית המדינה. לא גמרנו להקים את המדינה. 'להקים', משמעו גם להקים תוכן והתנה 

"שמה שנפעל לטובתנו יפעל פעולה חזקה ורבת ברכה    – ושוויון אשר תהיה, כמאמר הנביאים, אור לגויים, וכפי שאמר הרצל  

 לטובת האנושות כולה".  

ים וצילומים  שנה לארכיון הציוני, ששומר בין כתליו אוצר נדיר של מסמכ   100העלתה על נס וציינה בגאווה     הלנה גלזר 

שבע, שעברה בשנים    - שנה להקמת העיר באר   70מההיסטוריה של התנועה הציונית ומדינת ישראל. כמו כן, היא ציינה   

 האחרונות פיתוח מואץ, עשייה ברוכה ותכניות רבות לעתיד.  

לשורותיו. התנועה    גב' גלזר הדגשה כי כל ארגון השואף להמשיך ולהתקיים מתמודד עם האתגר כיצד לקרב את הדור הצעיר 

הציונית מתמודדת גם היא עם אתגר משמעותי זה. לתנועה הציונית מורשת מופלאה: בנימין זאב הרצל היה צעיר בסוף שנות  

שלו כאשר החל לפעול להקמת בית לאומי לעם היהודי. הוא חלם, הנהיג והלהיב רבבות מבני עמנו.  היה לו חזון, הוא    30- ה 

 בלבד.    37,  כשהיה בן  1897- ם, ואת הקונגרס הציוני הראשון הוא ארגן ב הגה רעיון והפיח בו חיי 

היום, הצעירות והצעירים מקימים מיזמים בינלאומיים, מנהלים חברות ענק, מעורבים בכל תחום בחיינו משלב הרעיון לשלב  

ית. האם הרעיון הציוני  מימושו, וההתלהבות שלהם מדבקת. נשאלת השאלה מדוע רבים מהם לא לוקחים חלק בתנועה הציונ 

סיים את תפקידו ואיננו קוסם היום כפי שקסם לצעירים רבים במהלך השנים? האם אנחנו לא יודעים להציב אתגרים ולשווק  

את הרעיון הציוני במסגרות שעומדות לרשותנו, כמו רשתות חברתיות? האם אין יותר אתגרים בחברה הישראלית שצריך  

ים מהקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל? האם אנו מרוצים ממספר העולים לישראל  להתמודד עמם? האם אנו מרוצ 

בקרב הדור הצעיר? האם מצבם הרוחני והביטחון האישי של אחינו בעולם איננו מדאיג? האם אנחנו יכולים לחיות במדינה  

של היום, את עולמם, את דרכי    שבה חוסר סובלנות וקוטביות בחברה כה רב? האם אנו מבינים את הצרכים של הצעירים 

 פעולתם, את הכלים שבהם הם משתמשים?  

לסיום, קראה גב' גלזר להקמת פורום בינלאומי של הנהגה צעירה, מובילה, שמתוכה יקומו הרעיונות, החזון והחלום להמשך  

פיו נפרשו ועתה מוטל  שנה הוא גדל, שורשיו העמיקו וענ  120העשייה המבורכת. בנימין זאב הרצל שתל עץ נפלא, במהלך 

 עלינו לשתול עצים רבים נוספים שייתנו פירות לדורות הבאים.  

הסביר כי ועדת הביקורת מיועדת לשמש ככלי עזר עבר המנהלים והארגונים בהסתדרות    ד"ר ברוך לוי, יו"ר ועדת הביקורת,  

קורת והזמין את המבקר להציג את  הציונית, בירך על שיתוף הפעולה המוצלח מבקר המוסדות הלאומיים לבין ועדת הבי 

 דבריו.    

, עודד את המשתתפים לעיין בדו"ח השנתי של משרד המבקר, המופיע   באתר של  סטיבן סתיו מבקר המוסדות הלאומיים,  

 .  2018משרד המבקר, דוח    - ,  תחת הכיתוב מוסדות תחיקתיים  www.wzo.org.ilהצ"ע,  

המחלקה לחינוך, המחלקה    - ר סתיו הבהיר כי השנה נערכו ביקורות בכל המחלקות. מתוך שבע מחלקות, נבדקו כבר ארבע  מ 

לעידוד עלייה, המחלקה לפעילות בתפוצות והמחלקה להתיישבות, והובאו לוועדת הביקורת של הצ"ע בראשותו של ד"ר ברוך  

קה לפעילות בישראל והמאבק באנטישמיות, והמחלקה למערך שירותים  לוי. בהמשך יידונו המחלקה למפעלים ציוניים, המחל 

 רוחניים בתפוצות.  

בשנה הקודמת נערך סקר סיכונים בהצ"ע, דבר שמקובל לעשותו אחת לחמש שנים. מטרתו של סקר הסיכונים היא כפולה:  

  – ם  טיפול מיוחד, ומצד שני  עבור הנהלה, במטרה להביא לידיעתה סיכונים מהותיים אשר ייתכן והם דורשי   – מצד אחד  

משמש את אנשי הביקורת, במטרה לערוך את תכנית הביקורת שלנו בצורה יעילה, המאפשרת מתן תשומת לב מיוחדת  

 לדברים הכרוכים בסיכון גבוה והקצאת מאמצים ומשאבים בהתאם. 

של העובדה שכל חמש שנים הארגונים  ארגון ב - סיכונים שונים, רובם חוצי   50- בדיון משותף עם ההנהלה, עלה כי יש למעלה מ 

 סופגים זעזוע, ונוצרים קשיים בניהול ותכנון ארוך טווח.  

http://www.wzo.org.il/
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לסיום, התייחס מר סתיו לסוגיית הנהלים. נעשה מאמץ לנסות להתחיל לגבש נהלים ולהעביר אותם, אבל הדרך לא צלחה  

מלבד נוהל אחד אשר עבר בהצלחה לגבי אישור שיתופי פעולה והשתתפות הצ"ע באירועים עם גורמי חוץ. נוהל זה התקבל  

א התגבשו באופן עצמאי בתוך הצ"ע. לאור מצב זה, ועדת הביקורת  , אך נהלים אחרים, בסיסיים ביותר, עוד ל 2018באפריל  

נסמכת על נהלים של הסוכנות היהודית, ולפעמים נדרשת להתערב או לתת המלצות, כמו במקרים של ניגוד עניינים. הניסיון  

 קצר.   להביא נוהל למניעת ניגוד עניינים למעשה לא צלח, ומר סתיו הביע תקווה לכך שהוא יסתיים תוך זמן  

 

 היסטוריון, חוקר הרעיון הציוני, התנועה הציונית ומנהיגות.   - פרופ' אריאל פלדשטיין  

פרסם שורה של ספרים ומאמרים, ביניהם ספר אודות יחסי מדינת ישראל ויהדות התפוצות בעידן בן גוריון. בשנים  

       האחרונות עוסק בעיצוב דמותו של תיאודור הרצל בזיכרון הקולקטיבי. 

פתח את דבריו בהערה אישית כהיסטוריון: " שנים ישבתי בארכיון הציוני וקראתי פרוטוקולים של הגוף    פרופ' פלדשטיין  

הזה, ופתאום עכשיו ההיסטוריון עומד בתוך הגוף שכותב את הפרוטוקול, דבר היוצר דילמה לא פשוטה.  מעניין מה יכתוב  

 של הדיון הזה יכתוב, אבל חזון למועד"...  שנה ההיסטוריון שיקרא את הפרוטוקול    50בעוד  

גוריון בסיפור של הנגב, והבהיר כי מטרת ההרצאה היא לנסות להסביר    - לאחר מכן, הוא ביקש להדגיש את המנהיגות של בן 

מנהיגות שמובילה תהליכים עם כל מורכבותם ועושה מעשים שאמורים לעצב, להשפיע, להתוות את הפנים של המדינה ואת  

גוריון לבין  - שנה להסכם בין בן   70בה ילך העם היהודי בארץ ובתפוצות. כהערת אגב, כדאי להזכיר שאנו  מציינים  הדרך ש 

יעקב בלאושטיין שעמד בראש הוועד היהודי האמריקאי, וכדאי לחשוב על המסמך הזה בהקשרים של ההסתדרות הציונית  

 בתקופה ההיא וגם בימינו אנו.   

שנה. הנקודה החשובה מבחינת הדיון הנוכחי היא החלטתו לעזוב את המערכת    15ב במעגלים של  גוריון, כמנהיג, סוב - בן 

גוריון  - נבחר בן   1935ולצאת למערכת גדולה יותר, המערכת של התנועה הציונית. בשנת    1935- הפנימית שאליה השתייך ב 

ם את ספרו  'ממעמד לעם', שבו הסביר למה  לכהן כיו"ר הסוכנות היהודית, נכנס לתוך מהלך גדול יותר ובעקבות זה גם פרס 

- בן   1935הוא עוזב את התנועה הפוליטית שלו ועובר מעיסוק בעניינים פנימיים לעניינים לאומיים והובלת מהלכים. בשנת  

, התפרסם הדוח של ועדת פיל, אשר  1937וריון עדיין לא היה מודע למשמעויות של צעדו זה, אבל תוך פרק זמן קצר, בשנת  ג 

גוריון הבין  - ר לראשונה על כך שכדי לפתור את הסכסוך שמתקיים כאן בארץ ישראל יש לחלק את הארץ לשתי מדינות. בן דיב 

את הפוטנציאל של התכנית הזאת ויצא בעקבותיה למסע של הקונגרס הציוני, שהתקיים בדיוק באותה שנה. הוא נסע ברחבי  

רף ליוזמה )מהלך שנדון לכישלון מראש(. זמן קצר לאחר מכן, עם פרוץ  אירופה, פגש את ז'בוטינסקי וניסה לשכנע אותו להצט 

גוריון ניצב בפני דילמה גדולה: כיצד להילחם בבריטים מצד אחד, ולשתף עמם פעולה מצד שני  - מלחמת העולם השנייה, בן 

א להתמודד עם החלטות  גוריון נדרש אפו - כדי לסייע להם בהגנה על העולם החופשי, ובסופו של דבר גם על העם היהודי. בן 

גוריון לא רק הצליח  - קשות מאוד, במיוחד לאחר שהתחילו להגיע ידיעות ראשונות על הרצח השיטתי של היהודים באירופה. בן 

 כמנהיג להתמודד עם דילמה קשה זו, אלא שהיא גם צרבה את התודעה שלו, כפי שנראה בהמשך.   

- לא היתה כל דילמה. בן   – גוריון דילמה נוספת, אך מבחינתו  - פני בן החלטת החלוקה של עצרת האומות המאוחדות הציבה ב 

גוריון גם היה  - גוריון, שמבין את כוחה של ההיסטוריה ואת התהליכים ההיסטוריים, אומר: אנחנו נקבל את תכנית החלוקה. בן 

קחו אותם לסיורים  שותף, בסופו של דבר, בעיצוב המפה של אותה ועדה: כאשר ועדת החקירה של האו"ם הגיעה לארץ ל 

בנגב וברביבים, הציגו להם את הסייפנים והגלדיולות כדי להראות שהנגב שופע מים,  ובסופו של דבר הנגב, שלא נכלל  

 , והמאבק על הקמת מדינת ישראל כלל את הנגב.  1947, נכנס לתכנית החלוקה משנת  1937בתכנית של  

חשובה ביותר בראשית המדינה, היא: איך אני, כמנהיג, יוצק חזון  גוריון שאל את עצמו, והיא השאלה ה - אחת השאלות שבן 

ותוכן בעם שמימש את חלומו להקים מדינה. במשך אלפיים שנה, ומאז הקונגרס הציוני הראשון, העם היהודי חלם להקים  

הזה ,שבעצם    גוריון כמנהיג, היא: איך אני מחפש ייעוד ושליחות נוספת לעם - לעצמו מדינה. השאלה שעמדה כעת בפני בן 
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מרגיש שהנה הגענו כבר לנחלה, נכנסנו לארץ ישראל, מיצינו את הרעיון, הגשמנו אותו, ועכשיו אנחנו רוצים להיות ככל העמים.  

בן גוריון מאמין שהעם היהודי היושב בציון צריך ללכת תמיד לאור חזון: יש לגייס את העם לחזון הזה ולהוביל אותו לאורו. לאט  

לגבש את התפיסה כי צריך לעשות מעשה נוסף שיהווה דגם ומודל מוביל לרעיון הזה, ובאחת הנסיעות שלו,  לאט הוא מתחיל  

מעין פנטזיה של רוכבים על סוסים    – כאשר עשה את דרכו בחזרה מאילת )שנקראה אז אום רשרש( הוא ראה לפתע חיזיון 

ת הג'יפים הצבאיים שליוו אותו במסע וביקש מהאנשים  גוריון הופתע מן החיזיון הפתאומי, ביקש לעצור א - שמעלים אבק. בן 

אין דבר כזה, הרי לא ייתכן שיהודים    - הרוכבים על הסוסים להתקרב אליו, וראה לתדהמתו בוקרים יהודים. הוא ישב פעור פה  

לסייע, והחליטו  שאל את הרוכבים מהיכן הגיעו, והם סיפרו שהגיעו מארצות הברית בזמן המלחמה כדי להתנדב ו   - יהיו בוקרים!  

גוריון עם ה'בוקרים היהודים', ניצת בראשו הרצון, הרעב,  - להישאר בנגב ולהקים נקודת התיישבות. מאותו רגע, בו נפגש בן 

 לבוא לנגב.  

, גיל שנחשב די מבוגר באותה תקופה. הוא  60גוריון היה כבר מעבר לגיל  - חשוב לזכור שבאותה עת, בזמן הקמת המדינה, בן 

דבר בלתי נתפס: לעזוב את הגה השלטון,    – ג את המדינה רק בגיל מתקדם,  ופתאום נוצר לו הרעב לרדת לנגב  מתחיל להנהי 

הוא מתיישב   1953גוריון אכן מחליט לעשות זאת, ובדצמבר - לעזוב את ירושלים ואת ביתו בתל אביב ולרדת לנגב. אולם בן 

 בוץ.  בנגב, בקיבוץ הצעיר שדה בוקר, והופך לחבר מן המניין בקי 

גוריון שאלתי את עצמי למה בן גוריון הולך לנגב, מה מניע אותו לעשות את  - במסגרת המחקר שלי על התפיסה הציונית של בן 

, לצד התכתבות בשלושה עותקים: הוא דאג לתייק עותקים של כל אחד ממכתביו  19גוריון התחיל לנהל יומן כבר בגיל  - זה. בן 

גוריון כתב אפוא להיסטוריונים, מתוך תודעה היסטורית,  - וריונים יבואו לקרוא אותם. בן בארכיון, ביודעו שיבוא יום וההיסט 

התעלם היא השאלה מדוע הוא הולך לשדה בוקר. מה עושה  . אחת הסוגיות שמהן  הוא לא כתב   – וכאשר הוא לא רצה לכתוב  

ם לבן גוריון. אני התחלתי את מחקרי בנושא  הולך להיפגש עם אנשים שהיו צמודים או קרובי   - ההיסטוריון כדי לגלות? קודם כל  

בשלה מאוחר למדי, כך שמרבית מקורביו כבר לא היו בין החיים, אבל זכיתי לדבר עם יצחק נבון ז"ל, שהיה עוזרו האישי  

וץ  גוריון הלך לנגב, הוא ענה: רק אם ראית במו עיניך את הניצ - גוריון עבר לנגב. כאשר שאלתי אותו מדוע בן - בתקופה שבה בן 

לעזוב את    -   1948- ואת הלהט כאשר הוא ראה את אותם צעירים יהודים אמריקאים שעלו לארץ ועשו משהו שלא נתפס ב 

פלוס רוצה    60- זה הניצוץ שנדלק בו, והוא אמר 'גם אני רוצה, אני בן ה   - בית הוריהם ואת חיי הנוחות באמריקה ויבואו לנגב  

דים לנגב, אבל בן גוריון התעקש כי לא יורדים אל הנגב אלא עולים אליו. מבחינה  לבוא לנגב'. אנחנו נוהגים לומר שאנחנו יור 

 גוריון הצירוף 'לעלות לנגב' ביטא משמעות עמוקה: 'לעלות לנגב' כפי שעולים לירושלים.   - טופוגרפית הוא צודק, אבל עבור בן 

את ההליכה שלו לנגב לנקודה הראשונה שבה  גוריון חיבר  - הרבה אנשים נוספים התייחסו לסוגיה הזאת, ומה שברור זה שבן 

. הוא ירד בחוף ימה של יפו והחליט שלא להישאר שם אלא ללכת לגליל  1906- גוריון עלה ארצה ב - עצר כאשר הגיע לארץ. בן 

להתנסות בעבודת החקלאות, להוציא את פירות הארץ במו    היתה , משאלתו  19ולעסוק בעבודת אדמה. כצעיר אידיאליסט בן  

ידיו. גם אחרי שעזב את הגליל והגיע למרכז כדי להתחיל בפעילות פוליטית נשאר בו הלהט הזה לעבודה חקלאית, ובדצמבר  

כרועה צאן.  גוריון, צייר אותו  - הוא שב להגשים את רצונו זה והולך לשדה בוקר. בס, שצייר קריקטורה אלמותית של בן   1953

, שהכיר היטב את התנ"ך, התעקש לרעות צאן. הוא ידע שמדוד עד דוד לא קם כדוד, וכדוד המלך שהיה רועה צאן, גם  והוא 

רצה לרעות צאן. היה רק הבדל אחד בין דוד הזה לבין אריק אחר, שגם הוא רעה צאן: אריק הצליח להניף כבשה על    הוא 

גוריון רצה לרעות צאן.  - ליד הכבשה. זה ההבדל בין שתי התמונות ההיסטוריות, אבל בן גוריון רק הצטלם    - הכתפיים, ואילו בן 

גוריון ולכן הציעו לו, בשקט ובנועם, לשים את הצריף שלו  בפאתי הקיבוץ  - חברי שדה בוקר סבלו מאוד מהרצון הזה של בן 

א בדיוק היה סיפור הצלחה. בס, שצייר  ולא בתוך הקיבוץ, ולמרות שהם ניסו לתת לו את ההרגשה שהוא חבר בקהילה, זה ל 

גוריון  - : בן 1953- גוריון כרועה צאן, הצליח לפצח את מה שקרה לחברה הישראלית ב - את הקריקטורה המפורסמת של בן 

- מסתכל כרועה צאן לכיוון שדה בוקר, בעוד הכבשים מסתכלים לכיוון תל אביב. זאת הקריקטורה, וזו בעצם הסיבה לכך שבן 

מדוע הלך לשדה בוקר: הוא לא ידע אם זה יצליח. הכמיהה שלו, הרצון שלו, היו שהמוני הצעירים של אז יתגייסו    גוריון לא כתב 
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אנשים לא הלכו לנגב  בעקבותיו. החזון, מבחינתו,    - גוריון עשה את המאמץ וזה לא קרה    - וילכו אל הנגב, אבל זה לא קרה. בן 

ין שמוקד העשייה וצומת קבלת ההחלטות אינו בנגב אלא בירושלים, והוא  נותר כחלום שלא מומש, וככל שהזמן עבר הוא הב 

פוליטיקה. הוא חוזר אל    – חיכה לאותו רגע שבו יוכל לשוב בחזרה ולעסוק בתחום שהוא כל כך אהב ועסק בו שנים רבות  

הביש"( ושב    כתוצאה ממצב טרגי, חשיפת המחתרת של היהודים במצרים )הפרשה המכונה "עסק   1955- השדה הפוליטי ב 

 להגה השלטון. 

, אבל התהליכים שמדינאים מובילים לא נמדדים בנקודת זמן רגעית  1953- גוריון ללכת אל הנגב לא הצליחה ב - דרכו של בן 

גוריון לא הצליח להביא המוני צעירים אל הנגב באותה עת, אבל הוא הצליח להתעקש על חשיבות  - אלא בטווח הרחוק. בן 

( לפאתי מצפה רמון,  1ממשלה וגם כשר ביטחון. הוא התעקש להביא את בית הספר לקצינים )בה"ד    הנגב ופיתוחו, גם כראש 

ולפני כשלוש שנים הוקמה עיר הבה"דים של צה"ל בנגב: כל בסיסי ההכשרה של צה"ל עברו לצומת הנגב והקימו שמה בסיס  

ו' בכסלו זכרו את הצוואה שבן גוריון  - גוריון ב - בן גוריונית. כל המנהיגים שעלו מדי שנה לקברו של  - לתפארת, וזאת הצלחה בן 

הותיר. כל פעם כאשר הם שבו למסוקים ותימרות האבק של המסוקים העלו את ההבטחות לאוויר, המצפון ניקר אצלם, ובסופו  

ם  של דבר ממשלת ישראל קיבלה את ההחלטה להעביר את בסיסי ההדרכה של צה"ל לנגב. כיום, המוני חיילים מגיעים למקו 

ונחשפים אל הנגב, לעיתים בפעם הראשונה. הדבר השני שכבר יצא אל הפועל הוא להביא את יחידת העילית הטכנולוגית  

של צה"ל לנגב, בפאתי פארק ההייטק והאוניברסיטה, והיום המאבק הקשה הוא להביא את חיל המודיעין לפאתי באר שבע  

 גוריון.  - ת החזון של בן ולהקים שם את הבסיסים שהתפנו מגלילות, ובכך לממש א 

גוריון היה מתבונן היום על הנגב, הוא היה רואה שהנגב משנה את פניו, אולי כמו בשיר של אריק איינשטיין, 'וגם הנגב  - לו בן 

עוד יהיה פורח / ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח". הנגב משנה את פניו בכיוון של ההייטק והטכנולוגיות החדשות. מקום שבו  

ידיים, הופך למקום של תעשייה טכנולוגית ברמה גבוהה. הרבה מאוד  - ה קלאסית, מפעלים ועבודה עתירת הייתה תעשיי 

גוריון, אשר היה בוודאי פונה היום לראשי מדינת ישראל בדרישה לעבות  - סטרטאפים מגיעים היום לנגב, ברוח החזון של בן 

ר היום  שלא ייתכן כי לאלו שגדלו בנגב יש סיכויים נמוכים  גוריון היה אומ - את ההתיישבות בנגב ולפתח את החינוך במקום. בן 

הספר לרפואה  - יותר מאלו שגדלו במרכז הארץ להתקבל למחלקות היוקרתיות באוניברסיטאות. לפי וועדת הקבלה של בית 

שמים  הספר הם תושבי הנגב. זו אנומליה שלא התושבים א - מאלו שמתקבלים לבית   10%גוריון שבנגב, רק  - באוניברסיטת בן 

בה, אלא אנומליה  שמוטלת על הכתפיים של ממשלות ישראל, בלי קשר למפלגות או לאג'נדה פוליטית. מדינת ישראל עדיין  

לא הצליחה ליישב את הפערים בתחום החינוך, וזאת משימה לאומית חשובה. ואם ההסתדרות הציונית מדברת על הבאת  

 א המקום שבו אפשר לעשות את ההגשמה ואת ההובלה.   דור צעיר שהיא רוצה שהוא יגשים ויוביל, הנגב הו 

, ולאחר מכן שב לשדה בוקר. בעשותו זאת הוא  1963בן גוריון חזר לכהן כראש ממשלה, בקדנציה הארוכה השנייה שלו, עד  

שהנגב הוא הבית, שהתיישבותו בנגב לא הייתה אפיזודה ארעית, אלא    - בעצם אמר את האמירה החשובה ביותר מבחינתו  

גוריון בשדה בוקר, עם כל המורכבות  של ההליכה לנגב. אנחנו רואים  - ועד יומו האחרון התגורר בן   1963- נגב הוא ביתו. מ ה 

ביומן את הכאב הגדול שבו הוא מתאר, שלב אחרי שלב,  כיצד החזון הציוני של הגשמה בנגב והירתמות האזרחים לעשייה  

באותן שנים הוא הנוער, אשר רוצה לחשוב על דברים אחרים מלבד הגשמה  במקום אינו מתממש, והדבר שמדאיג אותו ביותר  

גוריון מוטרד מכך שהדור הבא אינו פועל לשם הגשמה לעשייה, דבר המוביל אותו לשני דברים מרתקים: כתיבת  - ציונית. בן 

פת מכתבים מרתקת עם  מאמרים מדהימים ומעניינים על חזון הנגב, אותם הוא מפרסם בעיתון 'דבר' כמעט מדי שבוע, וחלו 

גוריון על הדור שנולד למדינת ישראל ואינו יודע מה משמעות  - פרופ' רוטנשטרייך מהאוניברסיטה העברית, שבהם כותב בן 

הקמת מדינה. השאלה מה עושים עם דור שנולד למדינה רלוונטית גם עבור הילדים שלי, עבור הילדים או הנכדים שלכם. יש  

 מוצלחת בהרבה מאוד תחומים, אבל האם די בכך? האם נגמרה העשייה?  לנו מדינה, יש לנו מדינה  
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גוריוני, מבלי להתייחס להיבטים הפוליטיים, רלוונטי גם לימינו. על מיכל המים בכניסה לשדה בוקר כתובה הסיסמה  - החזון הבן 

ת גם שם, שם את הסיסמה  גוריונית, אבל אנחנו חייבים להביא את מיכל המים הזה לעזריאלי ולשים את הסיסמה הזא - הבן 

 הזאת, כך שכל אלה שחיים היום בין גדרה לחדרה יראו שהלפיד לא פונה לעבר  מגדלי עזריאלי, אלא נמצא בשדה בוקר. 

גוריון ירד לשדה בוקר לא הייתה יחידה לאבטחת  - גוריון בשדה בוקר. כאשר בן - לסיום, שתי אפיזודות קטנות על השהות של בן 

א חשבו שצריך לאבטח ראש ממשלה, אבל היה איום של הפדאיונים מאזור הרצועה, ולכן הוחלט  אישים. באותה תקופה ל 

גוריון נהג להעמיד  - גוריון בשדה בוקר. כל יום ראשון הגיעו החיילים, ובן - לשלוח מדי שבוע מחלקה של חיילים כדי לאבטח את בן 

ברתו את שם המשפחה, ומה הרקע המשפחתי  אותם בשלשות, לעבור ביניהם ולשאול אותם שני דברים: למה הם לא ע 

מאיפה הם, מה השורשים של הוריהם וכד'. באחת הפעמים, הוא עבר בין השלשות וכאשר אחד החיילים ציין את    – שלהם 

עבדתי בחקלאות אצל סבך בחווה  בגליל. אתה חייב להגיע היום בשעה חמש    1906- גוריון: 'אתה יודע, אני  ב - שמו אמר לו בן 

האיש הזה? מה בדיוק אני צריך לעשות? בא סמל המחלקה ואומר לו    רוצה ממני איתי'. החייל מתבלבל. מה    לשעת התה 

גוריון מאריך בדברים כמנהגו, מדבר  - גוריון הוא יקבל פטור משמירה, והחייל הגיע למפגש עם בן גוריון. בן - שאם ייפגש עם בן 

שר שלו כנער צעיר מפלונסק לאדמת הארץ. הוא מדבר ומדבר  ומתאר בערגה גדולה את העבודה שלו בחווה בגליל ואת הק 

גוריון  - ואותו נער מחכה, טוב, ויתרו לי על השמירה, אבל זה לא אומר שכל הלילה אני אשב כאן, ובסוף דברו הארוכים שואל בן 

, אבל מה שסבא  את הנער אם הוא רוצה להגיד משהו. אותו נער, צבר שלא ידע את סיפור מצרים, משיב: 'אני נורא מצטער 

 שלי אמר, חוץ מאשר להרוס לנו את הגידולים לא עשית כלום', וככה הסתיימה הפגישה.  

גוריון החליט ללכת לנגב,  - גוריון את הנגב המסמל בעיניו גם פשטות. כאשר בן - הסיפור השני עשוי להמחיש את תפיסתו של בן 

לו לממן את עצמם, ולכן התקבלה החלטה שמדינת ישראל  חברי שדה בוקר לא יכלו לממן את מגוריו במקום, הם בקושי יכ 

גוריון סירב להביא צריף משבדיה  - הצריף של יצחק בן צבי שהובא משבדיה, אבל  בן   - תבנה לבן גוריון צריף. היה לכך תקדים  

יום אחד, כאשר  ידי סולל בונה. נבנה לו צריף, רעוע ושונה לגמרי מהמודל השוודי.  - לשדה בוקר וביקש שהצריף שלו ייבנה על 

כך אהבה לגור  - ה לא כל ל ן פגעה בקרשיו ופערה בו חור. פו וראתה שאב   יף גוריון שהה בצריף, רעייתו פולה עברה ליד הצר - בן 

בשדה בוקר, וכאשר נפער החור בצריף התבוננה פנימה, וראתה שבין שתי הדפנות של הצריף יש חצץ. פולה, שהיתה גבוהה  

- חצץ והבינה שהוא מגיע רק עד הגובה של הראש של בן גוריון, כלומר אם יגיע מתנקש בן גוריון בראש, נעמדה ליד ה - מבן 

 גוריון עשוי להינצל, אבל היא לא. למחרת היום הדופן פורקה, והוסף חצץ בגובה של אשת ראש הממשלה.  

 לפרופ' פלדשטיין וחתם את המליאה.   ארנן פלמן  בתום ההרצאה הודה  

 

 

 שנים לארכיון הציוני    100ציון    – מליאה שנייה  

דקות בלבד וסיפר על    45- שנים לארכיון הציוני המרכזי ב   100מטורונטו הציג עצמו, הדגיש כי קשה לציין    הרב פיליפ שיים 

טו ורשה  זיכרון אישי שלו לגבי אחד הפריטים בארכיון הציוני: לפני שנים רבות הוא נתקל ב'סידור' שכתב בחור צעיר בשם בג 

  100במטרה להשאיר סידור אחד בעולם, כאשר לא היה ברור אם מי מהיהודים ישרדו את השואה. כעת, כאשר אנו מציינים  

שנים לארכיון הציוני, נראה כי כל המסמכים והממצאים שנשמרו בארכיונים מעידים על כך שלעם היהודי יש היסטוריה יהודית  

 יים קדושים רבים, וזהו אתגר והוכחה להצלחה.  מפוארת בספרים עבריים ובטקסטים יהוד 

 

להקדיש את המושב לארכיון הציוני. העם היהודי הוא ַעם של זיכרון. הזיכרון    בירך על ההחלטה אליקים רובינשטיין    השופט 

יה  מלווה אותנו כזכר ליציאת מצרים, ראש השנה זה יום הזיכרון, וארכיון הוא שומר הזיכרון, הכתובת להבין את מה שה 

אין לו עתיד. יאנוש קורצ'אק, שנספה בגטו ורשה, ייחס אמירה זו    - בהיסטוריה. אנשים חכמים רבים אמרו שעם ללא עבר  
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אין לו עתיד. אחד המנהיגים החשובים של מדינת ישראל, יגאל אלון, כתב כי עם שאינו יודע את    - ליחיד: אם אין לאדם עבר  

 רפל. כל האנשים האלה התנבאו בסגנון אחד, וצדקו.  ההווה שלו דל והעתיד שלו לוט בע   - עברו  

שנה. היה זה שנתיים    100, לפני  1919ישראל בשנת  - החזון הזה הניע את ד"ר גיאורג הרליץ להעלות את הארכיון הציוני לארץ 

ש של  כאשר הציונות נכנסה לשלב חד  – אחרי הצהרת בלפור, אירוע מכונן בתולדות התנועה הציונית, וערב ראשית המנדט  

הגשמה. באותה תקופה גם התחילה העלייה השלישית, שמשפחתי עלתה במסגרתה לארץ.  המנדט הבריטי נועד ליישם  

את הצהרת בלפור, ונראה היה שלאחר מלחמת העולם הראשונה מתחיל באירופה עידן של שלום. אף אחד לא חזה שכעבור  

 צה. זמן כל כך קצר היטלר יעלה לשלטון, ואילו הארכיון עלה אר 

מופיע במדרש מהמאה התשיעית, פסיקתא רבתי: כתוב על פלוני שהוא חיפש משהו   הוא המושג 'ארכיון' הוא מושג מעניין. 

וירד לבית הארכיון של מצרים. השם 'גנזך', בו מכונה הארכיון של מדינת ישראל, מופיע עוד במקרא, בספר דברי הימים. לדוד  

כבר  ש היה ממונה ככל הנראה על שימור התיעוד הממלכתי. מה שברור הוא  ש ,  המלך היה מזכיר בשם יהושפט בן אחילוד 

 ציבו יסודות של ארכיון.  וה בהיסטוריה הקדומה, נהגו לתעד,  

, הוא קרא ליהודים: 'יידן,  1941- שמעון דובנוב, מייסד הבונד, היה היסטוריון יהודי חשוב. בימיו האחרונים, לפני שנספה ב 

 'יהודים, תכתבו ותשובו ותכתבו', כלומר: תשמרו את הזיכרון.   - שרייבט אונפר שרייבט'  

, ביקש מאביו בגולה שישמור את המכתבים שהוא שלח לו, בהסבירו כי  20גיל  ב   1906גוריון, אשר עלה ארצה בשנת  - דוד בן 

לארץ, ראה  גוריון, אשר החל למנות את ימיו מאז שעלה  - "ארצה לדעת מה חשבתי על דבר ארץ ישראל בכל עת ועידן". בן 

 חשיבות רבה בתיעוד ההיסטורי.    20אפוא כבר בגיל  

, שימשתי כעוזרו של משה דיין המנוח. הייתה לו שיטה, עוד מהימים שהיה  רמטכ"ל, לכתיבת יומן, בה עוזריו  70- בשנות ה 

, ואני למדתי ממנו  היו מתעדים את הפגישות והשיחות שלו. דיין נהג לעדכן את עוזריו בדברים, כדי שהם יתעדו אותם ביומן 

קורא  אני  (. כאשר  1978מים, כמו בוועידת קמפ דיוויד ) מסוי רבות בתחום הזה ונהגתי לכתוב יומן מפורט במקומות ואירועים  

 החשובה בתולדות מדינת ישראל, בראשותו של מנחם בגין.   התקופה הוא מחייה לי את  ,  את היומן הזה 

לזיכרון ההיסטורי יש חשיבות מעשית. לא פעם נתקלתי במשא ומתן שאנשים מנהלים כאילו הם התחילו את ההיסטוריה  

מהיום. משא ומתן הוא דבר חשוב, ולפעמים אכן מבקשים לחפש מה היה בעבר. בזמן המשבר ערב מלחמת ששת הימים,  

, שבו הנשיא הבטיח משהו  1957התרוצצו סביב הארכיון של הנשיא אייזנהאואר, כדי לחפש מסמך שהיה בו משנת  כולם  

לגבי ההתנהגות של ארצות הברית במקרה של משבר. לא בטוח שמצאו את המסמך, אבל הארכיון של אייזנהאואר העסיק  

 את כולם באותם הימים. 

ון הציוני המרכזי, אלא גם כצרכן ותיק שלו. אני צרכן ארכיונים כמעט כפייתי.  אני נמצא כאן לא רק כחבר המועצה של הארכי 

: בזמן שעשיתי את  ', ביליתי בין כותלי הארכיון הציוני ימים ושעות מאושרים 70- בצעירותי, במחצית הראשונה של שנות ה 

סוך הערבי הציוני והעמדות  באוניברסיטה העברית שהיתי זמן רב בארכיון כדי לחקור את תולדות הסכ   ארים עבודתי לת 

הציוניות בשאלה הערבית, דבר שהוליד  עבודות רבות שפורסמו בתחום הציונות והערבים. באותה תקופה נעשיתי לקוח  

נלהב של הארכיון ובמשך הזמן, כאשר ישבתי במקום, התגלו לי באקראי חומרים שהולידו ספר על הקמת מערכת המשפט  

היה זה לפני זמן רב, לא ידעתי שיבוא יום שאני עצמי אהיה חלק ממערכת זו, וגיליתי  במדינת ישראל, מערכת השפיטה.  

רבים מהם לא פרסמתי בגלל כבודם של אנשים שעוד היו בחיים, אבל הם היו הבסיס לספר שהיה ראשוני    – חומרים מרתקים  

ביין, אשר ירש את המנהל הראשון, ד"ר  בתחומו. הארכיון שכן אז בבניין אחר ממקומו היום. מנהלו הפורמלי היה ד"ר אלכס  

הרליץ, ושימש גם כגנז המדינה, והמנהל בפועל היה ד"ר מיכאל היימן, היסטוריון וארכיונאי מעולה. שלושת המנהלים האלה  

  מסודרים, דייקנים, דבקים בשליחותם. ד"ר ביין, אגב, היה הביוגרף  - היו יוצאי גרמניה בעלי התכונות המובהקות של 'ייקים' 

כאן אין מברכים  של הרצל. את כל חומריו לביוגרפיה הוא לקח מחומרים הנמצאים בארכיונים, ואך כתב ספר אוטוביוגרפי נפלא,  

 , המתאר את ההיסטוריה של נושא הארכיונים. לשלום 
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פעמים צנזורות  האנשים המגיעים לעיין בחומרי הארכיון זוכים ליחס ידידותי ומזמין. חוקרים ומפרסמים בעלי אינטרס עושים ל 

ימים, כך שרק בארכיון אפשר לגלות את הדברים האמיתיים שנאמרו  ונמנעים מלפרסם דברים מסו   בספרים וביומנים של אישים 

גוריון, יצחק  - בית במסמכים של דמויות ידועות יותר ופחות, כמו דוד בן - או נכתבו. כאשר ישבתי בצעירותי בארכיון, הפכתי בן 

וסבו של    20- ששון, חיים ארלוזורוב ולוטננט קולונל פרידריך קיש )יו"ר ההנהלה הציונית בשנות ה   צבי, משה שרת, אליהו - בן 

 ח"כ יואב קיש, אשר נהרג במדבר המערבי כתא"ל בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה(.   

וינה. הארכיון הובא  כשופט בית המשפט העליון הזדמן לי לעסוק, יחד עם חבריי השופטים מלצר והנדל, בארכיון של קהילת  

', ולפני שנים קהילת וינה דרשה אותו לפתע בחזרה. אנחנו החלטנו לא להתערב בהכרעת גנז המדינה,  50- לארץ בשנות ה 

ובפסק הדין כתבתי: "הארכיונים הם שומרי הזיכרון, יהי שומר הזיכרון דנא ]ארכיון וינה[ במקום הראוי לו מבלי לפגוע באפשרות  

שעותק מלא ממנו יהיה במקום בו נוצר מעיקרא. עלה בידנו להקים בישראל את מרכז העולם היהודי, יש    הלגיטימית והרצויה 

 לחזק אותו, לא לפזר את נכסיו".  

שנותיו הן מאה שנים של עלייה, של חורבן, של    100הארכיון הציוני הוא אבן ראשה בשמירת הזיכרון ושימור ההיסטוריה.  

החייאת השפה העברית, של מעבר מיישוב במסגרת קולוניאלית בריטית אל קוממיות ממלכתית.  תקופה, של קיבוץ גלויות, של  

אין ערוך לחשיבותו. צריך לכבד אותו, להוקיר את פועלו, לפתח ולטפח אותו. זה צו לאומי. הזיכרון הוא בדנ"א הקבוצתי שלנו  

 כלל הציבור יודה לו.   - לא תמיד כל הציבור יודע  כעם, ההיסטוריונים יודו על קיומו ועל המשכיותו, אבל בעיקר, גם אם  

מר רובינשטיין סיים את דבריו באיחולי החלמה ליו"ר הארכיון הציוני קיטו חסון, אשר נבצר ממנו להגיע בשל סיבות בריאותיות,  

 ובירך את כל עובדי הארכיון שעוסקים במסירות במלאכתם.  

 

ומתה של המחלקה  ר רובינשטיין, להנהלה הציונית ולמחלקה למפעלים ציוניים, והדגיש את ת הודה לשופט אליקים  יגאל סתרי  

ומוראלית,   חומרית  מבחינה  לארכיון  מסייעת  ציוניים  למפעלים  המחלקה  הפעיל.  ולתפקודו  הציוני  הארכיון  של  לפיתוחו 

ד. מר סתרי הזמין את המשתתפים לבקר  ומאפשרת לארכיון לבצע את פעילותו הענפה, הכוללת תערוכות, כנסים, אירועים ועו 

 בארכיון הציוני, סיפר על הרקע ההיסטורי שלו והציג נתונים עכשוויים לגבי פעילותו.  

 א. תולדות הארכיון 

מ"ר בלבד, החלה    10בתוך חדר אמבטיה בגודל של  .  בניין מגורים בברלין של  קומה השלישית  ב   1919- ם ב הארכיון הציוני ק 

הועבר הארכיון למרתף הבניין של כל הארגונים הציוניים,    1924תיקים. בשנת    50- וני, שכלל כוננית עם כ דרכו של הארכיון הצי 

נחנך במקום שלט להנצחתו. אחד המבקרים הראשונים במרתף הזה    2020, ובחודש יוני  10שפעל בברלין, ברחוב מיינקה 

וכתב מאמר שבו תיאר את התפעלותו מהמקום ואת    1924יורק, אשר ביקר בו בשנת  - היה ד"ר הינדוס, ציוני פעיל בניו 

התרשמותו העזה ממייסד הארכיון, גאורג הרליץ, אשר ניסה בכל מאודו לעבור לירושלים והצליח לעשות זאת בספטמבר  

הלאומיים  1933 המוסדות  לבניין  עבר  הארכיון  השנייה.  העולם  מלחמת  טרום  של  המעציבות  הגיאופוליטיות  בנסיבות   ,

עבר    1951עבר לאגף חדש שנבנה עבור הסוכנות היהודית. בשנת    1938- תמקם במרתף של קרן היסוד, וב בירושלים, ה 

עבר למשכן הקבע שלו בכניסה    1987הארכיון לאגף שיועד לוועד הלאומי ונבנה במיוחד עבור ממשלת ישראל, ובנובמבר  

 לירושלים. 

המייסד האגדי של הארכיון היה גאורג הרליץ, מייסד מקצוע הארכיונאות בארץ ישראל אשר שימש כמזכיר הקונגרסים הציוניים  

, ושמו הונצח בבוא לארכיון ובבית הקפה הפועל בו, "גאורג".  1955. הרליץ פעל כמנהל הארכיון עד  40- לאורך כל שנות ה 

ר ייסד את מסלול הלימודים לארכיונאות באוניברסיטה העברית ואת איגוד  המנהל השני של הארכיון היה אלכס ביין, אש 

הארכיונאים בארץ. ד"ר ביין, הגנז הראשון של מדינת ישראל, היה היסטוריוגרף של המפעל הציוני ושל הרצל, וזכה בפרס  

יר ומומחה גדול להרצל, אשר  החליף אותו ד"ר מיכאל היימן, היסטוריון בעל ידע עש   1971- ישראל להיסטוריוגרפיה ציונית. ב 

העמים לשעבר. מר מיורק, טיפח את  - כיהן כמנהל הארכיון הציוני, יורם מיורק, היה הראשון לאסוף חומרים ממדינות חבר 
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וביסס את התשתית להקמת המדור לחקר המשפחה   היחידה לחינוך והדרכה בארכיון, נתן דגש לטיפול במידע גנאלוגי 

ו, ראוי להזכיר את יושבי הראש של הארכיון:  משה השכל, שהיה מנהל חטיבת הכספים. מתי  בארכיון. בנוסף למנהלים אל 

 דרובלס וצבי )קיטו( חסון.  

 ב. מטרותיו של הארכיון הציוני ותכליתו 

  החליטה ועדה אקדמית שדנה באופק של הארכיון הציוני להכיר בו כארכיון הציוני המרכזי, ולא רק כארכיון של   1934בשת  

 לשם "הארכיון הציוני המרכזי".    1935- שמו של הארכיון ב שונה  ועדה זו,  ם ציוניים שונים. בעקבות  ארגוני 

הארכיון הוקם כדי לתעד את ההיסטוריה הציונית ולשמר את הזיכרון, אבל בתקופות מסוימות היו לו גם תפקידים נוספים,  

הלה הציונית השתמשה בו כמכשיר תעמולה, דבר  וההנהלה הציונית השתמשה בו לטובת פעילותה. בשנים הראשונות ההנ 

הבא לידי ביטוי באיסוף עיתונים ציוניים יהודיים מכל רחבי העולם: אוסף העיתונות של הארכיון הציוני הוא הגדול והחשוב  

 ביותר הקיים בעולם בכלל.  

דותיהן מול השלטון הבריטי  בתקופת המנדט הבריטי הארכיון שימש את הנהלת היישוב ואת ההנהלה הציונית להכין את עמ 

וועדות החקירה. רבים ממנהיגי היישוב ישבו בארכיון במשך זמן רב כדי לאסוף חומרים, לקבל ייעוץ ולהגיש את המלצותיהם  

 על סמך המידע שאספו.  

כנו  להיווסדו ה   100- לאחר מלחמת העולם השנייה, ומאז ועד היום, הארכיון משמש בעיקר לפעילות מחקרית. לכבוד שנת ה 

גרס הכולל מחקרים העוסקים בתולדות הציונות ומבוססים על חומרי הארכיון. הקטלוג הדיגיטלי איפשר לנו להתייחס  - ספר עב 

חיבורים.    1990כן הגענו לכמות עצומה של  - פי - על - ואילך, ואף   1990היקף שהתפרסמו משנת  - רק לספרים ולמאמרים רחבי 

חיבורים שנכתבו מאז הקמת הארכיון ומבוססים על    5,000- יכים שנגיע לכ מלאכת הסקירה הזו מתבצעת גם כעת, ואנו מער 

 חומריו, דבר המעיד על תרומתו המשמעותית ללימוד ולחקר  תולדות המפעל הציוני.  

 ג. איך פועל הארכיון ומה הוא כולל?  

  10- הארכיון, שהחל ב   מפעל הארכיון הציוני עבר במהלך השנים תמורות משמעותיות, והתפתח רבות מבחינה טכנולוגית. 

הוא נוהל ע"י עובד אחד   1925- ב . מטר מדף רץ  12,000- ודדים הפכו ל מ"ר; המדפים הב  6,000מ"ר בלבד, נפרש כיום על 

מתנדבים.  הכרטסת הידנית הפשוטה פינתה    25- עובדים וכ   29תכליתי )גאורג הרליץ(  ועוזר ספרן, כיום פועלים בו  - רב 

הפכה למעבדת סריקה דיגיטלית משוכללת ביותר,    1950- לי, פעילות המיקרופיש שהחלה ב מקומה לטובת למסד מידע דיגיט 

 והארכיון פועל כיום בדרכים חדשניות ומתוחכמות לשימור החומרים שברשותו.  

ת  חטיבות ארכיוניו   500- מיליון מסמכים. חומרי הארכיון מחולקים לכ   95- הארכיון הציוני מכיל כיום כמות חומר השקולה כנגד כ 

של ההסתדרות הציונית וכל המוסדות הציוניים שהוקמו לאחריה, הכוללות מסמכים בעלי חשיבות היסטורית ראשונה במעלה,  

ארכיונים אישיים, ביניהם הארכיון האישי של הרצל    1,425(. הארכיון כולל גם  1897כמו המסמך המקורי של תוכנית באזל ) 

מפות ותכניות, ביניהן המפה שצייר המהנדס נחום וילבושביץ    250,000- גם כ   והעיזבון של יוסף טרומפלדור. הארכיון כולל 

בעת ביקורה של משלחת החקר באוגנדה, המתארת את המסלול של חברי המשלחת ובעלי החיים שנקרו בדרכם, וסיכם את  

 : 'במקום שאין כלום לא יהיה כלום'.  במשפט   הדוח על הביקור 

תצלומים    1,400,000- כ   - ם של תצלומים, כרזות והקלטות. אוסף התצלומים, הכולל כ בנוסף, הארכיון כולל אוספים מרשימי 

  40,000- וגדל כל הזמן בקצב מדהים, הוא אוסף התצלומים הציוני הגדול והחשוב בעולם. אוסף הכרזות והכרוזים מכיל כ 

שבה הועלו עולי אתיופיה    הקלטות מיוחדות, ביניהן הקלטה של אירועי השבת   2,000- פריטים, ואוסף ההקלטות מכיל כ 

עיתונים שונים, וכן    7,150במבצע שלמה. לצד אוספים מיוחדים אלו, ניתן למצוא בארכיון גם אוסף מרשים של עיתונות ובו  

כרכים ואוספים מוזיאליים, אשר פריטים רבים מהם מושאלים לתערוכות ברחבי    85,000- את אוסף הספרייה הציונית, הכולל כ 

 הארץ ובחו"ל.   
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 ד. הארכיון בעתיד  

השנים הבאות והדגיש מספר דברים באשר לעתידו. ראשית, על    100- מר סתרי הקרין סרטון על האתגרים של הארכיון ל 

מטר רץ( ולהנגיש את החומרים בצורה מקוונת.    20,000הארכיון להיערך לקליטה ולטיפול בחומרים בסדר גודל עצום )של עוד  

באופן דיגיטלי בלבד, ואמצעי    ייערכו ים שנוצרים באופן דיגיטלי: בעתיד הקרוב רוב החומרים  שנית, יש להיערך לקליטת חומר 

השימור של חומרים מסוג זה מתוחכמים ויקרים. בנוסף, יש לאתר, לטפל ולהעלות ארצה ארכיונים ציוניים מהתפוצות, וכן  

מדינות זרות, וחשוב להביאם ארצה. צעדים אלו  למפות ולאסוף חומרים של הפעילות הציונית שנמצאים בארכיונים זרים של  

 חשובים להמשך הפעילות המבורכת של שימור המפעל הציוני ברחבי העולם והנצחתו.   

 

יו"ר המחלקה למפעלים ציוניים, סיכם את המושב בהדגישו את התפקיד החשוב והמיוחד של הארכיון הציוני. מר  דרור מורג,  

הארכיון בליבת הפעילות של המחלקה, משקיעה בו אנרגיות רבות ורואה זכות גדולה  מורג הבהיר כי מחלקתו העמידה את  

להוביל את אנשי הצוות שלו, הראויים להערכה רבה. הארכיון הציוני עובר תהליך מרתק, ופעילותו הענפה נתמכת בעצם  

, להגדיל שיתופי פעולה,  הקמתה של המחלקה לחינוך: שילוב הדברים יחדיו מסייע להרחיב את מעגל המבקרים בארכיון 

לארגן כנסים והרצאות ולייצר תהליכי התחדשות, בהנהגתם המקצועית של מנהל הארכיון יגאל סתרי ויו"ר ההנהלה הציבורית  

 של הארכיון, קיטו חסון.  

וני לאורך  החליטה להקדיש תקציב ייעודי לציון המפעל הצי   שנה להקמת הארכיון, ההנהלה הציונית   100מר מורג ציין כי לרגל  

התקופות, שיופנה לטובת פעילויות מתמשכות לאורך כל השנה: תערוכות גדולות בשיתוף עם המוזיאונים הגדולים בארץ,  

לצד תערוכה ייחודית בארכיון עצמו; חנוכת שלט מרכזי בברלין, במקום שבו הוקם הארכיון הראשון, הפקת כתב עת עם תכנים  

 ון, ועוד. שנה להקמת הארכי   100מיוחדים לציון  

 בנוסף, בניין הארכיון הציוני נמצא כעת בפתחו של תהליך שיפוצים נרחב, והוקמו בו מעבדות סריקה ושימור חדשניות.   

לפעילות הארכיון, אשר מרכז את החומר ההיסטורי על תולדות הציונית, מעבד ומביא    של הארגון רבה  הערכה  מר מורג הביע  

קהל הרחב. לעבודה זו יש ערך רב בחינוך הציוני ובהעמקת המסורת הציונית. על ההנהלה הציונית להמשיך ולתמוך  ותו ל א 

הקרין סרטון תדמית שהפיקה    הוא בפעילות הארכיון, ולספק לו את האמצעים הדרושים לקיום מלאכתו והרחבתה. לסיכום,  

 דיו על פעילותם המסורה.  שנים לארכיון הציוני, והודה לצוות עוב   100מחלקתו לרגל  

 

 

 מקומה של ישראל בחיי הצעירים היהודיים   - פאנל:  "לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב"    - מליאה שלישית   

האתגרים שהוזכרו במהלך היום: האתגרים הקשורים בהמשך    פתח את הדיון בציון   יו"ר המליאה, הרב אלן סילבסטיין,  

גוריון והאתגרים בנוגע לבירור הדרכים להמשיך ולשמר  - האתגרים הכרוכים בהגשמת החזון של בן המחויבות לציונות בישראל,  

 את המחויבות לציונות בקרב דור ההמשך, גם בישראל וגם בחוץ לארץ. 

על יהדות התפוצות גילה ממצאים מדאיגים לגבי התרחקותם של צעירים    2007- המחקר שערכו סטיבן מ' כהן וארי קלמן ב 

בגרות מישראל ומערכי הציונות. צ'ארלס ַקדּושין ממרכז כהן באוניברסיטת ברנדייס פרסם דברים שסותרים נתונים  שהגיעו ל 

אלו, וטען כי עיון בנתוני הקהילות היהודיות האמריקניות במהלך השנים מראה בבירור שצעירים באופן כללי מרוחקים מישראל,  

היהודית ולציונות: כאשר יתחתנו ויקימו משפחה, הם עתידים לא רק    אבל כשכל שהם מתבגרים הם חשים מחויבות לקהילה 

 כנסת, בארגונים יהודיים ובתנועות ציוניות, ויהפכו למחויבים יותר. - לפתח קריירה אלא גם לקחת חלק בבתי 

ך גם  כרב קהילה, הוא טען כי הוא מקבל את שתי העמדות השונות הללו. העמדה המדאיגה של כהן וקלמן הייתה נכונה, א 

עמדתו של קדושין נכונה, כי כאשר עושים את הדברים שהוא מציין המחויבות אכן מתחזקת. עם זאת, ראוי לציין כי בשנים  
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, המתייחסת לשנים שבין סיום  ניו יורק טיימס האחרונות גוברת תופעה המכונה 'שנות האודיסיאה', עליה כתב דייויד ברוקס ב 

ים נוהגים להתחתן ולהוליד ילדים מאוחר יותר, לבסס קריירה בשלב מאוחר יותר  הקולג' לבין הקמת המשפחה. כיום, אנש 

כנסת ולארגונים בתקופה מאוחרת רק בשנות השלושים לחייהם. התקופה  - ולכן גם להתבסס בשכונות מגורים ולהצטרף לבתי 

ועית ומצטרפים למוסדות  לערך( לבין השלב שבו מקימים תא משפחתי, מתבססים מבחינה מקצ   21שבין סיום הקולג' )גיל  

תקופה של חיפוש, המהווה אתגר גדול מבחינת    - קהילתיים  )באמצע או בסוף שנות השלושים( זכתה לכינוי 'שנות אודיסיאה'  

באמצעות נישואין וילדים, קריירה, השתייכות לארגון או    - המחויבות לציונות ולעולם היהודי. כשהמחויבויות האלה מתממשות  

, יש סיכוי רב כי המחויבויות לציונות תישמר ותתחזק, אבל רבים מן הצעירים בכל רחבי התפוצות, ובוודאי גם  לבית כנסת וכד' 

בישראל, נמצאים בשנות העשרים והשלושים לחייהם במסע חיפושים. פרויקטים שנעשו לחיזוק הקשר לציונות ולישראל בקרב  

, בוגרים רווקים ב'שנות האודיסיאה  39-21אולם בקרב צעירים בני ילדים, בני נוער וסטודנטים זכו להצלחה, גם אם חלקית. 

שלהם', ההצלחה נמוכה ביותר. אוכלוסיה זו היא המכרעת לעתיד היהודי, ועלינו לפנות אליה ולבדוק כיצד ניתן לעודד אותם  

ובהמלצותיהם, על   לקחת חלק בעולם היהודי. הפאנל שלפנינו יתמקד בשכבת גיל זו, ומומחים שונים ישתפו במחשבותיהם 

 סמך ניסיונם והיכרותם עם קבוצות הגיל האלה, בישראל ובחו"ל.      

, הציג את האתגרים שעמם מתמודדת התנועה הציונית מבחינה פרקטית ומעשית. ראשית, הוא  עופר חדד מנחה הפאנל,  

ימינו אכן מהווה אתגר ממשי,  הבהיר כי למושג "ציונות" יש כיום משמעות שונה מבעבר, דבר המשפיע על כך שהציונות ב 

רעיון   היוותה מראשיתה  אמנם  היא  מתוך משבר.  קמה  הציונית  התנועה  מסוימות.  גיל  שכבות  ובקרב  באזורים  במיוחד 

אידיאולוגי המבוסס על בחירה, אך נבנתה מתוך מציאות חיים קשה שאליה נקלע העם היהודי, אשר סבל ממצוקה. הציונות  

ך הישרדות, בעוד בימינו אנו נמצאים במצב שונה לגמרי: כאשר בוחנים את מצבו של העם היהודי  היתה אז מענה קיומי, לצור 

כיום אנו יכולים לראות, לשמחתנו, שהוא נמצא באחת התקופות הטובות ביותר בתולדותיו, הן עבור היהודים בישראל והן  

אתגר משמעותי לגבי מידת היכולת שלה לרתום    עבור יהודי התפוצות. דווקא משום כך, התנועה הציונית מתמודדת היום עם 

 את יהודי התפוצות, וגם את יהודי ישראל, אל הרעיון הציוני, ולעורר בהם רגש ציוני מחדש.  

למען    ת תרומות לשים בבית קופ   ק פיסה של הציונות באזורים שונים בעולם. בארה"ב, מספי כי יש שוני בת שנית, יש להבחין 

גיש קשר לציונות. המצב באירופה ובישראל, לעומת זאת, שונה. בישראל אפשר למדוד את  המוסדות הלאומיים כדי להר 

הזיקה לציונות בכלים שונים, כמו למשל במידת המוטיבציה להתגייס ליחידות קרביות, אולם גם היבט זה השתנה במהלך  

ודעה השתנתה וההתייחסות לשירות  השנים: בעבר, המתגייסים לצה"ל לא חשבו 'מה יצא להם' מהשירות הצבאי, אך כיום הת 

 הצבאי מלווה גם בשיקולים של תועלת אישית. 

שלישית, תפיסת הציונות השתנתה באופן משמעותי לאורך הדורות. לפני שלושה דורות, הסבים והסבתות ניצולי השואה  

גית לאחות את השברים  קיומי, לצד שאיפה אידיאולו - התחברו ליהדות והכירו בצורך במדינת ישראל מתוך מקום הישרדותי 

לדור מבוסס יותר: הקשר שלהם ליהדות הגיע מתוך רצון לכבד את הוריהם, לצד    ך והקרעים. הדור שאחריו, 'דור הבנים', הפ 

 זון. הדור השלישי מגיע ממקום שונה לגמרי מקודמיו.  ח חלום מסויים על  

פיין בערכים שונים לגמרי מאלה של ההורים. מדובר בדור ליברלי בהרבה, הבוחן  ו הדור השלישי בארה"ב מפונק יותר, ומא 

 את מדינת ישראל מתוך עמדה ביקורתית, רק שהמפגש שלו עם הציונות ועם ישראל קונפליקטואלי יותר.  

מה, אלא  המצב העכשווי מעורר שאלות מהותיות. מה עלינו לעשות עכשיו, כאשר מדינת ישראל איננה 'אירוע' בשלבי הק 

מהווה מדינה מצליחה ומשגשגת? מה עושים כעת, כאשר איננו שרויים במצב של 'מדינת הישרדות', אלא מבורכים במדינה  

מדינת מופת המהווה סנסציה במונחים בינלאומיים, ונודעה בעולם כולו הודות להישגיה הכלכליים? מדינת ישראל    – עצמאית  

טק  - המשבר העולמי הכלכלי, ומהווה דוגמה למדינה חדשנית בעלת תושיית היי   הוכיחה לכל העולם כיצד היא מתמודדת עם 

מפוארת. הדור של ימינו מאופיין בתפיסה ביקורתית: הצעירים שואלים, חושפים ולא מקבלים באופן אוטומטי ומובן מאליו את  

ינת ישראל וחוששים מהשמדתה,  המדיניות של ישראל ואת הערכים הציונים. הצעירים של ימינו אינם חרדים לגורלה של מד 
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אלא רואים מסביבם יהודים שהפכו לסמל הצלחה, אם בעמק הסיליקון ואם בת"א. כיצד נוכל אפוא לקרב את הדור הצעיר  

 לערכי הציונות, להפיח חיים מחדש במושג 'הציונות' ולחבר אותם למדינת ישראל?  

 

מה. למרות שהמדינה היא סיפור הצלחה עצום, עליה עדיין  פתח בכך שהקמת מדינת ישראל עוד לא הסתיי   הרב יובל שרלו 

להשלים את שלושת היסודות המרכיבים מדינות בעידון המודרני: טריטוריה, אזרחים וחוקה. גבולותיה של ישראל עדיין לא  

תושבי    מוגדרים באופן סופי )לא עם סוריה וגם לא עם לבנון(. שאלת ההגדרה של אזרחיה פתוחה עדיין גם היא: הערבים 

מזרח ירושלים למשל, אמנם נושאים תעודות זהות כחולות ויכולים להצביע לעיריית ירושלים, אך אינם רשאים להצביע לכנסת;  

 כך שלא פתרנו עדיין את השאלה מי 'בפנים' )אזרחי ישראל( ומי בחוץ'.  

מן הקרוב. ולכן עלינו לזכור שהתפקיד  יתרה מכך, למדינת ישראל גם אין עדיין חוקה וכנראה גם לא תהיה לה, לפחות לא בז 

 עוד לא הסתיים ברובד הבסיסי והקיומי ביותר.    – להקים יישות לאומית    – המרכזי של התנועה הציונית  

בהמשך, התייחס הרב שרלו לתחושותיו של הדור הצעיר כלפי מדינת ישראל, כפי שתיאר המנחה. הדור הצעיר אכן לא יכול  

ו אילוץ. הצעירים של ימינו לא גדלו בצל אימת השואה )שהיתה אנרגיה עצומה של התנועה  להתייחס לישראל כאל הכרח א 

  – הציונית( והתרחקו מהתחושה שהעם היהודי נמצא במצוקה וצריך להירתם לעזרתו. שאלת המצוקה לא עברה מעלינו  

השתנתה, ורואה את ישראל  אבל התודעה אכן    – ברגעים אלו ממש ניתן לחשוב כמה טילים מכוונים לעבר מדינת ישראל  

כנתונה במצב טוב. עם זאת, יש להיזהר משאננות ויתכן כי התפיסה החיובית והאופטימית תתגלה כשגויה, וחשוב לפקוח את  

 העיניים ולהתבונן במציאות כראוי.  

ית יש בשורה  : להבין שבתנועה הציונ innovation, לקחת היום? מילת המפתח היא  40  –  20מה יכול הדור הצעיר, בגילאי  

  - אמיתית, ומדינת ישראל היא הדוגמא לכוחו של השינוי. מדינת ישראל חוללה מהפכה בתחומים רבים: בתחום התורני  

תמורות מהפכניות, הן בנושא של תלמוד תורה, הן בנושא מקומן של הנשים בתחום תלמוד התורה, הן בבשורה    התחוללו 

ציונלית ואינטלקטואלית, אלא כמענה קיומי לשאלות קיומיות. מדינת ישראל  לא רק מבחינה ר   – שתלמוד התורה יכול ליצור  

חוללה אפוא תסיסה רוחנית, וגם מבחינה תרבותית חוללה מהפכה חדשנית. בנוסף לכך, מדינת ישראל חוללה מהפכה  

פיתוח התחום של ניסויים    טק והיזמות, כמו גם בתחומים מדויקים ורפואיים, כגון - טכנולוגית, כפי שבא לידי ביטוי בתחום ההיי 

 עולמית.  - גנטיים. מדינת ישראל יוצרת ומייצאת יוזמות ושינויים בתחום האתיקה של הגנטיקה, ומכך מחוללת מהפכה כלל 

משמעותית לדיון, משום שהדור הצעיר מתאפיין במהפכה. השאיפה של הצעירים היא למרוד בדורות    innovationהמילה  

- ה    - , לנוע לכיוונים אחרים ולהניע את העולם למציאות חדשה. עלינו להציב את רעיון המהפכה  הקודמים, לעשות דבר ייחודי 

innovation   –   ולקשור באמצעותו את הדור הצעיר לציונות. הצעירים מאמינים ברוחות של שינוי. ולכן  ת האתגר המרכזי לשנו ,

 לכלי, תורני, תרבותי, מוסרי, רוחני, כלכלי, חקלאי וכדו'.  כ   - עלינו להנחיל בהם את האמונה וההבנה, כי הציונות מבשרת שינוי  

 

כ סטפני שטראוס  )אוניברסיטה אמריקאית שמייצגת  יוניברסיטי'  נציגת ה'ישיבה  היהודים בארה"ב(    10-8%- ,  מהצעירים 

התבקשה לחדד את האתגרים הנפוצים בקרב הצעירים היהודים בצפון אמריקה. גב' שטראוס הבהירה כי היא עובדת עם  

ם מחברתם של מנהיגים קהילתיים וציוניים.  וסטודנטים בגיל קולג', הנהני   [gap year]תלמידים בשנת ישיבה או מדרשה  

ספר יהודיים וציוניים, השתתפו במחנות  - התחנכו בבתים בעלי אוריינטציה ציונית, למדו בבתי   - הצעירים שגדלו בסביבה ציונית  

שלהם. תחושות   DNA- קיץ ובפעילויות ערכיות אחרות, מאופיינים בקשר רגשי עמוק למדינת ישראל, ורואים חלק טבעי מה 

אלו מאפיינות גם את אלפי הצעירים שעמם המוסד נמצא בקשר, אשר משתתפים בתכניות השונות של שנת ישיבה או  

מדרשה בישראל.  הצעירים שמגיעים לשנת לימוד בישראל נהנים ללמוד על המורשת היהודית והתרבות הישראלית, ועושים  

תום לימודיהם בתיכון הן יגיעו לארץ לשנת לימוד, והדבר  זאת כמעין מסלול קבוע מראש. כבר מגיל צעיר הם יודעים כי ב 

  – בכל הזדמנות   immersionהחשוב מבחינתם הוא להתערות בחברה הישראלית. הם רוצים להתנסות באותה חוויה של  



14 

לקחת חלק, להיות מעורבים ולחזק את הקשר שלהם לישראל באמצעות פעילויות שונות. שנת הלימוד בארץ מחזקת ומעמיקה  

 ת הקשר שלהם לישראל.  א 

לא מעט מן התלמידים נשארים בארץ יותר זמן כדי לשרת בצה"ל ולעשות שירות לאומי, וכאשר אנחנו מסתכלים על התוצאות  

אנו רואים שהם תופסים מקום בחיי הקהילה היהודית וממשיכים להיות מעורבים בישראל בשלבים    – שלהם בהמשך דרכם  

ישראל,    -   מהווים דור המשך של ציונים גאים, מנהיגים קהילתיים היוזמים פעילויות מוכוונות   מאוחרים של חייהם. צעירים אלו 

 אך חשוב לזכור שמדובר בקבוצה קטנה של אנשים. 

ימים בשנה, מסיימים כל    365ב"ישיבה יוניברסיטי" המעורבות בישראל היא דבר מובן מאליו. אנחנו מניפים את דגלי ישראל  

התכנסות בשירת התקווה ומעודדים את התלמידים לנצל הזדמנויות לבלות זמן בישראל. אנחנו מביאים תלמידים לתוכניות  

אפ ועולם החדשנות  - קשר עם הטכנולוגיה הישראלית, תרבות הסטארט   סטאז' בקיץ ולטיולים בחופשת החורף, כדי לפתח 

בארץ, וכדי להעשיר את החיים שלהם תוך מעורבות רבה ככל האפשר. אנחנו עושים שותפויות עם מוסדות אקדמיים בישראל,  

 וכמובן תומכים בעלייה של בוגרי המוסד לארץ.  

ת והתערות מתמדת וקשרים עמוקים עם ישראל מחזקים גם את  לאור דברים אלו, נראה ברור כי חינוך מתמשך, מעורבו 

 הציונות וגם את האידיאלים של הצעירים והופכים אותם ליותר בטוחים וגאים במולדת ובזהות שלהם. 

עם זאת, עלינו להודות בצער כי מדובר במיעוט קטן מכלל הצעירים היהודים בארה"ב. מחקרים רבים, הן אלו שציין המנחה  

ם עכשוויים מהשנתיים האחרונות, מצאו כי פחות משליש מהצעירים היהודים באמריקה מגלים עניין או מחויבות  והן מחקרי 

 כלשהי כלפי מדינת ישראל. 

בעניין זה, חשוב להדגיש כי יש צורך דחוף להעמיק את הקשר בין הצעירים היהודים בתפוצות לבין ישראל. עלינו לראות  

 מי חיוני, וממשלת ישראל וההנהלה הציונית ראויים לקדש לו מאמצים.  באתגר זה צו לאומי ואינטרס לאו 

הצעירים בצפון אמריקה שלא נחשפו לעושר של ישראל ופחות משויכים דתית, מאופיינית בזהות יהודית פשטנית ויבשה למדי.  

מפל ועושה את יום  ט ביה"כ  בעבורם, הזהות היהודית מתמצה בכך ש"סבא וסבתא שלי עברו את השואה", או "אני הולך ל 

כיפור", וללא קיום פרקטיקה יהודית כלשהי ופיתוח קשר לישראל, זיקתם לעולם היהודי תישאר רדודה וחיוורת. לאלה שבילו  

תקופה בישראל וקשורים אליה, לעומת זאת, יש תחושת זהות חזקה ועוצמתית יותר. הם מאמינים במדינת ישראל ואנחנו  

את המדינה ולייצג אותה באמצעות פעולות הסברה, בנושאי החדשות הישראלית או עשייתה  יכולים לעודד אותם כדי לשרת  

דבר שיחזק את תחושת היהדות שלהם ויעמיק את הקשר שלהם לישראל. גם בעניין    - של ישראל למען שיפור העולם, למשל  

 זה, המפתח הוא חינוך, התערות ומעורבות מתמדת. 

ים הציונים, ולעתים גם המחוזקים יותר מבחינה דתית, כבסיס, אך פועלים גם עם אלו  ב'ישיבה יוניברסיטי' נעזרים בצעיר 

בקמפוסים. גם    BDS- שפחות משויכים וחשים קשר מועט לישראל. אולם הבעיה המדאיגה יותר היא תופעת האנטישמיות וה 

יהודיות וחוו חוויות עשירות ו  חיוביות בישראל,  נתקלים עם  הסטודנטים המזהים עצמם כציונים, אשר התחנכו במסגרות 

תופעות אלה. הדבר מכניס אותם לדילמות קשות, ועלינו לסייע להם להשמיע קול ולהיאבק באנטישמיות ובמגמות החרם על  

 ישראל.  

 

וביקש ממנו לעמוד על משמעותה של הציונות בימינו, לאור הקונפליקטים    המנחה  הפנה שאלה בנושא לד"ר גדי טאוב, 

 אוס.  שתיארה גב' שטר 

הבהיר כי אין לו עצות פרקטיות, אבל הדגיש כי כאשר אנו מתבוננים על התמונה בכללותה ניתן לראות שאנו    ד"ר גדי טאוב 

נמצאים בסופה של תקופה ארוכה, שבה נדמה היה שלאומיות היא רעיון שעבר מן העולם. בשנים האחרונות צמחו והתחזקו  

שהתעלינו מעבר לעקרונות לאומיים והפכנו להיות חלק במעין 'כפר גלובלי', אך  מכמות ליברליות אנטי לאומיות ונדמה היה  

סיון להתעלות מעל הדמוקרטיה. הלאומיות  י לכאורה מעל הלאומיות, היא גם נ - המגמות האלה בעייתיות מכיוון שההתעלות 
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ן גדל דור שפיתח עוינות  הצטיירה במשך זמן רב נראתה כאנכרוניסטית, הציונות נראתה כסמל של האנכרוניזם הזה, ולכ 

מכך   וכתוצאה  והגישות    - ללאומיות,  לאור התאוריות  אמריקה,  בצפון  בעיקר  אלו התפתחו  מגמות  מהציונות.  סלידה  גם 

שנה נוהגים ללמד את כתביו של אדוארד סעיד ומתמקדים בתיאוריות    40- שנלמדות באוניברסיטאות האמריקאיות. במשך כ 

ברור כי הדור הצעיר יפתח עוינות כלפי מושגים הקשורים בציונות. האווירה האקדמית שוללת    קולוניאליות, כך שהיה זה - פוסט 

רעיונות לאומיים, ומפגינה סלידה מהרעיון הציוני. מרבית הסטודנטים לא לומדים במסגרות חינוך יהודיות, ונמצאים במוסדות  

ודנטים היהודים יכולים להביע את היהדות שלהם  אקדמיים שבהם האפשרות לבטא רעיונות ציוניים הולכת ומצטמצמת. הסט 

השלטת   האווירה  לגיטימי.  בלתי  כדבר  מתקבל  ציוניים  ערכים  לבטא  ניסיון  וכל  עולם',  כ'תיקון  מצטיירת  היא  כאשר  רק 

בנוסח וודרו וילסון, בנוסח הרצל או בנוסח ג'וזפה    - באקדמיות בארה"ב היא אנטי פרטיקולרית מיסודה. התפיסה הציונית  

אציני, אומרת שהאדם הוא חבר באנושות באמצעות הלאום, האנושות היא משפחה של עמים, אבל לכל אחד יש עם. תפיסה  מ 

לאומית זו היא פלורליסטית, סובלנית ומגוונת, בניגוד להצגת הלאומיות כתפיסה ששוללת את האחר. רעיון הלאומיות המקורי  

 ל 'תיקון עולם' מוחק את ההבדלים בין הקבוצות השונות.  דווקא מכיר בייחודיות של כל עם, בעוד הרעיון ש 

המנחה שאל את ד"ר טאוב האם טענותיו כנגד השימוש הרווח במושג 'תיקון עולם' אינן סותרות במקצת את דבריו של הרב  

הובילה    שרלו, אשר צידד בהדגשת ההיבטים החדשניים והמהפכניים של החזון הציוני. ד"ר טאוב הבהיר בתגובה כי הציונות 

געון הגדלות לפיו אנחנו צריכים לתקן את כל העמים האחרים, וגרמה לנו  י הורידה אותנו מש   - לנורמליזציה של העם היהודי 

להבין שאנחנו, כיהודים, לא אחראים לכל העולם. תפיסת היהדות כ'אור לגויים' יוצרת הרבה אנטגוניזם, והובילה יהודים רבים  

אבדים את תמיכת השמאל.  מיהודי ארצות הברית שייכים לשמאל הליברלי, ואנחנו הולכים ומ   70%לאמץ עמדות שמאל.  

ברני סנדרס אמנם שונה מג'רמי קורבין,  אבל בקצה המפלגה הדמוקרטית אנחנו רואים את אילהאן עומאר, ואנו רואים כיצד  

השנים הרבות שבהם לימדו את אדוארד סעיד באוניברסיטה גרמו ליהודי ארה"ב לחוש כי הם אחראים לאחרים, ולא מוכנים  

יתרה מכך, רבים מהם משתפים פעולה עם ארגונים הפועלים כנגד מדינת ישראל, ומאמצים בתור    להגן על זהותם הנפרדת. 

'שוברים שתיקה', שעוסקים בדמוניזציה של מדינת ישראל. במסגדים בצפון אמריקה מטיפים לשנאת ישראל   ציונות את 

ופובים'. יגאל כרמון, לשעבר יועצם של  ומפיצים אנטישמיות, אבל אנשים פוחדים לגעת בנושא מחשש שיגדירו אותם כ'איסלמ 

ראשי ממשלות בענייני טרור, עשה סקירה בנושא, אך אנשי ארגונים יהודים באמריקה חששו לדבר איתו כי פחדו שיאשימו  

אותם באיסלמופוביה. החשש שלהם מכך בא על חשבון דאגתם לביטחון הקהל שהם אמורים לייצג, ובכך הם פועלים באופן  

 בקהל שלהם.    מביש ובוגדים 

אם האינסטינקטים והיכולת להגן על הזהות שלהם נוטרלו בצורה כזו, אז הדבר האפשרי היחידי הוא לנסות  להעיר אותם.  

אם היהדות מייצגת רק את הקוסמופוליטיות, היא מאבדת את הייחוד שלה וכל ההיגיון הציוני מתמוטט. אנחנו לא יכולים להיות  

כי באמריקה יש גם שתי גרסאות של תיקון עולם. גרסה אחת אומרת "בואו נתקן    רק תיקון עולם. בהקשר זה, ציין ד"ר טאוב 

ודוגמה לכל העולם", גרסה אחרת אומרת: "בואו נתערב בכל מקום ונתקן את העולם".    city upon a hillאת עצמנו ונהיה  

בהרבה מקומות בעולם, בעוד,  אולם בין היהודים לבין אמריקה יש הבדל מהותי: אמריקה היא מעצמה, ולכן יכולה להתערב  

היהודים, לטענתו, לא צריכים לשמר את הנתק הגלותי בין רוחניותם לבין גשמיותם, וכאשר הם תופסים את המשימה של  

תיקון עולם הם עושים  וריאציה נוספת על היעדר היכולת של אלפיים שנה להפוך את הקיום היהודי לקונקרטי. סלע המחלקות  

עולם' גורם לאיבוד של כשני שליש מיהודי התפוצות, וזו הסכנה העומדת לפתחנו, משום שהתומכים  סביב נושא ה'תיקון  

בעקרון הפרטיקולריות יישארו נאמנים לעם היהודי, ואילו אלו שמייצגים את האוניברסלי ושואפים לתיקון עולם בלבד יתרחקו  

 יותר ויותר, ובסופו של דבר נאבד אותם.  

 

עם הניתוח של ד"ר טאוב. האנשים שממשיכים לדון ברעיון הציוני ולהתכנס בוועד הפועל, הם אלו  הרב שרלו הביע הסכמה  

שמאמינים ביסוד היהודי הפרטיקולרי  ומימושו הלאומי במדינת ישראל, וללא פעילות בנושא נאבד את הציבור הגדול שאינו  
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י למנוע מצב זה. היהודים הרבים שאינם שותפים  שואף להלכי רוח אלו. השאלה המתבקשת, אפוא, היא מה עלינו לעשות וד 

לרעיון הציוני הם אחינו. אנו לא רוצים לאבד אותם ואיננו יכולים להרשות לעצמנו לאבד אותם. הרב שרלו הדגיש כי בנושא  

דווקא האדם שבא מהעולם הימני שנאבק על כל רגב באדמת ישראל, הוא עצם המחשבה על הפקרת יהודי העולם והשלמה  

כך שלא יהיו חלק מהחזון הציוני מזעזעת אותו. מה יכול, לפיכך, לעורר את הרעיון הציוני בקרב הצעירים היהודים בתפוצות.  עם  

כיצד אפשר לפתח רגשות לאומניים בקרב רבבות הצעירים החילוניים, שלא לומדים ב'ישיבה יוניברסיטי', ולטפח בהם את  

בזהות שלהם? הדרך העיקרית, כפי שצוין בתחילה, היא לעורר בהם תחושה  ההבנה כי ללאומיות היהודית יש חלק מרכזי  

של שינוי ומהפכה בקשת רחבה של נושאים. חלק גדול מהדוברים בימינו שואלים שאלות מהותיות לגבי הנחמה של הציונות  

שורה, ובמשמעות אישית  לא במובן של תיקון עולם ולא במובן של אחריות לגורל העולם כולו אלא במובן של מסר וב   – לעולם  

כאשר נעשה זאת, נוכל לקשור    ששואפת להפוך את עצמי ליותר טוב ולהפוך את הועלם למקום טוב יותר.    - וכללית כאחד  

מחדש את הצעירים שזיקתם לעולם היהודי רופפת הן בגלל היעדר  חינוך יהודי משמעותי, הן בגלל חוסר יישום פרקטי של  

 מות הלחצים שמופעלות על הצעירים היהודים בקמפוסים ובאוניברסיטאות בחו"ל.  עיסוק ביהדות והן בגלל עוצ 

 

, ביקש לקשר בין הדברים הקודמים ושאל את סטפני שטראוס מה מחבר היום יותר בין הצעירים היהודים  עופר חדד המנחה,  

ילד יהודי במנהטן לילדים  קשר בין  לדעתה, לשמש כיום כחוט מ היהדות או הציונות? האם הציונות יכולה,    – בישראל והתפוצות  

 חילוניים בתל אביב או בפריז, למשל?   

השיבה כי הציונות צריכה להיות הגורם המחבר המרכזי, והדגימה את טענתה באמצעות סיפור על דברים   סטפני שטראוס 

ד יונתן זקס, דיבר בפני  סטודנטים. הרב הראשי, הלור   1000- שנאמרו בכנס גדול שנערך ב'ישיבה יוניברסיטי', בו השתתפו כ 

קהילת הסטודנטים שעמדו להתחיל את לימודיהם בקולג', ואחד המשתתפים הפנה כלפיו שאלה: "בשנים הקרובות של חיי,  

: אם  מטיסות לא יהיה יותר כדאי שאצא ואנסה לחולל שינוי ולחזק את כולם במה שהם עושים?" הרב זקס השיב לו בדוגמה 

החמצן ירדו, עלינו לחבוש קודם כל את המסכה שלנו, לפני שניגש לעזור לאחרים. "האם אתה   ניקלע לבעיה באוויר ומסכות 

 בטוח", שאל הרב את הבחור, "שמסכת החמצן שלך מותקנת היטב?"  

הדוגמה הזו ממחישה כי תיקון עולם זה דבר נהדר וחשוב, אבל אדם צריך לעשות את העבודה עם עצמו, ובקהילות צריכים  

ם השני כדי לחזק את עצמן. רק אז, לאחר שהאנשים יתחזקו כפרטים וכחלק מקהילות, לאחר שהם יתעוררו  אחד ע ה לעבוד  

הן   – ויבינו שהם צריכים להיות מחוברים זה בזה, הם יוכלו לחולל שינוי גם אצל אחרים. העבודה בעניין זה משותפת לכולם 

. ניתן לרתום את  YPACאו    AIPACניים, הן פעילים בארגונים כמו  בוגרים של 'ישיבה יוניברסיטי', הן סטודנטים בקולג'ים חילו 

כולם למען ישראל באמצעות ביקורים בארץ והתנדבויות שונות )למשל עם ילדים במצוקה( כדי להציג מודל, לחזק את ישראל  

 ולהוכיח אמונה במפעל הציוני.  

של  בהקשר זה, יש לציין את ההבדל בין המודל של ליברלי וליברטריאניות, ההבדל בין הרעיון של חירות ושל חופש. ספרו  

מבחין בין שני המושגים. המושג חרות מתייחס ל'חרות ממשהו', עצמאות נטולת  ,  Liberty and Freedomדיוויד האקט פישר,  

גבולות וכללים. חופש, לעומת זאת, משמעו 'חופש לעשות משהו', כמו להתקהל. ההבדל בין שני המושגים דק, אבל חשוב  

מה גורם לי להרגיש נוח, איך אני מרגיש היום. שום דבר    - ל סובב סביב "אני"  מאוד. אצל האמריקאים הצעירים של ימינו  הכו 

 לא מושך אותם, והתפיסה המקובלת אצלם היא שהכול קביל. צריך לקבל את כולם בחיבוק. 

אבל כאן, הארץ המדהימה שבנינו, והמפעל הציוני כולו, מבוססים על חופש להתקהל ולבנות, החופש להתאגד ולהתאחד  

 . זה מה שאנחנו מנסים היום להנחיל לקהילה רחבה יותר של צעירים ובני נוער אמריקאים. בקהילה 

 

מובילה, בסופו של דבר,    שהיא השיב כי יש למחות על השיח הרווח של 'פוליטיקת זהויות' ולהיאבק בו, משום  ד"ר גדי טאוב  

למתן לגיטימציה לאנטישמיות. בעקבות פוליטיקת הזהויות הגענו למצבים אבסורדיים  כדוגמת העובדה שכיום לינדה סרסור  
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מודרניזם, פוליטיקת זהויות  - עומדת בראש מצעד נשים ליברלי. הליברליזם התחרפן והתחיל לטרוף את עצמו בדמות פוסט 

;  BDS  - מאמצים את ה    Black lives matterתדרות עם הנושא היהודי, והדבר פועל לבסוף כנגדנו.  ומגמות דומות, שאינן מס 

המפלגה הדמוקרטית התדרדרה לכיוון של פוליטיקת הזהויות ומקבלת יותר ויותר חומרי שריעה. פוליטיקת הזהויות היא  

קאמבק רציני, ואולי, לפי ד"ר טאוב, בשורות  לאומית, אך לעומתה אנו עדים גם להתחזקות המגמה הלאומית, שזוכה ל - אנטי 

מעודדות. אנו רואים את התרחקות המגמה הלאומית בעיקר באירופה וכדוגמא לכך סיפר ד"ר טאוב כי לאחרונה פנתה אליו  

ימין שמרניות, אשר חיפשה קייטנה בישראל לילד שלה. ד"ר טאוב תמה  - עיתונאית שבדית יהודייה, המזדהה עם עמדות מרכז 

לקייטנה בישראל והיא השיבה שהוא צריך ללמוד עברית, כי ליהדות בשבדיה אין    5  - היא רוצה לגרור את הילד בן ה   מדוע 

עתיד. בצרפת האנטישמיות מורגשת באופן ממשי אף יותר וחגיגות בר מצווה נערכות תחת אבטחה כבדה, כאשר בחוץ  

אלו, כי אנחנו מסתכלים רק על מה שקורה בצד הימני של  נמצאים שומרים חמושים. אנחנו לא רגילים לתפוס את הדברים ה 

המפה, ולא רואים שתהליכים דומים קורים גם מכיוון של תנועות השמאל. בראש מפלגת הלייבור באנגליה עומד אנטישמי.  

יטיקת  מעלימים עין ממה שקורה במסגדים, משתפים פעולה עם פול   - כל אנשי השמאל האמריקאי הולכים לכיוונים אנטישמיים  

סקול בניו יורק. הגענו למצבים אבסורדיים  - הזהויות, לא מגנים את לינדה סרסור כאשר היא מדברת על אנטישמיות בניו 

לחלוטין, וכדי לייצר תנועת נגד צריך, ראשית כל, להתנער מפוליטיקת הזהויות. התרופה לכך זו לאומיות, ומגמת ההתחדשות  

 כל מקום.  הלאומית טובה לציונות וטובה ליהדות ב 

הדגישה כי עלינו להתמקד בצעירים מתוך תפיסה משותפת, כקבוצה. חברי הוועד הפועל התכנסו למשך    סטפני שטראוס 

שלושה ימים כדי להחליט על יוזמות חדשות ולתכנן פעולות מעשיות כדי לחולל שינוי ולשפר את המצב בשביל יהדות העולם.  

   עלינו לפעול אפוא במשותף, תוך הדגשת שני דברים: חינוך והתערות. 

להביא יותר צעירים יהודים מהעולם לישראל )במסגרת 'מסע' או    - ההתערות צריכה לבוא לידי ביטוי בשני כיוונים: מצד אחד  

להביא    - 'תגלית', למשל( כדי להרחיב את האופקים שלהם ולהפגיש אותם עם החברה והתרבות הישראלית, ומצד שני  

י צבא ושירות לאומי, צעירים ישראליים כמו קבוצות 'מילואימניקים בחזית'  בחורים ובחורות אחר   – ישראלים אל יהודי התפוצות  

אשר  יגיעו לקמפוסים בעולם וישמשו דוגמה ויהוו מודל להזדהות. כאשר הצעירים מהתפוצות, גם אלו שמזדהים כציוניים,    – 

,  BDS  - איומים והחרמות של ה   רואים בקולג'ים שלהם חבר'ה ישראלים גאים, כאלו ששירתו בצבא ולא מפחדים להתייצב מול 

זה מה שאני; אני ציוני". אנו צריכים אפוא להתמקד בתיווך    – הם מוצאים מקור להזדהות ולגאווה: "אני איתם. גם אני בעד  

הצעירים מהתפוצות ועידוד לבוא לישראל, ובמקביל להביא צעירים ישראלים 'מכאן לשם', כדי לחזק את התודעה הציונית  

 זיקה שלהם לישראל.  שלהם וחוויית ה 

 

הרב יובל שרלו הציע כי המצפן שלנו צריך להיות: "העם היהודי הציוני במדינת ישראל  יחולל מהפכה". כאשר נציב את עצמנו  

כעם המחולל מהפכה של יוזמה, נוכל לקרוא לצעירים היהודים בעולם לקחת חלק במהפכה הזו, מתוך התחומים האישיים  

 יהדות ועוד.  מדע, פילוסופיה,    – שלהם  

 

 לקראת סיום הפאנל, המנחה הזמין את הנוכחים להעלות שאלות ונושאים נוספים לדיון.  

)ניו יורק( שאלה מדוע הפאנל לא נתן ייצוג גם לצעירים הפרוגרסיביים. המנחה הבהיר כי פרופ' יולי תמיר היתה    שושנה דואק 

יות והזמין את הנוכחים להשמיע את דעותיהם ולהרחיב את  אמורה להשתתף בדיון, אך נבצר ממנה להגיע בשל סיבות רפוא 

 הדיון למקומות נוספים.  

)דרא"פ( שאלה את ד"ר גדי טאוב מדוע הוא מזהה את המושג 'תקינות פוליטית' עם 'תיקון עולם'. בתורה שלנו,    ריבה פורמן 

ולדעתה אין שום קשר בין   יהודי,  ואור לגויים מבטאים מוסר  התקינות הפוליטית לבין מושגים אלו,  המושגים תיקון עולם 

 המבטאים דאגה לעצמנו וסיוע לאחרים שנמצאים במצוקה.  
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, והדגיש שהביקורת שלו מופנית למגמות המקבצות את היהדות  בניסוחיו לצרכים רטוריים ד"ר טאוב השיב שהוא אכן הגזים  

יגות שלו, הוא הדגיש, היא מן אובדן הפרטוקולרי  הסתי ה לאוניברסליזם ומותירות מערכי היהדות רעיונות אוניברסליים בלבד.  

ולא מן המוסר של עזרה לאחר. עם זאת, הרעיון לפיו יהודים צריכים להיות 'יותר צדיקים מן האפיפיור', מעוררת את חשדנותו.   

, מכך  מהמהפכנים היו יהודים והדבר נובע, לדעתו   75%כאשר מסתכלים על המהפכה הבולשביקית, למשל, רואים כי בערך  

שהיהודים לא יכולים למצוא בתוך הסדר הלאומי החדש. ג'ורג' סורוש, למשל, רואה את עצמו כ'מתקן עולם', אם הפך לאויב  

הציונות. הקרנות השונות שהוא מפעיל חותרות תחת רעיון ההגדרה העצמית הלאומית, והדבר המסוכן לנו, שאסור לנו  

 להסכים לכך.  

את חשיבות האחדות והעבודה המשותפת בין יהודי התפוצות וישראל. המנחה הסכים עם  אחד המשתתפים הנוספים הדגיש  

עמדתו, והוסיף כי דבריו מבטאים את השאיפה לשותפות בין יהודי העולם כולו, ואת הרצון של יהודי התפוצות ביחס מקבל  

 ובלתי פטרוני מתושבי ישראל.  

ם להיזהר מפניה, כפי שניתן ללמוד מפרשת השבוע ואחד הפסוקים  הרב שרלו הדגיש כי לאחדות יש חשיבות רבה, אך יש ג 

המרכזיים בה: "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים". המילה אחדות צופנת אם כן משמעות כפולה, חשובה ביותר  

רלו  זמנית, משום שחלק גדול מאלה שתומכים באחדות שואפים למעשה לכך שכולם יהיו כמותם. הרב ש - ומסוכנת ביותר בו 

הדגיש שעלינו לדבוק באחדות ולא ב"אחידות". מי שרוצה להוביל אחדות חייב לאמץ לעצמו מושגים של פשרה, ויתור, הסכמה  

ודיאלוג. אחדות שמשמעה 'אנחנו' צריכה לבדוק מי  נותר בחוץ, ועלינו לאמץ את המילה 'אחדות' במובן הרחב, הסובלני  

 והפתוח של המילה.  

ילדים שסיימו לאחרונה קולג' בניו יורק, הציגה שאלה מעשית לגבי הלימוד באוניברסיטאות. כמי    , אם לשלושה דבי אייזק 

- שלמדה באוניברסיטת קולומביה ונחשפה לכתביו של אדוארד סעיד כבר לפני כמה עשורים, היא טענה כי הגישות הפוסט 

רבים.  בשיעורים  מחלחלות  ועמדותיהם  רבים,  בקורסים  נלמדו  המערכת    קולוניאליסטיות  בתוך  לפעול  אפשר  האם 

 האוניברסיטאית לבלימת מגמות אלו? האם אפשר לקדם מרצים בעלי עמדות שונות?  

ד"ר טאוב השיב כי האוניברסיטאות הן מוסדות שמרניים מאד, לא מבחינה פוליטית אלא מבחינה ממסדית, כפי שבא לידי  

ה, אין כמעט דרך לחדור לגופים אלו ולפעול לשינוי בתוכם.  ביטוי בנושאים כמו קביעות וביקורת עמיתים. לאור המצב הז 

השמרנים הפוליטיים זוכים לייצוג הולך ופוחת באקדמיה ולכן צריך להתחיל לפתח מכונים עצמאיים כדוגמת קולג'ים )עצמאיים  

חקה את שנעשה  תרבותיות ששולטות לחלוטין באקדמיה. מדינת ישראל מ - וספריות עצמאיות( שיציעו חלופה לפרדיגמות הרב 

, השמרנים החדשים בארה"ב הבינו שלא יוכלו לקבל  90  - במוסדות האקדמאיים, אך גם בעניין זה יכולה לפעול: בשנות ה 

 דריסת רגל ראויה לשמה באקדמיה והחלו להקים מכונים עצמאיים. 

אני  ציעו אלטרנטיבה למוסד הדכ ספריות, מכונים וקולג'ים עצמאיים, שי   - מדינת ישראל צריכה לפתח גם היא חלופות אקדמיות  

אים כעת מגמות כאלו בישראל: יש לנו מו"ל שמרני )שיבולת, סלע מאור(, אנחנו קוראים את  שהאקדמיה הפכה להיות. אנו רו 

 ג'ורדן פיטרסון ומרי דאגלס, שכתביהם מהווים חלופה למונוטוניות הבלתי פוסקת של אדוארד סעיד ותומכיו.  

ד"ר טאוב סיים בקריאה לנוכחים שלא לשלוח את ילדיהם למוסדות האקדמיים הנשלטים ע"י האווירה של פוליטיקת הזהויות.  

אלא לתרבות המערב באופן כללי וגורמים לשנאה עצמית, כך שהיהודים אינם    – מוסדות אלו מזיקים, לטענתו, לא רק ליהדות  

 צריכים לתמוך בהם.  

 

 21- יצירתיות במאה ה מליאה רביעית: תבונה ו 

המליאה הרביעית נערכה בהנחייתו של אלון ויטה, סטודנט לפסיכולוגיה ומדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן ונציג "בני  

, אך לבקשתו של ד"ר אייל איננו  " 21  - "תבונה ויצירתיות במאה ה ברית". במהלך המליאה נשא ד"ר דורון אייל הרצאה בשם   

   מפרסמים את תוכן ההרצאה. 
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(,  מטעם קהילת 'מוישה האוס', ארגון של צעירים הפועל  ברחבי  27בסיום ההרצאה עלתה לבמה דוברת בשם טל )בת  

כי בשנה  - העולם.  טל עברה לבאר  גוריון. היא סיפרה  והתחילה ללמוד הנדסה באוניברסיטת בן  שבע לפני ארבע שנים 

ים והמשפחה, לצד העובדה כי הסטודנטים סביבה היו  הראשונה התקשתה למצוא את עצמה. המעבר למקום מרוחק מההור 

שקועים בלימודים, גרם לה להרגיש די לבד. היא לא מצאה אג'נדה או תחום לעסוק בו, והתקשתה למצוא שותפים וחברים,  

מדינות, אשר מטרתו העיקרית היא לבנות קהילה יהודית    27ארגון בינלאומי שמתפרש על     - עד שנחשפה ל'מוישה האוס'  

 , היכולים לקחת בו חלק ולחוות אותו כבית.    35-20עירה. הארגון משמש כקהילה משותפת  עבור צעירים בגילאי  צ 

  בארגון אנשים לא מבינים למה יש 'מוישה האוס' דווקא בישראל, אבל באר שבע זו עיר של סטודנטים. הסטודנטים הפעילים  

שבע מרימים מדי שבוע אירועים לקהילה הצעירה, מארגנים ארוחות שישי משותפות ומציעים פעילויות לצעירים בעיר.  - בבאר 

- צעירים מרחבי באר  1,000- שבע לא בגלל האוניברסיטה, אלא בזכות חיי הקהילה והחברה. כ - אנשים נשארים היום בבאר 

יבות, יוצאים לטייל ולומדים יחדיו. חברי 'מוישה האוס' מייצרים חיי  בע מתארחים ב'מוישה האוס' במהלך השנה, עושים מס ש 

קהילה, כדוגמת פרויקט שנעשה בערב יום הזיכרון: במועד עצוב זה הצעירים הוזמנו להגיע לבית, לשתף זה את זה ולהיות  

 ר לקהילה.   צעירים הגיעו לסלון הקטן של הארגון, בכו, שוחחו, והרגישו תחושה של בית וחיבו   100יחדיו.   

טל הדגישה כי אחרי שלוש שנים ב'מוישה האוס' היא מרגישה שיש לה בית, ואם הסטודנטים בישראל זקוקים למרחב קהילתי  

יש רצון עז למצוא שפה   יותר. ליהודים הצעירים, המחפשים את זהותם,  משותף, הצורך בכך בתפוצות חזק בוודאי אף 

שייכות. 'מוישה האוס' נותן בית ומרחב בלי מטרות רווח, אלא רק בשביל לייצר  משותפת, ויצירת קהילה יכולת לתת תחושת  

 שבע וברחבי העולם.  - קהילה, וכולם מוזמנים להגיע ל'מוישה האוס' בבאר 

 

 מליאה חמישית: תנועת ההגשמה הציונית  

התנועה הציונית האמריקאית.  כיהנה בעבר כנשיאת אמי"ת ומכהנת כיום כיו"ר חבר הנאמנים של    פרנסין שטיין יו"ר המליאה,  

גב' שטיין פתחה את הפאנל בהסבר כללי על תנועת ה"הגשמה", אשר נוסדה עוד בטרם הקמתה של מדינת ישראל, ושימשה  

ככוח מרכזי בעיצוב הרעיונות הציוניים. תנועת ההגשמה ממלאת תפקיד מהותי בקידום אידיאלים יהודיים, וממשיכה להשפיע  

י הציונות בעתיד. צעירים רבים ברחבי העולם, לצערנו, אינם מתעניינים כיום בציונות ולא מעוניינים לפתח  על הציונים ועל מנהיג 

את הקשרים שלהם לישראל. כמנהיגים ציוניים, אנו שואפים להפוך את הציונות ואת ישראל לרלוונטיים עבור הדור הצעיר.  

 של ימינו ולהבין את המקום שבו הם נמצאים.  הפאנל שלפנינו נערך במטרה זו, ונועד לפגוש את הצעירים  

, הציגה את המשתתפים ופתחה בשאלה: מהם האתגרים הגדולים ביותר שאתם רואים היום,  ליטל שמש מנחת הפאנל,  

 כפעילים בתנועות הציוניות?  

"יהודה הצעיר",    של   gap yearשנים ועובד בתורנויות של    5, מ"יהודה הצעיר" בארה"ב, אשר עלה ארצה לפני  ג'ואל סרבניק 

טען שהמחנכים בתנועות מסבירים כי הם מפעילים תנועת נוער שמתמקדת בציונות ובערכיה. התגובה המקובלת היא: "אז  

פלסטיני", והמדריכים מוצאים עצמם כ'תקועים' במצב זה, כאילו ענייני הסכסוך הם  - אתם רוצים לדבר על הסכסוך הישראלי 

הקהילות מצפות לכך שסוגיות אלו יעמדו במוקד הדיון, והמדריכים מוצאים את עצמם  שמגדירים אותם ואת פעולותיהם.   

עוסקים יותר ויותר בנושאים אלה, למרות שיש אתגרים רבים נוספים שבהם ראוי לעסוק. התנועות מנסות להזמין את החניכים  

ת למדינת ישראל, אבל ההתייחסות  ואת משפחותיהם להשתתף בדיון נרחב על נושאים הקשורים לישראל ולקשר בין התפוצו 

 אליהן, בארה"ב לפחות, מתמקדת בשאלת האופי הפוליטי של התנועה, דבר המקשה על יצירת דיון מעמיק ופתוח.  

, עולה חדשה מאוסטרליה, המייצגת את תנועת "נצר" ואת התנועה המתקדמת "תמר", הסבירה כי התנועות  ניקול בראון 

'תיקון עולם', יהדות מתקדמת וציונות רפורמית ומבין שלושתם, הערך    - שאותן היא מייצגת מושתתות על שלושה ערכי ליבה  

ניפים ברחבי העולם. כתנועה גלובלית, המתפרשת על  ס   16המאתגר ביותר הוא הציונות הרפורמית. תנועת 'נצר' מפעילה  

פני מקומות שונים, עיקר הפעילות בה מוקדש ל'תיקון עולם'. מלאכה זו קלה למדי, וניתן לעשות אותה בבתים ובקהילות  
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יות  הוא רחוק מעולמם של החניכים, וקשה יותר לעסוק בו, מה עוד שכיום קשה לה   - השונות. העיסוק בציונות מורכב בהרבה  

מתקדם וציוני בעת ובעונה אחת. האתגר הוא לאזן בין הדברים האלה, לצאת מאזורי הנוחות ולדבר על "דברים שפחות  

 מוכרים למדריכי התנועה וחניכיה.  

, המנהל הארצי של תנועת "מגשימי חרות" בבריטניה, טען כי האתגר הגדול ביותר כיום הוא ההתמודדות  הארי סול מרקהם 

מקרי    1,652נרשמו    2018. בשנים האחרונות צמחה האנטישמיות בבריטניה לממדים מדאיגים: בשנת  עם האנטישמיות 

אחד מכל שלושה יהודים הצהיר שהוא שוקל לעזוב    – ( ובמהלך השנתיים האחרונות  2013בשנת    535אנטישמיות )לעומת  

יאות אנטישמית, אבל הבעיה המרכזית,  את המדינה בגלל העלייה באנטישמיות. העם היהודי כולו נאלץ כעת לחיות עם מצ 

 לדבריו, אינה האנטישמיות אלא התגובה היהודית לה.  

אנו עדים לתגובות שונות לנושא. בתגובה לשבוע האפרטהייד הישראלי המרושע שהתקיים בקמפוסים בבריטניה, ארגנה  

חלק מההנהגה היהודית, באופן דומה,    אגודת הסטודנטים היהודים 'שבוע שלום' שבו הונפו דגלי ישראל לצד דגלי פלסטין. 

מגיבה לאנטישמיות בתגובה של ריצוי, ונותנת לגיטימציה לכל נרטיב כוזב בתקווה שאם נפגין אצילות יראו בנו חברים. בתנועת  

"חרות", לעומת זאת, מנסים לתת לסטודנטים ולצעירים היהודים סיבה לגאווה בזהות היהודית שלהם ובעמדותיהם הציוניות  

לא להתנצל, אלא לפעול מתוך מתקפה; להפסיק לתמוך בגישה הכוזבת של פתרון שתי המדינות כדי להישמע שקולים    – 

עמידה חזקה ונחושה    והגיוניים; להפסיק לתת לגיטימציה לשקרים ולעמוד על האמת, גם אם הדברים לא יתקבלו באהדה. 

תגר הגדול ביותר שלנו הוא אופן התגובה של הממסד  עדיפה, לשיטתו, מהתנהלות חלשה המעודדת שנאה אנטישמית, והא 

 היהודי לאנטישמיות.  

ג'רזי, אשר היה פעיל בתנועת הצופים, עלה לאחרונה לישראל ועומד להתגייס בקרוב. האתגר המשמעותי,  - מניו   דני קפלן 

רי תנועת הצופים בארה"ב  לדעתו, טמון במתח שבין הקונוטציה השלילית של המושג 'ציונות' לבין הגשמתה בפועל. רבים מחב 

הם ילדי ישראלים, שספגו בביתם אהבה לארץ ולמדינה. רובם גדלו בשכונות אמריקאיות בעלות צביון יהודי, למדו  עברית  

( וביקרו בארץ במסגרת "תגלית", אבל הם לא ממש מבינים את ישראל.  Sunday Hebrew School)   ולימודי קודש בימי א' 

ם באווירה זו אינם באמת ציונים, למרות שאפשר היה להניח כי הם יהיו כאלה. הילדים חווים את  הילדים ובני הנוער שגדלי 

" )תנועת הצופים האמריקאית  Girl Scouts"   - " ול Boy Scoutsהספר של יום א' כאילוץ, ומשווים את תנועת ה'צופים ל" - בתי 

לאהוב את ישראל למרות הקונוטציה השלילית למושג  לבנים ולבנות(, ועלינו לנסות ללמד את הילדים שמותר להיות ציוני ו 

ציוניים שמועברים בתקשורת. בתשובה לשאלת המנחה, מר קפלן הדגיש כי הקביעה ש"לציונות  - ציונות, וחרף המסרים האנטי 

, אבל   יש קונוטציה גרועה"' היא אכן אמירה כואבת. כמי שבא משכונה יהודית הוא מזדהה עם הציפייה מהיהודים להיות ציונים 

המציאות מוכיחה אחרת. כדי ללמד את הילדים על ישראל ולהחדיר בהם אהבה לארץ, חשוב לקיים פעילויות מתאימות אשר  

יפגישו אותם עם התרבות וההיסטוריה הישראלית, במטרה שכאשר הילדים יתבגרו הם יבואו לישראל בעצמם ויפתחו אהבה  

 והערכה למדינה.   

ארצה מהולנד, שם היתה פעילה בתנועת "הבונים דרור". אביטל סיפרה כי שני הוריה יהודים,  עלתה    24- בת ה   אביטל איפרה 

הולנדית, ותמיד שנאה את הצד הישראלי שבה. היא אמנם התחילה ללכת לתנועת "הבונים  - ישראלית וחצי - אבל היא חצי 

יא עצמה, בתגובה לכך,  התחילה  (, אבל זהותה הישראלית גרמה לאנשים להתרחק ממנה, וה 8-7דרור" כבר בגיל צעיר ) 

( לאחר  gap-yearשנים, כאשר הגיעה לארץ לשנה בין מסגרות )   3- לשנוא את עצמה ואת ישראל. השינוי התרחש לפני כ 

חצי'.  - 'חצי   – שסיימה את לימודיה באוניברסיטה. כאשר הגיעה לארץ היא זכתה לאהבה והתפעלות, וקיבלו אותה כמי שהיא  

ו להבין שהיא אינה צריכה לשנוא חלק ממה שהיא, להפך, היא התחילה לענוד מגן דוד, כבר לא היה  התגובות החיוביות גרמ 

אכפת לה מה אומרים עליה, והפסיקה לשקר לגבי מוצאה. ששת החודשים שבהם גרה בישראל חוללו בה שינוי מהותי,  

 עצמה'.   מתוך תחושה שפה, בישראל, היא יכולה להיות 'היא    - ולאחרונה היא עלתה ארצה  

המנחה, ליטל שמש, הביעה התפעלות מסיפורה של אביטל, וסיכמה כי המפגש עם הישראלים גרם  לה להתחבר מחדש אל  
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הזהות שלה. בהמשך לכך, היא ביקשה מהמשתתפים להרחיב על התרומה של התנועות שלהם ליצירת זהות ציונית בקרב  

 בני נוער.  

ישראלים. כילד לישראלים בעצמו, הוא למד את  - פים( היתה מורכבת בעיקר מילדי דני קפלן השיב כי תנועת הנוער שלו )הצו 

דרך הפעילויות בתנועה הוא למד    - השפה והתרבות העברית בבית, אבל התנועה חיברה אותו עם הנוער הישראלי היום  

ם ערכו בתנועה נועדו  סלנג, הקשיב למוזיקה ישראלית עכשווית ונחשף לסיפורים חדשים. הפעולות שהוא וחבריו המדריכי 

לחבר את החניכים לילדים ולבני הנוער שגרים היום בישראל. דני הדגיש כי לא משנה כמה משפחה יש לך בארץ וכמה פעמים  

הקשר האמיתי למדינה נבנה כאשר מדברים עם חברים בקבוצת הגיל שלך וחווים חוויה משותפת יחד.    – ביקרת בישראל  

 היא ליצור קשר אמיתי בין העולמות.    לכן, המטרה העיקרית של התנועה 

הארי פול מרקהאם טען כי כאשר אנו דנים על הקשר לישראל, צריך להתייחס לשאלה העקרונית 'מהי ישראל': האם ישראל  

היא מקום יפה שנוסעים אליו בחופשה? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים 'ישראל'? אנשים רבים, הוא הוסיף, מתייחסים  

אל יעד תיירותי בלבד, ותנועת הנוער שלו מבקשת להעמיק את ההתייחסות לישראל. חניכי "חרות בריטניה" נסעו  לישראל כ 

לאורכה ולרוחבה של הארץ, נפגשו עם סטודנטים ישראלים וקירבו אותם לתנועה הציונית, תוך בחינת כתביו של ז'בוטינסקי  

 ושל הוגים נוספים, כמו א.ד. גורדון ואחד העם.  

אתגרים המהותיים, לדעתו, טמון ברתיעה של אגודות הסטודנטים היהודיות בחו"ל להשתמש במילה ישראל, מחשש  אחד ה 

שהדבר ירחיק מהן את הסטודנטים היהודיים. אגודות סטודנטים יהודיות שללו ממנו את זכות הדיבור מחשש שיזכיר את  

ודים מתרחקים מהאגודות. הפתרון לכך, לדעתו, הינו יצירת  "ציונות", והדבר גורם לכך שהסטודנטים היה - המילים  "ישראל" ו 

שיח, הרצאות וסדנאות, אשר יחברו בין היהדות והציונות. אם לא נעשה כן, הציונות וישראל יישארו בגדר רעיון    – דיאלוג עשיר  

ודים לא יפחדו מהמילה  מופשט שאין לו קשר ליהדות. כדי להשיב לציונות את יהדותה, עלינו לוודא שהמוסדות והארגונים היה 

 "ציונות" וישתמשו בה בכל הזדמנות.  

, מתנועת הנוער הציוני באורוגוואי, עלה ארצה לפני מספר חודשים, וסיפר כי התנועות באורוגוואי תופסות  אוסקר ספולינסקי 

ציונית ביותר, כפי  יהודים, ומאופיינת כקהילה    15,000חלק חשוב מאוד בחיי הקהילה היהודית. הקהילה באורוגוואי מונה  

שמעידה העובדה כי רבים מהם עולים לארץ. לתנועות הנוער יש תפקיד מרכזי בקהילה, והן משמשות למעשה כמקום המעניק  

חינוך יהודי ומסורת. רבים מיהודי אורוגוואי מעדיפים שילדיהם ילמדו בבית הספר אנגלית ברמה גבוהה, ולכן הם אינם שולחים  

ם אלא שולחים אותם מגיל צעיר לתנועה, כך שהילדים רוכשים את הידע והזיקה שלהם למסורת  אותם לבתי ספר יהודיי 

ונמשכת כל החיים: הילדים מתחילים ללכת לתנועה כבר בגיל   ,  3בתנועות. הפעילות בתנועה מתחילה בגיל צעיר מאד 

החל מהצטרפותם אליה כפעוטות    - . בכל השלבים בהם נמצאים החניכים בתנועה  21וממשיכים לקחת בה חלק פעיל עד גיל  

שואלים שאלות על הדברים שנלמדו, חקירה,    – החניכים לומדים דברים ועוברים תהליך של רפלקסיה    – ועד הגיעם לבגרות  

התבוננות והרחבת המודעות: ככל שמתבגרים השאלות מתרחבות ומעמיקות, ומהדהדות גם מחוץ לתנועה. תנועת 'הנוער  

 כמו בית ספר לחיים, כי יש דברים בתנועה שלא נלמדים בשום מקום אחר.  הציוני' מתפקדת למעשה  

 

, התייחסה כעת לאתגר בפעילות עם הסטודנטים. בגילאים האלה, כאשר הצעירים נמצאים בקמפוסים,  , ליטל שמש המנחה 

וע האפרטהייד  מרוחקים מההורים ומהקהילה התומכת, ואף נאלצים להתמודד עם תופעות קשות  באוניברסיטאות )כמו שב 

 האתגרים גדולים אף יותר.    - הישראלי(  

הסכים עם קביעתה, וסיפר כי אופי הפעילות בקמפוסים ממשיך למעשה את הפעילות בתנועות הנוער: כפי    ג'ואל סרבניק 

ם  שאנחנו מזמינים את הילדים ובני הנוער להשתתף בפעילויות של התנועה, כך גם בקמפוסים אנחנו מזמינים את הסטודנטי 

לקחת חלק בפעילויות. אנחנו מנסים לגרום לצעירים להיות חלק ממה שקורה כאן וברחבי העולם. ג'ואל הדגיש כי באומרו  

 'אנחנו', הוא לא מתכוון רק לתנועה שלו או לאנשים הבכירים שמנהלים את הארגונים, אלא לכלל התנועה הציונית בישראל.  
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ההזמנות האלו, הוסיף, באות לידי ביטוי בכל מיני צורות. כדוגמה לכך הוא סיפר על הפעם הראשונה ש"נפל לו האסימון",  

, במחנה הקיץ של יהודה הצעיר. היה זה הקיץ של ההתנתקות, והוא וחבריו ישבו עם המדריכים ושוחחו  13כאשר היה בן  

מדריך ישראלי שמאלני מטעם הסוכנות היהודית, ומדריך אמריקאי    ביניהם   – ביחד על ההתנתקות ומשמעותה. המדריכים  

בארץ, ניסו להנחות את הדיון, בעוד הוא וחבריו הרגישו שהם יודעים על מה הם מדברים וביקשו להביע    gap year  - שחזר מ 

מחשבות, ואמר:  את דעותיהם, למרות שלא ממש הבינו את המורכבות של הדברים. כאשר הגיעו תורו לדבר הוא חש מרוקן מ 

"אני לא יודע. לא יודע מה דעתי על זה". כמה מחבריו צחקקו, אבל המדריכים עצרו את הדיון ואמרו לו: "זה בסדר גמור שאתה  

לא יודע, וטוב שאמרת את זה, אבל כדאי שתברר עם עצמך מה דעתך על זה, כי דעתך חשובה. אתה חלק מזה". האמירה  

  (Sunday School), הוא לא שמע אמירות דומות בבית או בביה"ס של יום א'  13ער בן  הזאת היתה משמעותית במיוחד. כנ 

 ופתאום הרגיש שהוא מקבל הזמנה אמיתית להיות חלק ממשהו.   – 

ההזמנות האלה קריטיות, והתנועות מחלקות אותן בכל מיני צורות מדי יום, לאורך השנה כולה, בין אם בפעילויות השבועיות  

, ובין אם באמצעות שליחי  gap year - מחנות הקיץ, בין אם כשהחניכים מגיעים לישראל לתכניות קיץ או ל לילדים, בין אם ב 

התנועות ברחבי העולם, שהוכשרו להיות ' מחלקי הזמנות' מקצועיים. כאשר ההזמנות האלו נמסרות כראוי, יש להן אפקט  

 עצום והן מהוות רגע מכונן.  

 

הסכים לגבי החשיבות המכרעת של השיחות וההזמנות והאופן שבו הן נעשות. יחד עם זאת, הוא הדגיש    הארי סול מרקהאם 

כי התפקיד העיקרי של התנועות בתפוצות לתמוך בישראל ולהדוף את השקרים המופצים על המדינה. כדוגמה לכך, הוא ציין  

פו כרזות כגון: "די לישראל מדינת האפרטהייד", ותחנות  כי לאחרונה התקיים בלונדון קמפיין סולידריות עם פלסטין, שבו הונ 

ישראליות. בכל רחבי בריטניה מתקיימות מדי שבוע הפגנות כאלו. ברבים  - הרכבת התחתית התמלאו בכרזות תעמולה אנטי 

צות,  הם רוצים להרוס את המדינה; וליהודי התפו   - מהן שורפים את דגלי ישראל. לא אכפת מי עומד בראש השלטון הישראלי  

לדבריו, אין זכות להעביר ביקורת על ממשלת ישראל בעודם ספונים בבתיהם הנוחים בגולה ולא מתמודדים עם המציאות  

בארץ, שבה נדרשים התושבים לשלוח את ילדיהם לצבא. לפיכך, למרות שלשיחות יש חשיבות מכרעת, חשוב יותר לדעתו  

 לשמור עליה מפני ההצגה השקרית והמעוותת שלה.  ולהגן ו   – לגלות אחריות בתפוצות כלפי מדינת ישראל  

 

בן    אוסקר ספולינסקי  ל"מכון חורף" בארגנטינה  12ביקש לשתף סיפור אישי שחווה כאשר היה  , כאשר הלך לראשונה 

)הקהילות היהודיות בדרום אמריקה נוהגות לארגן אירועים רבים, הנקראים "מכונים"(.  באותו אירוע, הוא נפגש עם נער  

אנשים בכל מחנה "הנוער הציוני" מאותה עיר( ואוסקר שאל    6עיר קטנה בארגנטינה.  )באותה תקופה היו רק   – ס ויל ממויז 

את הנער מה הם עושים בתנועה. הנער ממויזס ויל סיפר שמדי שבוע, בכל שבת, מגיע אליהם מדריך מבואנוס איירס כדי  

ויל(  - אותם מדריכים עושים דרך ארוכה של שעות )מב.איירס למויזס להעביר פעולה וללמד אותם דפים על יהדות ועל ישראל.  

רק כדי להעביר פעולה, והנער ממויזס ויל אמר לו: "בשבילי, כשאתה מרגיש חלק ממשהו כל כך גדול, המרחק והדברים  

ך בכל  שאתה עושה למען הדבר הזה לא כל כך חשובים, כי כשאתה חושב שאתה חלק ממשהו גדול מאוד, ויש אנשים כמו 

שבוע אחד שבו אני לא עם המשפחה שלי ואני הולך ומעביר פעולה בעיר  - רחבי העולם, המרחק, שש שעות, שבע שעות, סוף 

 אחרת, אני חושב שזה שווה את זה." 

 

המנחה, ליטל שמש, התפעלה מהסיפור, ושאלה את משתתפי הפאנל כיצד הם מתמודדים עם ביקורת שמגיעה מצד היהודים.  

סיפרה  דרום אפריקה, במהלך שבוע    המנחה  בקיייפטאון,  נאום בקמפוס  נשאה  כזה: כאשר  למצב  נקלעה  עצמה  שהיא 

ישראלים בעודם מחזיקים שלטים שבהם  - האפרטהייד הישראלי, היו  סטודנטים יהודים שהפגינו יחד עם המפגינים האנטי 

 הקהילה היהודית? נכתב "ציונות היא גזענות". כיצד אתם מתמודדים עם תופעות ביקורתיות מצד  
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הן   - הארי סול מרקהם הסכים שמדובר בשאלה מהותית. באופן אישי, הוא אמר שפעילותו בקמפוסים זוכה לתגובות קשות 

מצד אנטישמים והן מצד חלק מהיהודים, אשר מפגינים כלפיו עוינות. ועדיין, הוא נאבק על זכותו להביע את עמדותיו, לעורר  

, שהתקיים תחת  2018- יחס לישראל. כדוגמה לכך, הוא ציין את שבוע האפרטהייד הישראלי ב מודעות לציונות ולשנות את ה 

'אנטי  הוצגו  - הכותרת  והישראלים  קולוניאליזם",  היא  "הציונות  כי  היתה  זה  בשבוע  הנפוצה  האמירה  קולוניאליזם'. 

, כאשר כולנו נלחמים למען  י של ימינו מודרנ - וחד בעידן הפוסט כקולוניאליסטים הגוזלים אדמות. האמירות האלו בעייתיות במי 

משקפות   הללו  האמירות  זה,  במובן  כ'סקסי'.  מצטייר  ולא  אטרקטיבי,  להיות  יכול  לא  כעושק  שנתפש  ומי  חברתי.  צדק 

אנטישמיות היסטורית. פעם היהודים נרדפו בשל אמונתם הדתית, כאשר היהדות נתפסה כדבר מזיק וחשבו שהיהודים,  

סקסיים". כשהחל עידן הדרוויניזם החברתי והתעודדו שאלות על גזע, סימנו את היהודים כגזע נחות  ו"לא  'רוצחי ישו', הם "לא  

סקסי". כיום, הציונות היא "לא סקסית", ועלינו לשנו את התמיד שלה. בעידן של ימינו יש מקום נכבד לפמיניזם ולקידום זכויות  

, זכינו לראות  2015ף שנות השישים של המאה הקודמת, ובשנת  נשים. ההומוסקסואליות פסקה להיות מוגדרת כפשע בסו 

מיניים. הציונות, באופן דומה, הינה תנועה של שחרור מהגבלות דכאניות: הציונות שחררה את היהודים  - הכרה בנישואים חד 

הגדרה    מכבלי המשטרים האנטישמיים במערב, במזרח ובמדינות האסלאם, והוסיפה להעצים את היהודים למען מאבקם על 

( שלה, נוכל להראות  intersectionalityעצמית ושליטה בגורלם. אם נשווק את הציונות בדרך שמראה את ההצטלבויות ) 

שהתנועה הציונית משחררת יהודים, ממש כפי שהפמיניזם שחרר את הנשים ותנועתו של סטונוול שחררה את הקהילה  

 הגאה.  

שחרור, וכך לנצח בקרב על התודעה. כדוגמה לכך, הוא ציין מקרה שאירע  הציונות צריכה להיאבק על תדמיתה כתנועה של  

ונוצר ויכוח כיצד להגיב. חלק ניכר מהסטודנטים    PSC- במנצ'סטר. אגודת סטודנטים יהודית גדולה היתה מוקפת באנשי ה 

עת החרות בבריטניה  צה"ליות, אבל תנו - היהודים רצו להניף דגלי פלסטין, להתחיל לדבר על הכיבוש ולהביע עמדות אנטי 

יגיבו." בסופו של דבר כולם התחבקו, אכלו חטיפים   ונראה איך הם  נישאר נאמנים לעצמנו,  ביקשה לנהוג אחרת: "בואו 

ישראלים ואוזני המן, ועשו זאת מתוך כבוד הדדי ולא מתוך ביזוי עצמי:  "הראינו להם את האידיאולוגיה שלנו ואת תנועת  

 שלנו, נשארנו נאמנים אליה, נשארנו כנים, וזה עבד".  זכויות האזרח הקולקטיביות  

בתגובה לדברים אלו, הציגה המנחה בעיה נוספת: הזיכרון של היהודים שחיים בגולה, כמו זכר השואה, מתרחק מאיתנו יותר  

  ויותר, בזמן שמדינת ישראל הולכת ומתחזקת משנה לשנה. האם המצב הזה גורם לדור הצעיר לקחת את מדינת ישראל 

 כדבר מובן מאליו?  

השיבה כי למרות שקל להסתכל על הציונות כעל מפעל גדול ואדיר, חשוב להישאר עם רגליים על הקרקע לחשוב    ניקול בראון 

על ההיבטים הפרקטיים. כנציגי תנועות הנוער, עלינו לחשוב באמת אנחנו יכולים לעשות כבני אדם וליישם בחיי היום יום, תוך  

וחיבור לאנשים בני גילנו ובעלי אותם תחומי עניין. כאשר מדברים על הצטלבויות, למשל, חשוב לזכור  כדי תחושת שייכות  

שלא רק הציונות מחברת בינינו, אלא גם תחביבים ותחומי עניין נוספים: ספורט, אמנות ועוד. לכן, כאשר מדברים על הציונות  

שאר מציאותיים: לחשוב מה אפשרי לביצוע, ואיך אנחנו יכולים  מנקודת מבט צעירה ומתוף שאיפה לייצג את הנוער, חשוב להי 

לעודד את הצעירים להתחבר לציונות בדרך שקולה ופשוטה.  ככל שאנחנו מתרחקים מהשואה ומסיפורי העבר אנו נוטים  

בו,   להרגיש שישראל היא מדינה בטוחה יחסית, ותפקידה של הציונות משתנה. אנחנו כבר לא מחפשים מקום בטוח להיות 

אלא מחפשים מקום שניתן לחשוב עליו באופן ביקורתי, תוך הערכת ההישגים ובחינת האתגרים גם יחד. בימינו, כאשר  

המציאות משתנה, אנו לא עסוקים במחשבות על הישרדות וחיפוש מקום בטוח, אלא חושבים על דברים רבים ושונים ומנסים  

ה  המגמות  העולם.  שאר  עם  מתיישבים  הם  כיד  האינטרנט  לבדוק  הגלובליזציה,  תהליכי  לאור  במיוחד  מתעצמות  אלה 

והמהפכות הטכנולוגיות. אלינו להיות מודעים לאופן שבו ישראל מסתדרת עם שאר מדינות העולם ולחשוב כיצד אנחנו יכולים  

 לבטא את זהותנו הציונית ולשמש בתפקידים נוספים בעת ובעונה אחת.  

 



24 

להסתבך בשאלה לגבי ה'יהודים שכנגדנו', כאשר אנו חושבים על תולדות הציונות ונחשפים    ג'ואל סרבניק הוסיף כי אנו נוטים 

להוגי הדעות שפיתחו את התנועה הציונית. אנחנו מוצאים משהו מפתה במחשבה על הציונות כמאבק אידיאולוגי. דמויות  

בבניה  חלק  ליטול  אותנו  מזמינים  דווקא  נחשפנו  שאליהם  וההוגים  ושל החברה  המתמשכת    המופת  ישראל  מדינת  של 

 הישראלית, תוך בחינה מתמשכת של משמעות הדברים ומתוך שאיפה מתמדת להיות פתוחים לדקויות וניואנסים.  

הוא כתב יומן, שבו תיאר את האנשים המדהימים    (gap year)ג'ואל הוסיף וסיפר שבמהלך תוכנית של שנה בין מסגרות  

את מדינת ישראל לבית שלהם ובנו פה דברים נפלאים: חברי קיבוץ קטורה, נשות    שפגש במהלך התקופה, אשר בחרו להפוך 

הדסה ואישים רבים נוספים. כיום, כאשר הוא מעיין בדיעבד ביומן שכתב, הוא מתמלא השראה מחודשת וצובר כוח ואמונה  

פחות לדון בגורמים שמעוררים    מן האנשים שתיאר ביומנו. האיום הקיומי, לפיכך, הוא נושא חשוב לציון, אבל משמעותי לא 

 בנו השראה והופכים את הציונות ליותר 'סקסית' עבורנו.  

אביטל אפרה הסכימה עם הטענות כי היום אנשים נוטים לקחת את מדינת ישראל כסר מובן מאליו, והדגישה כי בדיוק משום  

 כך יש לתנועות הנוער חשיבות רבה.  

רים שנאמרו וצייני כי במקביל להתחזקות של מדינת ישראל, אשר הופכת  המנחה, ליטל שמש, הציבה שאלה לנוכח הדב 

אמריקה נעשות פחות בטוחות ליהודים. בשנים האחרונות  - לבטוחה יותר, אנו עדים למגמה הפוכה שבה מדינות אירופה וצפון 

ו חוששים לעתידם. האם  התרחשו פיגועים מזעזעים ותקריות אנטישמיות קשות בארה"ב ובאירופה, ויהודים רבים במדינות אל 

 המצב הזה מעורר יותר רצון לעלות לישראל? מה גרם למשתתפי הפאנל לעלות ארצה?  

ג'ואל סרבניק הדגיש כי הוא לא עלה לישראל משום שהרגיש שהוא איננו מוגן בארה"ב, אלא בזכות תנועת הנוער שבה היה  

  – דים אחרים בארה"ב, ובוודאי במדינות נוספות, חשים כך  פעיל. כיהודי בארה"ב, הוא לא הרגיש תחושת סכנה. ייתכן שיהו 

אך לשמחתו, הוא לא חש מאויים בארה"ב בגלל יהדותו. החלטתו לעלות לארץ נבעה מתוך פעילותו בתנועה. במסגרת  

בישראל, ולאחר מכן חזר לארה"ב ולמד מדעי המדינה באוניברסיטת מרילנד. לאחר שסיים    gap year  - התנועה הוא הגיע ל 

בישראל, והחניכים הם ש'דחפו'    year gap  - את התואר הוא המשיך לעבוד כמדריך מטעם התנועה וליווה צעירים שהגיעו ל 

אותו לעלות ארצה ולשמש דוגמא. הצעירים שעבד עמם שידרו לו את המסדר: "אתה המדריך שלנו, אז אתה חייב לעלות  

ת מפגישות הצוות, לפני כחמש שנים, הצהירה חברתו לעבודה  ו'הדרישה'  שלהם פעלה היטב. באח   – לארץ. תעשה את זה"  

'האם גם    – כי היא מתכוונת לעלות ארצה. כל חברי הצוות הסתכלו אליו בציפייה    - המדריכה האמריקאית שפעלה לצידו    - 

ות  באותה עת, הוא היה נחוש בדעתו שלא לעלות, אבל שנה לאחר מכן הוא קיבל תעודת זה   . אתה מתכוון לעשות זאת?' 

ישראלית ועלה לארץ. התנועה, למעשה, היא שעודדה אותו לעלות. כמו גם הבוס שלו, שאמר: "אתה מוכרח להיות חלק מזה.  

 יש לך עוד עבודה רבה לעשות כאן. אתה מוכרח להיות אתה".  

יעה ממקום שלא  ניקול  בראון אמרה שהיא מתחברת מאוד לסיפור של ג'ואל ומזדהה איתו. כיהודייה באוסטרליה, גם היא מג 

בטוח לחיות בו, אבל היא עצמה לא הרגישה שום סכנה או איום באוסטרליה. כמו ג'ואל, גם היא הגיעה לישראל עם התנועה,  

ורואה בה את המפתח לכך שעלתה בסופו של דבר ארצה. התנועה עזרה לה להגיע לארץ, תמכה בה והקלה עליה את  

עה שבועות, התנועה עשתה ככל שניתן לגרום לה להרגיש בבית. עם זאת,  השהייה בישראל. למרות שהיא בישראל רק שב 

 עולים חדשים רבים חווים מציאות אחרת, ומתמודדים עם אתגרים משמעותיים.  

אביטל איפרה שבה והזכירה שמילדותה היא נהגה לשקר לגבי מוצאה והסתירה את יהדותה. באירופה, היא הוסיפה, המצב  

יהודים רבים, אבל בעיר שבה גרה )רוטרדם(, היא היתה הנערה היהודייה היחידה, או לפחות    מאוד שונה. באמסטרדם יש 

 כך הרגישה. תנועת הנוער היתה עבורה המקום היחידי שבו יכלה להזדהות כיהודייה ולהרגיש שייכת.  

עלות לישראל. הדבר  הדגיש כי אי אפשר להסתמך על פיגועים אנטישמיים ועל פחד כגורמים שיגרמו לאנשים ל   דני קפלן 

המשמעותי הוא לאהוב את ישראל, ללמוד עליה ולדעת את העובדות. אי אפשר להסתמך על הפחד. עלינו להסתמך על  

 העובדה שאנשים מחוברים לישראל ממקום רגשי ולא מוצאים בה רק רשת ביטחון.  
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, לעומת זאת, טען כי הפחד אכן מהווה גורם מסויים. ברחובות לונדון, פאריס וערים רבות באירופה  הארי סול מרקהאם 

מתנהלת כעת מלחמה. הפחד קיים, והוא לגיטימי, כפי שמעידה תמונת המצב הקשה באוניברסיטאות. השאלה היא כיצד אנו  

ה: לאמץ מעין "תסמונת שטוקהולם" שבמסגרתה  מתמודדים עם כך. אפשרות אחת, היא לעשות את מה שאויבינו רוצים שנעש 

אנטי  היא  שלה  והתוצאה  לעשוקים,  הופכים  להיאבק  - העושקים  ועוצמה.  באחדות  להגיב  היא  השניה  האפשרות  ציונות. 

 באנטישמיות, ולפעול לייצוג הולם וראוי של הציבור היהודי.  

שות הממשלה, תיאר את החמאס וחיזבאללה כידידיו,  המצב הנוכחי בבריטניה מדגים זאת היטב. ג'רמי קורבין, המועמד לרא 

ותומך בגופים אנטישמיים המציירים תמונה שקרית של קונספירציה יהודית עולמית. ליהודים בבריטניה אין ארגון שמעניק  

בין    דתיים ובבניית קשרים - משאבים וכישורים להילחם באנטישמיות, פרט ל"חרות בריטניה". הממסד שלנו עסוק בעניינים בין 

קהילות במקום לעודד סטודנטים להילחם באנטישמיות, והממסד היהודי צריך לבחון את עצמו ולהכיר בכך שהוא לא מייצג  

 את הצעירים היהודים.  

הבהיר כי באורוגוואי, האנטישמיות אינה המניע העיקרי לעלייה לישראל. לפני שנתיים אמנם התרחש    אוסקר ספולינסקי 

מתושבי העיר, שאינם    10,000יסנדו, נגד דייויד פרמד, שהותקף ברחוב. אבל שבוע לאחר מכן,  פיגוע אנטישמי בעיר פא 

יהודים, יצאו לרחובות והביעו תמיכה בו ובמשפחתו. האנטישמיות אינה מהווה סיבה לעלייה של יהודי אורוגוואי לישראל, והוא  

שבו אנו מחנכים את צעירי התנועה גורם להם    עצמו עלה ארצה בזכות התנועה ומה שלמד בה על הגשמה עצמית. האופן 

לפעול בהתאם לערכים שלמדי במהלך השנים. אוסקר ציין כי באולם נוכחת גם אחותו, נשיאת הארגון הציוני של אורוגוואי,  

אשר מהווה דוגמה לאדם שסיים את התנועה ופועל מדי יום למען הקהילה ולמען העם היהודי ומדינתו גם בחייו הבוגרים.  

 שיבות התנועה בכך שהיא מעניקה לנו את הכלים להחליט מה לעשות הלאה.  ח 

 

הישיבה ננעלה במחיאות כפיים ארוכות למנחה ולמשתתפים, תוך הבעת גאווה עצומה בדרך שעשו המשתתפים, ותרומתם  

 לדיון, למדינת ישראל ולתנועה הציונית כולה.  

 

 

 הגדולות שמשנות את העולם המגמות    – מליאה שישית: לחשוב עתיד  

פתחה בפנייה לנוכחים, באומרה כי לכולם מכנה משותף: היותם חלק מגוף ציוני המזוהים כאנשים    ן פוסט, מרל יו"ר המליאה,  

שקשורים לישראל ולעם היהודי ברגשות חזקים. כולם ממלאים תפקיד בחיזוק העם היהודי כנציגים ברחבי תבל, כמנהיגים  

הציונות ואת היהדות לדברים חשובים. המשימה המוטלת על כולם היא להניף את הפעילות הציונית   וכאנשים שהופכים את 

בלהט, לחזק את הקשר הנצחי עם מדינת ישראל ולהנחיל אותו לדורות הבאים. יש לעשות ולגרום לכך שדור ההמשך יהיו  

ם כאן רק משום שאנחנו שייכים להסתדרות  המנהיגות, ההוגים והמגשימים של עתיד העם היהודי, משום שאנחנו לא נמצאי 

של    ה חשיבות ביותר, אנחנו כאן כדי להעביר את  הציונית העולמית, אלא גם משום שאנחנו אוהבים את ישראל. אבל החשוב  

 ישראל, של העם היהודי ברחבי העולם ושל העם היהודי בעתיד, תוך הבטחת עוצמתו וקשריו הנצחיים לישראל.   

 

"מסע  (, סטודנט למדעי המוח באוניברסיטת בר אילן, עובד כמחנך, מדריך טיולים ומתאם בארגון  26)בן שמואל מירסקי, 

אלים. שמואל סיפר כי לפני כחודש הוא ישב בהוסטל עם קבוצה של  המציע מסע ברחבי הארץ לתלמידי תיכון ישר   –   ישראלי" 

מבחור בשם לידור, חייל    ה הודע   לפתע קיבל  לפני כניסת שבת,    מעט תלמידי בית ספר ליד אשקלון, אחרי שבוע ארוך וקשה,  

נות, הוא מבין  כתב בהודעה שהיום, כאשר הוא בטירו   ר שראלי' לפני שלוש שנים. לידו צעיר שהיה חניך של שמואל ב'מסע י 

מהם הדברים הקטנים והגדולים שאנו עושים למען המדינה, והוא חש זאת לאחר אותו מסע שעשינו ביחד. למילה מסע,  

שבו עוברים תהליך אישי של    – שבו אנו יוצאים לטייל, ומסע פנימי    – הדגיש שמואל, יש בעצם שתי משמעויות: מסע החוצה  
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תלמידים. במהלך    25,000מידים ישראלים בכיתה י"א ישראלים והשנה ישתתפו בו  מודעות וגיבוש זהות. המסע מיועד לתל 

המסע הישראלי  המשתתפים יוצאים לטיול בן שישה ימים, הכולל שלושה ימים של הליכה רגלית, יום אחד של התנדבות, וכן  

שורות לזהות. כל אחד  ביקור בהר הרצל ובבית העלמין הצבאי, אך מטרתו המרכזית של המסע היא להעלות שאלות הק 

מהימים מבוסס על מעגלים מתרחבים של זהות, שנועדו להעלות שאלות בקרב התלמידים. כארגון, אין לנו תשובות לשאלות  

האלה, כי המסר האמיתי הוא לעזור לתלמידים להעלות שאלות לעצמם, כך שכאשר הם  יגיעו לנקודה שבה הם צריכים לענות  

 עו שהם כבר שאלו את עצמם את השאלות האלה.  הם ייד   - עליהן ולתת תשובה  

היום הראשון נקרא 'אני ועצמי', ועוסק בשאלות הקשורות לזהות אישית: מי אני, מה אני? מה המטרות שלי? מה החוזקות  

הן    - שלי? מה החולשות שלי? ביום השני המעגל מתרחב לנושא 'אני והקבוצה', ומעורר שאלות הנוגעות לזהות קבוצתית  

קבוצת התלמידים, ככיתה שיוצאת יחד למסע, והן קבוצות באופן כללי: איזה תפקיד אני ממלא בקבוצות, מה אני עושה, ולמה?  

איפה אני מוצא את עצמי? איך אני מביא את עצמי, וכיצד אני מרגיש בקבוצות האלה? ביום השלישי המעגל מתרחב לנושא  

הן הקהילות שלי? מה המשמעות של להיות חלק מן הקהילה? מה אני נותן  'אני והקהילה' ומתמקד בשאלות על קהילה: מה  

היום הרביעי, שנקרא 'אני והעם בארץ' מעורר שאלות על הקשר שלנו לעם ולארץ. האם זה   לקהילה ומה אני מקבל ממנה? 

ק בשאלות על הקשר  קשר לאדמה ולקרקע, או שזה קשר יותר אימננטי ומטאפיזי? היום החמישי, שנקרא 'אני והמדינה', עוס 

שלנו למדינה:  מה זה אומר להיות אזרח?  מה הזכויות שלי, ואיזה תחומי אחריות יש לי כאזרח המדינה? המעגל האחרון,  

 'אני והיהדות', מוקדש לבחינת הזהות היהודית והקשר האישי ליהדות.  

ליטו מה הם רוצים לעשות אחרי התיכון.  העלאת השאלות האלה מסייעת לתלמידים בהמשך דרכם, כאשר יתגייסו לצבא או יח 

בעזרת המסע הישראלי, הם יזכרו כי כבר שאלו את עצמם את השאלות האלה, ולאור זאת יוכלו להמשיך ללכת, ולהתחיל  

 להבין איפה הם באמת נמצאים ומה באמת המקום שלהם.  

 

ת התפעלותו מפרויקט המסע הישראלי  הודה לשמואל מירסקי על הצגת הדברים והביע א   )ארצנו, ארה"ב( ג'וש ויינברג  

והאופן שבו התכנית מאורגנת. בנוסף, הוא הציע לפתח בתכנית הלימודים הישראלית את סוגיית יהדות התפוצות, לחשוף  

השיב  שמואל  את בני הנוער הישראלים לחוויה של היהדות מחוץ לישראל ולהוסיף מרכיבים הקשורים לעולם היהודי בחו"ל.  

לות במסגרת המסע הישראלי. בימים המוקדים המוקדש לנושא 'אני והעם בארץ', 'אני והמדינה', ו'אני והיהדות'.  שסוגיות אלו עו 

האם הוא מתייחס רק לאנשים בישראל  משמעות המושג 'עם' ) במסגרת הדיונים המתפתחים בימים אלו, עולות שאלות לגבי  

המדינה מוגדרת רק על ידי גבולותיה, או שמא היא מושג גדול  )האם   ' שמעות המושג 'מדינה או לעם היהודי בכלל?(, לגבי מ 

מה זה אומר להיות יהודי ומה הקשר בין היהודים שלא נמצאים בארץ.    - יותר?( וכן שאלות לגבי משמעות המושג 'להיות יהודי'  

אך הנושא אכן  במהלך ששת ימי המסע אמנם לא ניתן להעמיק בסוגיית יהדות התפוצות, הואיל שהמסגרת מוגבלת בזמן,  

זוכה להתייחסות. כמו כן, יש לציין כי השנה התחילה תכנית של מסע ישראלי ובית הנשיא לתלמידי כיתות י"ב, שעוסקת  

בשאלות רחבות יותר של קונפליקטים ופלגים שונים בעם היהודי, ובמסגרתה ניתן מקום נרחב יותר לעניינים הקשורים ליהדות  

 התפוצות.  

 

 עדי יופה, 'איך חושבים עתיד'  

בחיזוי מגמות    2006( בהרצליה ועוסקת מאז  IDCהספר למנהל עסקים במרכז הבין תחומי ) - עדי יופה מלמדת בבית 

השנים שבהן היא עוסקת בנושא, עדי כתבה עשרות תחזיות עתיד, עבדה עם ארגונים גדולים    13העתיד. במהלך  

בישראל ועם חברות בינלאומיות, ומרצה במקומות רבים.  הרצאתה עסקה במגמות עתידיות, בשאלה 'איך חושבים  

 לו על הצעירים ועל הציונות.  עתיד' ובהשפעות של נושאים א 
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וועד הפועל, מתכנס היום בזכות  ה תמיד, עוד משחר האנושות, אנשים רצו לדעת מה הולך להיות בעתיד. הפורום הנוכחי של  

הרצל ובזכות אנשים רבים אחריו אשר ראו את העתיד וחזו הרבה דברים. כשאנחנו מתבוננים על העתיד אנחנו רוצים להיות  

ו רוצים שאנשים יגידו לנו מה הולך להיות כדי שנהיה רגועים, והשיטה הטובה ביותר להתבונן על העתיד היא  אנחנ   - רגועים  

 המדע. אנחנו אוהבים מדע וסומכים עליו כי הוא נותן לנו ביטחון.  

מ  חברתיות  ברשתות  משתמשים  בארה"ב  צעירים  איך  בוחנים  אנחנו  לראות  2019עד    2015- כאשר  יכולים  אנחנו   ,

יורדת, אבל זה לא הסיפור העיקרי. הדבר החשוב הוא האם אנחנו יכולים ללמוד מהנתונים  שאינ  סטגרם עולה ופייסבוק 

יכולים להסיק   לא  והתשובה היא שלילית: אנחנו  יצרכו רשתות חברתיות בעוד כמה שנים,  איך צעירים  המדעיים האלה 

משום שאנחנו חיים בעולם  דיסטרפטי, עולם משובש.  מהנתונים העכשוויים על אופן השימוש ברשתות חברתיות בעתיד,  

  80- כדוגמה לכך, סיפרה גב' יופה כי בילדותה היא גרה בשכונה קטנה בחיפה, ונהגו אז ללכת למכולת. יום אחד, בשנות ה 

פתחו   שנתיים  אחרי  אבל  הקטנה,  לשכונה  הגיע   שהעתיד  חשבו  וכולם  יותר,  וחדשני  גדול  סופרמרקט  בשכונה  פתחו 

היינו אומרים: 'סופר עוד יותר גדול',  , retail - רקט נוסף, גדול וחדשני אף יותר. אם היו שואלים מה יהיה העתיד של ה סופרמ 

אבל כיום אנחנו חיים במציאות משובשת: אם נשאל היום איך ייראה העתיד של הקמעונאות, של החינוך, של הבריאות ושל  

דע לא יוכל לספק לנו תשובות. אנחנו נמצאים בתקופה משובשת, שהמאפיין  כל דבר אחר, לא נוכל להשיב על כך, ואפילו המ 

העיקרי שלה הוא קצב התקדמות ופיתוח מהיר ביותר: כל רגע קורה משהו שלא היה קודם. בעבר יכולנו להסתכל אחורה  

מת, אולם  של המאה הקוד   90- וה   80- ולראות המשכיות לוגית, כמו שראינו את ההתפתחות של הסופרמרקטים בשנות ה 

 היום אין יותר לוגיקה. כל רגע קורה פה משהו.  

שזה היה כל    מאחר נשיא ארה"ב,    יהיה אף אחד לא חשב שהוא    2015- כשדונלד טראמפ הודיע שהוא מתמודד לנשיאות ב 

לגבי    –   היינו רגילים לראות. הדבר הזה נכון לא רק בפוליטיקה, אלא נכון גם לגבי דברים רבים נוספים ש כך אחר ושונה ממה  

כל סטרטאפ שנפתח או רעיון חדש. העתיד של הטלוויזיה, למשל: אנחנו לא יכולים לדעת כיצד היא תיראה בעתיד והאם יהיה  

בכלל צורך במסך הטלוויזיה. דוגמה נוספת היא העתיד של הקמעונאות: אולי העתיד בתחום זה הוא דווקא חנויות קטנות ולא  

 חנויות גדולות?  

הזמן באינסוף דוגמאות לדברים שלא היו פה קודם. תפיסת העבר השתנה, אין לנו עבר שאנחנו יכולים    אנחנו מוקפים כל 

להסתכל עליו וללמוד ממנו, ולכן אנחנו יכולים להיות חשופים, למשל, לקונספט שבו אנשים קונים כרטיסים כדי לראות הופעה  

 של אמן שמת כבר הרבה מאוד שנים.  

משוק    30%, רובוטים יהוו  2030ש היא השימוש ברובוטים. התחזיות המספריות הן שבשנת  דוגמה נוספת לעולם המשוב 

העבודה. חלק מבתי המלון באסיה הכניסו רובוטים כדי לתת שירות בבתי המלון, וכאשר הם לא עושים את העבודה, הם  

 מחליטים לפטר את הרובוטים.  

, לא במשמעות  the abnormal is the new normal - יאות,  זה ש הדבר היחידי שאנחנו יכולים להגיד על העתיד או על המצ 

של טוב או רע, אלא פשוט כי זה המצב. ולכן, אולי אנחנו צריכים למצוא שיטה אחרת שתעזור לנו להתבונן על העתיד או להבין  

לאן העולם הולך. ייתכן שאנחנו צריכים להסתכל על דברים לא היינו רגילים להסתכל עליהם, כמו אנשים ושינויי התנהגות.  

, על מגמה, הכוונה היא לזהות איך אנשים משנים את ההתנהגות שלהם. אחד הטרנדים הנפוצים,  כשאנחנו מדברים על טרנד 

. גברים רבים היום החליטו להפסיק להתגלח ולגדל זקן, מכל מיני סיבות, ולמגמה הזו  ָזָקן ככל הנראה בעולם כולו, הוא גידול  

נים האחרונות ירדו הרווחים של חברת ג'ילט בביליון  יש כל מיני השפעות: בגלל שינויי ההתנהגות האלה, למשל, בחמש הש 

דולר. בעולם העסקי, תגובה לא נכונה לשינוי התנהגות של קהל היעד מוביל להפסדים גבוהים. בעולם הציבורי ובארגונים  

ב ולדבר  אחרים זה פועל אחרת, אבל תגובה לא נכונה לשינויי התנהגות גורת לאובדן רלוונטיות. אם לא מבינים שצריך להגי 

 אחרת, מאבדים רלוונטיות.  
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שים  דוגמה נוספת לשינויי התנהגות היא צילום מנות במסעדה. היום, כשאנחנו הולכים למסעדה, הדבר הראשון שאנחנו עו 

תמונה, עוד לפני שאוכלים. שינוי ההתנהגות הזה אולי נראה טריוויאלי, אבל הוא  את ה זה מצלמים את המנה ומשתפים  

ל השפים: אלו שמסתכלים על השינוי הזה ממציאים 'מנות שמצטלמות' ומעצבים 'מסעדות שמצטלמות',  משפיע על דרכם ש 

 כלומר מדברים את השינוי ומנסים להתאים את עצמם לשינוי. 

ו גם להסתכל לצדדים. אפשר להדגים זאת בעולם בבנקאות. בעבר, כדי  נ בנוסף להסתכלות על אנשים והשינויים שלהם, עלי 

ולך עתיד הבנקאות, היינו נוהגים להסתכל על הבנקים בכל העולם ומנסים לראות מה הם עושים, אבל היום  להבין לאן ה 

השיטה הזאת כבר לא מספיקה, וצריך לבחון את הדברים בפרספקטיבה רחבה יותר: לראות, למשל, שאמזון יכולה לתת  

ל רק על הנעשה בתחום הבנקאות אלא להרחיב את  הלוואות. כלומר, כדי להבין לאן עולם הבנקאות הולך, לא מספיק להסתכ 

, למשל, משבש את עולם הבריאות ועולם הביטוח, כי הוא מאפשר לקבל באופן  Apple Watchהמבט ולהסתכל לצדדים.  

האמריקאי. האתגר, לפיכך, הוא להכיר בכך שאנחנו יכולים להיות מושפעים כל הזמן    FDA- מיידי אק"ג עם אישור של ה 

 ולכן צריכים להסתכל לצדדים.     מדברים רבים, 

על יש חשיבות עצומה, כי דברים שקורים בתחומים מסוימים משפיעים גם על תחומים שהם לכאורה לא קשורים  - למגמות 

 אליהם, ולכן אנחנו צריכים להבין מה הן מגמות העל.  

בכל מקום, ומבקשים    real time  . כיום אנחנו רוצים real time- על מרכזיות. ראשית, חשיבות ה - אפשר לזהות כמה מגמות 

.   real time- שפקידי הבנק שלנו, הרופאים, והמורים של הילדים יפעלו בדרך המתאימה ל   – שיפעלו כך בכל תחומי החיים  

ביליון    2.5על נוספת היא פרסונליזציה. אנחנו רוצים היום שהדברים יהיו מותאמים אלינו, באופן אישי. לפייסבוק יש  - מגמת 

ל אחד מהמשתמשים רואה משהו אחר, ואנחנו רוצים שהדברים שאנחנו רואים בפייסבוק יהיו מותאמים אלינו,  משתמשים, כ 

 ויהיו לנו נוחים לשימוש. 

העל כדי להבין מה קורה, ולאן הצעירים מושכים. הצעירים של ימינו מבינים שהם חיים בעולם  - אנחנו צריכים להבין את מגמות 

שמוכרת יותר חדרים בשנה מכל רשת בתי מלון אחרת כי היא    Airbnbשכל רגע יכולה להיות פה פלטפורמה, כמו למשל  

העל כל כך גדול, אנשים לא מהססים לשתף, לא רק  - בגלל שהכוח של מגמות , בפרסונליות ובנוחות. ו   real time- מאופיינת ב 

, הובר או קורקינטים, אלא בתחומים רבים נוספים: מרדצס בנץ, למשל, החליטה להציע שירות שבו  Airbnbבדברים כמו  

 (  במרצדס. זה הסיפור, זו השפה החדשה, אלו הסטנדרטים החדשים. sharing)   חולקים 

דרטים חדשים, לצד דור שלם שמשנה את ההתנהגות שלו,  אנחנו צריכים לדבר איתו כמו שהוא מבין.  כאשר יש לנו סטנ 

אנחנו חיים בעולם המציע שפע עצום, ומאפשר לנו את היכולת לבחור מה שאנחנו רוצים. כל עולם הסטרטאפים, למשל,  

 Zebra, בפרסונליזציה ובנוחות. הסטרטאפ  שישראל מובילה בו, מבוסס על הדברים האלה: הוא מציע לנו דברים בזמן אמת 

Medical  למשל, יודע לעשות פענוח של ,MRI    בשניות. העיקרון שעומד בבסיסו הוא העברת דברים באופן מיידי, ובכל טמון

חשוב לראות כיצד הפעילויות המוצעות     - בריאות, תיירות, תחבורה וכל תחום אחר    - היסוד החדשני שבו.  בכל עולם תוכן  

 מתכתבות עם הצרכים המשתנים של הדור שלנו.   

, לצד התמעטות הרגש. כבר לא אכפת לנו מהדברים הישנים, אנחנו מאמצים  על חשובה נוספת היא שאיפה לחדשנות - מגמת 

כל הזמן חדשנות, אבל בעצם אנחנו לא מרגישה שום דבר. כשאנחנו קונים מאמזון או מכל פלטפורמה אחרת, אין לנו רגש  

ו אפל מאבד מהלויאליות  אפילו מותג גדול כמ   - אנחנו פשוט קונים מה שטוב לנו, מבלי נאמנות למותג     - כלפי אותה חברה  

הלויאליות שלו, ורואים את הדור  אובדת  שלו. למגמה הזו יש השלכות דרמטיות: כאשר דור שלם מתחיל לא להרגיש כלום, 

להשיג את הדבר באופן הכי מהיר, טוב וזול; וחברות הטכנולוגיה  ויודע כיצד  הוא רוצה   – החדש ככזה שאכפת לו רק מעצמו  

.  it's all about connecting devices  - ת השפה הזאת. 'אנחנו ניתן לך', ה'אינטרנט של הדברים'  הגדולות מדברות איתו א 

הכל מכוון רק לכך שהחיים שלנו יהיו יותר קלים, ואנחנו אוהבים את זה כי כך אנחנו חוסכים בזמן, מאמץ וכסף. כל דבר  
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כדי  נעשים  ואלקסה,  סירי  כמו  הטכנולוגיים,  בעולמות  עושים  אגואיסטיים,    שאנחנו  מאוד  שאנחנו  בגלל  מאמץ,  לחסוך 

 .  כאלה והטכנולוגיה כולה רוצה שאנחנו נמשיך להיות  

של   הצעירים  הסטודנטים  הטכנולוגיה.  על  יותר  סומכים  אנחנו  אגואיסטים,  יותר  נעשים  שאנחנו  על    היום ככל  סומכים 

ו סומכים על הטכנולוגיה שתעבוד בשבילנו, ולא  בני זוג. אנחנ   למציאת הפלטפורמה  הטכנולוגית, למשל סומכים על טינדר  

אכפת לנו מי עומד מאחוריה. כך, אנחנו הופכים להיות לא רק אגואיסטים אלא גם עצלנים.  הטכנולוגיה חושבת בשבילנו,  

שור  משום שאנשים לא רוצים להתאמץ ולא רוצים לחקור. אנחנו נכנסים לתוך ע   – הכול עובד אוטומטי, ולכן גם יש פייק ניוז 

חדש שבו אנחנו אגואיסטים, עצלנים, פסיביים. כל מה שמעניין אותנו זה שירותי טכנולוגיה שיביאו לנו את הדבר הנכון ברגע  

 הנכון.  

מצד שני, אנחנו עדים גם לתגובות נגדיות לטרנדים הללו. לכאורה, נראה שהחיים שלנו מאוד טובים, שאנחנו נהנים משפע  

אוטומטית,   עובד  והכל  אנשים מרגישים אחרת. כמעט מחצית מהאמריקאים מדווחים שהם  עצום  נפשית,  אבל מבחינה 

מרגישים בודדים. השאלה הנשאלת, היא כיצד אפשר להניע את הצעירים הפסיביים, האגואיסטים והעצלנים לתנועה רעיונית,  

דברים עם המגמה הזאת? אולם,  ולרתום אותם אל הציונות. כיצד אפשר לעורר אותם לתנועה הציונית, כאשר הם כלל לא מ 

מנועים   שני  לנו  יש  בעולם הטרנדים  נגדי.  מגמות של טרנד  גם  קיימות  כי  לראות  הטכנולוגי,    - עלינו  הוא המנוע  האחד 

הפונקציונלי והרציונלי, שרוצה הכול מהר, והשני הוא המנוע האמוציונלי, שחש בדידות ופסיביות, ומרגיש שהוא לא מחובר  

 לשום דבר.  

יופה סיפרה שלפני שנה הציגה בתל אביב את הדוח השנתי שלה והצביעה על מגמה עתידית של אקטיביזם. אנשים תמהו  גב'  

על התחזית הזו בשעה שאנו חיים בעולם של פסיביות, והיא הסבירה שדווקא היום אנשים רוצים להיות אקטיביים. ואכן,  

ם בכל העולם. כולם רוצים 'פתאום' להיות אקטיביסטים, אך הדבר  בחודשים האחרונים אנו רואים לתופעה מואצת של אקטיביז 

הזה לא קורה סתם אלא נובע מהמתרחש במנוע השני, האמוציונלי: אנשים משתוקקים למשהו. דוגמה פשוטה לכך היא  

ם לקנות  דווקא בשנים האחרונות, בתקופה של פיתוח טכנולוגי מואץ, אנשים חוזרי יה הגוברת במכירת תקליטי ויניל.  העלי 

תקליטים וקלטות. אין זה אומר שאנחנו רוצים לחזור לעבר, אבל התופעה הזו מעידה על הרצון הגובר לדעת מאיפה השורשים  

שלנו ולהתחבר אליהם. אנשים עושים בדיקות דנ"א כדי לדעת מה המוצא ההיסטורי והגנטי שלהם, והדבר בא לידי ביטוי גם  

 .  let's make America great againרקזיט או באמירות של דונלד טראמפ:  במשטר הפוליטי, כפי שניתן לראות בב 

'(, כביטוי לתשוקה האמוציונלי לחזור לשורשים  future of cavesאת המגמה הזאת מכנה גב' יופה 'העתיד של המערות' ) ' 

ילים לשאול שאלות הנוגעות  ולפתח נאמנות מחושת לדברים חשובים, כמו קהילות. דווקא בעידן הטכנולוגי ביותר אנחנו מתח 

לויאליות   וצמאים לתחושה של  )'מי אנחנו באמת'(  כל    – לזהות המהותית שלנו  לא למותגים אלא לדברים משמעותיים. 

,  being together) (, קשור לצורך בקהילה ותחושת ביחד ) sharing spacesהקונספט של חללי עבודה ומרחבים משותפים ) 

ימינו יכול היה לעבוד מהבית, אבל הוא לא עושה זאת כי הוא רוצה להיות ביחד עם אנשים    והוא לא קורה סתם. הדור של 

 אחרים, לבנות קהילה.  

ישנו באוהלים עם ילדיהם.  ו מהודר שלהם,  ה ון להקים אוהלים מתחת לבניין  ר בחג סוכות, למשל, החליטו כמה שכנים בהוד הש 

: אנו פועלים היום לא רק ממניעים אגואיסטים ורצון לגור במגדל יפה, אלא  2020התמונה הזאת מספרת את הסיפור של  

 מחפשים אחר קהילה ושורשים.  

את   חבר  הרעיון הזה צריך להיות מתורגם לאמצעים העכשוויים ולחוויה עכשווית, וכך ליצור את העתיד של הסינתזה, כלומר ל 

לחוויות משמעותיות, ואנחנו צריכים לעשות את זה    - החיים בעולם של עתיד פסיבי, אגואיסטי, קשה ומנוכר    - הצעירים שלנו  

 נכון.  

  – שתי דוגמאות עכשוויות לכך מהעולם היהודי הן "הסיפור של אווה" והסיפור של ספינת החלל 'בראשית' . הסיפור של אווה  

יומן )סטורי( באינסטגרם אשר הציג את סיפורה של ילדה  , שבו הועלה  2019ן לשואה ולגבורה בשנת  מיזם שנערך ביון הזיכרו 
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זכה למיליוני צפיות של    – אותם צילמה כביכול אווה היימן בטלפון הנייד שלה  סרטונים קצרים  יהודייה בזמן השואה באמצעות  

ינו את תקופת השואה ואת חוויותיהם של הילדים באותה  צעירים ברחבי העולם. היומן של אווה המחיש היטב לצעירים של ימ 

, שנולדו וגרים בישראל, חיכו כל הזמן לסרטונים שיעלו בסטורי והתחברו לסיפור  ה עת, וגב' יופה סיפרה שגם הילדים של 

  . דוגמה אחרת היא הסיפור של 'בראשית', אשר חיבר את 2000השואה בצורה רלוונטית לדור הצעיר, שנולד אחרי שנת  

הצעירים לעוצמה של ישראל באופן חווייתי.  הרעיונות הם אותם רעיונות, אבל הסיפור האמיתי היום הוא האופן שבו אנו  

 מייצרים את החוויה.  

לחשוב כיצד ליצור חוויות אמוציונליות ומשמעותיות עבורם. כדי לייצור    עלינו לרתום את הצעירים של ימינו לעולם הציוני,    בכדי 

ויושבים ב חוויות כאלה   , אנו צריכים להשתמש בטכנולוגיה ולהשיג  WeWork- בקרב הצעירים הפסיביים, שקונים באמזון 

 באמצעותה חיבור חווייתי.  

לסיכום, הראתה גב' יופה סרטון פרסומת קצר מעולם התיירות, המדבר בשפת המדיה החברתית. רשת מלונות איביס גילתה  

ן בטלפון והם חשבו מה אפשר לעשות כדי לעודד אותם ליהנות מן החופש ולא  שכשאנשים מגיעים לבית המלון הם כל הזמ 

 להיות עסוקים כל הזמן בטלפון, והחליטו להציג בסרטון שירות חדש שבו הם לוקחים לאנשים את הטלפון ומשתפים בשבילם.  

 

הביעה התלהבות מן הסרטון המשעשע, והודתה לגב' יופה על הרצאתה המעוררת, האירה מבט    מרלין פוסט יו"ר המליאה  

 על העתיד הצפוי לנו ולדור הצעיר וכל הדרך השונה שבה מסתכלים הצעירים והמבוגרים על הדברים.   

והרלוונטית. הרצאתה מזכירה לכולנו, כמתנדבות   שירלי  יופה על ההרצאה המרתקת  וכמתנדבים    מנעמ"ת הודתה לעדי 

בארגונים בעלי משמעות, כמה חשוב לגעת באנשים באמת ולקרב אותם לעשייה משמעותית. חיבור אנושי דרך רשתות  

חברתיות וטכנולוגיה בלבד גורמת לאנשים להיכנס לדיכאון, ולהרגיש חוסר משמעות. לכן, דווקא בעידן של היום, התפקיד של  

 .  המתנדבים והפעילים בארגונים חשוב מתמיד 

ההסתדרות הציונית העולמית. בשנה    פעילות של בנוגע ל הצביעה על ההשלכות הפרקטיות של ההרצאה,    דוברת נוספת 

הבאה יתקיים הקונגרס הציוני, ועלינו לחשוב כיצד להיערך אליו בצורה נכונה, כך שהוא יפנה גם לצעירים ולעולם הטכנולוגי.  

תית כדי להעמיק את הזיקה לציונות, לישראל וליהדות, תוך מודעות לעולם  עלינו לבדוק כיצד ניתן לאמץ את החשיבה היציר 

 שבו אנו חיים, ואולי כדאי להיעזר בגב' יופה כדי לפתח את ההסתדרות הציונית כגוף משמעותי עבור הדור הצעיר.   

אנחנו עצמנו מאמצים  הביעה הסתייגות מן השימוש במילה "עתיד", שכן לא מדובר על העתיד אלא על ההווה.      דוברת אחרת 

במהלך הישיבות והקונגרסים, למשל, אנחנו יושבים באופן פסיבי, מקבלים    - את דרכי ההתנהגות הפסיביים שתוארו בהרצאה  

מידע, מצלמים ומתנהגים באותם אופנים שהוצגו, וכדאי לחשוב על דרכים אחרות שבהן אנו יכולים לקיים אינטראקציה זה עם  

ן שלנו מבפנים. אפשר, למשל, לארגן שולחנות עגולים שבה נציגים מסיעות שונות יוכלו לדבר יחד,  זה, וכך לחזק את הארגו 

 ולחוש יותר מעורבים.  

מתנועת מזרחי ביקשה לשמוע הצעות מעשיות לגבי פעילות ההסתדרות הציונית העולמית: כיצד לחבר אנשים     דבי אייזק 

 ות הפורום של הארגון? צעירים לתנועות מסוימות? איך לשנות את התכנסוי 

השיבה כי הדבר העיקרי הוא להיות רלוונטיים, והאתגר הנוסף הוא לנסות למצוא את הערך הנכון, אשר הצעירים  עדי יופה 

כל אלו יכולים    – יוכלו להתחבר אליו. כל דבר יכול להיות ערך: זמן מינימלי, פונקציונליות, להיות חלק מקהילה או חוויה טובה  

וכדי לחבר את הצעירים צריך למצוא את הערכים הנכונים. כאשר נענה על השאלות האלה, נוכל למצוא את    להיות ערכים, 

- הכלים הטכנולוגיים המתאימים, אבל האתגר העיקרי הוא להיות רלוונטי. כאשר בוחנים את משמעותם העכשווית של בתי 

 ו ויקיפדיה וגוגל.  הספר, לדוגמה,  צריך לחשוב מה הערך הרלוונטי שלהם היום, כשיש לנ 

לכל המגמות החדשניות העכשוויות: מפסיקים את הטכנולוגיה, יוצרים    antidote)עיר כי השבת מהווה נסיוב נגד ) ה   דובר נוסף 

קהילה, מתכנסים ביחד וחווים תחושת  משמעות. הספר של בארי וייס על אנטישמיות עוסק, בין השאר, עם הבדידות שנוצרת  
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( שבו הם נמנעים  stop dayואנחנו רואים שגם אנשים שאינם שומרים שבת נוהגים לעשות יום מנוחה ) בעקבות הטכנולוגיה,  

משימוש בטכנולוגיה. יכול להיות שגם כהסתדרות הציונית אנחנו צריכים לעשות שבת באופן דומה, והמשיך ליישם את הרעיון  

 שקיבלנו מאבותינו ואימותינו.  

אביב, ואנו רואים אנשים חילונים המתנקים מטכנולוגיה בשבת. לסיום, היא הודתה  - ציינה כי טרנד כזה קיים גם בתל   עדי יופה 

 על ההזמנה להרצות בכנס, והמליאה ננעלה.    

 

 מליאה שביעית: ציונות זה הסיפור 

אפריקה, פתח בהצגת מהלך המושב. בחלק הראשון יתאר  - , סגן יו"ר הפדרציה הציונית בדרום יוני קוונסקי יו"ר המליאה,  

הסופר אשכול נבו את הציונות כסיפור, ויציג את האופן שבו משתקפים באחד מסיפוריו אזורי פריפריה בישראל, החברה  

שיווקי על הדרכים להתאמת מוצר בן  הישראלית ועתיד הציונות. בחלקו השני של המושב תנחה העיתונאית שרה בק תרגיל  

 לדור הבא, ובחלק השלישי תישא ד"ר מאיה ויזל, האקרית חינוכית בתחום חדשנות חינוכית, הרצאה בנושא האקר ציוני.    71

 

 אשכול נבו,  'ציונות זה הסיפור'  

הסופר אשכול נבו הקריא שלושה מונולוגים שכתב בעקבות ביקורו בעוטף עזה. לאחר מכן הוא סיפר על ספרו 'נוילנד' ועל  

 פעילותו החברתית בתחום הספרות והכתיבה, במסגרת המיזם שיצר עם הסופרת והמשוררת אורית גידלי.    

 

 מונולוגים   . א 

נבור מעיתון 'ידיעות אחרונות' לבקר בעוטף עזה ולכתוב בעקבות    שלושת המונולוגים נכתבו בעקבות הצעה שקיבל אשכול 

הביקור. הסופר נענה בשמחה להצעה, הן משום שהוא לימד במכללת ספיר ואוהב את האזור הזה, והן כי מספרי סיפורים  

הקשיב    כמוהו נוהים אל עבר הקונפליקט ואל עבר האש. במהלך הביקור הוא נפגש עם אנשים בעוטף עזה, שאל שאלות, 

למה שאמרו וגם למה שלא אמרו, וסיפרו במבטם. הביקור הוליד שישה מונולוגים שכתב ופורסמו ב'ידיעות אחרונות', והסופר  

 הקריא מתוכם שלושה מונולוגים.  

 

   מונולוג ראשון 

היא לא ייללה אפילו, עמדה מחוץ לבית שלנו ורעדה, כולה מלאה בוץ. יצאתי להוריד את הפח וראיתי אותה, היה ברור שהיא  

עשתה דרך ארוכה, לא תיארתי לעצמי עד כמה. שטפתי אותה קצת והכנסתי אותה הביתה. לא היה לה קולר, אבל היה ברור  

, איך לגרום לך לאהוב אותה. הייתה לך כלבה פעם? אז אתה בטח מכיר  שהיא של מישהו. היא ידעה איך להתנהג עם אנשים 

את זה, איך הן מתמסרות לליטוף, או מתיישבות לידך בשקט בדיוק כשאתה מרגיש לבד. אשתי אמרה לי שאנחנו חייבים  

שלנו עזבו את    להחזיר אותה, אמרתי לה 'למי בדיוק נחזיר אותה?', התעכבנו עם זה יום, יומיים, שלושה. מאז שהילדים 

המושב לתל אביב לא היה לנו למי לדאוג. הוצאנו אותה להליכות על החוף, קנינו לה אוכל מיוחד של כלבים בצרכנייה, אפילו  

המצאנו לה שם, היילה, על שם הרץ ההוא למרחקים ארוכים, היילה גבריסלאסי. לאט לאט היילה נרגעה, הרעידות הפסיקו,  

במטבח שכנראה הזכירה לה וגרמה לה לקום ולנבוח ולהסתובב סביב עצמה, אז זרקנו את  הייתה איזו חריקה של כיסא  

הכיסא לחצר האחורית והיא הפסיקה עם זה. בסוף אשתי אמרה, 'זה לא בסדר, אושיק, איפשהו יש בן אדם שמחפש את  

ה, שחצה את המצח שלה.  הכלבה הזאת, שדואג לה', אז שמתי מודעה בפייסבוק. צירפתי תמונה שלה עם הפס הלבן, היפ 

  20תוך שעתיים הגיעה השיחה, זוג משדרות, כמעט בכו לנו בטלפון, אמרו שהם יוצאים לדרך. ברכב זה כלום, רבע שעה, 

דקות, דפיקה בדלת. הם נכנסו. במקום לרוץ אליהם, הכלבה נכנסה מתחת לשולחן. אז הם ניגשו אליה, התכופפו, ליטפו  

לה 'טשה, טשה' והיא יצאה לאט לאט מהשולחן, אבל במקביל הסתכלה עלינו במבט של    אותה, נישקו אותה בפס, אמרו 



32 

נידונה למוות. בינתיים הם סיפרו לנו שכל 'צבע אדום' נטשה לוקחת את הרגליים שלה ובורחת, 'אבל אף פעם היא לא הגיעה  

י. 'אנחנו לא יודעים מה לעשות איתה', האישה  כל כך רחוק, המושב שלכם מחוץ לטווח, נכון?', הגבר שאל אותי, 'בינתיים', ענית 

אמרה, 'אפילו לקחנו אותה לפסיכולוג של כלבים, לא עזר. הוא אמר שאלה סימפטומים של חרדה', ואללה, את זה יכולנו  

להגיד בעצמנו, ואמר גם שהכול מתחיל בבעלים, בדוגמה שאנחנו נותנים לה. 'תרצו לשתות משהו חם?', אשתי שאלה, 'לא,  

ה, אנחנו קצת ממהרים, לא רוצים לנסוע בחושך', האישה אמרה והגבר אמר 'בואי, טשה, זזים', ואז הם שמו לה את  תוד 

הקולר מסביב לצוואר וחיברו את הרצועה לקולר ומשכו אותה אחריהם. ואז היה עוד רגע שהיא עצרה, התנגדה למשיכה  

 וסובבה את הראש לכיוון שלנו כאילו היא עדיין מתלבטת.  

 

 מונולוג שני 

שניות לצאת מהרכב, להישכב על הכביש ולשים ידיים על הראש, אתה מבין מה זה? האמת, אין סיכוי שתבין עד    15יש לך    

שתגור כאן. להגיח לביקור זה לא מספיק עם כל הכבוד. כמה ילדים יש לך? שלושה? יפה, אז תאר לעצמך שאתה נוסע עם  

רים לבוסטר ואתה צריך לבחור איזה מהשלושה אתה משחרר ולוקח על הידיים  שלושתם ופתאום יש אזעקה ושלושתם קשו 

ואת מי אתה משאיר להסתדר לבד. בהתחלה הייתי עושה תורנות ביניהם, שאף אחד לא יפתח לי פה איזה תסביך שהחיים  

ייתה אזעקה, עצרתי  שלו שווים פחות משל האחים שלו, אבל בסבב הארוך האחרון, בקיץ שעבר, נסעתי עם הילדים ופתאום ה 

ופתחתי את הדלת של המושב האחורי, בנוהל, התכוונתי לקחת את עירד ואלעד על הידיים, כי היה תורם ברולטה, ואז אלעד  

פתאום אמר לי 'אמא, תיקחי את עדן, אני אסתדר'. שתבין, אין לך זמן לחשוב, הכול קורה מהר. לקחתי את עדן ועירד ואלעד  

טוחה שהוא ירוץ אחרינו, אבל הוא נשאר במכונית. תחשוב מה זה, אני מסתכלת ורואה אותו יושב  נשאר במכונית, הייתי ב 

לבד ברכב והטיל עף מעלינו. אנחנו ממש רואים אותו עף מעלינו ונוחת ליד מפלסים, בום. אחר כך חזרתי לאוטו וחיבקתי את  

מה קרה? למה לא רצית שאני אוציא אותך?', והוא    אלעד חזק ונישקתי אותו על הפנים ובכל הגוף ושאלתי אותו 'מה קרה? 

שתק בהתחלה, לא ענה, ורק כשהתחלנו שוב לנסוע פתאום אני שומעת אותו אומר 'לי יש את הגוף הכי קטן, אמא, אז לטיל  

ת הילדים  יהיה הכי קשה לפגוע בי'. באותו ערב אמרתי לבעלי, 'זהו, די, אנחנו עוברים, לא יכולה יותר ככה, לא רוצה לשרוט א 

יותר ככה' ובעלי אמר 'מה שתגידי', כי הוא ראה שאני בראבק והוא יודע שאין מה להתווכח איתי כשאני בראבק. כמה זמן עבר  

מאז? כמעט שנה. אל תסתכל עליי ככה, המשפחה של בעלי, הפרנסה, החברות הטובות שלי, הכול כאן, ותכלס, תכלס די גן  

פשר לחשוב שאתה גר בשוויץ. כל מי שחי במדינה הזאת חי ליד הר געש שיכול להתפרץ  עדן פה כשלא גיהינום. וחוץ מזה א 

 כל רגע, אצלנו זה רק יותר מוקצן.  

 מונולוג שלישי 

אחרי שמיה עזבה הייתי מרוסק, לא הבנתי מאיפה זה בא, היינו אמורים להתחתן, מבחינתי לפחות, פתאום היא אומרת לי    

ברים אצלי שמפריעים לי, כמו ריח הפה. 'אני אצחצח שיניים יותר', אמרתי לה, אבל לא  שהיא מרגישה שזה לא זה ושיש ד 

עניין אותה כלום, בוקר אחד היא קמה ועזבה את הדירה שלנו וחזרה להורים שלה בראשון לציון, לקחה איתה את כל הספרים  

 שלה ואת התמונה של הים בחורף שקנינו ביחד.  

ואף שליח לא הסכים לצאת עם האופנוע לעשות משלוחים, כולם פחדו שייפול עליהם הטיל  ובדיוק אז התחיל הסבב האחרון  

בדרך, ואני בכלל עבדתי במטבח, אבל ניגשתי לציון ואמרתי לו 'אין לי בעיה לקחת משלוח', והוא שאל, 'יש לך רישיון לאופנוע  

התחיל, נהייתי השליח היחיד של הפיצה. ואז שמעו    בכלל?', 'בטח', עניתי, למרות שהיה לי רק ניסיון, לא רישיון. וככה זה 

בסושי שיש איזה אחד שמוכן לעשות שליחויות גם כשיש אזעקות וביקשו מציון רשות להקפיץ אותי אם אני לא בפיצה ואז גם  

יי וגם  בתימנייה וככה אני נוסע לי עם הפיצה והרטבים והג'חנון והרסק והסושי והג'ינג'ר בארגז והקסאמים מתעופפים מעל 

המרגמות ואין כלב ברחוב. בעצם יש, הכלבה הזאת, נטשה, שתמיד בורחת מהעיר באזעקות, סיפרו לך עליה? היא ואני  

דוהרים לבד ברחוב ומעלינו כל השמים אורות ופיצוצים ולא אכפת לי, לא אכפת לי מכלום, להיפך, אני מת שאיזה טיל יתביית  
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בלב. ואז באחד מהמשלוחים, באחת מהדירות, פותחת לי את הדלת בחורה.    עליי כבר ויפסיק את הכאב שמיה עושה לי 

טרנינג, שיער אסוף בקליפס ככה וכמו שאני נותן לה את המגש אני רואה מאחוריה על הקיר את התמונה של הים בחורף,  

ל חבר שלה לשעבר,  אותה תמונה שהייתה לי ולמיה. הייתי חייב לשאול אותה מאיפה יש לה אותה והיא התחילה לספר לי ע 

אלעד, שנהרג ביום הראשון של 'צוק איתן' ושזאת הייתה התמונה שלהם. וכמו שהיא מדברת ושנינו עומדים בפתח של הדירה  

שלה יש עוד פעם 'צבע אדום' והיא תופסת אותי ביד 'בוא, בוא יא דפוק' ומכניסה אותי פנימה ומושכת אותי לממ"ד ואחרי שזה  

ל קטן כזה 'אולי תישאר קצת? אני מפחדת להישאר פה לבד'. ויש משהו בקול הקטן הזה שלה שגומר  מסתיים היא אומרת בקו 

אותי, שחודר לי דרך כל כיפת הברזל ואני לא מסוגל להגיד לה לא. אז אני נותן לה למשוך אותי אחריה לספה בסלון ולהושיב  

ת לתמונה של הים בחורף ושותקים, והביפר ממשיך  אותי לידה ולשים עליה את הראש וככה שנינו יושבים על הספה, מתח 

 לצפצף כתובות כמו משוגע.  

 

 נוילנד  . ב 

אשכול נבו הציג את ספרו 'נוילנד' כספר שעוסק בציונות כפי  שתופסים אותה בני דורו.  בתחילת הספר יוצא מני פלג, אלמן  

אותו בדרום אמריקה, אוסף רמזים כדי למצוא    ,  לטיול תרמילאים מאוחר בדרום אמריקה, ונעלם. בנו דורי נוסע לחפש 65בן  

את אביו והולך בעקבותיו  תחנה אחרי תחנה, עד שהוא מגיע למושבות של הברון הירש בארגנטינה. למה דווקא למושבות  

 של הברון הירש, ומה החיבור בין 'נוילנד' לבין 'אלטנוילנד'?  

לבין אוגנדה, אלא בין פלשתינה לבין ארגנטינה, אבל הספר 'נוילנד'  בספר 'מדינת היהודים' הרצל לא מתלבט בין פלשתינה 

": לפסוע בדרך  The Road Not Takenרוצה ללכת בדרך שלא נבחרה, מה שכינה המשורר האמריקאי רוברט פרוסט " 

א היו  שהציונות שלא הלכה בה ולשאול  מה היה קורה אם מדינת היהודים הייתה מוקמת בארגנטינה, ואת הטיול אחרי צב 

 עושים פה, בפלשתינה.  

, עוד לא מקים מדינה, אבל הוא מקים את נוילנד. נוילנד הוא יישוב ששואף לחזור  65- בשלב הראשון מני פלג, האלמן בן ה 

לערכים המקוריים של הרצל ושל הציונות, שמדינת ישראל, לטענתו של מני פלג, הולכת ומתרחקת מהם. מה הם אותם  

וילנד, הנמצא במוזס ויז'ה )מוזסוויל( שבארגנטינה, מקבל דף מידע המפרט את הערכים של נוילנד,  ערכים? כל מי שמגיע לנ 

אי אלימות, פיזית,   . 1של הציונות החדשה והמתחדשת. דף המידע לאורח, המפורט בספר, מציין חמישה ערכים בסיסיים:  

. כל חברי נוילנד מחויבים בפעילות  3ש הפרטי; נתינה.  שוויון פרוגרסיבי בזכויות, בחובות, אך לא ברכו   . 2מילולית ונפשית.  

נאורות. נוילנד מעודדת את חבריה    . 5פתיחות אל האחר, מאדם באנו ואל אדם נשוב ואין גאולה מלבד הזולת.     . 4קהילתית.  

 ואורחיה ללמוד ולהשכיל מתוך אמונה שרק הכרת העבר וידיעת ההווה מאפשרות לחלום את העתיד. 

רה משהו מוזר, הממחיש את החיבור שיש לפעמים בין בדיון ומציאות. בספר מתוארות סיטואציות שבהן  בעקבות הספר ק 

צעירים אחרי צבא מגיעים למקום הזה, נוילנד, שנמצא בארגנטינה ויושבים שם במין מעגלי שיח ומנהלים שיחות על ציונות,  

, ובחודשים הראשונים לפרסומו,  2011אל בחודש מאי  ומה משמעותה של הציונות בשביל הדור החדש. הספר יצא לאור בישר 

, אנשים טענו שהוא לא אמין. קוראים אמרו שהסיטואציות שמתוארות בספר הן כמו מדע בדיוני, אנשים לא  2011עד יולי  

ת,  , חודשיים אחרי שהספר התפרסם, התחילה המחאה החברתי 2011יישבו וידברו על ציונות פתאום, זו פנטזיה. אולם ביולי   

מחאת האוהלים ברוטשילד. אחד ממארגני המחאה, תלמיד של אשכול נבו באותה עת, הזמין אותו לשם, והסופר הופתע  

לראות בשדרות רוטשילד מעגל של עשרות אנשים צעירים אחרי צבא, בדיוק כמו אלה שתיאר בספר, אשר יושבים ומדברים  

ו רוצים שתהיה פה. אשכול נבו סיפר שהוא נוכח לראות שמשהו דומה  על ציונות: מה עתידה של הציונות, ואיזו מין ארץ אנחנ 

 לדבר שדמיין אכן קורה, והיה זה רגע מאוד מיוחד ומרגש עבורו.  

בנקודה זו, סיפר אשכול בו כי המחאה החברתית היוותה שלב משמעותי בחייו, שעוררה אותו לפעולה. בין מארגני המחאה  

יקש ממנו להגיע לשד' רוטשילד ולהעביר סדנת כתיבה לאנשי המחאה. הסדנה פורסמה  היה, כאמור, אחד מתלמידיו, והוא ב 
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בפייסבוק, הגיעו אליה מאה אנשים, ואשכול ושותפתו, המשוררת אורית גידלי, העבירו פעילות שבסופה כולם כתבו שיר ביחד.  

יצרו שיר משותף. הרעיון היה שכל אחד    נשים וגברים, צעירים ומבוגרים, אנשים כועסים ואנשים רגועים, שתויים ופיכחים, 

יזרוק שורה, וכך ניצור יחד שיר. היה שם בלגן רציני, אנשים רצים ונכנסים באמצע, אבל אחרי שעה נוצר שיר מחאה שכתבו  

ביחד מאה אנשים. אותו רגע, סיפר אשכול נבו, היה רגע מכונן בחייו. נוהגים לטעון שהמחאה החברתית נכשלה כי יוקר  

לא נבלם,  אבל מבחינתי היא הייתה הצלחה גדולה באופן שבו היא השפיעה על אנשים, ועליו בפרט. כאשר הסדנה    המחייה 

הסתיימה, הוא ושותפתו אורית גידלי החליטו שזה מה שהם רוצים לעשות: להתחיל לעביר סדנאות כתיבה לקהל הרחב. כבני  

 חברה  באמצעות הכוח שיש לאמנות.  , הם הבינו שהם המבוגרים עכשיו, ורוצים להשפיע על ה 40

בנקודה זו התחיל המסע שבו נמצא הסופר בשנים האחרונות. אותו רגע במחאה החברתית עורר בו את התחושה שהחברה  

שאנחנו חיים בה, החברה הישראלית, הופכת משנה לשנה להיות יותר דורסנית, חסרת סובלנות וסבלנות, מעוטת קשב  

להרגיש שעליהם לנסות להשפיע, ולהקים מיזם ארצי שייצור מרחבים של קשב וסקרנות חסרת  וחמלה, וגרם לו ולשותפתו 

, פתחו אשכול נבו ואורית גידלי את מיזם 'סדנאות הבית'.  השנה  2013ציניות בכל הארץ. ואכן, לפני שש שנים, בשנת  

צות מיוחדות:  לנוער בסיכון, לעיוורים  סדנאות מלאות, מראש פינה ועד באר שבע, ביניהן סדנאות לקבו  50האחרונה נערכו 

וללקויי ראייה, לחיילים בודדים, והשבוע הם נכנסו לראשונה גם למערכת החינוך והתחילו לעזור למורים להשתמש בתרגילי  

כתיבה בשיעורי תנ"ך וספרות. הנתונים האלה, הוא הדגיש, אינם העיקר, אלא התובנות שעלו בו מאז שפתח את המיזם  

ה  בין המגזרים  החברתי.  חיובית, מאחדת  באווירה  שיצירה משותפת,  היא  הנוכחי,  לפורום  הרלוונטית  תובנה המרכזית, 

והקבוצות בישראל. אם שמים בחדר אחד את ארבעת השבטים של ישראל, כהגדרתו של הנשיא ראובן ריבלין, ונותנים להם  

נאות אפשר ממש להרגיש איך זה קורה: המפגש  המחיצות נופלות. בסד   - ליצור באווירה שמטפחת אמפתיה וכבוד הדדי  

הראשון אנשים נכנסים לחדר ורואים את האנשים שבקבוצה מבעד לתגיות שלהם, כמו מסמנים אותם לפי שבטים )הוא  

מהשבט שלי או לא, הוא משלנו, או לא משלנו(, אבל במפגש השני הם רואים את האנשים קצת אחרת, ובמפגש השלישי  

בים על אותם פצעים וכולנו פגיעים באותה מידה. לאט לאט התוויות מתמוססות ונעלמות, ובמפגש האחרון  מבינים שכולנו כות 

יושבים   - חרדים וחילוניים, ערבים ויהודים, תושבי הפריפריה ואנשי המרכז   - אפשר לראות אנשים מכל המגזרים והקהילות 

מפגשים עם תלמידים ועם ישראלים מכל רבדי החברה,  ביחד ויוצרים ביחד. המסע ברחבי ישראל דרך סדנאות הכתיבה, ה 

 הפכו אותו לאדם יותר אופטימי, אשר חש תקווה מחודשת לגבי עתיד המדינה ועתיד הציונות.  

( והקריא את  eshcolnevo@yahoo.comלסיום, הסופר הזמין את הנוכחים להגיב לו בדוא"ל ולשאול שאלות )בכתובת:  

 שירה של אמילי דיקינסון, 'תקווה', בתרגום של לאה נאור:  

 "לתקווה כנפי נוצה, היא נחה בנשמה ושרה שיר ללא מילים, אף פעם לא נגמר 

 מתוך הסערות נשמעת מנגינה שלווה, לשווא עוד מנסה הסער למחוק את התקווה 

 בהר של כפור, בים סוער, עזר לי שיר מוכר והתקווה עוד לא ביקשה ממני שום דבר".   

 

 

נושא המושב שלפנינו  ש בדבריו את כוחם של סיפורים.  הודתה לאשכול נבו, אשר ביטא תקווה ואופטימיות והמחי   שרה ב"ק 

הוא "ציונות זה סיפור", ועבודתו של אשכול נבו מזכירה אמירה של סבו, לוי אשכול )שהסופר קרוי על שמו(, שאמר כי העבודה  

של החלוץ זה בעצם חידוש מעשה בראשית בכל יום. כאשר אנחנו שואלים מה הסיפור הציוני של היום, כשיש לנו מדינה  

כול להיות שהעבודה האמיתית היא יצירה. פעולה יצירתית משמעה חידוש מעשה בראשית בכל יום,  יציבה למדי, הרגליים, י 

 היצירה היא השלב הבא.    - כשהבית שלנו עומד    – ודווקא כעת  

קדם  מכינות  בני  של  מפיהם  לאחרונה  ששמעה  משפטים  ב"ק  שרה  הציגה  שעובדים  - בהמשך,  צעירים  וחבר'ה  צבאיות 

יא באה, אשר מבטאים את האתגרים שבפתחם אנחנו עומדים ומעוררים מחשבה על אופן  בתעשיית התקשורת, ממנו ה 

mailto:eshcolnevo@yahoo.com
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אמירה שניתן לפתח לשיח מעמיק    - ההתמודדות עמם. אחד המשפטים שנאמרו הוא: 'יהודי לא צריך מדינה כדי להיות יהודי'  

  19הבדלים ביניהם: בחור בן  אביב וה - ישראל ושל המדינה. משפט אחר עסק במעמד של ירושלים ותל - על התפקיד של ארץ 

אמר שלמרות הסמליות עמוקה של ירושלים, 'לאף אחד לא ישתנו החיים אם לא תהיה ירושלים, אבל אם לא תהיה לנו תל  

אמירה שיכולה גם היא לעורר דיון רחב. משפט חשוב נוסף נאמר לה בזמן פגישה עם חברים    - אביב המדינה שלנו תקרוס'  

  – של גב' ב"ק אמרה לה שהיא מזועזעת מכך שהיא מגדירה את עצמה ציונית כי מבחינתה    קפה. אחת מחברותיה - בבית 

 להיות ציונית היום פירושו גזענות.  

עלינו להתייחס אל המשפטים האלה לא כאל קונטרה, אלא כדי להבין מה הסיפור של הציונות ולאן אנחנו הולכים. כל בן אדם  

ם הציונות היא בעצם סיפור, שאנחנו צריכים לדעת מה לספר ואיך לספר אותו  מנסה להבין, למעשה, מה הסיפור שלו, וג 

לדורות הבאים.  כדוגמה לכף, תיארה שרה ב"ק סיפור חסידי קצר על רב מנחם מנדל מקוצק. בילדותו, נהג מנחם מנדל  

יו: 'מה אתה עושה? למה  לברוח מבית הוריו וללכת אל החצר של החוזה מלובלין. אביו רדף אחריו לבית של החוזה וצעק על 

אתה עוזב את המנהג של אבותיך והולך  לשטויות האלה של החסידים?' הבן הקטן השיב לו בציטוט מספר שמות: "ֶזה ֵאִלי  

פסוק שמבטא חיפוש רוחני עצמאי )קודם כתוב "זה אלי" ואחר כך "אלוהי אבי", כלומר: אני    – ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו"  

 כך את האלוהים שקיבלתי מאבותיי(.  - ריך למצוא קודם כל למצוא את האלוהים שלי, ורק אחר צ 

האלוהים    – הסיפור על ר' מנחם מנדל מקוצק, שהתרחש בעודו ילד קטן, מלמד אותנו שכל אדם צריך למצוא את הדרך שלו  

במונחים של ימינו, נוכל לשאול: כיצד אנו   שלו או הציונות שלו, ולא לקבל כמובן מאליו את מה שספג מהוריו. אם ננסח זאת 

 ?  z- ודור ה   y- מביאים את הציונות לבני הדור הצעיר בשפה שלהם, והופכים את הציונות לדבר רלוונטי עבור דור ה 

 ד"ר מיה ויזל, תדבר על נושאים אלו בהרצאתה על 'האקרים ציונים'.   

 

   ד"ר מיה ויזל, 'להיות האקר ציוני' 

ויזל, 'האקרית חינוכית', עוסקת במשך שנים רבות בחדשנות פדגוגית; מרצה, מנחה ומובילת פיתוח של מנהלי  ד"ר מיה  

 בתי ספר ומיזמים שונים. 

   

ד"ר ויזל פתחה את הרצאתה בשתי שאלות לקהל: מי מגדיר את עצמו כציוני/ת? ומי מגדיר את עצמו כהאקר/ית? השאלה  

מגדירים את עצמם כציונים. השאלה השיה, לעומת זאת, עוררה תמיכה מסוייגת:  כולם    – הראשונה זכתה להסכמה גורפת 

 רק חלק קטן מהנוכחים הגדירו עצמם כהאקרים.  

לאחר מכן ד"ר ויזל הזמינה את כולם להשתתף בהרצאה ולגלות מעורבות בשיח, וסיפרה על עצמה ועל תחומי עשייתה.  

נשלחה בכיתה י"א למחנה קיץ יהודי בארצות הברית, שם שימשה  כילידת ישראל, אשר התחנכה בתנועת הצופים, היא  

כמדריכה. היתה זו הפעם הראשונה שבה ביקרה בארה"ב, נפגשה עם יהדות מחוץ לישראל נחשפה ליהדות הרפורמית  

ן  ולמדה את ברכת המזון במבטא אמריקאי. מעל לעשרים שנים אחר כך, אחרי הרבה עשייה מגוונת בארץ, היא הגיעה לבוסטו 

יל לכתיבת עבודת מחקר בתחום של חדשנות חינוכית, חזרה לתנועת הצופים ושימשה  ב תואר שלישי )דוקטורט(. במק ללימודי  

ילדי ישראלים, ילדים     - כראש צוות הצופים בבוסטון. במסגרת תפקידה זה היא עבדה עם בני נוער בעלי זהות היברידית  

הורים יוצאי רוסיה שהגיעו לארץ, וצעירים  שהגיעו לארץ למסלולי הגשמה  שאחד מהוריהם ישראלי והשני אמריקאי, ילדים ל 

 שונים.  

ולימודי   שני  לתואר  בתכנית  ארה"ב,  בוורמונט,  מידלברי  באוניברסיטת  ללמד  היא התחילה  שנים,  כחמש  לפני  בהמשך, 

, דרך המחשב: ד"ר ויזל מלמדת  דוקטורט עבור מורים ומורות לעברית בכל העולם. השיעורים מתנהלים רוב הזמן באופן מקוון 

מישראל סטודנטים ממדינות שונות  )ארה"ב, קנדה, מקסיקו, הונגריה ועוד(, כאשר אופן הלימודים בצורה זו מלווה באתגרים  

 פי שהמשתתפים נמצאים באזורי זמן שונים.   - על - שונים, כמו הניסיון לייצר חוויית למידה וקהילה משותפת אף 
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כך עם  - ד"ר ויזל הזמינה את המשתתפים לבחור מילה, מונח, רעיון, תמונה או משפט מתוך ההרצאה, אותם ירצו לשתף אחר 

 הקהילה שלהם, והתחילה להסביר מה הכוונה של המושגים 'האקר חינוכי' ו'האקר ציוני'.  

ושב בגראז' של ההורים שלו או במרתף,  האקר הוא פצחן. ברוב הסרטים מציגים את ההאקרים כבחור עם קפוצ'ון על הראש שי 

ומנסה לפרוץ לאתרים וכלים טכנולוגיים כדי לגנוב לנו את הזהות. ד"ר ויזל, לעומת זאת, מתעסקת בדבר שונה לגמרי מהחזות  

עיסוקה הוא בעולם הרב  עיקר  גבולות  - הקרימינלית המזוהה עם האקרים:  גוני של החדשנות, העשיר בצבעים; בפריצת 

מעבר לגבול. בהרצאתה, היא מבקשת לייצר גשר, להסביר איך אפשר לשלב את העולמות האלה ואיך התפיסה    וביציאה אל 

 הזו יכולה לשרת את המשתתפים ולתרום לעבודתם הציונית.   

הילדים שנמצאים היום    2030בשנת    - המספר הזה בהקשר של חינוך?    הוא . מה  2030בהמשך ציינה ד"ר ויזל את המספר  

יופה בהרצאה    עדי ? כפי שאמרה  2030שנות הלימוד בבית הספר. אבל, מה אנחנו יודעים על השנה    12סיימו את  בכיתה א' י 

הקודמת, אין לנו מושג, מלבד העובדה שאנחנו חיים בעולם דינמי מאוד, משתנה, שהולך ונעשה יותר ויותר טכנולוגי. הילדים  

שלומדים היום בכיתה א' כבר לא יצטרכו, ככל הנראה, לגשת לטסט כדי לקבל רישיון נהיגה, משום שהיו מכוניות אוטונומיות.  

ר לא מכירים את הכפתור במחשב של 'שמור קובץ', כי הם עובדים רק באמצעות הענן. אף פעם לא  בני הנוער של ימינו כב 

 נמחקים להם קבצים, כי הם שומרים את כל החומרים בענן.   

אנחנו חיים בעולם דינמי, ושואלים את עצמנו על העתיד של הדור הבא, אבל איך אפשר להכין את הילדים של ימינו לעתיד  

ו מושג איך הוא ייראה? עולם התעסוקה עתיד להשתנות לגמרי: ההערכות השמרניות ביותר צופות שבשנת  כאשר אין  לנ 

מהמקצועות יהיו מקצועות חדשים. אגב, מי שעוסק במקצועות החינוך והתחום החינוך הערכי, כמו גם אלו    60%- , כ 2030

האוטומציה לא תחליף העובדים האנושיים בתחומים    שעוסקים בסיעוד או עובדים עם הגיל השלישי, יכולים להישאר רגועים: 

 אלה.  

טיוב, ומי שמלמד  - יו   כל העולם משתנה, והאופן שבו אנשים לומדים משתנה גם הוא. הילדים לשל ימינו ומדים הכי הרבה דרך 

של ימינו    ילדים ובני נוער בגילם. איך משפיע אם כן העידן המשתנה   – טיוב הם הרבה פעמים החברים שלהם  - בסרטוני היו 

 על תחומי החינוך, הלמידה ומערכות ההשכלה הגבוהה?  

בעיה סבוכה )ובתרגום    – "  wicked problemאחד המושגים שמסייע לחשוב על הדברים האלו בצורה מאורגנת, הוא המונח " 

פתרון אחד.    מילולי: בעיה מרושעת(. בעולם הישן, יש לבעיות פתרון אחד. לפעמים הדרך לפתרון קשה, אבל לכל בעיה יש 

wicked problems  לעומת זאת, הן בעיות חברתיות מורכבות, שקשורות לשאלות גדולות ורחבות, כמו 'עתיד החינוך' או ,

'איך מחנכים לציונות'. לבעיות מורכבות כאלו יש כמה מאפיינים. ראשית, אחת, אין הסכמה לגבי הבעיה עצמה. כאשר אנשים  

האנשים אינם    - ביניהם חילוקי דעות לגבי מהות הבעיה. שנית, אין הסכמה על הפתרון מתבקשים לדון בבעיה מסוימת, יש 

מסכימים לגבי הפתרון הטוב לבעיה. ושלישית,  אין דרך אחת להגיע לפתרון או לתשובה. כאשר אנחנו חושבים על אתגרים  

 נו לחשוב על דרכי ההתמודדות עמם.  חברתיים סבוכים, הנפוצים מאוד בעולם החדש, ההבנה שאין דרך אחת נכונה מסייעת ל 

ד"ר ויזל סיפרה כי תובנה זו עמדה לנגד עיניה כאשר התחילה את המחקר שלה על מערכת החינוך בעתיד. היא חשבה על  

וחשבתי על האופן שבו נראים בתי הספר היום, והבינה שהיא רוצה ללמוד ממי שמצליחים כבר עכשיו לעשות    2030שנת  

הספר. במהלך המחקר היא נפגשה עם הרבה מורים ומורות, מנהלי בתי ספר ומנהיגים חברתיים,    שינוי משמעותי בבתי 

 וניסתה להבין מה הם עושים.  

שנה, שמגדירה את    15דוגמה טובה לכך היא מורה למתמטיקה בתיכון בשם מליסה, מורה ותיקה הנמצאת במקצוע מזה  

דים, ההורים ובית הספר. בוקר בהיר אחד, מליסה החליטה לשנות  עצמה כמורה טובה, וגם נתפסת כמורה טובה ע"י התלמי 

את שיטת הלימוד ועברה ללמד בשיטת הכיתה ההפוכה, שבה עיקר הלמידה נעשה באופן עצמאי, והשיעורים הכיתתיים  

משמשים רק לתרגול ושאלות. מליסה החליטה אפוא לעבור לשיטת למידה כזו: הקליטה את עצמה בווידיאו מלמדת את  

שיעור ושלחה לתלמידים את ההקלטה במייל; התלמידים התבקשו לצפות בשיעור בבית ולאחר מכן, בשיעור הכיתתי, היא  ה 
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ההורים    - לא לימדה כלום אלא רק תרגלה עם התלמידים את הדברים ופתרה איתם בעיות מתמטיות. השינוי לא עבר בקלות  

 ות, אבל מליסה הגדירה את השינוי כהצלחה.  התלוננו והתלמידים לא פתחו את המייל והעלו טענות שונ 

ד"ר ויזל הדגישה כי הסיפור הזה עניין אותה לא בגלל הפדגוגיה של כיתה הפוכה, אלא בגלל השינוי שיזמה המורה. מה גרם  

למורה ותיקה, מצליחה ומוערכת, לצאת מחוץ לאזור הנוחות שלה ולנות באופן רדיקלי את שיטת הלימוד? מליסה חשה מבוכה  

להקליט את עצמה, והשינוי היה מלווה בהרבה בעיות, אבל היא הגדירה אותו כהצלחה, מעין קסם. ד"ר ויזל ביקשה אפוא  

 להבין מה היה הקסם ואיך אפשר לעשות עוד ועוד קסמים כאלה.  

לוג של  באותה תקופה נתקלה ד"ר ויזל לראשונה בשימוש של המונח 'האקר' מחוץ לעולם התוכן של מחשבים, ונחשפה לב 

חברת הרהיטים השוודית איקאה, ששמו 'האקרים של איקאה'. אותם 'האקרים של איקאה' לוקחים רהיטים קונבנציונליים של  

החברה המפורסמת והופכים אותם למשהו ייחודי, בתהליך מאוד יצירתי ומשחקי. כונניות אחידות למראה, שמיוצרות להמונים,  

פרפים פשוטים מתחברים יחדיו לכדי אופניים. כלומר, 'ההאקרים של איקאה' לחו מוצרים  הופכות לכוננית יוצאת דופן.  שני שר 

מתוך חגיגה יצירתית. היצירתיות הזו שונה לגמרי מהדימוי הרווח של האקרים, כבחורים    , קיימים ושינו את צורתם ואת מהותם 

 בצורה חדשה ומעניינת.    שיושבים בגראז' וזוממים לפרוץ לאתרים, כך שניתן לתפוס את המילה 'האקר' 

באותו זמן ד"ר ויזל הוזמנה גם להאקתון בתיכון של הבת שלה. היא לא ידעה באותה עת במה מדובר, והופעה לגלות אירוע    

מלא אנרגיה ועוצמה. הורים, מורים ותלמידים מהקהילה התכנסו יחדיו באולם ופתרו בעיות יחד. חלק מהבעיות אמנם עסקו  

פעילות נמרצת ואנרגטית כדי לפתור    - התור לקפיטריה, אבל החשיבה המשותפת יצרה אווירה מיוחדת  בדברים זוטרים כמו  

 בעיות במשותף. 

"( או  change agentsכלל כ"סוכני שינוי" )" - בדיקה אקדמית בנושא העלתה כי המנהיגים שניסו לעשות שינוי הוגדרו בדרך 

ותיקה מליסה, למשל, לא המציאה משהו חדש: שיטת הכיתה  "חדשניים", אבל הגדרה זו לא תמיד מתאימה. המורה הו 

ההפוכה היתה נהוגה עוד לפני שהחלה להשתמש בה, אבל החלטתה להשתמש בשיטה זו השפיעה על תלמידיה בצורה  

 משמעותית.   

למושג זה:  מורים כמו מליסה, שמשנים את מערכות החינוך מבפנים, הם למעשה קצת האקרים. בעברית יש שתי מילים  

( ו'פרצן', אותו האקר שפורץ למערכות. אנשים מעולם הסייבר, אגב, לא  white hacker'פצחן', שמשמעו האקר לבן וחיובי ) 

נרתעים גם מההאקרים ה'פרצנים', כי הם עוזרים להם למצוא את החורים במערכות שלהם, כך שאפשר להתייחס לשני  

ק, שבו ד"ר ויזל ראיינה וערכה תצפיות על עשרות מורים, מנהלים ומנהיגים  המושגים במשמעות חיובית.  לאחר מחקר מעמי 

שמשנים את המערכות מבפנים, היא מצאה שהם מתאימים לכינוי 'האקרים' במספר מאפיינים והרגלים, ובראשם: הם מלאי  

 יים.  תשוקה למה שהם עושים. כאשר הם קמים בבוקר הם לא הולכים לעבודה, אלא הולכים להגשים חלום ח 

'פצחנים' שכאלו, הפועלים מתוך רצון לשנות את   יושבים הרבה  כי בין הנוכחים באולם  ויזל הוסיפה שהיא מרגישה  ד"ר 

נחת גדול מהמצב הקיים  - המציאות ומתוך רצון חברתי עז, ויכולים לעשות זאת במסגרת העבודה שלהם. אנשים שיש להם אי 

ליסטים, עם ברק בעיניים, שהפעילות החברתית והרצון לשינוי באים לידי ביטוי  וקמים בבוקר כדי לפעול לשינוי. אנשים אידיא 

 בפעילויותיהם היומיומיות, במעגלים החברתיים שלהם, במגזינים שהם קוראים.     - בכל חייהם  

בצורה    לסיום, ד"ר ויזל ערכה תרגיל: המשתתפים התבקשו לשלב ידיים, ולאחר מכן להפוך את הכיוון, כך שישלבו את הידיים 

שבה הם לא רגילים. זה מרגיש מוזר, שונה ולא נוח, אבל התרגיל הזה ממחיש את האתגר האמיתי שלפנינו: להיות פתוחים  

 embracingהוודאות ) - להם באמת שליטה על מה שיהיה בעתיד, ו'מחבקים' את אי  לשינוי. מנהיגים האקרים מבינים שאין 

uncertainty כך התחילו לעשות תכניות לחמש שנים, היום  - עשות תכניות לעשר שנים. אחר (. בעולם העסקי של פעם נהגו ל

בקושי מדברים על רבעון. המוח האנושי רגיל לתכנן, כי אנחנו רוצים להרגיש שיש לנו שליטה, אבל אנחנו לא יכולים לתכנן  

הידיעה,  - מוכנים לחגוג את אי   הכל. המורים, המורות והמנהיגים ההאקרים לא רק מבינים שהם לא יודעים מה יהיה, אלא הם 

הם מוכנים לשים את עצמם במקום שבו הם לא יודעים בדיוק מה יהיה. המושב שמתנהל כעת מדגים זאת גם הוא: לפני  
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קבעו ששרה ב"ק תפתח ואז ידבר הרב מישאל, ולאחר מכן ד"ר    – המושב הדוברים התכתבו ביניהם ותכננו איך הוא יתנהל  

ונבצר ממנו להגיע. גב' ב"ק וד"ר ויזל    ה ויתנהל שיח של שאלות ותשובות. אבל הרב מישאל חל   ויזל עצמה תתייחס לדבריו 

שאלו את עצמן: 'מה נעשה?' וד"ר ויזל כתבה לה: 'יהיה בסדר, יהיה כיף. נקלענו למצב לא מוכר, אבל אנחנו מביאות את  

ת תגיע, אנחנו פשוט לא יודעים מתי  או הווד - היו שאי יף'. אנחנו מבינים ש עצמנו לסיטואציה ותיכף נראה מה יהיה ונעשה מזה כ 

ניקלע לכך ובאלו נסיבות. ההבנה הזו נכונה למצבים והקשרים רבים: כאשר מורים מתכננים תכנית לימודים שנתית הם צריכים  

  משתתפים חשוב להשאיר גם מספיק מרחבים לאלתור - לזכור שאין באפשרותם לדעת מה יהיה בסוף, וכשמארגנים כנס רב 

לקבל את    – וודאות יש הרבה הזדמנויות, ובמקום להתעצבן על כך שמשהו משתבש - ולזרימה. עלנו לאמץ את ההנה כי באי 

 המצבים החדשים שנוצרו ולתעל אותם לדבר חיובי.  

 

 דיון  

סיפור חסידי על דברים שאפשר ללמוד מגנבים. המגיד ממזריטש סיפר לרבי זושא שצריך ללמוד שבעה    ה הזכיר   שרה ב"ק 

דברים  מהגנבים, כגון: לעשות לילות כימים )שהרי הגנבים נוהגים לעבוד בלילה(, ויכולת התמדה מסורה )אם הגנב לא השיג  

את נפשו כדי להשיג את מבוקשו, אפילו אם זה דבר    את מבוקשו בלילה הראשון הוא ינסה שוב בלילה השני, כלומר מוסר 

קטן(. בנוסף, מלאכתו של הגנב יפה בעיניו והוא לא יחליפנה בשום מלאכה אחרת, דבר שאפשר להגיד גם על ההאקרים של  

 ימינו.  

סיכונים ועושים דברים  התפעלה מהסיפור והגיבה לו בהתייחסות לנושא של התמודדות עם כישלונות. כאשר לוקחים  מיה ויזל  

לא כל כך מוכרים, לפעמים נופלים, אבל השאלה היא איך מתמודדים עם הכישלונות. כדוגמה לכך, היא הציגה תמונה שצילמה  

קום שעושים בו כל מיני דברים ונפוץ היום בהרבה מערכות וקהילות. התמונה שהקרינה  מ   - (   makerspaceבחלל מייקרים ) 

ש  'מוזיאון  מעין  שיצאו  מציגה  הדברים  כל  את  המייקרים  בחלל  להציג  הקרינו  התמונה,  צולמה  בחברה שבה  טעויות':  ל 

 מהמדפסת התלת ממדית בצורה לא טובה, כלומר לחגוג גם את הכישלונות שלהם, וכדאי לנו ללמוד מכך. 

אותיה על כישלונות  . אף אחד לא אוהב להיכשל, וכאשר ד"ר ויזל מדברת בהרצ בהם להודות  ו קשה לנו לדבר על כישלונות  

שקט, כי זה באמת לא נעים, במיוחד כשמדובר בנושאים הקשורים לחיי אדם. אבל למערכות  - אנשים מתחילים לזוז באי 

הגדולות ביותר שעוסקות בחיי אדם יש פרקטיקות טובות מאוד ללמידה מכישלונות. בבתי חולים, למשל, יש נוהל של תחקירים  

חן הניתוחים, ובצה"ל יש מסורת של תחקירים והתנהגויות מאוד ברורות של למידה מטעויות.  לגבי  אירועים שהתרחשו על שול 

דווקא לאנשי חינוך יש קושי גדול לדבר על כישלונות ועל התהליכים חברתיים שהובילו אליו, ואנחנו צריכים לעורר שינוי  

ולחפש דרך אחרת )כמו אותה דרך שלא נבחרה,     , וצריך לחזור אחורה dead end- הגענו ל   - תפיסתי. פעם כישלון נתפס כסוף  

the road not taken  שאשכול נבו הזכיר קודם(. היום, לעומת זאת, יש הבנה שכישלון הוא עוד שלט שמסביר לנו איפה ,

י  השינוי הזה צריך לבוא לידי ביטוי בדרכ   - ( שכרוך גם בשינוי אישי, ויתרה מכך  mindsetהדרך הנכונה. זה שינוי תפיסתי ) 

עבודתם של ארגונים. ארגונים צריכים להבין שאם ניסיתי משהו והוא לא הצליח, אז עכשיו אני יודעת טוב יותר איך לנסות את  

 הדבר החדש.  

המסר בעניין חשוב ומורכב, ויש לו השלכות גם על התנהלות של מדינות. כאשר מדינות רוצות לעודד חדשנות בתחום הוראת  

ת משר החינוך להיות חדשני בהוראת מתמטיקה, תוך כדי מסר מאיים: 'חסר לך שלא תצליח'.  מתמטיקה, למשל, הן מבקשו 

 toבאווירה הזו קשה מאוד לקיים חדשנות, ולכן יש צורך בשינוי התפיסה הכללית. אם רוצים לעודד חדשנות אנחנו צריכים 

walk the talk כישל לרבות  על התהליכים שעברו,  ולספר  לשתף  אנשים  ולעודד  ויזל  ,  ד"ר  סיפרה  לכך,  כהמחשה  ונות. 

שהעבירה הרצאה דומה לזו הנוכחית במרכז גדול של שירות פסיכולוגי של מחוז גדול. במהלך ההרצאה המנהלת סיפרה  

על אירוע כושל שעשתה בשנתה הראשונה. המנהלת לקחה על כך    – עשרות פסיכולוגים שכפופים אליה    – למשתתפים  
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דים שלה שזה היה כישלון. היה זה רגע עוצמתי ביותר, כי באותו רגע היא נתנה לעובדיה אישור  אחריות והודתה בפני כל העוב 

 שלא להצליח. כולנו רוצים להצליח וחוששים להיכשל, אבל המנהלת שידרה להם שמותר גם להיכשל, ולדבר על כישלונות.  

ווה דבר חשוב ביותר. לקיחת סיכון אמנם צופנת  ( מה the risk of inactionבנוסף, עלינו לזכור שהאפשרות לקחת סיכונים ) 

בחובה אפשרות של כישלון, אבל מה יקרה אם לא נעשה כלום, ולא נשתנה? כאשר עושים משהו חדש, אין לנו הוכחות לכך  

שהוא יצליח. אין לנו מחקרים בנושא, אין לנו הוכחה שזה יעבוד.  העדות היחידה היא שמה שקיים כרגע, המצב הנוכחי, לא  

 עובד וזקוק לשינוי. וזו סיבה מספיק טובה כדי לפעול, ולנסות לשנות.   

אשר אמר: 'נימנע אולי משגיאות ישנות, אבל אני יכול    , הזכירה אמירה של ראש הממשלה השלישי לוי אשכול שרה ב"ק  

 להבטיח שגיאות חדשות. הדרך היחידה שלא לעשות שגיאות חדשות היא לא לעשות כלום'.  

סיפה שמנהיגים האקרים עושים דבר נוסף בצורה מוצלחת: הם עובדים טוב יותר עם מה שיש להם, ומשתמשים  הו מיה ויזל  

באופן יעיל במשאבים שלרשותם. ד"ר ויזל סיפרה כי במסגרת החקר שלה נפגשה עם מגוון רחב של מורים ומנהלי בתי ספר,  

ויוקרתיים, שיש בהם בריכ - החל מכאלו שעובדים בבתי  ה, מגרשי טניס ומעבדות ממוחשבות, וכלה במורים  ספר פרטיים 

בעלי   היו  לא  מצאה,  המנהיגים ההאקרים, היא  ביותר.  דלים  בעלי משאבים  מאוד, בבתי ספר  שעבדו בשכונות חלשות 

המשאבים הגדולים יותר, אלא האנשים שעבדו טוב יותר עם האמצעים שיש להם. לא אלו שהיו להם יותר זמן, כסף וטכנולוגיה,  

לא רק הכספיים, אלא גם הכוחות והמרחבים שנמצאים בקהילה.    - האנשים שהשתמשו טוב יותר במשאבים שלרשותם    אלא 

אחת המורות בשכונות המצוקה, למשל ראתה חצר מוזנחת בבית הספר ועשתה בה גינה עם ילדי החינוך המיוחד, ובכך  

 ניצלה בדרך יצירתית ונבונה את מרחבי הזמן הקיימים.  

ויזל, היא נפגשה עם מרצים מדרום אפריקה והופתעה לגלות שלרבים   באחד הכנסים האקדמיים שבהם השתתפה ד"ר 

של   המחשב  למערכות  להיכנס  הצליחו  לא  מהסטודנטים  גדול  חלק  סדירה.  אינטרנט  רשת  בבית  אין  המדינה  מתושבי 

ולכן המרצים התחילו לנהל חלק מדיוני השיעור בוו  טסאפ, כלומר התמודדו עם הבעיה באמצעות  האוניברסיטה מהבית, 

 המשאב הזמין ביותר, והדבר יצר חוויית למידה אחרת.  

. ד"ר ויזל  בעיר דוגמה נוספת היא קבוצת מנהלי בתי ספר מובילים מירושלים, שמטרתם להשפיע על המדיניות של החינוך  

ול, ולכן ד"ר ויזל  היה מספיק זמן לדבר על הכ אביב. במהלך היום לא  - מנחה את הקבוצה, ויום הפתיחה של הכנס נערך בתל 

אביב לירושלים.  - ה הקליטו הסכת )פודקאסט( למשתתפים, כך שיוכלו לשמוע אותו בזמן הנסיעה חזרה מתל ושותפתה להנחי 

ההחלטה ליצור הסכת שכזה נבעה מתוך אילוץ, אבל הזמן המוגבל של הכנס הפך להזדמנות: המנחות גייסו את המשאבים  

 לשם פיתוח הדיון ולעיסוק בתכנים שהם לא ניתן היה לדון מפאת קוצר הזמן.  הזמינים  

דבר נוסף שחשוב להזכיר הוא שמנהיגים חינוכיים מרגישים הרבה פעמים בודדים מאוד בתפקידם. המנהיג החינוכי מתמודד  

ולפיתוח נטוורקינג. דווקא  לבד עם דילמות ושאלות שאין להן תשובה אחת פשוטה, ולכן יש חשיבות עיקרית ליצירת קשים  

אפשר לבד, היא המפתח לעשייה חדשנית והאקרית. אפשר וחשוב ללמוד אחד מהשני: אם יש פרקטיקה  - ההבנה שכמעט אי 

שעבדה בקהילה בארגנטינה, אפשר לבחון אותה ולראות מה אפשר ליישם אותה גם בדרום אפריקה, ואם משהו שעובד  

בצע אותו במקסיקו. מי שרוצה להיות האקר, לקחת סיכונים  ולנסות דברים שאף  בארצות הברית שווה לבדוק אם אפשר ל 

 אחד לא עשה קודם, זקוק להרגיש שהוא חלק ממשהו, לדעת שיש לו שותפים לחשיבה ויש לו עם מי להיות.  

ולהגיד: 'אני    לבוא מנקודת ענווה   - לסיכום, ד"ר ויזל אמרה שעיקר המשמעות של אוסף ההרגלים שהציגה הוא לשאול שאלות  

לא יודעת'. לשאול שאלות המערערות את הסדר הקיים, כמו: 'למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים', ו'האם אפשר לעשות  

שבע, נתן לנו הזדמנות לשאול שאלות כאלו, ומומלץ להמשיך ולשאול  - משהו אחר'. הכנס הנוכחי, שנערך לראשונה בבאר 

 שאלות.   

האקרית, נוכל לאפיין אותה בכמה דברים. ראשית, פירושה שאנחנו מאוד מסורים ומחויבים  אם נסכם מהי תפיסת עולם  

למשימה שלנו. שנית, אנחנו מייצרים תרבות ארגונית שמעודדת דינמיות ולקיחת סיכונים, ובכך מחויבים ליצירה של קהילה.  
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ע כדי לחגוג הצלחות קטנות וגדולות, ובה בעת  שלישית, אנחנו חוגגים הצלחות, ובמקביל מאפשרים כישלונות. צריך לעצור רג 

 ללמוד מהכישלונות שלנו, לראות מה יש לנו וכיצד אנו יכולים למנף את הכוחות שנמצאים בקהילה.  

בין המשתתפים בקהל יש הרבה אנשים שנושאים    שאלה את ד"ר ויזל מה צריכים ארגונים כדי להיות גוף האקרי. שרה ב"ק  

שלהם, בקהילות, בתנועות ובארגונים שונים. מה דרוש לארגונים ולגופים שונים כדי להתנהל  בתפקידי הנהגה במקומות  

    כהאקרים? 

השיבה שזו שאלה מעולה, והציגה שתי הצעות בנושא. ראשית, לתת במה וקול למנהיגים היצירתיים שפועלים    מיה ויזל 

מתוך נכונות לקחת סיכון כדי לחולל שינויים, מרגישים  בארגון או בקהילה. ההאקרים האלו, אשר פועלים במסירות ובמחויבות  

אחת בודדים, ולכן צריך לתת להם מקום לבטא את הרעיונות שלהם ולספר עליהם. הם נתפסים לפעמים כמאיימים על  - לא 

אחרים, ודווקא משם כך חשוב אז לתת להם במה ולעודד שיח סביב פעילותם החדשנית. שנית, חשוב לתת דוגמה אישית,  

ר הנכון לכל תפקיד של מנהיגות. אם אני כמנהלת או מנהיגה אומרת לכל הקהילה שלי לקחת סיכונים ולנסות לעשות  דב 

 דברים אחרים, אבל אני לא בעצמי לא עושה זאת, המסר קצת משתבש.  

בפדגוגיה ובחדשנות חינוכית  העלתה שאלה נוספת לגבי מה שחסר כיום בחינוך הציוני בעולם. ד"ר ויזל,  העוסקת  שרה ב"ק  

ובעלת ניסיון עשיר בעבודה עם קהילות בתפוצות, נתקלה בוודאי במקרים שבהם קיים חוסר האקריות בחינוך הציוני בתפוצות.  

איפה הנקודות שבהן ראתה שמשתמשים בפרדיגמות ישנות וחשבה שמוטב לפרוץ אותן? האם היא יכולה לשתף בסיפור או  

    הפעילות שגויה, ומוטב לחשוב אחרת? מפגש שבו חשבה שדרך  

, הצעירים והצעירות שעובדים היום בארגונים. הצעירים  y- ורה לדור ה ש התייחס לשאלה זו ואמר שהיא ק אחד המשתתפים  

בימינו לא 'סגורים על עצמם' ורוצים להחליף עבודה כל שנתיים, והשאלה היא כיצד להתמודד עם זה. כמנהל שמעסיק עובדים  

, הוא רואה שהתזזיתיות התעסוקתית שלהם פוגעת במערכת. האם עלינו לשחות עם הזרם ולחיות עם ה'שגעונות'  y- דור ה בני  

 של הילדים והעובדים שלנו, או שיש דרך לעצור את זה וקצת 'לביית' ולמסד אותם?    

אפשר לדעת לאן נגיע,  - זרם אי השיבה שמדובר באתגר, והיא היתה בוחרת בדרך האמצע. אם אנחנו זורמים עם ה   מיה ויזל 

ולכן חשוב לנהל את הדברים בתבונה. מי שעוסק בציונות ובחינוך נוטה לאופטימיות, וצריך להסתכל על ההזדמנויות הטמונות  

בקצב החדש והמהיר. אנחנו מגיעים מתרבות המבינה את הערך של ניסיון, ותק ותהליכי למידה ארוכים, ומתקשים לקבל את  

, אבל אנחנו צריכים לדעת לנהל אותו. לא לזרום עם זה אלא להבין לאן נושבת הרוח ולדעת לנווט אותה, מתוך  הקצב ה'קפיצי' 

 הבנת ההזדמנויות שיש בכך.   

אמרה כי מדובר, למעשה, בניהול מצבים שמתעוררים בעקבות יזמות. כשאשכול נבו דיבר אנחנו שמענו סיפור,  שרה ב"ק  

, באופן דומה, הוא דור של סיפור: בונים סטורי עם סלפי, מעלים לרשתות חברתיות סיפורים  y- וכולם רצו להקשיב לו. דור ה 

אישיים. אם נצליח  לחבר את הדור הזה, כל אחד עם הסיפור האישי שלו, לסיפור הכללי של הציונות, נוכל אולי להכניס אותם  

ו הרבה יותר לאומיים ודיברו על הכלל, הקולקטיב.  לסיפור הכללי. סיפורים תמיד עובדים, אבל לפני מאה שנה הסיפורים הי 

לסיפור האישי, של 'איפה אני מתחבר' לסיפור, כי אם נמשיך לדבר על קולקטיב אנחנו    את הזרקור בימינו, צריך להפנות  

 עלולים לפספס. 

להיות שייכים ולהרגיש  הדגישה כי הדור הצעיר הוא דור ערכי. הצעירים של ימינו, אם לדבר עליהם בהכללה, רוצים  מיה ויזל  

, לדעתה, רוצה בדיוק את אותם דברים שאנו רוצים, והדבר החשוב  y- חלק ממשהו גדול, אבל הרבה פעמים הם בודדים. דור ה 

הוא ללמוד לתקשר איתם בשפה שלהם. אם התנועה הציונית רוצה להתקרב לדור הצעיר, ולחשוב למשל כיצד ייראה הקונגרס  

ם שהצליחו לעשות שינוי. כאשר מסתכלים על ארגונים כאלו, ניתן לראות שהם הטילו ספק ולא  הבא, כדאי ללמוד מארגוני 

לקחו כמובן מאליו שום דבר שהם עושים: לא פחדו לשאול שאלות מעצבנות, קשות וכאלה שאין להם תשובה. ד"ר ויזל סיפרה,  

כל לשכנע אותה למה צריך בכלל כנס. רק  לדוגמה, שכאשר היא מסייעת לארגונים לתכנן כנסים, היא מבקשת מהם קודם  
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אחרי שהמפגש הפיזי יוצדק, אפשר להתחיל לבנות אותו. הסיפור של הטלת ספק, גם לגבי דברים שנעשים במשך מאה  

 שנים, הוא נקודת המפתח לעתיד.  

דיו ולקהילתו סיפור  בימי חודש אלול, הרב חיים מצאנז נהג לספר לחסי   סיפור חסידי על חיפוש דרך.   שרה ב"ק סיפרה    לסיום, 

על  אדם שאבד ביער. במשך ימים רבים הוא הלך ולא מצא את הדרך החוצה, והתחיל להיות מודאג, לחוץ ומדוכדך. פתאום  

ראה איש מרחוק, והתמלא תקווה שנמצא לו מישהו שיעזור לצאת מן היער. התחיל לקרוא לו ולצעוק לעזרה, אך כאשר אותו  

שגם הוא אינו יודע כיצד לצאת מהיער. עם זאת, הוא יכול להגיד לו איפה היה, היכן ניסה לחפש  אדם התקרב אליו הוא אמר לו  

 דרך יציאה ונכשל, והציע לו להצטרף אליו ולחפש ביחד דרך חדשה.  

הסיפור מלמד אותנו שאפשר ללמוד מטעויות, ומדגיש את שיתוף הפעולה. כדי להתמודד עם מכשולים ולצאת לדרך חדשה  

 ת ביחד, וזה אכן האתגר העומד לפני כולנו.  צריך ללכ 

 

אשר הזמין את מליסה אנוך, עולה חדשה מארגנטינה, לספר    יונתן קוונסקי, גב' ב"ק הודתה לד"ר ויזל ופנתה ליו"ר המליאה,  

 על דרכה אל הציונות ואל מדינת ישראל.   

רט. מליסה הגיעה לציונות בפעילותה בתנועת  נולדה וגדלה בארגנטינה, שם למדה בתיכון של רשת או   25- בת ה   מליסה אנוך 

ת תכנית 'מסע', שהתה במשך חמישה חודשים ברמלה  גר הגיעה לארץ במס   2014הנוער 'חלוץ למרחב' בארגנטינה, ובשנת  

ולימדה אנגלית בבתי ספר. לאחר התכנית החליטה להישאר בארץ כמה חודשים נוספים, כדי להרגיש את ישראל ולדעת  

ך היא חזרה לארגנטינה, ותכננה לעלות ארצה. במהלך שהותה בארגנטינה היא למדה עברית באולפן,  עליה יותר. בהמש 

והשתתפה בכנס של שלושה ימים ברוסאריו, מטעם ההסתדרות הציונית העולמית. במפגש השתתפו שני שליחים מישראל  

יוס לצה"ל, אולפנים,  לימודים אקדמאיים,  ג   – שגרו קודם לכן בארגנטינה, אשר נתנו למשתתפים את כל המידע הקשור לעלייה  

קופות חולים ועוד. אותו מפגש, שהתקיים עבור אנשים שרוצים לעלות לישראל, היווה עבורה גורם מחזק ומשמעותי: באותו  

הסמינר, שנערך שבועות ספורים לפני עלייתה, היא הכירה אנשים שעמם היא נמצאת בקשר עד עכשיו, ואשר רובם עלו  

 ארצה.  

, והתגייסה לצבא. חלק משירותה הצבאי היה בהתנדבות, וחלקו כשירות חובה. במהלך  2016יסה עלתה לישראל בשנת  מל 

השירות היא השתתפה בתכנית 'תגלית', נפגשה עם אנשים מארגנטינה וסיפרתי להם על ישראל ועל הצבא. כחיילת בודדה,  

ללמוד עברית באולפנים בארגנטינה, ובמהלך הביקורים    נתנו לה לטוס בזמן השירות להוריה בארגנטינה. אמה התחילה 

מליסה הצליחה לעזור לה קצת בלימודיה ולתרום לפעילויות בקהילה. לסיום, היא הביעה את אהבתה לישראל ואמרה שהיא  

 שמחה לשתף בסיפור העלייה המוצלח שלה.  

 

 הוקרה   מליאה שמינית:  

 דברי פתיחה      חיה כהן: 

אנחנו מכבדים את העבר, מקיימים את העתיד ומצפים להמשך. היום, ביחד עם הזיכרון, אנחנו מכבדים את החברים שלנו  

בת למשפחה של עולים ממרוקו, וכמו רבים מהיהודים שם היו סוחרים.  כ אשר עמלו כל חייהם והיו חלק מהעשייה הציונית.  

משפחות ממקנס    13כגרעין של  וחבריהם מהעיר מקנס התארגנו    הם   היה להם מפעל לתפירת מדים לצבא האמריקאי, אבל 

והחליטו לבנות את עתידם דווקא במושב, להתמסר לעבודה חקלאית ולממש את הרעיון הציוני במלוא הדרו. כאשר הייתי בת  

המכונית והוא    , דוד שלי, רופא עשיר מאוד מצרפת, הגיע עם מכונית שברולט ונעמד על יד הבית. כל הילדים רצו לראות את 8

נכנס למשק של ההורים. חורף, בוץ, מגפיים, קלשון. אני שיחקתי בבוץ ובקש ברפת ושמעתי אותו מדבר עם אבא שלי בטון  

ענית  ואתה  כועס, לא הבנתי מה הוא אומר, הוא דיבר בצרפתית. כשהוא הלך אמרתי לו: "אבא, למה הוא כל כך כעס עליך?  

'חיכית כל כך הרבה שנים שתיוולד לך בת, היא נולדה ותראה איפה היא משחקת". הדוד  לו בכעס". מסתבר שהוא אמר לו: " 
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היה, כאמור, עשיר מאוד, אבל אבא הרים חופן של קש עם זבל פרות ואדמה, נישק אותו ואמר לו: "כל מה שיש לך שם,  

 המסר הזה השאיר בי רושם עז.  בצרפת, הוא לא שלך. האדמה הזו עם הבוץ ועם הקש היא שלי, היא שלנו'" ואני חושבת ש 

לימים, הבן שלי גר בקיבוץ כרמיה, ואני הגעתי אליו בערב שבת וראיתי שהוא אימץ שלושה חיילים בודדים ממקסיקו, אשר  

שירתו ביחידות קרביות. שאלתי אותם: "איך אתם מרגישים עם המבטא? עם הצורה שמדברים? לא לועגים לכם"? והם ענו  

חשוב מה הם אומרים, אנחנו מרגישים שהם ואנחנו זה שלנו". הדברים האלה מבטאים בעיניי את המשך  מייד: "זה בכלל לא  

 הציונות בצורה הכי טבעית.  

 

   טקס הענקת תעודה הוקרה לעמיתי כבוד      הרב יחיאל וסרמן: 

חברים וחברות פעילים בתנועה הציונית, התורמים באופן    - הרב וסרמן זומן לבמה לטקס הענקת תעודות הוקרה לעמיתי כבוד  

משמעותי לעיצוב דרכה ולפעילותה. הרב וסרמן תיאר את עמיתי הכבוד כאנשים חדורי מוטיבציה, אשר הקדישו שנים רבות  

ויכולים להוות מודל לדו  אבנים טובות שהאירו, השפיעו, האצילו והקרינו על  לדבריו, הם  ר הבא.  מזמנם לתנועה הציונית 

התנועה הציונית ופעילותה, ובנוסף הם גם הביטו החוצה לבחון את המרחב ובהתאם לכך המליצו על הטקטיקה הרצויה ועל  

ורך שנים רבות,  דרך הפעילות של התנועה. המושב שלפנינו נועד להביע להם הוקרה ולהודות על פעילותם המסורה, לא 

   בתנועה הציונית. 

הרב וסרמן הוסיף והודה לחברי הוועדה לבחירת עמיתי הכבוד: ברברה גולדשטיין, סילביו חוסקוביץ', דליה לוי, כרמה כהן,  

 ארנן פלמן וז'ק קופפר, וכן למרכזת הוועדה, נאוה אבישר.  

 

 עמיתי הכבוד 

מדרום אפריקה. אחד ממנהיגי תנועת בית"ר והליכוד בדרום אפריקה, אשר תרם רבות לפעילות הציונית בדרום  מר ליאון רייך  

אפריקה והיה למוביל ומנהיג בקהילה היהודית ביוהנסבורג, בה כיהן בתפקידים רבים, ביניהם: סגן יו"ר הפדרציה הציונית,  

הגשים את הרעיון הציוני כשעלה לארץ עם רעייתו.    2017בפברואר    יו"ר הליכוד וציר בקונגרס הציוני במשך קונגרסים רבים. 

 גם כאן הוא פעיל במסגרת הליכוד העולמי, ומוסיף להיות דמות משמעותית בקרב חברי הליכוד בדרום אפריקה.  

הייתה   מישראל. גב' יובל, אשר גדלה בבית ציוני בארה"ב )אביה היה נשיא ההסתדרות הציונית באמריקה(, גב' אנבל יובל 

עלתה לישראל,    1948- חברה בארגון צעירות הדסה וממייסדות הסתדרות הסטודנטים הציונית בקמפוסים בארצות הברית. ב 

הקימה כרן משפחה, והייתה ממייסדות ארגון הדסה ישראל. גב' יובל, המייצגת את ארגון נשות הדסה, הינה דמות מופת  

שנה היא    20אשת חיל ואשת מעש אשר דרכיה דרכי נועם וצניעות. במשך  למאות אנשים שהצטרפו למעגל הנשים הציוניות,  

 קונגרסים ציוניים.    10- מייצגת את ארגון נשות הדסה בהסתדרות הציונית העולמית בפעילויות ואירועים, ונטלה חלק ב 

קדישה את כל  מדרום אפריקה. בוגרת הקהילה היהודית ביוהנסבורג )אשר ברובה נדדה מהשכונה(, המ   גב' ריבה פורמן 

חייה ומשאביה לפעילות התנדבותית במסגרת הקהילה היהודית, הפדרציה הציונית והתנועה הציונית המקומית. גב' פורמן  

זוכה להערכה רבה בדרום אפריקה ונותנת את כל משאביה לאהבת ישראל, מדינת ישראל והתנועה הציונית. גב' פורמן יזמה  

 מנת שילמדו להכיר את מדינת ישראל דרך העיניים האוהבות והמעריכות שלה עצמה.  ויוזמת סיורים של בכירים בארץ, על  

החלה ללמוד    1966מישראל. גב' היבנר עלתה לארץ מרומניה, התחילה ללמוד עברית באולפן, ובשנת    גב' דליה היבנר 

במרץ   בירושלים.  בשנת  67באוניברסיטה העברית  שחרורה.  לאחר  בלימודיה  והמשיכה  לצה"ל  התגייסה  נסעה    1973' 

לה פאס. במקביל, היתה מדריכה  לבוליביה, שם שימשה כמורה לעברית והיסטוריה של עם ישראל בבית הספר היהודי ב 

במכבי וארגנה יחד עם ראשי הקהילה פעילויות תרבות המקרבות לארץ ישראל, ומאוחר יותר התמנתה למנהלת בית הספר  

 שנה התחילה את פעילותה בתנועת העבודה והמשיכה את פעילותה בתפקידים שונים.     25היהודי. לפני  
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הן כנשיא תנועת המזרחי באוסטריה וכיו"ר הפדרציה הציונית המקומית. השתתף  , המכ 1948מאוסטריה, יליד    מר נחמיה גנג 

 בחמישה קונגרסים ציוניים ויוזם אירועים תרבותיים ציוניים, הן מטעם הפדרציה הציונית והן מטעם תנועת המזרחי.  

ל פני שנים רבות  מארה"ב. תרומתה העצומה של גב' פוסט לעם היהודי בישראל ובתפוצות מתפרשת ע   גב' מרלן פוסט 

ותחומים רבים. גב' פוסט כיהנה כנשיאת הדסה העולמית, היתה אחת ממייסדות ארגון 'תגלית' ושימשה כיו"ר הארגון במשך  

שנים רבות. בנוסף, כיהנה כסגנית נשיא התנועה הציונית בארה"ב והייתה ראש עמותת הלל, הקימה וייסדה את ארגון 'יד  

ת וזכתה בתואר דוקטור של כבוד מטען ההיברו קולג'. גב' פוסט הנהיגה משלחות של הדסה  לבנים' לתמיכה במשפחות שכולו 

 לקונגרסים ציוניים,  וממשיכה ליזום ביקורים של קבוצות מנהיגות נשים בישראל.  

 

 דברים בשם מקבלי התואר     מרלן פוסט: 

ההוקרה באולם מלא באוהבי ישראל, ציוניים  גב' פוסט  נשאה דברים בשם מקבלי התואר וציינה כי היא גאה לקבל את אות  

אהבת ישראל והעם היהודי. לכולם    - אמיתיים. במקום הזה מרוכזים אנשים שהגיעו מכל רחבי תבל, ולכולם אהבה משותפת  

השאיפה לעזור לישראל ולעם היהודי באשר הוא, ולסייע בעלייה לארץ. ישראל היא הבית של כל יהודי, וישראל היא הבית  

קבוצה נהדרת של ציונים השואפים  לחיזוקה של מדינת    - יא גאה להיות חלק בתנועה הציונית המייצגת את כולם  שלה. ה 

 ישראל.  

 

 דברי הספד לזכרם של חברי התנועה הציונית אשר הלכו לעולמם    - "לזכרם"  

הפליג עם משפחתו לישראל באונייה 'קוממיות' והתיישב במושב אחיסמך,    1949נולד בטריפולי, לוב. בשנת    מאיר כחלון ז"ל. 

של חייו למד במדרשת    20- שם התגורר עד סוף ימיו. עוד בצעירותו פעילות חברתית ציבורית הייתה בראש מעייניו. בשנות ה 

בים באזור על ידי ייזום, הקמה וניהול מפעלים וחברות שהביאו  רופין מנהל וכלכלה, ועתותיו הוקדשו לקידום החקלאות והמוש 

השנים האחרונות לחייו הקדיש את מיטב זמנו ומאמציו לקידום העדה    15- לפיתוח, לרווחה ולהזדמנויות עבודה לתושבים. ב 

חד האנשים שנלחם  הלובית. כיהן כיו"ר הארגון היהודי של יוצאי לוב וחבר בפדרציה הספרדית העולמית. לעד הוא ייזכר כא 

 והצליח להביא להכרה של יהודים יוצאי מדינות ערב כניצולי שואה.  

. משחר נעוריו היה פעיל בתנועת הנוער בית"ר ובתנועת הליכוד באורוגוואי. תרם רבות לפעילות  מאוריציו אוברלנדר ז"ל 

ם בעולם היהודי, ביניהם: ראש הקהילה  הציונית באורוגוואי והיה מנהיג מוביל בקהילה היהודית שם. כיהן בתפקידים רבי 

היהודית באורוגוואי, יו"ר הפדרציה הציונית, חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, יו"ר תנועת הליכוד המקומית, סגן  

עיון  יו"ר הליכוד העולמי, חבר בוועד הפועל הציוני וציר בקונגרס הציוני העולמי במשך שנים רבות. כל חייו פעל למען קידום הר 

הציוני ולקח חלק פעיל במוסדות ציוניים לעשייה למען מדינת ישראל ולמען עם ישראל. עלה לארץ לפני כשנתיים, אך זמן קצר  

 לאחר עלייתו נפטר ונטמן בבית העלמין בנתניה.  

יו"ר מזרחי    . נולד בסקוטלנד. תמך באופן נלהב במדינת ישראל ובציונות. כיהן בתפקידים רבים ובכללם סגן ג'ק קאהן ז"ל 

העולמי, יו"ר מזרחי קנדה, סגן יו"ר הפדרציה הציונית הקנדית, חבר במועצת המנהלים של בית המדרש הישיבה יוניברסיטי  

בטורונטו, חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, חבר נשיאות בהסתדרות הציונית העולמית והוועד הפועל הציוני. מר  

פ שנות ישראל, היה מנהיג  מוכשר להפליא והקדיש את רוב חייו למדינת  7- ספרי תורה ל   70קהאן, אשר יזם גם את פרויקט  

 ישראל ולעם היהודי. 

והצליח להימלט מציפורני הנאצים ולהתגורר בארגנטינה, שם הצטרף לשורות    1931- . נולד בוורשה ב מתי דרובלס ז"ל 

את פעילותו הציונית כקצין שלטון בית"ר ופעל במחלקת  , בגרעין שהקים את מבוא בית"ר. החל  1950- בית"ר. עלה לישראל ב 

ההתיישבות של תנועת החרות. כיהן כיו"ר משקי חרות בית"ר והוביל את הקמתם של שבעה יישובים ביהודה ובשומרון. לאחר  

בות  כהונה כחבר כנסת בכנסות השביעית והשמינית מונה לראש החטיבה להתיישבות בהצ"ע. כיהן כנגיד חברת אוצר התייש 
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זכה להדליק משואה בטקס הדלקת    2011היהודים, דירקטור בקק"ל, חבר הנהלת 'יד ושם' ויו"ר הארכיון הציוני המרכזי. בשנת  

 המשואות. שלושה ימים לפני פטירתו נערך טקס הוקרה לפעילותו ולתרומתו הרבה לתנועת בית"ר ולליכוד העולמי.  

ה מגוון רחב של תפקידים ציבוריים. הייתה חברה במכבי צעיר וספורטאית  אביב, אשר מילא - ילידת תל   רבקה רבינוביץ ז"ל. 

( וכיהנה בוועד המארגן של  1935במכבי יפו, השתתפה במצעד ובמופע ההתעמלות בטקס הפתיחה של המכבייה השנייה ) 

כספים, יזמה    . במשך שבעה עשורים ניהלה את ארגונם של אירועים ציבוריים רבים, גייסה 2013עד    1950המכביות משנת  

ותרבותיים.  חינוכיים  מפעלים  העולמי    גב'   והקימה  מכבי  תנועות  מועצת  של  הראש  ויושבת  המייסדת  הייתה  רבינוביץ 

וההיסטוריונית שלה, סגנית הנשיא, צירה פעילה בקונגרסים הציוניים וחברה בוועד הפועל הציוני. היא הייתה ציונית בכל רמ"ח  

 מייסדי כפר המכבייה.    13  איבריה, והשורדת האחרונה מבין 

בקזבלנקה, מרוקו. עלה ארצה בהיותו בן חמש והתגורר בבית שמש. היה חניך בתנועת    1956נולד בשנת     חיים כהן ז"ל. 

בית"ר, שירת בגרעין נח"ל של התנועה והשתלב בהמשך בהנהגה הארצית של בית"ר ובהנהגה העולמית. שימש כשליח  

כיהן כסגן יו"ר קק"ל מטעם הליכוד העולמי ומילא תפקידים חשובים במוסדות הלאומיים,   בית"ר והסוכנות היהודית בצרפת, 

בהם ראש המחלקה לפעילות בתפוצות. מר כהן היה ציוני נלהב ואוהב אדם וארץ. בתפקידיו הרבים תרם לחיזוק ההתיישבות  

ל בפריז, והובא למנוחות בעירו בבית  , בעת שכיהן כשליח קק" 2018והפריפריה ולעידוד העלייה והחינוך. נפטר בדצמבר  

 שמש.  

. בוגר תנועת הצופים, בעל תארים ראשונים בכלכלה וניהול ותואר שני בשיווק וניהול בינלאומי, אשר  עבד  שי פינטו ז"ל 

שנים כשליח כראש משלחת המחלקה לחינוך באנגליה. מר פינטו, אשר היה   5כמחנך בכיר בסוכנות היהודית וכיהן במשך 

וייצג את האיגוד    2016-2007מעורר השראה,  כיהן כסמנכ"ל תפעול של האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת בין השנים    מנהיג 

העולמי בהסתדרות הציונית במסירות רבה במשך שנים רבות. הוא ראה בתפקידו באיגוד העולמי מעין שגריר של יחסי  

, והותיר אחריו את  2019בפברואר    1- ם. מר פינטו נפטר ב תפוצות וציונות ושאף לחזק את היהדות הליברלית בעול - ישראל 

 אשתו אורלי ואת שני ילדיהם, אלה ועידו.  

   

 הישיבה ננעלה בדקת דומייה לזכרם. 

 

 מליאה תשיעית: קבלת החלטות 

הפילוסוף הצרפתי עמנואל לווינאס אמר פעם שהפילוסופיה המערבית  פתחה באומרה כי   לאה מולשטיין    יו"ר המליאה 

וטען   אחר,  באדם  לפתע  נתקל  בודד  באי  אדם  שבו  מחשבתי  ניסוי  הציג  הוא  לאחר.  באלרגיה  מתאפיינת  המסורתית 

לדבריו,  יהודים,  - שפילוסופים יהודים מתארים את המפגש עם האחר בצורה שונה מפילוסופים שאינם יהודים. הפילוסופים הלא 

אם באמצעות הטמעה  )לגרום לאחר    - מציירים את המפגש עם האחר כמפגש של תחרות, פחד וחשד, אשר למחיקת האחר  

להיות כמוך(, ואם באמצעות ניכור )להיפטר מן האחר(. ההוגים היהודים, כמו לבובר, רוזנצווייג ולווינאס עצמו, מפרשים את  

זאת באור שלילי, הם ראו במפגש הזדמנות ייחודית לחשוף את האלוהי    המפגש עם האחר באופן שונה: במקום לראות 

 ". ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָבָרא ֹאתֹו שבעולם, כפי שאנו קוראים בפרשת בראשית:  

דווקא מעודד אותנו  לראות את    עלינו לזכור דברים אלו במהלך ההצבעה היום. כיהודים, אין לנו אלרגיה לאחר; המפגש עמו 

צלם אלוהים שבאחר. אולי זו הסיבה לכך שכאשר דיבר הסופר אשכול נבו, הוא ציין את הפתיחות לאחר כאחד מערכי היסוד  

 בספרו "נוילנד".  
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 דיון בהצעות ההחלטה והצבעה עליהן  

   בישיבות הוועד הפועל הציוני מימון צעירים מרחבי העולם    -    לתיקון החוקה   7הצעת החלטה מספר  

שההצעה הזאת נכונה, ונחוצה לכך שהפדרציות הציוניות בחו"ל יוכלו לקיים    ו הוועדה חשב חברי  הדגיש שכל    ירון שביט 

תהליכי בחירות פנימיים דמוקרטיים שלהם.  בוועדה היתה הסכמה פה אחד בעניין הצעירים, במטרה לאפשר השתתפות  

 ולא רק בעלויות הטיסה.   בעלויות של השהייה שלהם,  

 . ההצעה התקבלה 

    

   תיקון סעיף ו )ו(   -    8הצעת החלטה מספר  

ביקשה לצמצם את הנוסח המובא משום שהוא מאפשר לכל מי שמתנגד לפעולות    החברה בוועדת החוקה, אחת הדוברות,  

 הצ"ע או התנועה הציונית לעתור כנגדה.  

הבהירה כי בשלב זה לא ניתן לתקן את    היו"ר לאה מולשטיין הדוברת ביקשה לנסח את הדברים בצורה עניינית יותר, אך  

 מן הניסוח הקיים מוזמן להצביע נגד ההחלטה.  הניסוח של התיקון לחוקה, והבהירה כי מי שאינו מרוצה  

 .  ההצעה התקבלה 

 

   הגדלת מספר צירי הקונגרס הל"ח   –   1הצעת החלטה מספר  

ההצעה הוגשה למשאל באמצעות הדואר האלקטרוני. היא זכתה לתמיכה גורפת, אך יש להצביע עליה כעת שנית מכיוון  

 שהיא לא עמדה במניין החוקי.  

כיו"ר ועדת המנדטים, העלה טיעון ממלכתי שאינו קשור לעניין סיעתי, והסביר כי אם מספר צירי הקונגרס לא יוגדל    ירון שביט, 

תהיה 525- ל  לא  )כ   ,  עבורה  ומשוריין  לה  לכל פדרציה את מספר המנדטים שמובטח  להעניק  משלושת    75%- אפשרות 

הקונגרסים האחרונים(. מר שביט הסביר שהסיבה לכך היא סיבה מתמטית פשוטה, והדגים זאת באמצעות מספר שקפים,  

מהנדרש לשימור המצב בקונגרס    מנדטים פחות   17מנדטים, כלומר    165אשר הראו כי נכון להיום עומדים לרשות הוועדה  

המנדטים   בתוספת  הקודם,  בקונגרס  העולם  ליתר  שהיה  זה  יהיה  לפיכך,  הבא,  בקונגרס  בפועל  המנדטים  מספר  ל"ז. 

לא נוכל    5%- שמשוריינים לגרמניה ולהולנד, שלא היו להן מנדטים בקונגרס האחרון. לאור זאת, אם לא נגדיל את המספר ב 

 ים, אפילו לא את אלה שמגיעים על פי המספר המשוריין.  להעניק את כל מספר המנדט 

מר שביט התייחס גם להצעה של תיקון נוסף, ואמר שאם נוסיף לאחת הפדרציות תוספת של מנדטים אחרי החשבונות שנעשו  

  בעקבות תיקוני החוקה הקודמים, עלינו לחשוב מהיכן יגיעו המנדטים האלה. מספר המנדטים הוא בסופו של דבר משחק 

סכום אפס: כל מי שרוצה להגדיל מנדטים לאחת הפדרציות, מעבר לחשבונות שכבר נעשו על פי הסטטיסטיקות וההנחיות,  

 צריך לדעת להגיד שהפדרציה שלו מוכנה לתרום כמה מנדטים כדי לעשות צדק, שזה יפה מאוד.  

רשות להעניק חמישה מנדטים נוספים. מר    הדין, משום שלבית הדין הציוני יש - הפתרון, לדעתו, וכל להיעשות באמצעות בית 

שביט אמר שהוא סבור כי אם תהיה פנייה רחבה לבית הדין הציוני, אשר תקרא להעניק לארגנטינה מנדטים נוספים מטעמי  

תשעה לישראל, שמונה    – המנדטים יתחלקו    25הדין הציוני יגיב בחיוב, אך הוא אינו יכול להבטיח שכך אכן יקרה.  - צדק, בית 

 .  165- "ב, ושמונה מנדטים נוספיפ יתחלקו לשאר העולם, ל לארה 

 . ההצעה התקבלה 

 

   של ארגנטינה   סוגיית הייצוג   –   6הצעת החלטה  

טען שבוועד הפועל הקודם התקבלו החלטות שגויות, אשר פגעו בייצוג של ארגנטינה. בין ההחלטות לגבי    סילביו חוסקוביץ' 

שינוי החוקה שהתקבלו בוועד הפועל האחרון, נקבע שמספר המנדטים יחושב לפי הממוצע של שלושה קונגרסים, ומתוכו  
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האם להוסיף להן מנדטים, להוריד    - פדרציות  אשר חלוקתם תיבחן בהמשך, לאחר שיוחלט מה לעשות לגבי ה   25%יופחת   

או להשאיר אותם כפי שהם. זו הפררוגטיבה של ועדת המנדטים, אבל ההחלטות האלו, שהתקבלו ככל הנראה בטעות,  

מנדטים בלבד. תקנות החוקה הנוכחיות פוגעות אפוא    12מאפשרות לארגנטינה לקבל בקונגרס הבא מספר מקסימלי של  

 , הקהילה היהודית השביעית בגודלה בעולם, ולמען הצדק ראוי לשנות את התקנה.   בייצוג של ארגנטינה 

כדי להדגים העוול שנעשה לארגנטינה, ציין מר חוסקוביץ' את המקרה של הולנד. הוא הדגיש כי הוא רוצה מאוד שהולנד  

רס הנוכחי. לאור זאת, כאשר חישבו  הדין הציוני שהולנד לא תקבל ייצוג בקונג - תקבל את כמות הייצוג המיועדת לה, אבל בית 

את הממוצע של שלושת הקונגרסים האחרונים, החליטו שלא לכלול את הקונגרס האחרון במניין הייצוג של הולנד, הואיל והיא  

הדין, הולנד קיבלה אישור  - לא היתה מיוצגת, וחישבו את הממוצע של שלושת הקונגרסים שקדמו לו. כך, למרות החלטת בית 

ה נציגים. דבר דומה קרה לגבי גרמניה:  חישוב הממוצע בעניינה נקבע לאור שלושת הקונגרסים שקדמו לאחרון,  לקבל שלוש 

 וכך היא אושרה לקבל חמישה נציגים.  

ההצעה של מר חוסקוביץ', לדבריו, נועדה לתקן את הטעות שנעשתה בשינויי החוקה, במטרה לאפשר לארגנטינה, הקהילה  

מנדטים. תיקון זה לא פוגע באף סיעה או ארגון שיושב כאן, אלא מהווה    18הודי, לקבל ייצוג של  השביעית בגודלה בעם הי 

הזדמנות לתקן את העוול שנגרם לפדרציה הציונית בארגנטינה. מר חוסקוביץ' סיכם בבקשה להציע בעד הצעת החלטה,  

 ובכך לעשות צדק עם הפדרציה הארגנטינאית.   

נה של סילביו. לדבריו, לא נעשתה טעות לגבי ארגנטינה, אלא תיקונים שהתקבלו כהחלטה  ביקש לתקן את הטע אלכס סלסקי  

הדין לקח ממנה, הדבר יפגע באפשרות  לתת יותר מנדטים לקהילות  - הדין. אם נשיב לארגנטינה את המנדטים שבית - של בית 

הדין, ומר  - ידי בית - נטינה נענשה על שנמצאות בייצוג חסר, כמו קנדה, גרמניה, והקהילות של ברית המועצות לשעבר. ארג 

סלסקי אמר שהוא אינו רואה סיבה הגיונית ומוצדקת לתת להם חזרה את המנדטים שהוחסרו. עשיית צדק הוגן, לדבריו,  

משמעה להעניק יותר ייצוג לקהילות של ברית המועצות לשעבר, שבהן יש הרבה יותר יהודים, פעילות ציונית ועלייה, אבל  

טים. מר סלסקי הוסיף כי לסילביו יש רק את המנדטים שלו בארגנטינה, ואם המניע להצעה הוא פוליטי,  הרבה פחות מנד 

 מדובר בתיקון אחר.  

מר סלסקי הוסיף שגם הוא וסיעתו באים מתוך אינטרס פוליטי, כי הם מייצגים קהילות בקנדה, בגרמניה, באוסטרליה, ברוסיה,  

יות במדינות אלו היה ייצוג חסר, ולכן הם מבקשים להצביע נגד התיקון לטובת  באוקראינה ובארה"ב, אבל לקהילות הענק 

ארגנטינה: התיקון, לדבריו, לא מגיע להם, ואלו שראויים לתוספת ייצוג  ייפגעו ממנו. בנוסף, כפי שאמר ירון שביט, ראש וועד  

גדלנו עכשיו את מספר המנדטים הכולל.  המנדטים, הדבר יפגע ביכולת שלנו לתת לכל הקהילות האלה יותר מנדטים, ולכן ה 

 לסיכום, הוא ביקש להתנגד להצעה, ובכך להצביע למען הצדק.  

הדין להוריד מנדטים מארגנטינה בקונגרס האחרון  - מזכ"ל הברית העולמית של מרצ, טען כי החלטת בית   דריו טייטלבאום, 

חד עם זאת, חישוב המנדטים לצורך הממוצע יצר  הייתה מוצדקת, משום שהם לא התנהגו כפי שמצופה מפדרציה ציונית. י 

בעיה, משום שלמעשה ארגנטינה הוענשה פעמיים: פעם אחת בהפחתת המנדטים )המוצדקת(, ופעם שנייה בגלל המספר  

 שלוקחים בחשבון בסופו של דבר.   

משפחתו מגרודנו גרובניה, אך היתה בארגנטינה במשך שלושה דורות עד שהגיעה    מר טייטלבאום סיפר שהוא ממוצא בלרוסי, 

לישראל, והוא סבור כי הצעת התיקון לגבי ארגנטינה לא פוגעת במישהו אחר, ובוודאי לא בטוהר הבחירות במדינות מסוימות.   

מות התיקון, אבל באופן עקרוני העניין  לכן, הוא הביע את רצונו שאנשים יצביעו בעד התיקון. ייתכן שנמשיך להתווכח לגבי כ 

צריך להיות מתוקן. הצבעה בעד משמעה שיהיה עוד כלי בדרך. הוא אינו מחייב ולא בטוח שישתמשו בו, כי לא ניתן יהיה  

ליישם אותו אם לא יהיה מאיפה לקחת מנדטים, אבל הוא הציע לראות בהצעה כלי לתיקון בעיה שעיקרה טכנית, ולא בעיה  

 של צדק.   
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אפשר  - , מנכ"ל מסורתי עולמי, אמר שהמצב הנוכחי אכן בעייתי. לארגנטינה נגרמה בעיה כואבת, אבל אי מאוריסיו בלטר 

ידי ענישה של אחרים. עמדתה של תנועתו תומכת בהחזרת המנדטים לארגנטינה, אבל לא באמצעות לקיחת  - לתקן אותה על 

בות מהן מגיע להגדיל את מספר הנציגים. חברי מרכז מסורתי  מנדטים מיתר המנדטים של שאר הפדרציות בעולם, אשר לר 

 הדין, אשר תבקש להגדיל את מספר המנדטים.   - עולמי יצביעו לפיכך נגד ההצעה, אך יתמכו במר חוסקוביץ' בפנייה לבית 

ובין אם החלטת בית   אמר שבין אם לארגנטינה  יחיאל וסרמן   יהודית  הדין צודקת או לא, הקהילה ה - נעשה עוול או לא, 

בארגנטינה היא השביעית בגודלה בעולם, ועוברת היום אירועים לא קלים, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מדינית. הקהילה  

בארגנטינה רוצה עכשיו להיערך מחדש, והפדרציה יוזמת ומארגנת פעולות בנושא. כפי שאמר דריו טייטלבאום, הפדרציה  

   18- ערכו בחירות ולא התכוננו, אבל הענשתם בהפחתת שמונה מנדטים מתוך ה   בארגנטינה אכן פעלה בצורה לא הוגנת, לא 

מנדטים הדבר לא יפגע בהולנד ובגרמניה, כך שלעניות דעתו    8שמגיעים להם אינה מוצדקת ועושה עמם עוול. אם נשיב להם  

 צריך לשקול את הדבר  לגופו של עניין, והוא סבור כי יש להחזיר להם את המנדטים. 

 .  התקבלה   ההצעה 

 

 בעניין מגילת העצמאות וחוק הלאום    -   5הצעת החלטה מספר  

פתח ואמר שאנו מודעים לכך שהצעות ההחלטה בעניין מגילת העצמאות וחוק הלאום עוררו מחלוקת עזה בקרב  ירון שביט  

להיות מובנים מאליהם.    חברי הוועד הפועל הציוני. לצערנו הרב, הגענו למצב שאנחנו מתווכחים על דברים שחלקם היו אמורים 

שנה לאחר    70סוגיית הלאום של העם היהודי הוגדרה בצורה ברורה מאוד במסגרת מגילת העצמאות של מדינת ישראל, אבל  

הקמת המדינה, מצאנו לנכון לחזק ולחדש את מעמדה של מגילת העצמאות במסגרת התנועה הציונית ובמסגרת פעולות  

 את ההצעה בנושא.  החינוך והלימוד שלה, ולכן הגישו  

כינוס הוועד הפועל הציוני בשנה שעברה נערך בתקופה שבה סוגיית חוק הלאום עוררה ויכוחים סוערים במדינת ישראל,  

ועדת החוקה פנו למר  מאות. לאור המצב באותה עת, חברי  כאשר חלק מהטיעונים שעלו כנגד חוק הלאום עסקו במגילת העצ 

למגילת העצמאות. התזמון )טיימינג( באותה שעה לא היה מתאים לעיסוק בנושא,  שביט בבקשה לעכב את הדיון הקשור  

משום שהעלאת מגילת העצמאות לדיון נתפסה כניסיון להתעמת עם חוק הלאום. לאור זאת, הוחלט לעכב את הנושא, מתוך  

שלשמחתו, יש כרגע הצעה    תקווה שההצעה בעניין תעבור בוועד הפועל הציוני הבא, כלומר זה הנוכחי. מר שביט סיכם בכך 

ונצביע כעת על הצעת    5להגיע להסדר, לפיו בעניין ההצעות לתיקון החוקה שהוגשו על ידינו נמשוך את הצע החלטה מס'  

 ידי הליכוד.   - בלבד,  ובמקביל תהיה בקשה למשוך הצעות אחרות שהוגשו על   3החלטה מס'  

תים, והעובדה שאנו נמצאים, לצערנו, בשנה שבה הולכת ומתגלגלת  לאור צוק הע .  לדבריו של ירון שביט   הצטרף   יעקב חגואל 

מערכת בחירות בישראל ומסתמנת אפשרות לבחירות שלישיות, אנו  רואים לנגד עינינו את אחדות הבית הזה, ואת הרצון  

טרייה  להמשיך ולחזק את מעמדה של ההנהגה הציונית כגוף חשוב, הפועלת במטרה להכניס כמה שיותר אנשים לתוך המ 

  2הצעה מס'    - הגדולה והרחבה של התנועה הציונית. לאור זאת, תנועת הליכוד מושכת את שתי הצעותיה לגבי חוק הלאום  

. עם זאת, חברי הליכוד שומרים את הזכות להעלות את הנושא בקונגרס הציוני הקרוב, המהווה זירה אמיתית  4והצעה מס'  

- וד מצרפת בהחלט להצעה להצביע ולאשרר את מגילת העצמאות החשובה כל לגעת בעניינים מהותיים שכאלה. תנועת הליכ 

שנים גם על ידי ההסתדרות הציונית העולמית, ביושבה כמועצה המכוננת. ברמה האישית, טען    71כך, אשר התקבלה לפני  

 בעדה ויחזקו אותה.  מר חגואל, הוא איננו חושב שיש צורך לאשר את המגילה, אבל אם הנושא נדון כעת חברי הליכוד יתמכו  

 ההצעה נמשכה והורדה מסדר היום.  

 

 .   נמשכו והורדו מסדר היום   4מספר  ו   2הצעות החלטה מספר  כמו כן,  
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   בעניין מגילת העצמאות וחוק הלאום   -   3הצעת החלטה  

העצמאות. אולם,  פתח בכך שברור לכולם כי כל היושבים בחדר תומכים בהצעה, שהרי כולנו בעד מגילת  גאל גרינוולד  

ההצעה הזו לא הובאה עכשיו במקרה, אלא מסיבה מסוימת מאוד: כמשקל נגדי לאלה להביא את חוק הלאום כלומר, להציג  

את ההצעה על חוק הלאום כמיותרת, משום שהתקבלה החלטה על מגילת העצמאות'. יש בכך היגיון, אבל נותר ויכוח לגבי  

שאומרים כי אין בו צורך ואפשר להסתפק במגילת העצמאות. כאשר אנחנו מצביעים  השאלה האם אנחנו בעד חוק הלאום, או  

עכשיו בעד מגילת העצמאות, המוסכמת על כולנו, אנו אומרים למעשה שאנו מודעים לכך שההצעה על מגילת העצמאות  

סדר היום, אף כי הוא מודע  הובאה דווקא עכשיו, בגלל הסוגיה של חוק הלאום. לפיכך, מר גרינוולד הציע להסיר את הנושא מ 

  ניתן להסיר את הנושא מעל סדר היום,   לכך שהוא לוקח סיכון בהצעתו זו. הואיל שברור לכולם כי אנו בעד מגילת העצמאות, 

שהרי הוא מובן מאליו. תמיכה בהצעה על מגילת העצמאות פירושה שייתכן כי איננו תומכים בחוק הלאום. לפיכך, כדי לחזק  

י לדעתו להוריד מעל סדר היום את ההצעה על מגילת העצמאות, כפי שהוחלט להוריד את מעל סדר היום  את האחדות, כדא 

 את הסעיף המתייחס לחוק הלאום.   

לעומת זאת, טען כי מה שנעשה כעת איננו הגיוני  מר גרינוולד,  טען בתגובה שמר גרינוולד אינו קורא את הסעיף.  ירון שביט  

אנחנו בעד מגילת העצמאות ואנחנו נגד חוק הלאום'  : ' הוא איננו רוצה לתמוך באמירה שפירושה   ולא מייצר פשרה, והוסיף כי 

אינה מקובלת עליו. בתגובה לאחת הדוברות, שהעירה כי האמירה הזו איננה כתובה בהצעה, השיב מר גרינוולד כי למרות  

אין צורך להצביע בעד מגילת העצמאות, משום    שהדברים לא כתובים במפורש, היא משתמעת מבין השורות. כדי למנוע ויכוח, 

שהתמיכה בה מובנת מאליה. עם זאת, יש לזכור שהדיון על מגילת העצמאות התעורר בעקבות חוק הלאום. ולכן, הוא מבקש  

 שלא לדון בחוק הלאום, וגם לא לדון במגילת העצמאות אלא להתייחס אל התמיכה בה כדבר מובן מאליו.   

לטענתו, צריך לחזק גם את מגילת העצמאות וגם את חוק הלאום,   כמה עם דבריו של גאל גרינוולד. הביע הס אלכס סלסקי 

להסיר את שניהם מסדר היום. נוצר כעת מצב אבסורדי, שייתכן ולא נצביע לטובת מגילת העצמאות בגלל שמשכו    – או לחלופין  

וקרטית, ושני המרכיבים האלו ביחד מבטאים את  את ההצעה להצביע ולהזדהות עם חוק הלאום. אנחנו מדינה יהודית ודמ 

מהות המדינה. לדברי יגאל ביבי, במגילת העצמאות לא כתוב 'דמוקרטית', למרות שעקרונות הדמוקרטיה כתובים בה. חוק  

הלאום, לדעתו של מר סלסקי, דווקא מחזק את מגילת העצמאות ומחזק את מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם  

 ן יש להצביע על שני הנושאים או להבדיל למשוך את שניהם.    היהודי, ולכ 

טען כי פשרה אינה דבר קל, אבל הוא סבור כי כדי לסיים את הוועד הפועל הנוכחי בנימה של אחדות עלינו להכיר   יזהר הס 

ולהעמיד  בעובדה ששתי הסיעות המרכזיות החליטו ללכת ביחד, למשוך הצעות שמרגיזות את שני הצדדים באופן שווה  

החלטה שכולנו יכולים לחיות איתה. אף אחד לא חושב שצד אחד אינו מאמין בדמוקרטיה ושהצד השני לא מאמין בכך שישראל  

היא מדינת הלאום של העם היהודי.  לדעתו, ההחלטות, כפי שהן מנוסחות עכשיו, מאפשרות לרובנו לחיות איתן בשלום וראוי  

 לסיים איתן את הכינוס.  

העיר כי גילה כעת שמדובר בהצעה של ועדת החוקה. כחבר ועדת החוקה, הוא יכול להעלות את הנושא ולבקש  י  אלכס סלסק 

השמיע    אלכס סלסקי תיקן אותו, והסביר כי ההצעה מוגשת כהצעת סיעה משותפת.    ירון שביט הצבעה על חוק הלאום.  

 אפשרו לו להעלות את הנושא להצבעה.   הערה אירונית לגבי האחדות במליאה, מכיוון שגם מימין וגם משמאל לא 

 . ההצעה התקבלה 

       

הביע שמחה על כך שהתקבלה החלטה שפירושה הצהרה על כך שארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי זכותו  נריה מאיר  

היהודי, כי זו  ההיסטורית. עלנו לשמוע מקבלת הצעה זו, שמשמעה, לדבריו, הכרה גורפת בכך שארץ ישראל שייכת רק לעם  

 המשמעות של מגילת העצמאות. 

 



49 

 לדון בהחלטות כלליות שהגיעו דרך הוועדות.      היו"ר לאה מולשטיין לאחר מכן, פנתה  

 

   : ועדת החינוך 4ועדה מספר  

   , חינוך לערכים המגולמים במגילת העצמאות 4.1הצעת החלטה מספר  

הקשורים למגילת העצמאות במערכת החינוך, כאשר פיתוח תכנים  הסביר כי ההצעה מדברת על הוראת תכנים  דרור מורג  

, המחלקה היחידה בהסתדרות הציונית שפועלת  מצב הנוכחי אלו יבוצע ידי המחלקה לחינוך והמחלקה לפעילות בתפוצות. ב 

לכן יש  בנושא היום היא המחלקה למפעלים ציוניים בראשותו, אשר מפתחת תכניות על ערכי מגילת העצמאות לבתי ספר, ו 

בעייתיות בהחלטה זו, משום שלפיה מחלקות אחרות יבצעו משהו שמחלקתו כבר עושה. מר מורג הצהיר שהוא ישמח לכך  

שבנושא הזה יעסקו כמה שיותר מחלקות, אך למען הסדר הטוב חשוב לו ליידע שהדבר כבר קיים ומבוצע, ובנוסף, נצטרך  

שמחלקות    - שההחלטה לא תגרום להפסקת הפעילות בנושא אלא להיפך  לפתור את העניין ברמת ההתנהלות היומיומית, כך  

 נוספות יצטרפו לפעילות של מחלקתו.  

 .    ההצעה התקבלה 

 

 ייזום ומימון פרויקטים לקידום החינוך לסובלנות ושוויון   -      4.2הצעה   

 .  ההצעה התקבלה 

 

 קהילת יוצאי אתיופיה     –   4.3הצעת החלטה  

הנושא. בשלוש השנים האחרונות, המחלקה בראשותו    ה תמיכה להצעה, והדגיש את חשיבות הביע תקווה שתהי   דרור מורג 

קורסי מנהיגות, משלחות של מובילי דעת קהל ובני נוער לאתיופיה,   - מעט בפעילויות בקרב הקהילה האתיופית - עוסקת לא 

לת מספיק תמיכה, וחשוב להרחיב את הפעילויות למענה,  ודברים נוספים. הקהילה האתיופית צריכה חיזוק משמעותי ולא מקב 

לא רק בנושא העלייה לארץ של היהודים שנשארו באתיופיה, אלא בעיקר עבור הקהילה האתיופית בישראל. לכן, בנוסף  

לפעילות אשר מתרחשת כעת בנושא, חשוב לעגן באופן פורמלי החלטה מסודרת המצהירה על כך שאנו עוסקים בנושא הזה  

אים בכך דבר חשוב. זהו מסר ציבורי, ולכן מדובר, לדעתו, באחת ההחלטות החשובות שאפשר להוציא היום אל הציבור  ורו 

 בישראל.   

הסכים שמדובר בהצעה חשובה. כולנו תומכים בחיזוק קהילת יוצאי אתיופיה, אבל בתוך ההצעה יש ניסוח בעייתי,  נריה מאיר  

אתיופים כ'קורבן אפשרי לגזענות אישית וממסדית בחברה הישראלית'. מר מאיר  המופיע במשפט הראשון, אשר מגדיר את ה 

והחברה   ישראל  מדינת  על  רעה  דיבה  להוציא  שלא  להיזהר  עלינו  הפועל  וכוועד  ממסדית,  גזענות  בישראל  אין  כי  טען 

שלא קיימת גזענות    הישראלית. בתגובה לאחד הדוברים, אשר טען כי צריך להישיר מבט למציאות, שב והדגיש נריה מאיר 

ממסדית. קולות אנרכיסטים רוצים להגיד שהחברה הישראלית היא גזענית, אבל עלינו להיזהר מאמירות כאלה. לפיכך, הוא  

 ביקש להוריד את המילים 'גזענות ממסדית', כדי שכולם יוכלו לתמוך בהחלטה החשובה.  

אפשר לשנות בשלב זה את הניסוח. שנית,  - טען בתגובה שנריה מאיר מפספס כאן כמה דברים. ראשית, אי דרור מורג  

ההצבעה היא על ההחלטה עצמה, ולא על הסעיפים המנקים אותה )אשר נפתחים במילה 'הואיל'(. לכן, אפשר להצביע בעד  

בה להצביע באופן נפרד על ההצבעה ועל  הציע בתגו נריה מאיר  ההחלטה עצמה, גם אם לא מסכימים עם כל נימוקיה.  

הציע להוריד את המילים 'אישית' ו'ממסדית' ולהשאיר את    דרור מורג   הסעיפים המנמקים אותה )הנפתחים במילה 'הואיל'(. 

הציעה להשהות את ההצעה  היו"ר לאה מולשטיין  המילה 'גזענות' בלבד, אך אחת הדוברות העירה שהדבר בלתי אפשרי, ו 

   מנת לאפשר פתרון של העניין. - לפי שעה, על 
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ביקש להעיר כי  אנחנו מתווכחים אם יש או אין גזענות כלפי יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, אבל ראוי לשים לב  יזהר הס  

כי באולם הזה, ברגע הנוכחי, אין אפילו יהודי אחד יוצא אתיופיה, בכל הסיעות ובכל המפלגות, ואחד הדוברים אמר בתגובה  

 יהודים יוצאי גיאורגיה.  שאין גם  

אשר שימש כיו"ר הוועדה שעסקה בנושא, הדגיש את חשיבותה של ההצעה וסיפר כי השימוש במילה 'ממסדית'  דני לם,  

עורר ויכוח סוער בקרב חברי הוועדה. לדבריו, אם יו"ר המליאה תפסוק שאפשר לעשות תיקון נוכל להמשיך לדון על הניסוח,  

היו"ר  ציע להחזיר את ההצעה להנהלה לשם עיון מחודש בנוסח ההצעה.   ה לערוך תיקונים, הוא  אבל אם בשלב זה לא ניתן  

הודיעה כי לוועדה כבר היתה הזדמנות לתקן את הצעת ההחלטה, ולכן נצביע עליה במתכונתה. כפשרה, היא  לאה מולשטיין  

 אפשרה להצביע בנפרד על סעיף ה'הואיל ו' הראשון.  

 

 ולכן הפיסקה לא עברה.   נגד, שני נמנעים(,   59בעד,    59) תוצאת ההצבעה על הפיסקה הראשונה היתה שוויון   

 .     ההצעה התקבלה ו תוצאת ההצבעה על שאר ההחלטה היתה בעד,  

 

     הקהילה הגאה    -     4.4  הצעה  

שמחלקות ההסתדרות הציונית אינן מחולקות למגזרים או עדות שונות.    ביקש להצביע נגד ההצעה. הוא אמר יעקב חגואל  

 כולנו עם ישראל ועלינו להמשיך לכבד כל ציוני בדרכו. כהסתדרות ציונית, עלינו לפעול למען הציונות יחדיו.    

ר, היא לומר  מימין טועים טעות מרה. אחת הטקטיקות הידועות להחליש אוכלוסייה מוחלשת עוד יות   טען שחבריו יזהר הס  

לה שהקמת יחידה, מחלקה או רשות לקידום מעמדה, משמעה הפרדה. לפי אותו היגיון, הרשות לקידום נשים היא מיותרת  

הקהילה   כמו  מוחלשת,  באוכלוסייה  שעוסקת  מקומית  ברשות  יחידה  כל  ובעצם  הנשים,  אוכלוסיית  את  מפרידה  היא  כי 

יוצרת הפרדה. אוכלוסייה מוחלשת, ל  וכאשר ההסתדרות  האתיופית,  טענתו, זקוקה לאנשי מקצוע מיוחדים שיעסקו בה, 

הציונית עוסקת בפעילות למען אוכלוסיות מוחלשות, עליה להיעזר באנשים המתמחים בעבודה עם אותה אוכלוסייה. הטענה  

ומשמעותית מאין    כי מדובר בהפרדה, לדעתו, היא אמירה דמגוגית, והוא הדגיש כי מדובר בהחלטה חשובה, רצינית, איכותית 

 כמוה.   

 .  ההצעה התקבלה 

 

 ביקור באתרי מורשת     –   4.5הצעת החלטה  

   .  ההצעה התקבלה 

 

 יישום תכנית לימודים בנושא ירושלים   –   4.6הצעת החלטה  

ביקש לדבר על ההחלטה למרות שהוא לא כתב או ניסח אותה, מכיוון שהיא מדברת על מרכזיותה של ירושלים.  גאל גרינוולד    

מר גרינוולד אמר שהוא איננו חושב כי יש מישהו בעולם היהודי שלא רואה בירושלים את מרכז ההווי של העם היהודי, מושא  

לנו וחלמנו עליו עוד כשישבנו בגלות. ההצעה שלפנינו קוראת  החלומות והתפילות, העיר שמסמלת את כל מה שקיווינו, התפל 

למשרד החינוך לגבש תכניות שעוסקות בחשיבותה של ירושלים ומלמדות על העיר. מר גרינוולד הביע את תמיכתו בהצעה,  

על    וקרא לכלל החברים והחברות להצביע בעדה. למרות שיש מחלוקות על דברים רבים, הוא רוצה לקוות שאין מחלוקת 

 מרכזיותה של ירושלים, ושכולנו נצביע בעד ההצעה כקבוצה אחת.  

ביקש להצביע על שיטה מסוימת שרווחת בארגון, לפיה 'אם אתה לא כמוני, אתה לא שייך'. הגישה הזו  דריו טייטלבאום  

ות העולם הציוניות.  מנוגדת לחלוטין למהותה של התנועה הציונית, אשר אמורה לשמש כבית ציוני שמצליח להכיל את כל תפיס 
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העמדה לפיה 'אם אתה לא כמוני אתה לא שייך, ואף צריך ללכת מכאן' מנוגדת לרוחה של התנועה הקיבוצית, ועלינו להיזהר  

 ממגמה זו, שעלולה לחזור ולבוא לידי ביטוי בדיונים על הצעות החלטה נוספות. 

ת ההחלטה מתייחסת גם  ע עם של העם היהודי, אולם הצ בעניין ירושלים. אין ספק שכולנו חושבים שירושלים היא הלב הפו 

לאיחוד העיר, נושא השנוי במחלוקת. מר טייטלבאום טען כי ברמה העובדתית, ירושלים, בפועל,  איננה מאוחדת, ולכן ביקש  

 להסיר את המילה 'איחודה' מן ההצעה, כך שהוא יוכל לתמוך בה ללא הסתייגות.    

שאי אפשר לתקן הצעות, וביקש לעדכן שסיעתו החליטה לאפשר לחבריה חופש הצבעה, כי    אמר שהוא מודע לכך ירון שביט  

העניין מעורר בהם תחושות שונות. מר שביט ביקש מכולם לזכור שאנחנו רוצים להישאר מאוחדים יחדיו בתנועה הציונית,  

רובוקטיביות אינן מועילות, ואף גורמות  ולכן ראוי להימנע משימוש באמירות פרובוקטיביות. התבטאויות ציניות, תוקפניות ופ 

נגד. עלינו לחשוב היטב על האופן שבו אנחנו מתבטאים אחד כלפי השני גם כשאנחנו  - לאנשים לשנות את הצבעתם כתגובת 

 לא מסכימים זה עם זה, מתוך ידיעה ואחריות להישאר כתנועה אחת.   

בנוסף, הוא העיר כי לאף אחד מהיושבים באולם לא ניתנה הסמכות לקבוע את רמת הציוניות של מישהו אחר, והוא מציע  

שאף אחד לא ייקח לעצמו את הסמכות הזאת. אם אנשים יעשו כן, הם ימצאו את עצמם בתנועה קטנה ומצומצמת מאוד,  

   וחבל, משום שאנחנו רוצים להישאר תנועה גדולה ומאוחדת.  

שנה היתה לו הזכות לשוב לעיר העתיקה ביחד עם עוד קומץ בחורים, להקים ישיבת הסדר    50סיפר שלפני    יחיאל וסרמן 

ת בצה"ל ונלחם, לצד חבריו, בכל המלחמות. מאז אותו זמן,  ד במשך שש שנים, ובמסגרתה גם שיר )'ישיבת הכותל'( שבה למ 

יש דעות אחרות בנושא, והוא יכול להבין זאת, אך לדעתו, לא לחינם אימץ  ירושלים, בפועל, אוחדה. הרב וסרמן אמר שייתכן ש 

שנה לאחר שחרורה ואיחודה של העיר. לא בכדי קוראים לתכנית זו 'תכנית    50הוועד הפועל הציוני את תכנית ירושלים,   

ם שירושלים מהווה סמל,  ירושלים', ולא 'תכנית העצמאות', 'תכנית מדינת ישראל' או שם אחר. שמה של התכנית נבחר משו 

יורה. הרב וסרמן הביע  - פקטו וגם דה - ומצופה מכולם להסכים על התכנית ולקבל כפי שנוסחה, כי ירושלים מאוחדת גם דה 

תקווה ותפילה לכך שהמצב יישאר כזה בכך עץ, וביקש להציע שההחלטה בנושא תתקבל פה אחד. הקריאה למען תכנית  

 שבע.  - ית הציוני, מהכינוס שנערך כעת בבאר ירושלים צריכה, לדעתו, לצאת מהב 

 . ההצעה התקבלה 

 

    יישום תכנית חינוכית בנושא ועידת סן רמו   -   4.7הצעת החלטה  

 .  ההצעה התקבלה 

 

 עידוד עלייה    –   2ועדה מספר  

 עידוד עליה מצרפת   –   2.1הצעת החלטה  

שהועלה בעניינה.     ווטום ספרטום - הסבירה שההחלטה עברה בוועדה, ולכן יצביעו עליה ולא על ה   לאה מולשטיין   יו"ר המליאה 

 דבריה העלו תמיהה מצד כמה משתתפים ונדרשו להבהרה נוספת.  

אשר שימש כיו"ר הוועדה שעסקה בנושא, הסביר שבנסיבות רגילות לא הייתה אמורה להיות הצעת    סלומון ואס דיאס, 

פן שונה מכוונת המחבר. במקרה שלפנינו, מחבר הצעת ההחלטה לא משך את ההצעה, ולכן במקום  החלטה שתוקנה באו 

הצעת ההחלטה המקורית, כעת עומדת להצבעה הצעה שונה לגמרי מזו שנכתבה במקור ההצעה לא הורדה לפיכך מסדר  

 . ווטום ספרטום היום, אלא התקבל מצב של  

העירה    פרן ברניס, נת עברה בוועדה באופן תקין, אך היועצת המשפטית,  הבהירה כי ההצעה המתוק   לאה מולשטיין היו"ר 

שמדובר למעשה בהצעת החלטה חדשה, אשר סותרת את כוונת ההצעה המקורית. ההצעה הנוכחית אמנם עברה בוועדה,  

וועדה  אבל עולה כאן שאלה מבחינה חוקית: האם אפשר לשנות באופן חוקי את כל הכוונה והמהות של ההצעה, ולאפשר ל 
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יום לפני המועד. במקרה שלפנינו,    60להכניס למעשה הצעת החלטה חדשה, למרות שהחלטותיה אמורות להיות מוגשות  

יום    60הוועדה שינתה לחלוטין את הצעת החלטה ומגישה לפנינו הצעה חדשה, שלא עומדת בקריטריון של מועד ההגשה ) 

 וות הפרה של הכללים, ויש לבדוק את העניין מבחינה משפטית.   לפני המועד(. היועצת המשפטית טענה כי הדבר עשוי לה 

 .  התקבלה המקורית  ההחלטה  ווטום הספרטום שהוגש ירד, ו 

 

 הקלות לעולים המאותגרים בשוק התעסוקה    –   2.2הצעת החלטה  

 פה אחד.   ההצעה התקבלה 

 

 בסכנה החלטה לתעדף עידוד עליה בקהילות יהודיות שנמצאות    –   2.3הצעת החלטה  

 . ההצעה התקבלה 

 

 ועדת ההתיישבות    -   5ועדה מספר  

 החטיבה להתיישבות    -     5.1הצעת החלטה   

 . ההצעה התקבלה 

 

 עליה והתיישבות     –   5.2הצעת החלטה  

הביע שמחה על כך שההצעה עברה. הוועדה שהצליחה להניח בצד את הדברים השנויים במחלוקת, ובעזרת  דריו טייטלבאום  

חוכמתו הרבה של גאל גרינוולד, הצליחה להגיע להסכמה על כך שכולנו ביחד נקבל דיווח מסודר על מה שנעשה. בהקשר  

ה מסודרת, ולעתים אף פועלים בצורה לא  זה, מר טייטלבאום הביע צער על כך שהמוסדות האחרים אינם מדווחים בצור 

מסודרת. בנוסף, הוא בירך את החטיבה להתיישבות על פעילותה ביישובי עוטף עזה. כתושב האזור, שגר שבעה קילומטרים  

 מגבולות, הוא ביקש להודות לחטיבה להתיישבות ואמר שפעולותיה תורמות רבות לחייהם של התושבים באזור.  

 .  ההצעה התקבלה 

 

 בקעת הירדן החלת הריבונות הישראלית ב   –   5.3  הצעה 

, אשר התקבלה זה עתה, מבטאת תמיכה בחיזוק  ההתיישבות  5.2הביע את תמיכתו בהצעה, אבל ציין שהחלטה  נריה מאיר  

בכל רחבי מדינת ישראל, כך שהחלטה נפרדת לגבי חיזוק ההתיישבות ביו"ש ובבקעת הירדן מיותרת בעיני ומוטב למשוך  

 אותה.   

אמר שבכותרת ההצעה חלה טעות, משום שההצעה מתייחסת אך ורק לבקעת הירדן, ולא ליהודה ושומרון.  אל גרינוולד  ג 

מר גרינוולד הסביר שההצעה עוסקת בריבונות הישראלית בבקעת הירדן )הגבול המזרחי של מדינת ישראל(, אזור שמהווה  

ל ידי מפלגת העבודה )כפי שנתן לזכור מ'תכנית אלון'(. במסגרת  קונצנזוס בחברה הישראלית, אשר רוב היישובים בו הוקמו ע 

הוועדה הובאה הצעה אחרת, אך חברי הוועדה הסכימו לעסוק בבקעת הירדן בלבד. חברי הוועד הפועל, לדבריו, בדומה  

פיכך, מן  להרבה מאוד חברי כנסת ושרים ממחנות שונים בכנסת ישראל, הסכימו למהלך של החלת ריבונות בבקעת הירדן. ל 

החלוצים  - הראוי לדעתו שההחלטה בנושא תזכה לתמיכה, דבר שיהיה צעד חיובי למדינת ישראל ויסייע לכל המתיישבים 

 שיושבים בבקעת הירדם, אחד המקומות המאתגרים ביותר בארץ, גם מבחינת תנאי האקלים וגם מבחינה תעסוקתית.    

הודיעה כי הכותרת של הצעת ההחלטה תשתנה: ההתייחסות ליהודה ושומרון היתה טעות, ולכן יש    לאה מולשטיין ר  " היו 

 למחוק מן הכותרת בעברית את המילה "יו"ש".   

   .  ההצעה התקבלה 
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 עידוד הבנייה בכל רחבי ארץ ישראל   –   5.4הצעת החלטה  

   ההחלטה לא התקבלה. 

 

 ישראל והתפוצות     –   3ועדה  

 ארגוני החברה האזרחית   –   3.1הצעת החלטה  

   .  ההצעה התקבלה 

 

 סולידריות התנועה הציונית עם יהדות התפוצות.   –   3.2הצעת החלטה  

 .  פה אחד   ההצעה התקבלה 

 

 תפוצות   - ישראל    –   3.3הצעת החלטה  

   . ההצעה התקבלה 

 

 שימוש בשם ההולם "יהודה ושומרון"     –   3.4הצעת החלטה  

אמר שמדובר בהצעה מאוד מעניינת, המבקשת כי מסמכי המוסדות הלאומיים וההסתדרות הציונית העולמית    גאל גרינוולד 

יכנו מעתה את שטחי יהודה ושומרון בשם זה, ולא בכינוי 'הגדה המערבית'. מר גרינוולד הוסיף כי אין מחלוקת על כך שהשם  

וקת לגבי עתידם של שטחים אלו, אך כולנו יכולים להסכים  'יהודה ושומרון' הוא השם האמיתי של אותם שטחים. קיימת מחל 

על שמם, יהודה ושומרון, כפי שהם מכונים גם בתנ"ך. מר גרינוולד הדגיש כי ההצעה לא מדברת על עתידם של אזורי יהודה  

ז"ל, למשל  יוסף  עובדיה  ניתן לדעתו להסכים להצעה בקלות. הרב  ולכן  ורק על המינוח שלהם,  אך  , פסק  ושומרון אלא 

 שבנסיבות מסוימות אפשר להחזיר חלק מהשטחים, אבל קרא להם בשם יהודה ושומרון.  

 . ההצעה התקבלה 

 

 )"קנו ישראל"(   "Buy Israel"החלטה לתכניות בתפוצות    -    3.6הצעת החלטה   

   .  ההצעה התקבלה 

 

 גינוי אונסק"ו   -    .73הצעת החלטה   

   .  ההצעה התקבלה 

 

   -   צרפת עידוד עלייה מ    -   2.1הצעת החלטה  דיון נוסף התקיים על  

לפני הדיון על ההצעה, הובהר כי צורת ההצבעה עליה אינה פשוטה. בהתייעצות עם היועצת המשפטית ובהסכמת סיעת  

הליכוד, הוחלט להצביע על הצעות ההחלטה אחת כנגד השנייה, כלומר במקום להצביע בעד ונגד על כל אחת מההצעות  

ולאחר מכן תיערך הצבעה לגבי ההצעה    ספרטום,   נוסח ההצעה שעבר בוועדה או בעד הווטום המשתתפים יצביעו בעד  

 (.  votum separatum- שתתקבל )נוסח ההצעה או ה 

יהודים בצרפת בשל היותם    14הסבירה את המצב הקשה בו נמצאים כעת יהודי צרפת. בשנים האחרונות נרצחו    נילי נאהורי 

התקריות   מספר  האחרונה  ובשנה  ומתגברת,  הולכת  בצרפת  האנטישמיות  ומידרדר.  הולך  במדינה  והמצב  יהודים, 

להגן על תושביה היהודים. יהודי צרפת  . צרפת נאמנה למסורת הכניעה שלה ולא נלחמת כדי  94%- האנטישמיות בה עלה ב 
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יהודים. אולם,    8,000עלו מצרפת    2015מודעים היטב למצבה ולכך שאין להם עתיד בצרפת, דבר המסביר העובדה שבשנת  

יהודים בלבד, והשנה מספר   2,500עלו  2018בשנתיים האחרונות אנו עדים דווקא לירידה במספר העולים מצרפת. בשנת 

  10%ן אף יותר. מדוע? גב' נאהורי הסבירה שהדבר נובע מפידבק שלילי מצד אלה שעלו לישראל.  העולים מצרפת קט 

מהעולים החדשים בשנים האחרונות שבו לצרפת בשל קשיי קליטה והתאקלמות, והם נוהגים להסביר לאנשי הקהילה בצרפת  

גורמים שונים: ישראל לא מכירה    שלא כדאי להם לעלות. העולים ששבו לצרפת מדגישים כי קשה להסתדר בארץ בגלל 

בדיפלומות של העולים מצרפת; העולים נאבקים בקשיי פרנסה ומתקשים למצוא מקום עבודה, וכתוצאה מכך הם מתקשים  

לטפל בילדיהם ש'הולכים לאיבוד'.  עולים מבוגרים מתקשים גם הם למצוא פתרונות, ולכן היהודים שחזרו לצרפת מעודדים  

. הקשיים הרבים שעמם מתמודדים העולים מצרפת מחיייבים אותנו לאמץ תכנית חירום, אשר תסייע  את האחרים לא לעלות 

להם להתאקלם בארץ ולשפר את תהליך קליטתם. תכנית זו, הדגישה גב' נהוראי,  צריכה להיות מותאמת באופן ספציפי  

יסטורית, כי יהודי צרפת רוצים לעזוב את ארצם.  לאוכלוסיית יעד זו. אם לא נייצר תכנית שכזו, אנו עלולים לפספס הזדמנות ה 

 השאלה היא לאן יהגרו, והתנועה הציונית נדרשת לקבל החלטה שתעודד אותם לעלות לישראל. 

בהמשך, התייחסה גב' נאהורי להצעה המוגשת, ואמרה כי במהלך הדיונים שהתקיימו בנושא בוועדה, התנועה הרפורמית  

לשנות את מהותה ולהתמקד בהסרת חסמים הקשורים בהכרה בגיור רפורמי. סוגייה    – ביקשה לתקן את ההצעה, ולמעשה  

  - עידוד עליית יהודי צרפת    – זו כלל אינה רלוונטית ליהודי צרפת, ונוצר מצב אבסורדי לפיו אין קשר בין הכותרת של ההצעה  

בין הסיכות השונות, אך עלינו להשתדל    לבין תוכן ההצעה שנתקבלה בוועדה. גב' נאהורי הוסיפה כי קיימים פערים ומחלוקות 

למצוא את המשותף והמאחד בינינו. כולנו שותפים לאידיאל ציוני המעודד עליית יהודים לישראל, וגב' נאהורי ביקשה מהנוכחים  

להצביע על הנוסח המקורי של ההצעה, הקובע כי: 'הוועד הפועל הציוני מבקש מממשלת ישראל, מההסתדרות הציונית  

 , מהקרן הקיימת לישראל ומכל המוסדות הלאומיים לאמץ תכנית חירום לעליית יהודי צרפת'.  העולמית 

, אשר עברה קודם לכן, עסקה בקשיים הקשורים להכרה בדיפלומות של עולים חדשים וקראה  2.2ציין כי החלטה  ירון שביט  

בעידוד עלייה של קהילות שנמצאות    , שמכירה 2.3להסיר חסמים אלו ולהעניק הכרה במקצועותיהם של העולים. החלטה  

בסכנה, עברה גם היא. בהקשר זה, מר שביט סיפר כי ברגעים אלו מתארחת בביתו בחורה  שהגיעה לראשונה לוועד הפועל,  

צעירה מצרפת שהשתתפה בתכנית 'מסע' והחלה שירות צבאי כחיילת בודדת, וכעת היא מתאחרת בביתו כבת משפחה  

א בת לאב יהודי החבר בקהילה האורתודוקסית ולאם שעשתה גיור רפורמי. כאשר הגיעה לארץ,  'מאומצת'. אותה בחורה הי 

היא חוותה בעצמה את החסמים הקשורים להכרה בגיור רפורמי: עובדת היותה בת לאם שהתגיירה באופן זה, גורמת לה  

ה לקבל החלטה הקוראת להסרת  קשיים רבים בצבא ובמוסדות רשמיים. מר שביט טען לפיכך  שההסתדרות הציונית ראוי 

שמדובר במקרה   נילי נאהורי כל החסמים, ובכלל זה גם החסם שקשור לגיורים הלא אורתודוקסים. בתגובה לדבריו, טענה 

 איש.    500,000אחד מתוך קהילה של  

שלפנינו איננה  אמר שנושא הגיור הוא עניין חשוב שצריך לדון בו, אבל טען שההתייחסות לנושא במסגרת ההצעה  נריה מאיר  

הוגנת. ההצעה מדברת על תכנית חירום למען יהודי צרפת, והניסיון לשלב בה את הנושא המורכב שלגיור הרפורמי מיותר  

 לדעתו משום שהוא עלול לעורר מחלוקות, וראוי להקדיש לו דיון נפרד.  

וקליטה, ואין זה הוגן לטפל בנקודות    לעומת זאת, טען שההצעה צריכה להתייחס לכל המרכיבים המקשים על עלייה יזהר הס,  

כאלו שלא נולדו לאם  יהודייה אלא התגיירו באחת    מסוימות ולהתעלם מאחרות. הוא הוסיף שבין הצעירים שהובאו לכנס יש 

הקהילות הרפורמיות, דבר העלול להקשות עליהם אם ירצו לעלות ארצה, משום שהם עלולים לגלות שיהדותם איננה מוכרת  

ואף יאסרו עליהם להתחתן. מר הס הוסיף כי לאור היכרותו עם הקהילות הרפורמיות בצרפת, הוא יודע שנושא הגיור מעמיד  

ולכן חשוב שההחלטה תתייחס לעניין. ההכרה בגיור חשובה כמו ההכרה   עלייה לישראל,  בפניהם התלבטות רבה לגבי 

בדיפלומות והכרה מקצועית. לפיכך, הוא טען שיש יש לקבל את ההחלטה המתוקנת, המתייחסת למכלול הבעיות שניצבות  

 בפני העולים, וקרא לסיעות לאפשר לפחות חופש הצבעה עליה.  
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קראה בתגובה לתמוך בהצעה כללית, שמבקשת לאמץ תכנית חירום לכלל יהודי צרפת. אם חלק מהסיכות  נילי נאהורי  

מוטרדות מעניין הגיור הרפורמי הן יכולות להילחם בנושא, אך לא במסגרת ההצעה שלפנינו. יצירת  תכנית כללית לכלל  

 כן היא ביקשה להצביע בעד הניסוח המקורי, המאחד את כולם.  הקהילה של צרפת חשוב יותר, לדעתה, מבעיות ספציפיות, ול 

יו"ר ועדת העלייה בסוכנות היהודית, הודיע שבדק עכשיו עם משרדו מה המדיניות לגבי עולים שהתגיירו בגיור לא  דני לם,  

גדר הערה לסדר,  אמרה שדבריו של מר לם אינם ב   לאה מולשטיין ר  " אורתודוקסי, ונאמר לו שהדבר לא מונה מהם לעלות. היו 

 votum- כפי שקבעה היועצת המשפטית, והזמינה את  המשתתפים להצביע בעד הצעת ההחלטה שעברה בוועדה או בעד ה 

separatum  . 

 

 .  votum separatum- קולות עבור ה   44קולות, לעומת    66הצעת ההחלטה שעברה בוועדה התקבלה ברוב של  

כי המצביעים מפחדים כנראה מעלייתם של יהודי צרפת,    נילי נאהורי ירה  בתום ההצעה, לאור דחיית הווטום ספרטום, הע 

 אבל הם יעלו בכל זאת ויחזקו את היהדות בישראל.   

 

 

     - לגיטימציה - אנטישמיות ודה   –   1ועדה  

 

 גינוי הצהרות והאשמות נגד יהודים   -    1.1הצעת החלטה  

 .   ההצעה התקבלה 

 

 ותכנית ירושלים     BDS  –   1.2הצעת החלטה  

 .  ההצעה התקבלה 

 

 הוסרו ויוגשו בקונגרס.    1.6  - ,  ו 1.4,   1.3הצעות מס'   

 .  הוסרו אף הן ויוגשו בפעם הבאה   1.11- ,  ו 1.10,   1.9,   1.8   - הצעות  מס'  

 

מתקנת  גינוי תשלומי הרשות הפלסטינית/אש"ף למחבלים עבור רצח יהודים והקוראת לפעולה    –   1.5הצעת החלטה  

 דחופה 

 .  ההצעה התקבלה 

 

 ובהשמצת מדינת ישראל   BDS  - החלטה המפצירה באוניברסיטאות להיאבק ב   –   1.7הצעת החלטה  

 .    ההצעה התקבלה 

העלה הצעה לסדר היום, וביקש לאפשר לכל המשתתפים לדבר במהלך המושב. הוא טען כי המשתתפים,  אחד הדוברים  

אשר הגיעו לכנס ממרחק, התאכזבו לגלות שרשות הדיבור נתונה לחברי ההנהלה, וביקש שבפעם הבאה כולם יוכלו להשתתף  

 ולא רק לשבת ולהצביע.   

 

 מליאה עשירית: מליאת נעילה 

  חילונים   – הכולל אנשים מקבוצות ומגזרים שונים  מייצג את הפורום האמריקני לישראל,  בכך שהוא    פתח   דמיטרי שיגליק 

אבל לגבי ישראל כולם  אנשי שמאל ואנשי ימין, כאלו המצביעים עבור דונלד טראמפ וכאלו המתנגדים לו.  ,  ואורתודוקסים 
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פנו אליו לאור המחלוקות על ירושלים ועל יהודה    תומכים במדינה ופועלים לחיזוקה. מר שיגליק סיפר כי אנשים מאוחדים,  

, וביקש להעביר מסר חשוב:  נגד ישראל המגדירים את עצמם כציונים יוצאים בפועל  מבינים איך אנשים    ושומרון, ואמרו שאינם 

  ראל להיות מאוחדים למען יש להתאחד יחדיו למען ישראל. האנטישמיות מתגברת היום בכל העולם, ומר שיגליק קרא לכולם  

 , משום שזו לא הבעיה שלנו; הנושא המרכזי עבורנו הוא לחזק את מדינת ישראל.  שכוח מזכויות אדם ול 

ימי המושב הלנה גלזר   ומאתגרים, המחייבים אותנו לחשוב על הדברים המרתקים    סיכמה את שלושת  כימים מעניינים 

שנאמרו בהרצאות, לעבד אותם, ולחשוב כיצד באמת ניתן לחולל שינוי, וכיצד אפשר לקרב את הצעירים לתנועה הציונית. גב'  

שאותו צריך להעביר הלאה.  גלזר אמרה שבעקבות הכנס, היא מרגישה שיש לנו כלים, יש לנו מה לתת, ויש לנו סיפור נפלא  

הסיור שהתקיים בעוטף עזה והסתיים במפגש באוגדת עזה היה מרתק, ונתן זריקת עידוד נוספת לאהבה שלנו לעם ישראל,  

 לארץ ישראל ובמיוחד לתושבים שחיים בעוטף עזה ולצה"ל.  

נות, אם בסיוע מול גורמי חוץ שונים,  גב' גלזר סיימה בדברי תודה לכל מי שלקח חלק בארגון מושב הוועד הפועל,  אם ברעיו 

ואם מבחינה ארגונית ולוגיסטית. גב' גלזר הודתה לראש החטיבה להתיישבות, גאל גרינוולד, ולאנשי צוותו שעמלו רבות,  

לחברת ההנהלה מרינה קוריטני שעזרה בניהול הקשרים עם עיריית באר שבע, לראובן שלום בהקשר של ועדת החוקה, לכל  

ת וליועצת המשפטית, עו"ד פרן ברניס. כמו כן, היא הודתה לכל צוות מטה המושב על עבודתם המסורה, למרות  חברי הוועדו 

לסיום,    הקשיים והאתגרים שעמדו מולנו. תודה מיוחדת ניתנה לאנה גבעתי, אשר הפגינה נחישות ויכולת הובלה ראויה לציון. 

, על התמיכה, על הרעיונות, על הגיבוי, ועל מתן אמון וחופש פעולה,  הודתה גב' גלזר ליו"ר ההנהלה הציונית, אברהם דובדבני 

 ואיחלה לקונגרס נפלא בשנה הבאה.  

צטרף לברכות ולתודות, והוסיף כי בפעם הבאה ניפגש עדיין כוועד פועל, אבל רק  אברהם דובדבני ה   ר ההנהלה הציונית, " יו 

ון. הכנס שלפנינו ייזכר במיוחד בשל קיומו  בבאר שבע, דבר  בקונגרס הבא, כך שמבחינה ממשית היה זה הוועד הפועל האחר 

שנה להקמתה של באר שבע, מפגש עם סיורים בנגב ובעוטף    70שנבע בתחילה מתוך אילוץ, אך הוביל לדבר מיוחד: ציון  

הם  עזה. לסיום, הוא אמר כי בשנה הקרובה נעשה מאמץ מיוחד כדי להספיק ולקדם את כל הדברים שאנו עושים ולתת ל 

שדרוג ממשי, כך שנגיע לקונגרס הציוני בהרגשה שעשינו את המקסימום, ואנו ממשיכים לפעול וליזום דברים חיוביים רבים.  

ואת   באו  המקום שממנו  את  לייצג  כדי  באנרגיה  את המשתתפים  הטעין  הפועל  הוועד  שכנס  תקווה  הביע  דובדבני  מר 

יע  בכל מקום שבו הם פועלים. לסיום, הוא הודה מקרב לב ליו"ר הלנה  תנועותיהם, ונתן להם כוחות מחודשים להמשיך ולהשפ 

 .           גלזר, שבנתה את המושב והובילה את הנשיאות, הוועדה המשותפת, ועדת החוקה והוועד הפועל 

 

 לאחר שירת ההמנון הלאומי הסתיים מושב הוועד הפועל הציוני. 
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 5משתתפי מושב הוועד הפועל הציוני הל"ז 
 

 הנהלה ציונית 
 אברהם דובדבני, יו"ר 

  אלן הרשקין  אלכס סלסקי  אייל רונדר 

  גאל גרינוולד גוסטי יהושוע ברוורמן   אסתר מור 

  ג'ק קופפר  ג'סי סולטניק גלעד קריב 

 דריו טייטלבאום   - דוד דוד בן נאה  דבי בן עמי 

  יחיאל וסרמן יזהר הס דרור מורג 

 מאוריסיו בלטר  שביט    ירון יעקב חגואל 

  נריה מאיר  מרינה קוריטני  מאשה לובלסקי

 שמעון אוחיון  סרחיו אדלשטיין סילביו חוסקוביץ 

 

 

 עמיתי כבוד

  יגאל צחור   דליה לוי   ג'וזף רוזנפלד  

 

 

 חברי הוועד הפועל הציוני בעל זכות הצבעה 

השמות המודגשים הנם של ממלאי מקום חברים 

 חברים שלא הגיעואשר השתתפו במושב במקום 

 

 

 הארגון הספרדי הציוני   -אוהבי ציון 

 נעדרו מהמושב 

 

 קונסרבטיבים  כנסת בתי  איגוד

    מארי ה. סנדרס  אלן סילברמן     אדם שונברגר

     מגאלי דסה 

 

 

 מתקדמת  ליהדות עולמי איגוד

 ניקול ג'ולייט ברון  אנה פוייאה  אנדרו קין 

 קרול סטרלינג  סוניה גונטנר 
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 אורתודוקסים  כנסת   בתי ארגון

 יצחק דהן  חן גוטרמן  בן ציון שפר 

 שמואל סלוטקי עדי סמסון

 

 עולמי  אמונה 

  תמי קלאוזנר  קרול גולדינג 

 

 ארצנו

 ג'אק לאקסמבורג  בנט מילר  תומפסון -אריקה זיגפריד

 דקל חומש  דניאל וייס וילהורדו דבורה בלוסטן 

 מולשטייןלאה אנה  יהושע ויינברג זואי דרסנר 

 סטיב דננברג  מרלה גמורן  מרים פרלמן 

 ריבה פורמן  קסנדרה ברט  סנדרה מוריירה 

  שושנה דוואק 

 

 

 עולמי  ביתנו

 מיכאל יאדוב  דימיטרי שיגליק אולגה פורט 

 קסניה דוברון  מיכאל יודנין

 

 בני ברית 

 אלון ויטה  איריס הכהן  אירה ברטפילד 

 בת שבע שוורץ  ברוך לוי אלן שניידר

 סני שלגיום  הכהן הדס  

 

 הדסה 

 ג'ודי שרק אסתר סרוק  אליזבת אלפרט 

 רודה שמולוב  מרלן אדית' פוסט

 

 הציונית  המועצה

  יוסי צדוק יגאל ביבי

 

 הציוני   המחנה

 ג'רי לואיס אפרת קטש  אבי קוריאט 

 דן תל ניר  דליה היבנר  דור צוריאל 

 יאיר אלישיב  חנה פרץ  חיה כהן

 מיכאל וולמות מיכאל דהן מאיר אברג'ל 
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 הציוני  הנוער

  הנרי אקרמן רוטרמן  גווין רוזהיל 

 

 העולמית   הספרדית  הפדרציה

 אלברט לוי אנדריי דרעי   אברהם אלהרר 

 ורוניקה מיה 

 

 ויצו

  הלנה גלזר 

 

 עולמי  חירות

  גסטון בנימין סיאדה  אברהם לובטון  

 

 עתיד  יש

 נעדרו מהמושב 

 

 ציונות  עושים כולנו

 אריאל בריח 

 

 עולמי  לביא

 נחי אייל אילן רוט

 

 עולמי  ליכוד

 ארנן פלמן  אליזבת ברני איב חזות

 ור חרלפ ד ג'ונתן קוונסקי  ג'ולייט לסקר 

 יחזקאל יגנה  יאיר דוידי  דני לו

 מתי יצחק  ליאור חיימוביץ  ישי מרלינג

 פנחס פינברג  פליסיה מועלם  נילי נהוראי 

 קווין רוס 

 

 עולמי  מזרחי 

 אשר אברג'יל  אוהד טל ליבובסקי אהרון 

 דורון פרץ  דבורה איזק  ג'ודי ליבובסקי

 כרמה פיינשטיין כהן  יפעה סגל הרווי בליץ

 סונדרה סוקל  סולי סאקס מקסין פצ'ניק 

 פרנסין שטיין 
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 מכבי עולמי 

 קרלוס אלברטו טפיירו  סטלה סירקין  מרסלו בורקטובסקי

 רודני סנדרס 

 

 מרכז עולמי 

 אלן סילברסטין אלכס סנדרוויץ  אליאס גרזון

 מרילין גייל ווינד לישנוף ורנון האוורד קורץ ג'נט טובין 

 פיל שיים סנדי רנה סטרקמן  נולה לזר 

 

 מרצ

 אנסטסיה חודירבה  אליין גרברז  אהוד בנדל 

 אריאלה וולקוביץ 

 

 הסטודנטים  משלחת

 יוני מן  אביגיל בנשטיין 

 

 נעמת 

 שירלי שביט  סנדי זיגל  חגית פאר 

 

 קדימה/מעבר לקשת 

 נעדרו מהמושב 

 

 קונפדרציה

 סלומון ואס דיאס  ג'ים שילר גבריאל שניטמן 

 פרדריך תול 

 

 יו"ר פדרציות ציוניות 

 לסלי רוטשילד דני לם  אלברטו בירמן לוי 

 ריצ'רד היידמן  קארינה ספולינסקי 

 

 חברים שהשתתפו במושב בזכות דעה מייעצת 
 ראובן שלום   מזכ"ל ההנהלה

 סטיבן סתיו   ההסתדרות הציונית מבקר  

 פרן ברניסעו"ד  ת/ת משפטי/יועץ
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 בכירי הצ"ע

  דב בראל  אלעד מאיר  אורי לייזר 

 חיים בן נזרף  הרצל מקוב    דור זביקלסקי

  לירון יחזקאל יעקב אהרוני  יניב נחמיאס 

 משה פרייזלר  משה כהן מרק דובב 

  צופיה דימנט  ערן ברקוביץ  מן -נועה דותן

 וילק שרגא 

 

 חנן מור  דוד בריקסטון  ג'וש שוורץ 

 

 

 

 מטה הוועד הפועל הציוני  

 אנה גבעתי    מנהלת האגף למוסדות תחיקתיים

 

 צוות המטה 

 נאוה אבישר  ברכה כהן 

 

 מאירה אזנקוט   גילה אנסל בראונר  איציק יעקב 

   עדי דותן נפתלי לוי מלכה פסטינגר 

 שלום דותן רחל אמסלם  רונית בש 

 

  לל"ן 

 שלומית אטון מתן ליפשיץ  אריאל וייזל 

 
 

 

 


