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 מושב ה פתיחת    –  1מליאה  

 

,  וצוותו מבקר  ושיבח את ה  ועדת הביקורת  לחברי פתח את הישיבה הראשונה במילות תודה   אלי כהן 

 . בניסיון להגיע למצב של שביעות רצון המקובלת על כולם הרואים את הליקויים והשיפורים  

 

תנועה  ב טקס הענקת עמיתי כבוד לחברים וחברות על פעילותם זומן לבמה ל  הרב יחיאל וסרמן 

אנשים  מספר רב של זכו בתואר השנה ותרומתם המשמעותית לעיצוב דרכה ולפעילותה.  הציונית 

הם אנשים   הנרחבת של ההסתדרות הציונית בעשור האחרון. עמיתי הכבוד  וזאת הודות לפעילות 

 שנים רבות מזמנם לתנועה הציונית ויכולים להוות מודל לדור הבא.  הקדישו  ציה אשר  חדורי מוטיב 

,  ברברה גולדשטיין, סילביו חוסקוביץ', דליה לוי  הכבוד: חברי ועדת עמיתי ל  ודה הרב וסרמן הוסיף וה 

 .  נאוה אבישר מרכזת הוועדה, על עבודתה המסורה ול ז'ק קופפר,  כרמה כהן, ארנן פלמן,  

 

 ד:  עמיתי הכבו 

של ויצו  נשיאת כבוד מכהנת כ שנה,  54פעילה בתנועה הציונית ה  , רק א ן סט הגברת אנה מרל 

היהודיות  קהילות ובקרב ה , בתפוצות  הסברה למען ישראל בפעילות  ועוסקת שנים רבות, במשך 

על פעילותה  רו, ו י ז'נ מדינת ריו דה פעילותה לזכויות אדם זיכתה אותה במדליה מטעם . בברזיל בפרט 

 .  מהסנאט הצרפתי קיבלה מדליה  האנושות  למען  

כיהן כנשיא תנועת המזרחי בקנדה, היה    , מעורב בפעילות ציונית משחר נעוריו ה   , הרב יוסף רוזנפלד 

בני  חבר בפדרציה הציונית וכיהן כחבר בוועד הפועל בחמישה מושבים וציר בקונגרס הציוני. כל 

     . עלו ארצה ומתגוררים בכל רחבי מדינת ישראל   משפחתו 

כיהן במשך עשרות שנים בתפקידי מפתח   פעיל בתנועה הציונית שנים רבות, ה  , ם מר רמי קורנבלו 

מזכיר בית הדין  ו  מזכיר הוועד הפועל הציוני  ,  ביניהם אש גופים מהותיים בתנועה הציונית ועמד בר 

ה של  פעל רבות לחיזוקה ופיתוח ו ועד הפועל הציוני, בו כיהן כחבר מר קורנבלום הציוני העליון. 

 .   המורשת הציונית בקרב הקהילות בעולם 

נולדה בארצות הברית עם הקמת המדינה ועלתה ארצה בגפה כחלוצה   , אשר ליה לוי הגברת ד 

גב' לוי פעילה במוסדות הציוניות מאז  נישאה בישראל וכאן הקימה את ביתה ואת משפחתה.  , צעירה 

  , צירה בקונגרס הציוני כ הפועל הציוני ו כיהנה כחברה בוועד  , פעילה במוסדות הציוניים  1994שנת 

את המסר של התנועה  בנאמנות כמזכ"ל תנועת ארצנו. שנים רבות מפיצה במסירות ו  ושימשה 

 .  הציונית בקרב אלפי יהודים בתפוצות 
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בפדרציה  מר מקלין חבר  ל בתנועה הציונית במגוון תפקידים. פעי  1975מאז  , פעיל מר קלוד מקלין 

בצרפת יחד עם בית   ' נועם ' ייסד את תנועת הנוער כז עולמי ומסורתי, ו מר מטעם בצרפת הציונית 

 הכנסת המסורתי בפאריס המתמקד בדור הצעיר ובטיפוח הקשר עם מדינת ישראל.  

שנה כיושב ראש   30במשך  , כיהן 1948עלה לארץ מכורדיסטן בשנת אשר  , מר יחזקאל זכאי 

שימש כחבר   הציונית במגוון תפקידים. ל בתנועה הפדרציה הספרדית בישראל ובמקביל היה פעי 

 ובמשך שנים רבות גם כחבר ההנהלה הציונית.    ציר בקונגרס הציוני כ פועל הציוני ו בוועד ה 

ועד  הו חבר כ פעיל בתנועה הציונית שנים רבות, כיהן כציר בקונגרס הציוני ו ה  , מר משה טסטה 

הפצת הרעיון  פעל רבות ל  אל. ראש סיעת המועצה הציונית בישר  הפועל הציוני, חבר נשיאות ויושב 

חבר  כ מתוך שליחות ובמסירות וכיום משמש בתפקיד יושב ראש התאחדות עולי יוגוסלביה ו הציוני, 

 במוסדות הפדרציה הספרדית העולמית.  

  , בית"ר ובתנועת הליכוד באורוגוואי משחר נעוריו בתנועת הנוער הפעיל  , אוברלנדר  מאוריסיו מר 

יושב ראש הפדרציה הציונית, חבר בחבר   : רבים  כיהן בתפקידים ו  ציונית תרם רבות לפעילות ה 

הנאמנים של הסוכנות, יושב ראש הליכוד באורוגוואי. במשך שנים רבות שימש כציר בקונגרס הציוני  

להיות  ממשיך    ועדיין חבר הוועד הפועל הציוני. השנה הגשים את החלום הציוני ועלה ארצה  כ העולמי ו 

 ולהשפיע על תנועת הליכוד באורוגוואי.    מי פעיל במסגרת הליכוד העול 

על   בוד פעלו רבות למען התנועה הציונית והם מקבלים את התואר עמית כ   אנשים יקרים אלו 

   . פעילותם הרבה 

לארגוניהם   תרם רבות מהם כל אחד כי  ציינה ו בשם מקבלי התואר גברת דליה לוי נשאה דברים 

הרצל   , כולנו חוגגים את הגשמת חזונו של ראל שנים למדינת יש  70ה, עם ציון ולישראל. השנ 

הצליחה  אכן השיגה מה שאף מדינה אחרת לא  המדינה השנים האחרונות  70 במשך מסכימים כי ו 

   . בזמן כה קצר לעשות  

 

 לזכרם" " 

 אליעזר שפר. ו   מתי דרובלס     ציונית, ה שני חברי ההנהלה  הלכו לעולמם    לאחרונה 

 .  ז"ל   ובלס דברים לזכרו של מתי דר נשא    יעקב חגואל 

ברח עם שני  מלחמת העולם השנייה ב אביו. התייתם מ  11פולין, ובגיל נולד בוורשה,  דרובלס מתי 

מתי עלה   . קרוב משפחה ועברו לבואנוס איירס עם הגיעו לאיטליה כשנתיים ובסופה  במשך  אחיו, 

והן   ית"ר בישראל היה פעיל מאוד הן בב . המושב מבוא בית"ר שותף בהקמת  והיה  1950-לארץ ב 

  עמד . לאחר מכן 1977עד  1974כיהן בכנסת בין השנים . )תנועת החירות לשעבר(  תנועת גח"ל ב 

ישובים   400-הקים כ  בתקופת כהונתו בראש החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית. 

 בארץ ישראל.  

הדליק משואה   2011-ב  שנים.  18 -הוא מונה לתפקיד יו"ר הארכיון הציוני ושימש בתפקיד כ  1994 -ב 

מתי קיבל אות  ,  הליכוד העולמי ובית"ר העולמית מטעם    ארצה אירוע גדול לעולים שעלו  ב בהר הרצל.  

שובו  עוזרו האישי של מתי דרובלס עם כ  פר כי שימש סי  אלי כהן ליבו נדם. ש  זמן קצר לפני הוקרה 

 .  מורה דרך   וראה בו אב רוחני ו   משליחות מאמריקה הלטינית 
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 . ז"ל ליעזר שפר  א   א דברים לזכרו של נש   דוד בן נאה 

ופעל   החסידות בפעילותו את ערכי  , שילב בן למשפחה חסידית  . טבריה , יליד אליעזר שפר 

מנכ"ל המחלקה לחינוך    : בתפקידים ציבוריים   כיהן   שנים   45-במשך למעלה מ   להגשמת החזון הציוני.  

כ"ל המחלקה לשירותים  מנ כ ו ותרבות תורנית בגולה, מנכ"ל המחלקה לדור המשך בהתנדבות, 

כיהן כחבר   , בכל העולם היהודי רבים ציבוריים תפקידים  נשא מר שפר ז"ל רוחניים בתפוצות. 

מר שפר היה  התיישבות. ה חינוך ו ה עלייה, ה  נושאי ההנהלה הציונית במשך עשרות שנים וטיפח את 

וחד )מוריה(  אחד מפורצי העיר העתיקה בחטיבת הצנחנים, שלאחר מכן ארגן גרעין תעשייתי מי 

 שהתיישב בעיר העתיקה. 

   דברי הספד לזכרם של חברים נוספים:   אלי כהן בהמשך נשא מר  

  של עסקני ציבור אשר עברה ללונדון  למשפחה חסידית נולד , ( פרנקפורט  1926)  קלאוזנר  מני 

ודבק   , תומך במדינת ישראל מר קלאוזנר ז"ל, ציוני נלהב ש . , לאחר ליל הבדולח 1938בנובמבר 

שנה.   20-כ ורת היהודית, לקח חלק פעיל בארגון "הפועל המזרחי" ושימש כיו"ר הארגון במשך במס 

עד עלייתו ארצה היה חבר   70-משנות ה , עלה עם רעייתו אדית ארצה. 71, בהיותו בן 1997בשנת 

חבר בוועד הפועל  כ נציג וחבר בהנהלת הסוכנות היהודית ו , כיהן כ בתנועת המזרחי העולמי  הנהלה 

 י.  הציונ 

משחר נעוריו לפעילות הציונית   , נרתם הפועל הציוני  וועד ועמית כבוד של ה חבר ז"ל,  אריק גראוס 

זכה לעיטור לוחמי המדינה  ו הרביזיוניסטית  ה בתנוע כפעיל  באנגליה ולמערך ההסברה למען ישראל 

המופלג,   , חרף גילו בחזית המאבק נגד האנטי ציונות הסובייטית. עד יומו האחרון  והחל משנות  פעל 

 למען מדינת ישראל ועם ישראל.   פעל 

  2018ביוני  2-נרצח ב  , כיהן כיושב ראש הליכוד בדרום אפריקה ז"ל, אשר  סרג'יו קובנסקי 

לקידום הרעיון הציוני ואף סייע בגיוס   במלוא המרץ פעל  מר קובנסקי . 67, בהיותו בן ביוהנסבורג 

שואה ששירתו בפרטיזנים  . כבן לניצולי ם אחרים מת וארגונים יהודיים מקומיי י כספים עבור הקרן הקי 

נסע לדרום אפריקה, שם הקים משפחה  בהמשך בטכניון ו  למטרת לימודים ובהגנה. עלה לישראל 

 ישראל.  עם  תוך שמירה על קשר הדוק  

להורים ילידי פולין. בגיל צעיר, לאחר מותו של   1923טינה בשנת גנ נולד באר ז"ל,  נובסקי אמשי דוד 

 .  2017באוקטובר    13-, ב 93ילא את מקומו וטיפל באחיותיו. דוד נפטר בגיל  אביו דוד, מ 

, שם עסק בפעילות ציונית והקדיש את חייו לרעיון  עבר לחיות בצ'ילה  1957שואיו בשנת לאחר ני 

 הציוני ולהגשמת החזון הציוני והיהודי תוך הידוק הקשר בין הקהילה היהודית בצ'ילה למדינת ישראל. 

  בעת ביקורו בצ'ילה.  ו של דוד  משפחת  בבית בית  -ראל דאז, מנחם בגין ז"ל, היה לבן ראש ממשלת יש 

היהודית והציונות היוותה המצפן לאורך חייו ולמעשיו. השתתף בקונגרסים    ו היה גאה מאוד בזהות דוד 

יושב ראש הפדרציה הציונית בצ'ילה, יושב ראש   בתפקידים חשובים בעולם היהודי: ציוניים וכיהן 

, יושב ראש תנועת הנוער בית"ר, נשיא הקהילה היהודית במדינה, מנכ"ל קק"ל, חבר  ה ד בצ'יל הליכו 

 בוועד המנהל של בית הספר והמכון העברי על שם ויצמן.  

בסקסטון, קנדה. גדל והתחנך בתנועת הנוער יהודה הצעיר והיה פעיל   1939-נולד ב  בריאן ויין 

לב בכלכלה ומשפטים באוניברסיטת בריטיש  , השלים את לימודי התואר המשו BBYOרגון א ב 
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פגש את  שונים ארגונים ב יהודי. במסגרת מעורבותו ה חברים ה קולומביה, שם גם כיהן כנשיא מועדון 

. שלוש שנים לאחר מכן העתיקו את מקום מגוריהם מוונקובר לירושלים.  1962-חנה והשניים נישאו ב 

אך בריאן וחנה עשו עלייה ונשארו בירושלים.   שהות זו בירושלים הייתה אמורה להימשך שנה בלבד, 

לאחר סיום לימודיו לתואר שני במשפטים באוניברסיטה העברית הקים בריאן את משרד עורכי הדין  

עולמי,  . ויין היה פעיל במסורתי 2017בר ויין מישייקר ושות' בו עבד עד לפרישתו לגמלאות בדצמ 

רים בישראל. היה פעיל נמרץ בארגון מסורתי  בהסתדרות הציונית העולמית ובארגונים רבים אח 

ישראל בו כיהן כיועץ משפטי, ותרם תרומה נכבדה בבניית היסודות המבניים של מרכז בעת  

הצטרפות הארגון להסתדרות הציונית העולמית. בריאן ישב בוועדה המשפטית של ההסתדרות  

ם רבות. כמו כן שימש כיועץ  הציונית העולמית, כיהן כחבר בוועד הפועל והיה חבר בנשיאות שני 

 . AACI-משפטי של הסניף הירושלמי של ה 

 יהי זכרם ברוך. 

 

נשיאת בית הדין הציוני  לתפקיד המועמדת מציג את  אברהם דובדבני יו"ר ההנהלה הציונית, מר 

נראה  ו מנחם בגין תבע את המטבע "יש שופטים בירושלים". לדבריו,  . הגברת מרים נאור העליון, 

ממשלתו בעלה של מרים נאור, אריה נאור שימש כמזכיר הממשלה של מנחם בגין, לא  שב  , בגין  כי 

 ידע עד כמה הוא קולע למטרה כשמדברים על השופטת מרים נאור.  

העברית  משפטים באוניברסיטה ו  ה ים. למדה בגימנסיה העברית ברחבי נאור נולדה בירושל  השופטת 

שימש בעבר  ן דאז, השופט משה לנדוי, ש ליו וסיימה בהצטיינות. היא התמחתה אצל השופט הע 

  מונתה  2001-התמנתה לשופטת בבית משפט השלום. ב  1980-ב  כנשיא בית הדין הציוני העליון. 

תמיד  הפסיקה שלה  בית המשפט העליון. ל  עברה  2003-ב כשופטת בפועל בבית המשפט העליון, ו 

ם ואחדות של החברה הישראלית  שהיא דגלה וחתרה כל הזמן לאיזון בין ערכים מתנגשי אופיינה בכך  

 את שירותה כנשיאת בית המשפט העליון בירושלים.    2017-והיא סיימה ב 

בהסכמה של פה אחד.   –בהצבעה שהתקיימה, נבחרה הגב' נאור כנשיאת בית הדין הציוני העליון 

 ללא מתנגדים וללא נמנעים. 

 

 בונים חברה אחת   -החברה לאן     -  2ליאה  מ 

 

עם  ו ליצור שביקשנ חברה בהתייחסות ל את הישיבה,  פתחה  ג'יליאן קפלין יו"ר המליאה, הגב' 

שנה. בהתחשב בסוגיות הבולטות שנמצאות כיום על סדר היום   120 -ציונות, לפני יותר מ ה  ראשית 

משמעות  על מקור להשראה המהווים שלושה ציטוטים של אבות הציונות היא ביקשה לציין הציבורי, 

ציונות היא חזרה לחיק היהדות, עוד לפני שהיא חזרה לארצם של  כי ה  , והדגישה יהודית ה מדינה ה 

שוויון זכויות מלא,  יש חדשה שבה לנשים מחודשת של הרוח היהודית, בחברה  פריחה . היהודים 

עם היהודי צריך לעצב את  ה  , לגבי המיעוטים לבחור ולהיבחר היא מובנת מאליה. כותן של נשים וז 

הצלחנו ליישם את האידיאלים הללו בהיבטים רבים, אך עדיין   . כך שהגר ירגיש בנוח המדינה 

ולשים את האידאלים  לדבוק בחלום הציוני,    להמשיך ,  שלפנינו לעמוד באתגרים  המלאכה רבה ועלינו  
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ד"ר יועז הנדל יו"ר המכון   בתום דבריה הציגה את . בראש מעיינינו את אחדות העם היהודי, ו  שלנו 

והזמינה אותו   ש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה רא לשעבר לאסטרטגיה ציוניות,  

 להנחות את המושב. 

 

  , נל עוסק בחברה הישראלית ובשאלות שקשורות למהותנו כאן א פ ה  הדגיש כי  ד"ר יועז הנדל 

את    ים שואל אינם  בני עמים אחרים  בעצם ציוני?  והעלה את השאלה המרכזית לדבריו בסוגיה הציונית.  

שאלה חשובה מכיוון שהיא משמרת נופך של תמימות   , אך זו אותו לאום בני מה זה להיות  ם עצמ 

נוח, אברהם,  התנ"ך משופע בגיבורים תמימים )  . חיובית אנושית  המצטיירת לפי המקרא כתכונה 

עם  אובדת אשר נעלמת,  אלא דווקא תכונה נרכשת,  איננה  זו  . כל אחד תמים בדרכו ש , ( יצחק, יעקב 

כהמשך לדבריו הזמין   תכונה יפה זו. לשמר ניתן לדבריו  , ציונות ה ב מתקיימים סבי ה בדיונים  . השנים 

עדיין מאופיינת בתמימות משום  יא והקדים כי בכך שה השופטת בדימוס דליה דורנר  את ד"ר הנדל 

 חים הקיימים. שואלת שאלות חשובות ומהותיות לגבי מה שאנחנו עושים ולגבי הוויכו   שהיא 

 

 :  השופטת בדימוס דליה דורנר 

הן שאלות חדשות, שלא  הזהות  ו הציונות ' דורנר פתחה את דבריה בהדגישה כי השאלות בנושא  הגב 

של  מכתב ציטטה היא כי באירוע לנכדתה, פקדו את הדור בן זמנה. כהמחשה לכך היא סיפרה 

אביה הביע   . מחנה כפייה בטורקיה שהה ב , בעת ש 1943-אותו כתב לאחיינה בארץ הקודש  ב אביה, 

שוחרר מהמחנה  האב אשר ראות את בני משפחתו בארץ ישראל, חיים באושר. ל במכתב תקווה 

מוסד לילדים  עם אחיה ל השופטת דורנר לאחר פטירתו הגיעה . חולה, והגיע לירושלים עם משפחתו 

זהות  הילדים דיברו בשפות שונות, אך לכולם היתה . ילדים ניצולי שואה בו שהו עליית הנוער,  של 

   . משותפת   יהודית ציונית ו 

  ת את הכרזת העצמאו  שהקריא את בן גוריון ברדיו כילדה  ה שמע נר סיפרה כי כאשר ר השופטת דו 

השאיפה   . מכל משמר שמור עליה כי ל  ועלינו  היא חשה כי התרחש נס: המדינה היהודית היא נס 

, ועלינו לחתור אליה למרות ההישגים המשמעותיים שצברנו.  ה כבד מהווה סוגיה חברה אחת, לבנות 

למה אתה מדבר על  " : לרעהו אחד הגיבורים בו אומר עמוס עוז לכך, היא ציינה סיפור של  כדוגמא 

החורים בגבינה. אבל עלינו לזכור    המחלוקות שבינינו הם כמו   .  " החורים ואתה לא מדבר על הגבינה? 

בהיעדר חוקה, המחלוקות אמנם  שהעם היהודי מושתת על מחלוקות ואין צורך להיבהל מכך. 

, דבר יוצא  מדינה יהודית דמוקרטית ביל לחוסר אחדות. אבל עלינו לזכור שאנחנו חיים ב עלולות להו 

יועץ משפטי לממשלה ואחר כך שר משפטים ושופט  כ  ששימש  , חיים כהן השופט דופן בעולם כולו. 

היהדות לא צריכה ללמוד מהדמוקרטיה, לא אנושיות ולא מוסר ולא צדק  " :  כתב בית המשפט העליון,  

הוסיף שאם המדינה שלנו  ". השופט כהן, ידען מובהק, לא כבוד הבריות ולא פיקוח נפש ולא יושר ו 

גזענות    , אי שוויון  , אלימות  כאן ה ת הייתה מקיימת בקפדנות את ערכי האמת של היהדות לא הי 

. דבריו של השופט כהן, אשר איבד את אמונתו הדתית אך לא את אהבתו למורשת ישראל,  וקנאות 

אבל יש   ן לראות את היהדות והדמוקרטיה כדברים סותרים. אמנם, אין לנו חוקה, ממחישים מדוע אי 

סימביוזה יוצאת מן הכלל בין יהדותה של המדינה   המהווה הכרזת העצמאות לנו מסמך אחד: 
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הכרזת העצמאות מבטיחה אמנם חוקה שתכונן על ידי האסיפה המכוננת לא  . לדמוקרטיות שלה 

מגילת  , וזאת משום המחלוקת שהתעוררה סביב ם, עדיין אין לנו חוקה היו ואילו . 1.10.48-יאוחר מ 

קומוניסטים  חתומים עליה, הן ה  האבות המייסדים , אף כי לא היו עליה עוררין בשעתו. כל העצמאות 

החליטו לקבל את  י כאשר כ  סיפר צבי טל אף כי גם אז היו ביניהם מחלוקות. אגודת ישראל, הן ו 

שרת   משה  על כך ש הפסידו חלקים של הארץ.  המדינה הוא התאבל תכנית החלוקה ולהכריז על 

  תסכן את כל המפעל הציוני. ייצג אנשים בהנהגה הציונית שדאגו שמא הכרזת המדינה לעומתו 

  בן גוריון הכריח את כולם אך על המדינה  להכריז  הזמן  טענו כי אין זה ואגודת ישראל אמריקאים ה 

מגילת העצמאות   בניתוח לכן יש לחתום ולהכריז על המדינה. להבין כי הזדמנות כזאת לא תחזור ו 

דמותו הלאומית  מ זה מסמך מקובל על העם, בארץ ישראל קם העם היהודי כמצווה ש לה אה נר 

שם חיי קוממיות ממלכתית, שם יצר יצירות לאומיות ובין לאומיות, נתן לעולם כולו את ספר   , הדתית 

על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של   המדינה שלנו תהא מושתתת . הספרים הנצחי 

   . ישראל   נביאי 

לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדול תשמעון  המקרא מציג בפנינו הגדרה נהדרת לתפקיד השופט: " 

יש הטוענים כי ההצהרה   . " א תישא פני דל ולא תעדר פני גדול מפני איש, ל  ]תפחדו[  ולא תגורו 

עלולה לשאת אופי     א פתוחה לעלייה היהודית ולקיבוץ גלויות ישראל תה ש במגילת העצמאות על כך  

אך עלינו לזכור כי מדינת ישראל לא נבנתה כדי להקים דמוקרטיה במזרח התיכון,   . בלתי דמוקרטי 

:  אנחנו לא מנהלים דמוקרטיה ש אלא הוקמה בצל השואה, כמדינה של העם היהודי. אין זה אומר 

ץ תיבנה לטובת כל תושביה, תקיים שוויון זכויות גמור ללא  האר כזכור, נכתב כי  מגילת העצמאות ב 

במצב הנוכחי עוד לא הגשמנו את   . הבדל דת גזע ומין, תבטיח תרבות, חינוך, לשון לכל תושביה 

י כנסת ערבים  מגילת העצמאות חבר מ  מצטטים  ם דרוזי . קצינים אנחנו יכולים להתאחד החזון, אך 

לסיום דבריה, ציינה השופטת דורנר כי    שהם מזדהים אתם.    ים פסוק   עשויים למצוא במגילה   ם מוסלמי 

למדינת ישראל ומכל אותות ההוקרה   62-הזכות להדליק משואה ביום העצמאות ה  ה הייתה ל 

  מסמלת  המשואה הדלקת היה משמעותי בעיניה במיוחד. שכן  אירוע זה  שקיבלה לאחר פרישתה, 

השוויון   , אזרח ובמרכזם החירות ה אדם ו ה כויות נאמנותנו למדינתנו היהודית הדמוקרטית, כיבוד ז את 

   . וחופש הביטוי 

 בתום דבריה של השופטת דורנר, נפתח דיון בינה לבין ד"ר יועז הנדל. 

כאשר המדינה פורחת    –ד"ר הנדל טען כי בזמן הקמת המדינה היינו עסוקים בהישרדות, ואילו עכשיו  

בימינו פחות ברורה.   ת העצמאות מצטיירת מגיל ומשגשגת, עולות יותר תהיות ושאלות, ולכן כיום 

אותה, קשה להבין מה משמעותה לגבי החלטות האו"ם, והמעמד בין   קוראים כיום, כאשר אנו 

הרשויות והפרקטיקה השיפוטית שלה. כך, המגילה מעוררת פולמוס לגבי הרשות השופטת ומידת  

 לרשות המחוקקת.   ס סמכויותיה ביח 

מך וכל חוק נדרש לפירוש, ולכן נוהגת הדמוקרטיה בהפרדת  השופטת דורנר השיבה בכך שכל מס 

תיקונים מתאימים.   לערוך רשויות: המחוקק קובע חוקים והשופט מפרש אותם, ולמחוקק יש רשות 

  –ה להיבחר ע"י הכנסת, לכונן חוקה ר מגילת העצמאות מסמיכה את האספה המכוננת, אשר אמו 

השופטים. חוקה לכשעצמה אינה משרתת מטרה  ה את כללי המשחק ודואגת לעצמאות  מגדיר ובכך  
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היא מכניסה את השופטים   כגון הגנה על המיעוטים( זו משום שעל אף הכללים המוגדרים בה ) 

את הכח של הרשות המחוקקת, משום שהיא מציבה לה גבולות  גוזלת חוקה, לדבריה,  לבועה. 

. בן גוריון לא פעל לכינונה של  שני שליש לפחות( רוב של  נדרש    –תה  ו ים )כדי לשנות א ש ברורים ונוק 

שהרי אנחנו עם של מחלוקות: עוד לא היתה מפלגה שקיבלה רוב של שני   –חוקה בדיוק משום כך 

  –שליש. מפאי לא רצתה חוקה משום שחשבה שתשלוט לנצח, וגם הצד השני של השלטון חושב כך  

וחחה עם חברי כנסת  ה כי כאשר היא התמודדה לנשיאות המדינה היא ש , והוסיפ סיכמה השופטת 

שונים העושים את עבודתם נאמנה, ואמרה להם: "לא לעולם חוסן. פעם זה בשלטון, וזה יכול  

והפשרה  בצדק שאין חוקה  התלונן , לדבריה, בגין להתחלף, אל תתנו לאף אחד כוח כל כך גדול". 

מהותיים קבועים  ה כי אין לנו פיגומים חוקתיים, והכללים ה דגיש לכונן חוקי יסוד, אך היא ה  היתה 

 ומסודרים.  

 

 , עיתונאי, חוקר אקדמי ומרצה בתחום מדעי היהדות, הפוליטיקה והאקטואליה.  בן דרור ימיני 

לפניו ד"ר הנדל וביקש  הציג נושא ש  –לסוגיית חוק הלאום בתחילת דבריו התייחס  בן דרור ימיני 

 לשמוע האם ראוי לדעתו לעשות בו שינויים. 

בעיניו, שכן אף כי הוא תומך בזכות ההגדרה העצמית של   בעייתי ר בנושא מר ימיני הודה כי מדוב 

מדינת לאום יהודית, החוק הפך לדבר שנוי במחלוקת, המעורר התנגדות חריפה שאין בו תועלת.  

נראה כי החוק    –מפגשיו עם סטודנטים, חוקרים ואנשי פרלמנטים     -מתוך היכרותו עם העולם היהודי  

מוגדרת כמדינה יהודית בחוקי היסוד, במגילת העצמאות ובהצעת החלוקה   לא תורם דבר.  ישראל 

לא תפשת", מה עוד שהוא יצר   –(  כך שחקיקת חוק הלאום מהווה בבחינת "תפשת מרובה 1947) 

 המדינה, ואף מחלוקת פנימית בתוכנו.    ממיעוטי שבר בין הרוב היהודי לבין חלק  

ת  מעוגנ מהפלסטינים להכיר בנו כמדינה יהודית אינה  ו נ ד"ר הנדל הקשה ושאל מדוע, איפוא, דרישת 

בשום חוק או מסמך המהווים  סמכות משפטית. מר ימיני אמר בתגובה כי הדרישה להכיר במדינה  

יהודית מוצדקת: כל ראשי הממשלה בשני העשורים האחרונים דרשו מהפלסטינים להכיר במדינה  

אומר שאנחנו    זה לא , אולם  ( מדינות לשני עמים   להסכמה על פתרון של שתי )הכרה החיונית יהודית, 

 התוספת הזאת לעצמנו כאשר היא כבר קיימת. צריכים את  

מהותיות על הגדרת אופיה    סוגיות בהמשך, תהה ד"ר הנדל האם אין בכך משום התחמקות מעיסוק ב 

של ישראל כמדינה דמוקרטית. כולם מסכימים, לדבריו, על כך שאנחנו שואפים לדמוקרטיה  

ללת שוויון בזכויות הפרט לכל האזרחים, אך ייתכן ויש צורך להגדיר בצורה חדה יותר את  הכו 

  הדגיש מר ימיני כי לא מדובר בשיח הדמוקרטיה המצוינת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בתגובה 

תיאורטי, וכי יש להוסיף לחוק הלאום את יסוד השוויון. בהיעדר מרכיב זה, נוהגים לצייר את ישראל  

כי ישראל מבצעת פשעים ללא הפסקה.   –מתוך בורות  –מדינת אפרטהייד, וגורמים רבים טוענים כ 

התוספת של השוויון תסייע במאמץ להגן על ישראל ועל העם היהודי בעולם הרחב. גם אם מרכיב  

ות  שוויוני זה יתייחס לזכויות הפרט בלבד )ולא לזכויות לאום( הוא חיוני להתמודדות מול  תופעות קש 

אש אחד  שעמדה בר לארא אל קאסם, סטודנטית של שנאת ישראל. כדוגמא לכך, הוא ציין את 

, ואשר רצתה ללמוד באוניברסיטה ישראלית  BDS -הקיצוניים, וניצב כחוד החנית של ה הארגונים 
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אינם זכאים לאשרת כניסה לארץ. סירובה של ישראל    BDSלמרות שהחוק הישראלי קובע כי תומכי 

של גורמים בכירים באקדמיה   ישראלי, בהשתתפותם -לימודיה בארץ הפך לקמפיין אנטי  לאפשר את 

ישראלי, לדבריו, הצליח משום שהוא  -הישראלית )כמו נשיא האוניברסיטה העברית(. הקמפיין האנטי 

היה מלווה בשקרים וסילופים בוטים של המציאות. המדיניות הישראלית, לאמיתו של דבר, זהה לזו  

אשר אינן מאפשרות כניסה למי ששולל את זכות קיומן. בנקודה זו, הוסיף   –ות העולם של כל מדינ 

מר ימיני, הוא חולק על דעתה של השופטת דורנר, הסבורה כי האמת מנצחת. שופטים חיים באיזו  

יותר מדי פעמים השקר מנצח, כפי שניתן   –אשליה שהאמת וחופש הביטוי ינצחו תמיד, אך לצערנו 

 ית של ישראל בעולם. לראות מהתדמ 

טינים זה מה שהנאצים  עושה לפלס מתושבי גרמניה חושבים שמה שישראל  40%מראים כי  סקרים 

אבל זו מטופחת ע"י שני גופי הידע   – עלילת דם עשו ליהודים.  מובן שמדובר בשקר מוחלט, 

את   . שני הערוצים המרכזיים הללו מטפחים את השקר ולא אקדמיה ה מדיה ו ה  -החשובים ביותר 

לנו לוותר על אמירת האמת  -האמת. בלי שום קשר לעמדות פוליטיות. זה עצוב, איום ונורא, אבל אל 

 גם כשזה קשה.  

ד"ר הנדל העיר כי הוויכוחים הפוליטיים בחברה הישראלית דווקא עשויים לטשטש את ההגדרות בין  

ח שהוא נושא בהשקפות  ימין ושמאל. כך, עמדותיו הביקורתיות כלפי השלטון גורמות לציבור לשכו 

משמש אותנו כדי להתחמק מסוגיות הקשורות לחברה   BDS  -מדיניות ימניות, וייתכן שהעיסוק ב 

 הישראלית עצמה.  

מצוינת בביקורת עצמית. איננו זקוקים לדמוניזציה  ימיני השיב בכך שהחברה הישראלית מר 

שמוביל את הדמוניזציה נגד   ן יתו בינלאומית כדי לבקר את עצמנו, אבל יש בתקשורת הישראלית ע 

ראלי הלך והקצין,  ישראל בעולם ומציף את הקוראים בטענות איומות ובשקרים. חלק מהשמאל היש 

, מצטיירים  שלום  וביוזמות שתי מדינות פשרה וב )כמוהו עצמו(, המצדדים ב יניקים " א עד כי אנשים מפ 

על השקרים שמופצים בכלי  לפתע כאנשי ימין משום שהם מגנים על ישראל ולא מוכנים להבליג 

ת עצומה. לא  שלילי ישראליות יש השפעה -האנטי  למגמות התקשורת ובאוניברסיטאות. יתרה מכך, 

,  BDS -מדינת ישראל לא מושפעת מה מבחינה כלכלית, על ישראל, אלא גם על הפלסטינים.  רק 

להיאבק במגמות  יהודי ארה"ב יכולים לקצור הצלחות אם הם יפעלו נכון. כדי  –התודעתית וברמה 

טוענים    למענה. ישראליות יש להיפגש עם הסטודנטים האמריקאים, ולתת להם אפשרויות -האנטי 

כי אין צורך לשכנע את המשוכנעים, אך מפגשים עם סטודנטים ממועדוני הלל ממחישים כי   לעתים 

של   יש לספק להם ידע הולם, שיאפשר להם להתמודד עם השאלות המוטחות בפניהם. זה התפקיד 

  כולנו, לרבות הסוכנות היהודית, הוועד הפועל וכל הגופים הציוניים הפועלים בעולם. לספק ידע 

ביטחון, ואפשרות   לטעת בהם כדי  –ישראלים שחיים בתפוצות היהודיים ול סטודנטים ל  וכלים 

 השפעה.  

אבל בסופו של  באומרו שנראה שהוויכוחים יימשכו עוד זמן רב,    דרור ימיני מודה לבן     ד"ר יועז הנדל 

לאו  ו חוזק שלנו הוא פה ה  . זה מופת לחוזק ולא לחולשה , ו יכוח מלמד על חברה בריאה ו כל דבר 

 .  דווקא במלחמות עם אלה מעבר לים 
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חומר לדיון בימים  כ , יו"ר המליאה, מודה למשתתפים על תרומתם לחשיבה נוספת ג'יליאן קפלין 

פעול בצורה חיובית יותר על  ול  ולהתחיל לחשוב  להפסיק להיות כל כך ביקורתיים, עלינו הקרובים. 

 הארץ הנפלאה הזאת. 

 

  מודה למשתתפי הפאנל ונועל את הישיבה.    לי כהן א 

 

 ברית אחים   -יהודים ודרוזים    -  3מליאה  

 

הישוב הדרוזי   –בו בחורפיש צ פותח את המליאה בדברי ברכה למשתתפים, אשר התיי  אלי כהן 

המועצה  המועצה הציונית בישראל ו והמחלקה לישראל, שמסמל את שיתוף הפעולה של הצ"ע 

   הציונית הדרוזית. 

סיפרו על המכינה  של המועצה הציונית בישראל "עמיחי" צבאית -מכינה הקדם אשר ושי, בוגרי ה 

בנות ובנים,  פועלת מטעם הצ"ע(. מכינת עמיחי נמצאת בקיבוץ כרמים שבצפון הנגב, ולומדים בה ה ) 

.  הם הייתה אחת השנים המשמעותיות ביותר בחיי  במכינה  השנה סיפרו כי  הבוגרים . חילונים ודתיים 

  עם כל חלקי החברה הישראלית , נפגשו לאורכה ולרוחבה של הארץ  טיילו במהלך השנה הם 

  -וחשוב מכל ם השונים בארץ ובתפוצות. י זרמ ה עם ו ( ים, דרוזים, בדואים וערבים חילוניים, חרד  , דתיים ) 

הם זכו   , חילוניים ודתיים המשלבת  מעורבת חיים המשותפים במכינה ל הודות  , זכו להכיר את עצמם 

 , וכלשונם: הם הציונות של ו אפשרות ללמוד ולהעמיק את הזהות  ב 

הבנתי שלצד החשיבות של פיתוח   . במהלך השנה הבנתי מה זאת אומרת להיות ישראלי ציוני גאה 

תי שאני לא רוצה להיות זה  האני עצמי אנחנו כולנו חוליה בשרשרת ארוכה של העם היהודי והבנ 

  למדנו אלא להפך, אני רוצה להמשיך את הסיפור הגדול ולהעמיק אותו. , שישבור את השרשרת 

   . ולרצות לקחת אחריות גם על החברה בישראל   , הסביבה הקרובה ו לקחת אחריות על המדינה  

לצבא  להם להגיע  ה הדוברים, העומדים להתגייס לצה"ל הדגישו כי הם חשים שהמכינה אפשר 

לשירות בצה"ל ועודדה אותם להמשיך  הסיבה מוכנים. השנה במכינה גרמה להם להבין לעומק את 

ור המנהיגות הבא של  בחינוך ד  רבות צוות המכינה שמשקיעים לתפקידי פיקוד וקצונה, והם מודים  ל 

על  אחורי המפ עומדים מ אשר    למועצה הציונית בישראל ולהסתדרות הציונית העולמית מדינת ישראל,  

 הציוני הייחודי הזה. 

 

דם  קי ו יש לנו, ש נפלא ה נוער בח את ה שי סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, , יעקב חגואל 

אדין ראש המועצה  מר יוסף נסר  -ואת ראשי ההנהגה הדרוזית הנוכחים, את , המארגנים בברכה את 

במיל' יוסף מישלב,  האלוף  מופיד מרעי ראש המועצה המקומית חורפיש המארח, ,  הציונית הדרוזית 

-פעילות יום  מקיימת המועצה הציונית בישראל . שותפים לחגיגה ציונית אמיתית ה הגברת ג'מילה, 

, וכולנו  לרעיון הציוני, לעם הציוני ולתנועה הציונית  אחים שלנו ה יומית עם אחינו בני העדה הדרוזית, 

  הכוללת ודרוזים היא פעילות אמיתית, יהודים  בין במשותף  שנעשית הפעילות רואים וחיים ציונות. 

. לדבריו, הכרת  לומדים ביחד זה את מורשתו של זה ש בתי ספר יהודיים ובתי ספר דרוזים    בין מפגשים  
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המורשת הדרוזית יכולה להיעשות דרך הפעילות "ברית חיים" של המועצה הציונית הדרוזית, וכחלק  

מה את האתגר החינוכי ופועלת רבות בנושא,  מתכנית הלימודים בארץ. התנועה הציונית לקחה על עצ 

  , תנועה הציונית עוד לפני הגיוס לצבא. השותפות עם הדרוזים מתקיימת עוד מלפני קום המדינה, וה 

 תורמת לכך רבות.   , בעזרת המועצה הציונית בישראל 

 

ליחסים   , יו"ר המליאה, הדגיש את חשיבותה של המליאה בהיותה מוקדשת פרופ' מיכאל צ'לנוב 

 .  דים ישראלים דרוזים ישראלים ליהו בין  כמו גם  הדרוזים לבין היהודים,    בין 

צמרת. אור, המשרת בקרית   העושים שנת שירות בגרעיני  19 – 18בהמשך הוזמנו שני נערים בני 

אתא, הציג את העשייה העירונית והחברים של קבוצתו. ואיתי, המשרת בגרעין צמרת בצפת, הוסיף  

יהודי ופיתוח  -פגש בין תרבותי בין האוכלוסיות השונות לחיזוק השיח הישראלי כי הם פועלים ליצירת מ 

 מנהיגות מקומית.  

 

הקים את  יוסף נסראדין, אשר את במיוחד ציין , יו"ר הצ"ע, בירך את הנוכחים ו אברהם דובדבני 

  צד ה פיתוח ל חיבור ו ל בדבקות ובמסירות לפעול ממשיך ו , שנים  41הדרוזית לפני  המועצה הציונית 

. מר דובדבני הדגיש את תחושת הזיקה בין העדה הדרוזית לבין מדינת  הציוני בתנועה הדרוזית 

על   ר לשמו  התגייסו לצה"ל  העדה הדרוזית כאשר אנשי  ישראל, שהתבססה בעת מלחמת השחרור 

הפכה במשך השנים לברית אחים ולברית  אשר  , נוצרה ברית דמים  , . מאז למענה להילחם ו המולדת 

לכל  . יש היסטוריה ארוכה של אלפי שנים יבור בין העדה הדרוזית לבין העם היהודי, ח ל  , אולם חיים 

לנאמנות   דוגמה  עבורנו  מהווים הם . חיים בתוכנו נמצאים איתנו ו  הדרוזים מאז יתרו,  , אורך ההיסטוריה 

ומשמשים כמופת  מתגייסים לצבא באחוז גבוה יותר מאשר הציבור היהודי, למולדת: הדרוזים 

אחוזי הבגרות בבית ג'אן הם מהגבוהים והטובים   -הצבאי. הישגיהם בלימודים מצוינים בשירותם 

בארץ, ואנו יכולים ללמוד מהם ערכים רבים של מוסר, נאמנות למדינה, מוטיבציה, שאפנות ומצוינות.  

קרן  בתחומים רבים. מבחינת חינוך והשכלה הקמנו  חיזוק העדה הדרוזית פועלת ל תנועה הציונית ה 

ולאחרונה    סטודנטים   36-ל חולקו מלגות  שנה האחרונה  ב .  ת לסטודנטים דרוזים שלומדים מדעים מלגו 

 .  80  -ולהגדיל את מספרם ל את חלקינו במלגות  כפיל  לה החלטה    התקבלה 

התנועה הציונית מסייעת לדרוזים גם בהקמת יישובים חדשים. מאז קום המדינה גדלה העדה הדרוזית  

היום( אולם לא הוקם אף ישוב דרוזי חדש בארץ  אלף    140  -ל   ת השחרור אלף בזמן מלחמ   14-מ )   10פי  

.  ישוב דרוזי חדש בגליל   הסתדרות הציונית העולמית נרתמה לעניין ופועלת להקמת ה שנים.     500מזה  

ליד צומת  אנו ממתינים לאישורה של הממשלה, להקמת ישוב , של עבודה בנושא  שנים  7לאחר 

 כבר בשנה הבאה. פינה  ה אבן  רו ומקווים להניח את  לא רחוק מקברו של ית   –פוריה  

ים, בוגר ארגון הנוער צמרת, לספר על חוויותיו בתנועה. כרמי, בין  הוזמן כרמי איברה  בהמשך, 

מכפר סאג'ור, ספג בביתו ערכים ציוניים והתחנך לאהבת הארץ ולשמירה על  למשפחה דרוזית 

לאחר תקופה קצרה יצא לקורס מנהיגות עם עוד  ביטחון המדינה. אל ארגון צמרת הוא הגיע כחניך, ו 

הדרוזית. הוא וחבריו היו בין הראשונים שהוכשרו לקורס המנהיגות, ועל אף   שלושה מבני העדה 

החששות והקשיים שליוו אותם בתחילה, הצליחו להשתלב להוביל ואף סיימו בהצטיינות. במהלך  
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מחוז הצפון, מדריך בקורס המנהיגות וסגן   שנותיו בארגון הוא שימש בתפקידים רבים, ביניהם דובר 

מנהל הקורס. לאחר שהשתחרר משירותו הצבאי בצה"ל, הוא חזר לפעול כרכז התנועה בכפר  

למועצה הציונית בישראל  , מגוריו, במקביל ללימודיו בהנדסת בניין. כרמי סיים בדברי תודה להצ"ע 

וק הקשר בין העדה הדרוזית לעם היהודי  באמצעות הארגון לחיז  בילים ולתנועה הדרוזית הציונית המו 

 ולהעמקת השיח בין הקבוצות השונות בישראל.  

 

, והדגיש כי  החמה פנים  ה להנהלה ולזקני כפר חורפיש על קבלת    הוסיף והודה   פרופ' מיכאל צ'לנוב 

  –מבטאת את היחסים המשפחתיים עם העדה הדרוזית. ככל משפחה  " ברית אחים " הפאנל כותרת 

לאחר הצגת משתתפי  . בה גם מחלוקות וחשוב לנו להכיר טוב יותר את הצד השני לעתים קיימות 

 הפאנל, העביר פרופ' צ'לנוב את הדיון למנחה, ד"ר יועז הנדל.  

 

תיאר   בו הסתובב באזור וכתב ספר  בנימין מטודלה   1173-ב כי כבר  דבריו    ציין בפתח  ד"ר יועז הנדל 

ברצונו להרחיב בסיפורי המורשת המופלאים: כל מי  , אך אין את היחס של העדה הדרוזית ליהודים 

  המגיעים פשוט חי עם אחיו לנשק שעבר שירות צבאי לא צריך את ההסברים האלה, משום שהוא 

לא  ו   דתית ה ציונות  ה   של   אורתודוקסי מודרני   כאחד שגדל בישוב   . מכל מיני חלקים בחברה הישראלית 

הוא יודע כי השירות הצבאי מספק מפגש עם   – דרוזים או קונסרבטיבים  , רפורמים לפני הצבא  הכיר 

לשיח והיכרות הדדית בהחלט ברוכה. ד"ר הנדל הודה  כל פעילות שמחנכת כל סוגי החברה, ו 

אשר נולד וגדל בחורפיש, התגייס לצה"ל   , מרעי  מופיד  אל"מ  והציג אותם:  פאנל משתתפי ה ל 

תפקידים רבים בצבא, בין השאר  במסגרת הנח"ל. היה הדרוזי הראשון במסלול זה. מר מרעי שירת ב 

מכהן כראש   2016 -בסיירת שקד ועוצבת חירם. לאחר שחרורו מצה"ל נבחר למועצה המקומית ומ 

אלוף  בעת שירותו כסגן מפקד אוגדת עזה.   1996 -המועצה. אחיו הגדול, אל"מ נביל מרעי נהרג ב 

שוי ואב לשישה ילדים,  . נ בן העדה הדרוזית הראשון בצה"ל שהועלה לדרגת אלוף , יוסף מישלב 

אחרי   , שנים  לאחר ארבע ו  1970-ב  . את שירותו הצבאי בצה"ל התחיל בעל תואר שני במדעי המדינה 

פרש   2008בספטמבר  קיבל צל"ש אלוף.  , שהסתער על מחבלים שחדרו לישראל וחיסל אותם 

תחומים  וב במשרד הפנים  , בשנים האחרונות ממלא תפקידים בכירים ו  שנות שירות  38מצה"ל לאחר 

האישה הדרוזית הראשונה שהקימה מפעל במו ידיה.   , ' סבתא ג'מילה '  המכונה   , ג'מילה ח'יר . נוספים 

מוצרי קוסמטיקה  מייצרת  , ו 1940  -שנה. נולדה ב   300נצר למשפחה דרוזית שהשתקעה בפקיעין לפני  

,  2006נת בש . המתבססים על שמן זית טהור ועשבי מרפא טבעיים ומפורסמים, בעלי סגולות ריפוי, 

הדליקה משואה יחד עם סטף ורטהיימר עבור פעילות למען פיתוח הגליל.  , 58-ביום העצמאות ה 

אקלים   השואף לטיפוח חזון בבית הספר מטפחת מנהלת בית ספר אחווה בירכא,  , שואח סיהם 

ם ספורות לאחר שנכנסה  שני  תלמידיו. חינוכי שייתן מענה לימודי, ערכי, חברתי ואיכותי עבור כל 

   . ומבוקש ביותר מצליח  הכושל למוסד  ספר  ה בית    לתפקיד הפך 

. היום בני העדה הדרוזית פועלים  פורצי דרך בעדה הדרוזית, כל אחד בתחומו  כל המשתתפים הנם 

את  בכל מקום כמעט אפשר למצוא בכל תחומי החברה. יש לוחמים בשייטת וטייסים ממוצא דרוזי ו 

האם אנחנו    -וקא על רקע הוויכוח סביב חוק הלאום, היא  המתבקשת, דו והשאלה    . בני העדה הדרוזית 
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ולהתגבר על   אחרים במדינת ישראל  למגזרים הדרוזים גם ההצלחה של סיפור יכולים לשכפל את 

 .  ים לאומי   ים דתי   כים סכסו 

 

את הדגם של יתרו עם היהודים לכל    השיב בחיוב וטען שאפשר להעתיק   אל"מ במיל' מופיד מרעי 

  . המוצר המוגמר  לשם כך יש להעתיק את גם של הדרוזים במדינת ישראל, אבל את הד כן גם מקום ו 

לשילוב, ומאפשרת לדרוזים להתקדם ולפרוץ   רבה הזדמנויות אמנם מעניקה ה מערכת הצבאית ה 

הדרוזים נמצאים בכל  הבנים  , לאור שוויון ההזדמנויות  , אלוף מישלב פרץ את הדרך והיום דרך. 

לפני כן  אבל  -" סוף מעשה במחשבה תחילה נאמר ש"  המצב שונה. באזרחות , אולם היחידות בצבא 

צריך להשקיע  . להביא מוצר תכנוני מוגמר שאיתו אפשר להתקדם למעשים . לתכנן ו  לחשוב עלינו 

חינוך, החברה, התרבות,  ה  -המתייחסת לכל התחומים מיתאר כוללנית  תכנית  ולבנות בתכנון 

צריך את הממסד   לשם כך  , אך לקדם אותה ניתן .  כאשר יש תכנית מגובשת התעשייה, הכלכלה 

עם   או אין בעיה עם העם היהודי, אל"מ מרעי הדגיש כי לעדה הדרוזית  בני העדה.  – וצריך אותנו 

צריכות להיות  ש  משום שההחלטות  שלנו היא מקבלי ההחלטות,  מדינת ישראל. הבעיה המרכזית 

 ליהודים. ו זהות לדרוזים  

)בנוסף לתפקידו כראש מועצת חורפיש(,    והצ'רקסיות במדינת ישראל ראשי הרשויות הדרוזיות  כראש  

את גורלם בַעם ישראל  וביקש שהדרוזים, שקשרו לחוק הלאום כנציג העדה מ מרעי אל" התייחס 

להיות חלק  . הדרוזים, הדגיש, רוצים במוצבים ובתעלות ו נלחמ , עמם הם יהודים יקבלו יחס שווה ל 

 ולכן מבקשים שוויון הזדמנויות גם במישור האזרחי. דינה  כדי להמשיך להיות חלק מהמ מהחוק  

 

ציין את היכרותו רבת השנים עם אל"מ מופיד )אשר   . תושב הכפר אבו סנאן   יוסף מישלב האלוף 

שימוש  מתנגד ל הבהיר שהוא הוא  (. האינתיפאדה בזמן  1987 -שימש כסמג"ד בחטיבה שהקים ב 

. אולם  הייתה ביניהם מלחמה ש ים בין שני אויבים ברית עוש  ": ברית " ו  " יתרו " כמו במילים היפות 

הדרוזים מעולם לא רבו עם יהודי ישראל אלא חיים עמם בשותפות. בנוסף, חשוב להדגיש את  

בחברה הישראלית. כנכה צה"ל,   להשתלב  של בני העדה להשכלה  הכבירים המוטיבציה והמאמצים 

ונרתם בכל גופו להגנת המולדת, הוא    סיכן את חייו למען המדינה אשר שירת בצבא בשלל תפקידים,  

יות מלא, וגם בתחילת  השירות בצה"ל מעניק שוויון הזדמנו הדגיש כי ישראל היא גם המדינה שלו. 

לול לרבים נוספים  דרכו הוא לא זכה בדבר מן ההפקר ובמשך הזמן הצליח לפרוץ את הדרך ולס 

פלס דרכים ולשמש כדוגמא לבני  חייל דרוזי יחיד בחטיבה שלמה, הוא הצליח ל נתיבים חדשים. כ 

  בתסכולים לטפל   ו   , שקיימים בקרבה    להכיר בפערים העדה האחרים, אך החברה הישראלית צריכה  

נעשה רבות בתחום, אבל עדיין  יש מה לעשות, וחוק הלאום,  .  אמנם בקרב שכבות חלשות  ו שנוצר 

בכל   פערים די לסגור את ה ויש לתקנו ולהציב למולו תכנית פעולה כ כפליטת כדור לדבריו, מיותר 

השגרירים לעשות יותר כדי לבצע את   -הרמות. לסיום, הוא קרא לחברי הוועד הפועל הציוני  

 ההחלטות הללו והביע את גאוותו בהיותו ישראלי ונאמנותה של העדה הדרוזית למדינה.  
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ם  ביקש לשמוע כיצד ניתן להגשים את החזון הלכה למעשה ולהתמודד עם הפערי  ד"ר הנדל 

זהים  ושאל האם המשאבים החינוכיים המוקצים לעדה הדרוזית  החברתיים. הוא פנה לגב' שואח 

 התושבים היהודיים.   ים שמקבל לאלו  

 

במהלך תקופה זו    . שנים  7 -מזה כ   תיכון בירכא ה ספר ה בית  את  מנהלת  סיפרה כי היא  ח סיהם שוא 

יש פער   ר. עם זאת, עדיין באופן משמעותי הודות למשאבים שקיבל בית הספ אחוז הבגרות עלה 

עם   ובהשוואה עצום בין מה שמקבל תלמיד בית ספר דרוזי לבין מה שמקבל תלמיד בית ספר יהודי, 

  ים של בתי הספר הדרוזים לאלו של תקציב ה יש פער משמעותי בין  , פרויקטים שותפים ל בתי ספר 

בחינוך הדרוזי. בראש    גב' שואח הוסיפה כי השנה התפרסם מאמר על ההצטיינות בתי ספר היהודים.  

בית ספר בית  , האחד הוא דרוזים בתי ספר  3כוללת שנה שעברה ב רשימת בתי הספר המצטיינים 

,  דרוזים תלמידיו  כל  שבו  בית ספר למדעים ומנהיגות בירכא שהוא בית ספר מגזרי דרוזי,    -אחריו  ן,  א ג' 

שהדרוזים מלמדים את  נכתב  ר  דה מרק   בעיתון   . אנגלית יחידות    5  -ו  יחידות מתמטיקה   5אשר לומדים  

לא רק   במגזר,  נרשמה הצלחה  הדרוזי, בתקציב החינוך  הקיצוץ למרות . היהודים איך עושים חינוך 

, ורבים מקרב  באנגלית ו  יחידות במתמטיקה  5-אלא גם בעלייה באחוז הזכאים ל  , בתוצאות הבגרות 

 במדעים מדויקים.  התלמידים מצטיינים  

ושאל את דעתה לגבי פריצת הדרך במגזר הדרוזי. יותר   בתא ג'מילה ס בסיום דבריה, פנה המנחה ל 

את רואה  האם ויותר נשים דרוזיות מתערות בחברה הישראלית ונמצאות עכשיו בתהליך של צמיחה. 

 או שבעצם השמיים הם הגבול?   כלשהן  מגבלות  

 

  4-מ  ם נשי להשתתף בפאנל וציינה כי היא מעסיקה במפעל  על הזמנתה הודתה  סבתא ג'מילה 

לעבוד   ורואה את כולן כבנותיה. כשהתחילה , . היא לא מבדילה בין בחורה מוסלמית לדרוזית עדות 

היום, היא   . אישה דתייה לעבוד בין גברים מנהגים הדרוזים האוסרים על קשה עם ה מאוד  ה היה ל 

  אינן דתיות ה ערביות ה  עובדות של כולן.  ה מנהגים מעסיקה גם נשים דתיות, תוך שמירה על ה 

אף כי היא מעולם  לא למדה, והתחילה  . הגבול  הם השמיים ו עבודה, מוגבלות מבחינת לימודים או 

. במפעל  את דרכה ללא כל אמצעים, היום היא מנהלת מצליח המתפרש ברחבי הארץ ובכל העולם 

  נשים בעלות , להעסיק יותר רחיב את העסק לה  והביעה תקווה נות עם מוגבלות ב מועסקות בתפן 

 יה בגליל כדי לאפשר לנשים הדרוזיות לעבוד.  י ולפתח את התעש   אזור מה   יות מוגבלו 

  מהראשונים שהתגייסו לסיירת גולני הוא הבן שלה , ציין כי סבתא ג'מילה ל לסיום, הודה המנחה 

 יהיה ראש ממשלה דרוזי?    לדעתם המשתתפים מתי  ושאל את  

 

חשוב שראש   , ת ישראל של מדינ אמר כי בכדי להמשיך את קיומה  אל"מ במיל' מופיד מרעי 

 הממשלה שלה יהיה דרוזי וכמה שיותר מהר.  

 

בשם ההנהלה הציונית,    שי צנוע  לראש המועצה  העניק    , ודה על הדברים שנשמעו בפאנל ה   אלי כהן 

 והזמין לבמה להקת פולקלור דרוזית, 'וושדאן', אל אלג'ל.  
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ריך לשים  מחלוקת, צ   יש בתוך המשפחה במידה ו " במשפט  את המליאה   חתם  פרופ' מיכאל צ'לנוב 

 וועד הפועל הציוני.  ה   ולחברי הצלחה לעדה הדרוזית    ",  ואיחל על השולחן   ה ת ו א 

 

 דיונים בנושא החוקה וקבלת החלטות   -  4מליאה  

 

את התהליך ואת לוח  הסביר תח את מליאת הדיונים וקבלת החלטות בנושא החוקה, פ   אלי כהן 

   לבמה. ני לם  ד"ר ד   זמין את  ה הזמנים הצפוי למהלך היום ו 

ל בהצגת  והח )הנוכחות הנדרשת( חברי ועד פועל  90 כי ישנם בירך את הנוכחים, וידא  ד"ר דני לם 

והשנייה    י סוגי החלטות: האחת חוקתית נ ש   הסביר כי  ההצעות שהוגשו להצבעה כהקדמה לכך, הוא  

הרגולטוריות  הצעות רגילות. תיקוני החוקה  דורשים רוב של שני שליש, ואילו הצעות ההחלטה  -

   בלבד.   50%דורשות רוב של  

. חברי המליאה אינם נדרשים להצביע כעת על ההחלטה,  הקמת ועדת מנדטים  - 4החלטה מספר 

   אלא לוודא שתוגש כדין לוועד הפועל הציוני. 

הוועד הפועל יקים שנתיים לפני כינוס הקונגרס  " בחוקה של הצ"ע, הקובע כי  18בהתאם לסעיף 

את מספר הצירים של כל אזור בחירות, פרט לאזורי הבחירות של ישראל וארה"ב.  ועדה, אשר תקבע  

 בוועדה זו יהיו מיוצגים באופן מתאים ציוני התפוצות..." 

 מוחלט בזאת:  

להקים את הוועדה שתורכב לפי יחסי הכוחות של הקונגרס שקדם להקמתה, )הקונגרס הל"ז  א.   

2015 ) ;   

רכב האישי של הוועדה, בתוך שבועיים מיום קבלת החלטה  לאשר את הה ב. להסמיך את הנשיאות 

   ; זו 

  הוועדה תחל את עבודתה בתוך חודש ימים מיום קבלת החלטה זו ותמשיך בעבודה ברציפות עד ג. 

 סיומה; 

 על הוועדה לסיים את עבודתה לא יאוחר מתשעה חודשים לפני הקונגרס הקרוב. ד.  

 

 ורו.  ( לשם איש 51%נדרש לרוב רגיל ) ההצעה    נוסח 

   .     התקבלה הצעה  ה 

 

 בעניין יחסי הגומלין עם הפדרציות הציוניות ושיתוף הפעולה עמן.    -  3מספר  החלטה  

"הפדרציות הציוניות תהיינה   , בחוקת ההסתדרות הציונית העולמית  ' א 7סעיף הואיל ולפי ההוראות ב 

   הגורם אשר יחד איתה תבצע ההנהלה את התפקידים והחובות אשר הוטלו עליה"; 

זור בתיאום  ראשי המחלקות ונציגיהם, לפעול בא , "על ההנהלה, ' א 7והואיל ולפי ההוראות בסעיף 

 ובשותפות עם הפדרציה";  

 הוחלט בזאת כדלקמן: 
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א, חובה על מחלקות הצ"ע לעמוד בקשר באופן תדיר ופעיל עם  7מנת ליישם את כוונת סעיף  -על א.  

עתידית באזור של כל פדרציה, ובכדי לבקש תשומות    הפדרציות הציוניות בנוגע לתכניותיהן לפעילות 

ולבצע תיאום פעולה. חשוב באותה מידה שכל פדרציה ציונית תדאג לעדכן את הצ"ע אודות  

 פעילויותיה העתידיות דרך הקשר עם המחלקה לפעילות בתפוצות.  

שתדווח פעם  ועדה מתמדת לענייני הפדרציות הציוניות( לה הציונית המורחבת תמנה ועדה ) ההנה ב. 

לחודש    30-בשנה בכתב להנהלה הציונית המורחבת, עם העתק לפדרציות הציוניות, עד למועד של ה 

אפריל בכל שנה קלנדרית, בנושא עמידתם של ההנהלה, של המחלקות ונציגיהן, ושל הפדרציות  

  ובהוראות החלטה זו. הוועדה תורכב מחברי ההנהלה  ' א 7יוניות בהוראות המופיעות בסעיף הצ 

אחוז מחבריה יהיה באזורים בהם קיימות   50%הציונית המורחבת, כאשר מקום מגוריהם של לפחות 

מכלל חברי    25%פדרציות ציוניות. בנוסף, מספר חברי ההנהלה עם אחריות למחלקות לא יעלה על 

 הוועדה.  

 ההצעה התקבלה.  

 

 .  נושא החברות האישית ב   הצעת ההחלטה 

 בחוקה יתוקן כדלקמן:   1  פיסקה ,  5ט שסעיף  תיקון לחוקה. הוחל   –  1.1סעיף  

כל יהודי אשר הגיע לגיל י"ח שנה, המוכן לקבל את תכנית ירושלים ולשלם דמי חבר )"השקל  " 

המילים "מפעם לפעם" המופיעות באדום מחוקות, בהתאם לאמור  ] יקבע, י בשיעור אשר  הציוני"( 

תדרות הציונית העולמית. רישום  , רשאי להיות חבר יחיד בהס [ בהתאם לתקנות לביצוע חוקה זו 

או   , החברות יהיה על ידי הצטרפות לפדרציה הציונית באזור מגוריו הקבוע ובהתאם לכללי הפדרציה 

או ישירות  , או לגוף יהודי בין ארצי  , או לארגון ציוני בין ארצי  , לסניף מקומי של ברית ציונית עולמית 

שנרשם ישירות להסתדרות הציונית העולמית  להסתדרות הציונית העולמית בירושלים.  חבר יחיד 

בירושלים, יהיה באופן אוטומטי חבר בפדרציה הציונית המקומית באזור מגוריו הקבוע. פרטים לגבי  

 . " אופן ההצטרפות והרישום של חברים יחידים ייקבעו בתקנות לביצוע חוקה זו 

 

  , לשאלתו בנוגע למילים  טית יועצת המשפ נענה בחיוב ע"י עו"ד פרן ברניס, ה ן  אלן סילברמ לאחר ש 

membership  למונח האנגלי  ומקבילה במשמעותה  , מתייחסת לכל צורות ההשתתפות  שהיא אכן

affiliation  .  בהתאם לכללי הפדרציות המקומיות וחוקיהן.    התווסף   ג המוש עוד הוסבר כי   

   .  ההצעה הוגשה על ידי הנשיאות ציינה כי    הלנה גלזר 

,  כדי לפגוע בכללים הפנימיים של כל פדרציה ציונית אין ון החוקתי הזה בתיק  כי היר מב  ירון שביט 

במובן  ) מתייחסת לסוגיה של חברות . אם פדרציה מתנהלת בעצמה בהתאם לכללי החוקה  אשר 

membership לא ,(affiliation  רק לגופים ולא ליחידים, אי אפשר יהיה להכריח אותה לקבל יחידים  .

 ימיים של כל פדרציה.  תלוי בכללים הפנ   עניין זה 

משום שהיא מאפשרת  הצעת ההחלטה של ההצטרפות רואה חשיבות רבה ב  קוביץ סילביו חוס 

. עלינו לסייע  יהודי שרוצה להתחבר למדינת ישראל לפתוח את שורותיהן בפני כל  דרציות הציוניות  לפ 
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עד ההצעה  להצביע ב  חשוב מאד ולכן  , פדרציה להביא את המסר היהודי הציוני לכל יהודי לכל 

 הזאת. 

 ההצעה הועמדה להצבעה ואושרה ברוב קולות.  

 

 הוספת תקנה חדשה לתקנות לביצוע החוקה .    -  .  1.2סעיף    -בסעיף הבא באותה הצעת החלטה  

 .  לשם אישורו[   בלבד   50%רוב של  נדרש    עניין רגולטורי  ] 

 ההצעה התקבלה.  

 

 בנושא שבת וכשרות הצעות לתיקון החוקה בנושאי ערכי הציונות והצגה רגילה  

 

  הנשיאות ד. נפר לא ב ו , ת כמקשה אח בפני הנשיאות  הובאו  שלושת הנושאים  הסבירה כי    הלנה גלזר 

לוועד הפועל    את ההצבעה עליהם לדחות  , והחליטה  בהם ביחד דנה  ו כוועדה של הוועד הפועל    ישבה 

כולנו מסכימים   – ויכוח על מגילת העצמאות אין שהיא עוסקת בנושאים רגישים ביותר. מאחר הבא, 

מגילת העצמאות  ב  א מהווה מסמך יסוד ועלינו להימנע ממצב שבו אנשים התומכים על כך שהי 

שנה דבר  לא ת קבל נ האלה עדיין נמצאים בדיונים, ההחלטה ש . הנושאים יצביעו נגד חוק הלאום 

מבחינה ממשלתית או מדינית ואנו מבקשים להביע מסר של אחדות והסכמה. לפיכך גב' גלזר  

ולתת לוועדת החוקה שהות של כמה   בעד דחיית ההצעה כמכלול בשם הנשיאות להצביע יקשה ב 

ונוכל  להסכמים עד אז לוועד הפועל הבא בתקווה שנגיע  הנושא להביא את כדי שתוכל חודשים 

 לערוך את ההצבעה בלב שלם. 

 

של הוועד   ם תפקיד עיקר  יהיה בכך פספוס של התנגד לדחיית הדיון וטען כי  קוביץ סילביו חוס 

אבל לאחרונה נחקקו    של מגילת העצמאות   ה חשיבות אין איש שמערער על    . התנועה הציונית ו הפועל  

-במדינה חוקים הזויים, ועלינו להקדיש דיון לנושא. הצעת הנשיאות לדחות את ההצעה משמעה אי 

חוק  או  תנועה הציונית כמו מגילת העצמאות, הכשרות, ומרכזיים ב חשובים קיום של דיון בדברים 

בנושאים אלו חיוני לבדיקת התרומה הציונית וקידומו של המפעל הציוני. מר חוסקוביץ  הדיון אום. הל 

לדחות את ההצעה  טען כי יש לאפשר את הדיון כדי להגשים את מגילת העצמאות וערכיה ולכן קרא  

     של נשיאות הוועד הפועל. 

 

לכבד את  חובתנו כוועד הפועל הדגיש כי הוא  – ראשית  : שתי הערות  ביקש להעיר   גאל גרינוולד 

חלקנו לא מסכימים למדיניותה, ולכן אין לכנות את חוקיה  גם אם , יה מוסדות ואת  ממשלת ישראל 

הוא צידד בבקשתה של יו"ר הוועד הפועל לדחות את הדיון על נושאים אלו   –שנית   בתואר "הזויים". 

יהדות  ל סטטוס של מדינת ישראל, ל ה ו הגדר מפאת רגישותם. ההצעה עוסקת בנושאים הקשורים ל 

קשה להכריע בהם  ו  שנויים במחלוקת אלו נושאים  . ההסתדרות הציונית להתנהלותה הרצויה של ו 

לדחות את העיסוק בהם פשוטה והגיונית. הדחייה תאפשר לוועדה  הבקשה ולכן בפורום הזה, 
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כשרות  ה של  הן בנושא מדינת ישראל, ו כרזת העוסקת בהם לדון כראוי הן בעניין חוק הלאום וה 

   שניתן יהיה להעלות אותם בכנס הוועד הפועל הבא.   כך שבת,  ה ו 

 

הוועד הפועל הציוני למען האחדות ולמען מתן אפשרות   יו"ר של  קריאתה הצטרפה ל  ינה האן ד 

דית,  י הכרעה מי  . שניתן יהיה לדון ולהצביע עליה פשרה  ת המצומצמת להגיע להצע לוועדת החוקה 

כולנו   . נזק רב  עלולה לגרום  , חוק הלאום עוסקת בסוגיות הקשורות ל עדיין ישראל כאשר ממשלת 

, והעלאת  מכבדים ומאמצים את הכתוב במגילת העצמאות בהכרזה על מדינת ישראל , מקבלים 

 את חוק הלאום.    באופן מוסכם במאמצים להעביר    הנושא תחבל 

 

אי אפשר לדחות אותה ואת   -ובניגוד לדיונים  טען כי המציאות היא דינמית,  דריו טיטלבאום 

אם אנחנו אכן הגוף הדמוקרטי היחידי   אך ברים ברצינות, יכולת לשקול ד  נכון שנדרשת  . תוצאותיה 

עלינו לדחות את  ולכן  יש חשיבות רבה לקול שלנו  , אכן כאלה ואנו של העם היהודי ושל הציונים 

 .  הצעת הנשיאות ולקיים דיון אחראי, שייערך בשיקול דעת 

 

אישה שנולדה בפלסטין  פות לבקשה לדחות את הצעת הנשיאות, כ התנגדה בחרי   סקי מאשה לובל 

  ואמרה כי  מפלגת היא רואה בכך הצעה מסוכנת ו וזכתה לחיות בארץ ישראל ובמדינת ישראל, 

הגב'  . בעד מגילת העצמאות או בעד חוק הלאום  היא לחשוב היום אם  ה מכריחה אות הצעה ה 

קרוא גם את מגילת  היא מסוגלת ל ת חייה לתנועה הציונית, כמי שהקדישה א לובלסקי הדגישה כי 

למה קמה היוזמה של חוק הלאום  ולהבין את המורכבות בנושא. העצמאות וגם את חוק הלאום, 

מדינת הלאום  כ  , ערעור בלתי פוסק על היותנו כאן  מפני שיש  ? מגילת העצמאות למרות שיש לנו את 

ערך בכל עת,  אבל הצעה מפלגת, הטוענת כי השמאל  הדיונים בנושא יכולים להי  . של העם היהודי 

כולנו גם בעד זה וגם בעד זה וצריך  י. שקר דבר הימין בעד חוק הלאום, זה ו  בעד מגילת העצמאות 

 לקבל את החלטת הנשיאות. 

 

תתקיים הצבעה, ובמידה שלא תתקבל,   ובין אם לאו, הצעה זו תתקבל בין אם סביר כי ה  דני לם 

 עד הפועל.  תועבר לוו   לא  היא  ו 

 

 הצביעו, תודה.    107נגד ואחת נמנעה,    6  , בעד   100הצביעו,    107תוצאות ההצבעה:   : אלי כהן 

 

,  . הנושא יעלה בעתיד ו  ועדה בה כו משמעות הדבר היא שהנשיאות תדון   ההצעה התקבלה. 
 . בישיבה המתאימה לכך 

 

 הצעת החלטה בנושא עבודת ועדת המנדטים 

אחרונה הוביל  ה פעם ב תהליך חלוקת המנדטים ש  משום  הצעה, ה הציע לדחות את  ג'סי סולטניק 

לדחוף   להשגת המטרה המקורית ששאפה לא מובילה  המנוסחת כעת וההצעה רבים חילוקי דעות ל 

  ברורים   אינם   הנותרים אחוז    25-ה   לגבי חלוקת הקריטריונים  לפעילות ולעבודה. בנוסף,  את הפדרציות 
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הקריטריונים  בשאיפה ש לוועדה  ההחלטה חזיר את לה ולכן ראוי כדי לתת מנדט לוועדה מספיק 

 שנה הבאה.  יובהרו עד ה 

 

 : ת המנדטים נושא חלוק   –  2תקנה  

ים  לתקנות לביצוע החוקה בעניין הוועדה לקביעת מספר הציר  2הוחלט: לתקן את תקנה  -סעיף א' 

מתה.  הוועדה תורכב לפי יחס הכוחות בקונגרס שקדם להק  לקונגרס )פרט לישראל ולארה"ב(: 

ברציפות עד   בעבודה לא יאוחר מאשר חודש ימים מיום הקמתה, ותמשיך בעבודתה  הוועדה תחל 

 סיומה.  

 . הסעיף התקבל   מועלה להצבעה.      ' א 1סעיף  

 

הוועדה תקבע את מספר הצירים של כל אזור בחירות, פרט לישראל ולארצות הברית. את      -  סעיף ב' 

של   1 פיסקה , 17ירי הקונגרס, כפי שנקבע בסעיף בסיס חישובה יהווה המספר המכסימאלי של צ 

 : החוקה, לפי הכללים הבאים 

כל מדינה )איזור בחירות( שיש בה פדרציה ציונית החברה בהסתדרות הציונית העולמית, תהיה  . 1

 מיוצגת על ידי ציר אחד לפחות.  

 .  " א נכון אחוזים, כפי שהוועדה תמצ   10עד    5לאחר ניכוי של  " את המלים   ההצעה היא למחוק  

 .  הסעיף התקבל 

 

תה מיוצגת  י מספר הצירים ממדינה )אזור בחירות( שהוקמה בה פדרציה ציונית חדשה שלא הי . 2

 .  2בשלושת הקונגרסים הקודמים )ברציפות(, לא יעלה על  

 

  השיב יתכן שהיה ייצוג בקונגרסים קודמים, אם זו פדרציה חדשה, לשאלתו של ג'סי סולטניק כיצד 

הנקודה העיקרית היא  דבר נובע מכך שקיימת עמימות לגבי מהות ההגדרה "חדשה". ה דני לם כי 

   . בלבד   שני צירים שקמה, היא תוכל להיות מיוצגת ע"י   שאם ישנה פדרציה ציונית  

 

ביקש הבהרה לגבי ההבדלים בשינויי הנוסח ומשמעותם, ומר סולטניק הודה כי הנושא לא    דני לם 

  הציוני.  ברור וביקש הסבר מבית הדין  

 

הסביר כי השינויים רלוונטיים להגדרת זכויותיהן של פדרציות אשר הפסיקו לתפקד   ראובן שלום 

וחזרו לפעילות. אם, למשל, במדינה מסוימת פדרציה לא מתפקדת, תוקם מחדש ותזכה להכרה של  

יוצגת  שהיתה מ מדינה ב להתחיל את דרכה משני צירים בלבד.  כך, היא לא תחוי  ז הוועד הפועל, א 

במנהיגות ציונית   התחדשה  זמן ולאחר אך הפדרציה שלה הפסיקה לפעול, בקונגרסים הקודמים 

בתחילה  יותר" ולקבל כבר  יכולה להתחיל מ"מצב טוב –ופדרציה פעילה שאושרה ע"י הוועד הפועל 

היתה פדרציה בעשורים   שבו לא מובן וברור שפדרציה חדשה שהוקמה במקום  צירים.  2 -יותר מ 

 ונים, תוכל לקבל רק שני צירים, ויש לשנות את הניסוח בהתאם.  האחר 
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 ההצעה התקבלה עם מיעוט מתנגדים.  

 

מסך כל מספר הצירים משאר התפוצות,   15%לכל מדינה )אזור בחירות(, יוקצו לא יותר מאשר  . 3

 פרט לישראל ולארצות הברית.  

 

מפני  שווה להקדיש מספר ייצוגי מוסכם ציין כי למרות הכוונות הטובות של הסעיף הזה,  נריה דוד 

החוקה מדברת על עקרונות של שוויון, דמוקרטיה, יסודות  יוצר אפליה. שבמתכונת הנוכחית, הסעיף 

אות  שנמצ , וארה"ב של צדק וכרגע הסעיף מפלה כי הוא פוגע בשתי מדינות שהן מחוץ לישראל 

פעילות ציונית ענפה.  בהן היה מהמדינות האלה לגדול גם אם ת  ובעצם מונע  15%-סמוך מאוד ל 

  .  גונים ר הא ו עם כמה נציגים של הבית, הגענו להסכמה על ההצעה הבאה עם חלק מהגופים  בשיחות  

  . אחוז המקסימלי ה יוחזר אל הוועדה, כדי לקבוע את לא יאושר כרגע ו אנחנו מבקשים שהסעיף הזה 

אבל האחוזים שלו השתנו   זאת פגיעה מאוד קשה במדינות ספציפיות, הסעיף הזה הוא חשוב  15%

 את המספרים.   עדכן ול וועדה  ל הסעיף  את     ולכן מוטב להחזיר בוועדה,  

 

  והוסכם להציב בכובד ראש סוגיית המגבלה  נידונה דיונים בוועדה הבהיר כי לאחר  ירון שביט 

מנדטים שמתחלקים בין כל שאר   164בסך הכל אנחנו מדברים על . מינוריזציה  כדי למנוע מגבלה 

אך   –( 10%, 17%, 15%)  הקפיד בחומרה על גובה האחוזים לא  איש  ; וארה"ב חוץ מישראל העולם 

שמרגישות   )לפחות(  יש שתי פדרציות  לאור הדברים הללו, הובהר כי  ברור שצריכה להיות מגבלה. 

מפאת כבודן של אותן פדרציות והערכתנו הרבה לחברינו באותן  .  15%  של המגבלה  מותקפות לנוכח  

 . כולם ולהסכים על מספר שיוסכם על  שיח  -פת וקנדה, חשוב לחזור לוועדה, לאפשר דו צר   -פדרציות  

 
מתוך מספר   15%מנדטים שמתחלקים בין שאר התפוצות.  165למעשה יש סביר כי דני לם ה 

  -, לא תוכלנה להגיע ל רבה פעילות  ו   שיש בהן אוכלוסיות גדולות ורק מדינות    –  25מנדטים זה, משמעו  

 לוועדה.   או לנשיאות    את ההחלטה זיר  להח   היא   הבקשה לפיכך  .  25

 . התקבלה   ולהחזירו לוועדה   מהדיון   3סעיף    להסיר את הצבעה  ה 

 

ממספר הצירים שנקבע לאותו אזור    75%  -לכל מדינה )אזור בחירות( יוקצה מספר צירים השווה ל     . 4

וני העליון, שארית  בקונגרס האחרון בו היה לאותו אזור ייצוג*, בהתאם להודעת נשיא בית הדין הצי 

 ומעלה, מזכה בציר נוסף לאותו אזור בחירות.    0.5של  

 התקבל.    סעיף  ה 

 

ממספר הצירים הממוצע של שלושת   75%*נקבעה הוראת שעה לגבי הקונגרס הקרוב )הל"ח(: . 5

 הקונגרסים בהם היה לאותו אזור ייצוג. 

 הסעיף  התקבל.  
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בין היתר, במספר הנרשמים לפדרציה הציונית  הוועדה תחלק את יתרת הצירים בהתחשב, .    6

לעומת כלל הנרשמים ברחבי העולם, וזאת בשים לב ביכולת לבדוק ולבקר את מספר הנרשמים  

בכל אזור בחירות, במספר היהודים באזור הבחירות הנדון, בהישגיה של התנועה הציונית באזור  

 הבחירות הנדון ובפעילות הציונית במקום. 

'סי סולטניק להחזיר לנשיאות את הסעיף כדי להבהיר את כל נושא הקריטריונים,  לאור בקשתו של ג 

 . ההצעה להשהות לא עברה התקיימה הצבעה להשהות את הסעיף.  

 

ממספר הצירים לעומת מספר   20%בכל מקרה, התוספת למדינה )אזור בחירות( לא תעלה על  . 7

נמוכה מציר   20%ת. הייתה התוספת של הצירים שהיה לה בקונגרס הציוני הקודם בו הייתה מיוצג 

 אחד, רשאית הוועדה להחליט להוסיף ציר אחד בלבד לאותה מדינה.  

 . התקבל   הסעיף 

 

או לפדרציה ציונית או  ו/ "החליט בית הדין הציוני העליון בעניין חלוקת מנדטים לאזור בחירות .  8

 על החלטת הוועדה". לעניין מספר הצירים מאותו אזור בחירות, החלטת בית הדין גוברת  

   ההצעה התקבלה. 

 

   "על הוועדה לסיים את עבודתה לא יאוחר מתשעה חודשים לפני הקונגרס". סעיף ג.   

 "הוועדה תביא את תוצאות חישובה במכתב רשום לידיעתו של כל אזור מאזורי הבחירות".   סעיף ד. 

כאמצעי קשר מיידי   ולם ח את רשימות הדואר האלקטרוני לכל הע ו לפת לגבי סעיף זה ביקש ד"ר לם 

ואמין, שהרי בעולם של ימינו כבר לא נהוג להשתמש בדואר רשום, ויתכן בהחלט שמכתבים  

 הנשלחים בדואר לא יגיעו ליעדם.  

כל אזור בחירות רשאי לערור על החלטות הוועדה. הערר חייב להגיע לידי הוועדה לא  " סעיף ה. 

 סרה לאזור הנדון ההודעה על החלטת הוועדה" יאוחר מחודש מתאריך קבלת המכתב הרשום, בו נמ 

בית הדין הציוני העליון יחליט באופן סופי על מספר הצירים של כל אזור בחירות, אשר הגיש  " סעיף ו.  

הוא רשאי להגדיל את מספר הצירים מיתר ארצות התפוצות, עד לחמישה  "  ערר על החלטת הוועדה 

 חשב בנימוקי הערר". , בהת 17צירים לכל היותר מעל למסגרת של סעיף  

 התקבלה.        -ההצעה להוסיף את המילים מ"יתר ארצות התפוצות"  

 הקונגרס  צירי  של  הכולל  המספר  את  הוועדה  תקבע  ה.     פיסקא  לפי  ההחלטה  קבלת  לאחר .  ז סעיף  

 ;החוקה  של  1 פיסקא  17 סעיף  של  ההוראה  במסגרת  התפוצות   ארצות  מיתר 

על ידי בית הדין הציוני העליון, בכללותו או בחלקו, מכל סיבה    "נשלל ייצוג של אזור בחירות סעיף ח.  

שהיא, המנדטים שהיו מיועדים לאזור בחירות זה אינם ניתנים לחלוקה על ידי הוועדה אלא אם בית  

 הדין שלל ייצוג מאותו אזור בחירות ביותר משני קונגרסים רצופים".  

 הפסקה האחרונה.  ללא  ,  במלואה   1להעביר את הצעה מס'  היה על חברי הוועד הפועל  כעת  
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 בחוקה, עם הוספת פסקה חדשה:   18מוצע לתקן את סעיף     -II  (1  ))של הצעה    2סעיף  

"הוקצו צירים לאזורי בחירה חדשים שלא היו מיוצגים בעבר ו/או על ידי הכרעת בית הדין הציוני  

  17ה"ב, כאמור בסעיף העליון להעניק צירים נוספים,  יותאם מספר צירי הקונגרס מישראל ומאר 

 ". 3  פיסקה ,  17, ליחס של מספר צירי הקונגרס הקבוע בסעיף  2או    1  פיסקה 

 ברוב הנדרש )שני שליש לפחות(.  התקבלה  המהווה תיקון חוקתי    ההצעה 

 

 וחותם את המליאה. דני לם,  מודה ל   אלי כהן 

 

 

 דיונים בנושא החוקה וקבלת החלטות   -  5מליאה  

 

עלינו להאמין ביכולתנו לעבוד  ואומרת כי  פותחת את המליאה   ולשטיין הרבה לאה מ יו"ר המליאה, 

במטרה  יכולת לגשר מעל מה שמפריד בינינו ולהצליח להגיע להסכמות,  מתוך כבוד הדדי, עם ה יחד,  

פחות  קובעת כי  ל  הציונית ת ההסתדרות חוק . להמשיך ולוודא את הישרדותה של התנועה הציונית 

  30% -, אך בפועל זה לא קורה; כפי שאפשר לראות מכך שפחות מ 35מהצירים מתחת לגיל  30%

ממשתתפי המליאה הם צעירים. לפיכך היא קראה לעודד את שילובם הפעיל של הצעירים בתנועה,  

 שהרי השתתפותם משמעותית לביצוע תיקונים חוקתיים בעתיד.  

 

 הצעת החלטה בעניין הפדרציות הציוניות 

כך, ניתן יהיה להצביע על כל התיקון או על   . זו על חלק מההצעה קודם הציע להצביע  ירון שביט 

הוא הציע  סעיף בנפרד.  -החלקים הנדרשים לדיון חוזר של הוועדה, במקום להצביע על כל סעיף ותת 

  יוחזר  " פדרציה ציונית שמחליטה כי שיטת הבחירות למוסדותיה " הסעיף המתחיל במילים -שתת 

. מר שביט  למצוא ניסוח אחר ונדרש לו  חלק גדול מהפדרציות    נחת אצל   משום שהוא עורר אי לוועדה  

 הציע להחזיר חלק זה לוועדה ולאחר מכן לערוך הצבעה על כל הצעת התיקון.  

 

של בירור, נמחקו חלק  תהליך הנמצאות ב   מספר פדרציות הבהיר כי לאור בקשתן של  ראובן שלום 

פדרציה ציונית  חת במילים: " וההצעה העוברת לוועדה היא זו שפות  מהדברים בסוף הסעיף 

  . המנהלים לא תהיה נסמכת על הבחירות לקונגרס הציוני  ה ה כי שיטת הבחירות למוסדותי ט שמחלי 

חודשים מראש מבית הדין הציוני העליון אלא אם יחליט נשיא בית הדין להעביר את   6תבקש אישור 

 .  כות לוועדת הבחירות המרכזית" הסמ 

 

ר. לפי התוספת  נועות הנוע נציגות ת שתתפות צעירים ו לגבי ה  ביקש לחזק את הנאמר  נריה דוד 

בכל פדרציה ציונית יהיה לפחות נציג אחד של תנועות הנוער הציוניות הפועלות באותו אזור  החדשה, 

וועד הפועל יכול לבקש  ה זה המקסימום שאנחנו כוועדה דחוקה ו  ונציג זה בעל זכות הצבעה. 

   .  הציוניות יתנו מקום חזק יותר מנציג אחד להצביע לצעירים מהפדרציות אבל המסר הוא שהפדרציות  
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לשיפור  לוועדה ולהחזירו  )ו(  2סעיף הדיון על להשהות את היא הצעה ה   אמרה כי  לאה מולשטיין 

 .  את הנושא לדיון בוועדה התקבלה ההצעה להחזיר  .   הנוסח 

 רציות הציוניות.  זכויות, מחויבויות ומעמד הפד :  3בהצעה מס'  שאר התיקונים הכלולים  

   .  התקבל פה אחד   3  נושא ב חלטה  ת ה הצע 

 . פה אחד   ו התקבל      -  4  בהצעת החלטה בנושא הכלולים    שלושת תת הסעיפים 

 

לנוכחים בבקשה יוצאת דופן לאפשר לכל הצירים המעוניינים בכך  לבסוף פנתה הגב' מולשטיין 

זמינה את  ת זאת היא ה בעקבו   . ההצעה התקבלה להשמיע את דבריהם בזמן הנותר במליאה.  

   . ללא הצבעה עליהן   לנשיאות שהוחזרו  הצעות ההחלטה  שלוש  המעוניינים בכך להביע דעתם על   

 

 דיון נוסף על ערכי הציונות 

לנשיאות ולוועדת החוקה להמשך העבודה  ציין שהחזרתם של נושאים מסוימים אלן סילברמן  מר 

, גם כאשר מדובר  בשלב מאוחר מדי ולם מגיע לידיעת כ הרלוונטי המידע ש מכך  נובעת עליהם, 

לקבל את המידע בתחילת  הוא הדגיש את הצורך    לפיכך   יה.  וועדות בחומרים של ההנהלה המורחבת  

ולייעל את אופן עיבוד   , לפני תחילת הדיונים עוד    יהיה לבחון את הנושאים   על מנת שאפשר התהליך,  

   בוועדות.  המידע  

 

ם משפיע באופן שלילי על יהודים ועל ציונים בכל העולם.  שחוק הלאו טען  מארה"ב  דויד דורמונט 

הביקור  מפלה. ו הוא גזעני ש של אנשים לישראל, מכיוון והערכתם אהבתם  על מערער ש חוק זהו 

ואילו היום מתייחסים  מדינת ישראל, למען   אנשים שסיכנו את חייהם כלל מפגש עם  בכפר דרוזי 

הרצל האמין שהמדינה   נט הוסיף וציין כי ו מר דורמ כאל אזרחים סוג ב'.  אליהם מבחינה משפטית 

כלולות במגילת  ה אותן זכויות    את   יקבלו ו   כולם יזכו ליחס שווה , כאשר  תהיה פתוחה ליהודים ולערבים 

בכל  ולגנות  לתמוך במגילת העצמאות  הצעה לאמץ את ה לנשיאות לסיום דבריו המליץ העצמאות. 

 תוקף את חוק הלאום שפוגע בעם. 

 

להיאבק  על הצעירים המדינה מקשה קבוצת הצעירים במושב, ביקש לציין כי ל המשתייך  ם רובין ס 

  להיות ליברלים   עלינו   על מנת להיות מסוגלים לשמר את עתידו של העם היהודי, בקמפוסים.    BDS  -ב 

תמיכה בחוקים  להיות יותר קשובים לסטודנטים.   יש בקמפוסים,   BDS -לנצח את ה ובכדי , דמוקרטים ו 

  מקשה על עבודתנו כציונים אמיתיים.  הלאום אינה מתיישבת עם מטרות אלה ו   כמו חוק 

 

,  הבנה, משום שכבר מבטאים חוסר  כי הם , וטען של החבר הקודם הביע זעזוע מדבריו  יגאל ביבי 

 ירותו בכנסת. תוקן חוק כבוד האדם וח   1994בשנת  
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  המפיצים סים ברחבי ארה"ב, בקמפו התייחסה למצב הבעייתי , מארגון ציוני אמריקה   , ליז ברני 

ובמעמדה של השפה  המיעוטים ומציגים אותו כחוק גזעני הפוגע בזכויות ם בנוגע לחוק הלאום שקרי 

ניפוץ המיתוס של הכיבוש  ב  להתמקד צריך לדבריה,  בתוך הקמפוסים   BDS-מאבק ב ה  הערבית. 

ם וחוקה צריכים להיות  כמו בארה"ב, כך גם בישראל לחוקי  היא טענה כי לחוקים בנוסף,  . הישראלי 

ומוכנה לקחת  משמעות ולא להכרזת העצמאות שמנסים לתת לה מעמד גבוה יותר מחוקי המדינה. 

 חלק בחלוקת העלונים בנושא, ומבקשת תמיכת החברים בעד חוק הלאום. 

 

וסעיפיו  תיקנו בכנסת את חוק כבוד האדם וחירותו  1994בשנת כי כבר  חזר והדגיש  יגאל ביבי 

ספק שאם הכנסת תרצה   ו התקבל ואין ל יתפרש ברוח מגילת העצמאות. החוק חוק ה  קובעים כי 

 מהומה על לא דבר.  , כך שמדובר ב מילים   מספר   תשלים את הדבר ותשנה ות תיקון היא  לעש 

 

-להתחשב במיעוטים החיים במדינת ישראל, כפי שמופיע בתורה "ִכי  ביקשה  מדרא"פ  ריבה פורמן 

ָך גֵּר, בְּאַ  צְֶּכם יָגּור ִאתְּ כֶם  .לֹא תֹונּו, אֹתֹו --רְּ יֶה ָלכֶם ַהגֵּר ַהגָר ִאתְּ ְָּרח ִמכֶם יִהְּ אינו  חוק הלאום ".  כְֶּאז

נשארו  אשר אלף ערבים  250. חלק אינטגרלי מהמדינה  מביע הערכה וכבוד לבני המיעוטים המהווים 

עמדה   שנזנחו. ם גם ה הדרוזים מרגישים ו  , מיליון איש  2מעל היום במדינה בעת הקמתה, מונים 

  מוסרי יש לה ערך  -מכילה ומתחשבת כלפי המיעוטים הללו לא תפגע במדינה היהודית, אדרבא 

   המבטא את הדמוקרטיה הישראלית.  

 

להביע את דעתו בפני  ותיקי  בח את סם רובין על דבריו, כצעיר בעל תעוזה שי  ג'קסון פינקוס 

דעתו    אך בנוגע לחוק הלאום יוביל תהליך בכיוון.  זה משמעותי שהדור הבא    , לדבריו התנועה הציונית.  

האופן שהדבר נעשה. לא   תו של סם רובין, אך לא מסכים לגבי הנח אמנם הוא מסכים עם  . שונה 

קשה להתייחס לעצמנו כמדינה יהודית ובמקביל גם לכבד את הזכויות של עמים אחרים שחיים כאן.  

לכבד את העובדה שהם חיים כאן וכל עוד לא נדאג   עלינו   . זהו אינו רק ביתנו, אלא ביתם של נוספים 

 להם, לא נהיה בטוחים בארצנו.  

 

נגד חוק   ים יש קולות שמדבר בתנועה הציונית הביעה את תמיהתה על כך שדווקא  נילי נאהורי 

הקמת מדינה יהודית עם רוב יהודי במדינת   -כאן כדי להגשים את החזון הציוני  שהרי אנו הלאום, 

  הקמת האם  . יר מיעוטים . החוק, לטענתה, לא מכיל שום סעיף שמד ובע חוק הלאום שק , כפי ישראל 

התיישבות   האם עידוד  ? ציונות  משמעם יהודים מארץ ישראל  או גירוש מדינה ערבית במדינת ישראל, 

סיכמה וטענה כי אם חברי המליאה מפרשים את הציונות   נאהורי גב' גזענות?  פירושה יהודית בגליל 

כאפליה גזענית לכאורה לטובת   וק השבות או רואים בח חוק הלאום  ממים כנגד כגזענות ומתקו 

ולא במוסד הציוני שמוקדש למען    ם, ה בעמותות של   עליהם לבטא רעיונות אלו לעלות לארץ היהודים,  

 רוב יהודי בארץ ישראל.    העם היהודי ולהבטחת 

בהתלהבות הדוברת   ביקש הקשבה לקולו האישי, אף שהוא שונה מזו שביטאה  דריו טיטלבוים 

הוא טען שלמרות כל הקשיים, עלינו   אשר עלה לישראל גבולות בעוטף עזה, קיבוץ כחבר הקודמת. 
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לא רק   לדבר על מולדת משותפת לשני עמים. יהודי התפוצות שואפים להכרה בזכויותיהם כיהודים, 

ולהחזיק מערכת חינוך    כזכויות אישיות אלא גם כזכויות קולקטיביות, דהיינו שנוכל להתארגן כקהילות 

גם על יהדות העולם.   -יתרה מכך משפיע עמוקות על מדינת ישראל,  בארץ  מה שקורה כרגע יהודי. 

  ין להיות שווים ב   הודות לכך שאנחנו מסוגלים כולנו יכולים להיות יהודים בתפוצות בזכות הדמוקרטיה,  

ת ישראל תשלול את הדבר הזה  מדינ  אם . שווים גם ברמה האינדיווידואלית וגם ברמה הקולקטיבית 

 התמוטטות של העם היהודי.  יגרום ל יתגלגל חזרה לפתחינו, זה    זה מאזרחיה כאן,  

או מיעוטים,  אין צורך לכלול בחוק הלאום תמיכה בזכותם של הערבים  טען ש מארה"ב    קווין רוס 

,  אינן תחת מתקפה בסעיפי זכויות האדם. זכויות הערבים ו  בחוק היסוד  שהדברים קיימים כבר מכיוון 

   אך מנגד אפשר לראות את התבטאויותיהם של חכי"ם ערבים בגנות מדינת ישראל.  

בתקופה שבה אופייה היהודי של המדינה נתון תחת מתקפה ויש המערערים חדשות לבקרים על  

חוק הלאום מאשש את המציאות הבסיסית   -עצם קיומה של המדינה היהודית היחידה שקיימת 

לצדד באנשים שמבקשים להרוס את  אסור  . י ישראל מנסים נואשות להרוס שרבים ממכחיש 

לפיה חוק הלאום הוא חריג או שונה  . יתרה מכך, הטענה  ההגדרה העצמית של המדינה   ריבונותה ואת 

ובכל זאת  לשוניות, -אתניות ורב -מרבית מדינות אירופה הן רב שהרי , שקרית  היא טענה  , גזעני   או 

מדיניות זו מקובלת ברוב העולם, אך מתקבלת בשלילה  לשפת הרוב.  מעניקות מעמד רשמי רק 

המוסר הכפול הזה הוא אבסורדי וחוק הלאום   כאשר היא מתבצעת ע"י ישראל, מדינת העם היהודי. 

 הוא הכרחי כדי לתמוך ברעיון היסודי והבסיסי שישראל היא מדינה יהודית. 

 

זה עם   פתרונות במקום להתעמת ם מציאת ה הדגישה את הצורך לפעול ביחד לש   אילנה היידמן 

ם בעולם נמצאות תחת איום, אך במקום לדון על הדרכים לתיקון הנזק מתקיימים  זכויות היהודי  זה: 

הלאום נועד   ריבים עקרים על הפרטים למימוש היעדים שלפנינו.  עם זאת, חשוב להדגיש כי חוק 

המלווה בשקרים בלתי מבוססים, שגויה   , באופן מעוות והצגתו לאשש את זכויותיהם של היהודים, 

 מיסודה ומשקפת את חוסר הנכונות שלנו לעמוד על זכויותינו.  

עלינו לעמוד על זכויות היהודים בעולם, להתמודד עם ההשמצות נגדנו ולהתגבר על הסוגיות  

אים  האזרחים, מכל המוצ  שמבטיח שוויון זכויות לכל שנה להעביר חוק  50המפלגות בינינו. לקח לנו 

נוסף שמבטיח את זכויותיהם של היהודים למולדת   שנים להעביר חוק  70ומכל הדתות. לקח נו 

האבות שלנו.  ואילו כעת אנחנו מתווכחים על חוק המאשש הזכויות הללו. ניתן להמשיך בוויכוח  

בנושא במסגרת התנועה הציונית, אך בפעילותנו בזירה הבינלאומית עלינו לטעת השראה בקרב  

ורי שמירת זכויות היהודים בעולם,  הבא ובקרב הדור שלנו ולהבטיח להם כי אנו עומדים מאח הדור 

ונאבקים בדימויים הסטריאוטיפיים המשמיצים אותנו ומעלילים עלינו עלילות דם. עורכי דין מנהלים  

בונו, משום שאין תקציב לשם כך, בעוד תקציב עתק  -למעננו מאבקים משפטיים בהתנדבות, פרו 

בקמפוסים.  מה לגבי המאבק במקום העבודה? מה לגבי    BDS -מיליון דולר( מופנה למאבק ב  512) 

 מערכת החינוך? מה לגבי הקהילות שלכם?   

לסיום, הגב' היידמן קראה להפסיק להתמקד במלחמות הפנימיות בתנועה ולמצוא דרך לפתוח שיח  

ל אנשים המעוניינים בשינוי הדיון  שבו ישתתפו כמה שיותר קולות.  היא הציעה ליצור קואליציה ש 
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תתמודד עם סוגיות    –אשר תיפגש מידי שנה בוועד הפועל, ובמקום לדון בהחלטות מהשנה הקודמת 

 מרכזיות ותחשוב על פתרונות טקטיים מוחשיים.  

 

  , נגד חוק הלאום  הביעה את עמדת ארגונה  מארגון הסטודנטים היהודיים העולמי,   סמנתה מירזקי 

שנבחרו באופן דמוקרטי   אגודות סטודנטים ברחבי העולם  37היא משתייכת מבוסס על הארגון אליו 

   BDS -נלחמים בתופעת ה אשר כלל חברי הארגון  במדינות שלהן לייצג את הסטודנטים היהודים 

כל אגודות הסטודנטים  . להגן על זכויות המיעוטים מטרה ב , אך מגנים את חוק הלאום, בקמפוסים 

בהן  אך זוכות לזכויות שוות  , מיעוט במדינותיהן מהוות ישראלית, ה  ט לאגודה החברות בארגון, פר 

מכבדים את הזכויות שלהם. מדוע אנחנו לא יכולים להעניק את אותן הזכויות למיעוטים שלנו כאן  

 בארץ?    

 

התפוצות. כיליד   ודי של יה  התגובות אמר שהוא חש הלם לנוכח . ( מזרחי עולמי ) , אברהם בטיטו 

צפונית שלומי, אשר נתונה לאיום בטחוני תמידי, הוא חי מילדותו בצל קטיושות ומחבלים.  העיירה ה 

הארץ וליישובה.    הגנת תושבי הדרום חיים היום במצב דומה, אבל יהודי הגולה לא מתגייסים ל 

הדרוזים, עמם שירת בצבא במלחמות ישראל, לא מתלוננים על חוק הלאום אלא מגנים את יהדות  

מוטב   –שמיצה את מדינת ישראל וחוקיה. במקום לדבר על מדינת הלאום ומשמעותה התפוצות, שמ 

לעלות לארץ, לשרת בצבא ולחיות בגליל. רק אז, כאשר הדיבורים יהיו למעשים, יוכלו יהודי התפוצות  

 לשפוט.  

 

חוק כבוד  קיים מניפולציה של המציאות? בישראל נעשית מדוע שאל  מביתנו עולמי,  שחר אלון 

    , שחוק הלאום מהווה פגיעה אומרים  .  אם  המשמר את כל זכויות הפרט לכל האזרחים   , וחירותו   האדם 

  הביע את שאיפתו לכך שאם מאזן -אבו יתרה מכך,  מדוע לא מזכירים את חוק כבוד האדם וחירותו? 

היא תהיה נקיים מיהודים. מדוע איפוא איננו פונים אל מנהיגי הרשות   –תוקם מדינה פלסטינית 

 סטינית בדרישה לשוויון זכויות. הפל 

 

 את הישיבה.  חתמה  לכולם ו הודתה      לאה מולשטיין 

 

הודתה לחברי הוועד הפועל על להיטותם לסיים את נושא החוקה, ובירכה על עבודת   הלנה גלזר 

ועדת החוקה שהקלה על קבלת ההחלטות. הודתה גם לחברי הוועדה ולאנשי הצוות המקצועיים על  

המורכבת שישבו ימים ארוכים לשם דיונים, תיקונים ושינויים עד להבאת התוצאה  עבודתם המאומצת ו 

 בוועפ"צ.  

 

עדת החוקה, שהובילה את כל המהלכים לאורך תקופה  ראש ו להלנה, מודה   אברהם דובדבני 

   . ארוכה 
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הודיע כי בשל סיום תהליך הדיונים על החוקה, מתבטלת המליאה הבאה, והזמין את חברי    כהן   אלי 

 הלה להגיב בקצרה.  ההנ 

 

תהה האם ישנו מעקב אחר החלטות שונות שהתקבלו בוועדי פועל ו/או בקונגרסים   שמעון אוחיון 

שהוקמה ע"י    הוועדה ביצוע החלטות.   ועדה למעקב אחר הקודמים. לדבריו, ההנהלה הציונית הקימה 

לסעיפים   נושאים המחולקים  45ההנהלה הציונית, התכנסה במשך מספר ישיבות בכדי למיין 

בביצוע   ם ולהחלטות שונות, ולבדוק מה עלה בגורלן. ראשי המחלקות נדרשו לדווח על התקדמות 

לפרט   , לדוגמא, התבקשה פירטו את פעולותיהם. החטיבה להתיישבות  ם ההחלטות השונות, ואכן ה 

ובים  למען יש  ביחד עם גרעיני קליטה על פעילותה    ודיווחה את פעולותיה בתחום פיתוח הגליל והנגב 

חדשים והקמת כפרי סטודנטים. המחלקה למפעלים ציוניים מפעילה את תכנית "חוזרים למגילת  

לות חינוכית סביב מגילת העצמאות במאות בתי"ס  ת נחשונים לצד פעי העצמאות" בשיתוף עם עמות 

נופלות בין  אולי כל מחלקה מדווחת ומספרת על פעילויותיה, ואף כי חלק מהחלטות בישראל. 

מדווחת על פעילותה וזוכה למעקב צמוד. עם זאת, חשוב להדגיש כי ישנם תחומים   ת, הכיסאו 

שהביצוע עליהם מופקד בידי כמה מחלקות, כמו הוראת השפה העברית או פעילות בקמפוסים.  

תיאום טוב יותר בין המחלקות יאפשר לקבל תמונת מצב מלאה ונכונה יותר, אבל סיכומים אלה  

  מיטבי של לשם יישום    , שר תגיש את ממצאיה למושב הבא של הוועד הפועל יועברו לידי ההנהלה, א 

 החלטות הקונגרס.  

    הודה למר אוחיון וחתם אל המליאה.    אלי כהן 

 

 *** 

     

 , יו"ר הסוכה"י הפורש נתן שרנסקי פרידה ממר  

 

ר כי  פתח בדברי הוקרה למר שרנסקי. הוא סיפר כי היה לו הכבוד והעונג לעבוד עמו וזכ  לי כהן א 

שנהג  את התפילה  כתב שרנסקי  ספר ש מתוך ה   הקריא ,  מנכ"ל המחלקה לעלייה כ כאשר קיבל אותו  

.  ולהקים יחדיו כאן את משפחתם פגוש את אביטל, ל לארץ,  לעלות  - בכלא הסובייטי לשאת בהיותו 

מכל הלב על  עוד סיפר על ההתרגשות החווה לנוכח העבודה המשותפת עם מר שרנסקי והודה לו 

 "אני אוהב אותך".    –לעבוד לצידו ואמר בפשטות  ות  ההזדמנ 

 

מר נתן שרנסקי,  ועד הפועל, ההנהלה הציונית ואת הו חברי  בירך את  , חנן מור יו"ר ארגון העובדים, 

.  מגשימים את הציונות ה עובדי ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית    ואמר כי הוא נרגש לעמוד בפני 

ערבית ושפת האם של מר שרנסקי רוסית והם הצליחו להתחבר    שפת האם שלו כי למרות ש הוא ציין  

הומור. לסיום הוא הודה למר שרנסקי והביע את הערצתו והערכתו  ולדבר בשפה משותפת, מלאת 

 כלפיו. 
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אלא המשך, והעבודה המשותפת עם  זו איננה פרידה   הדגיש כי  אברהם דובדבני יו"ר הצ"ע, 

-לפני כ בביתו, שרנסקי התחיל  המאבק למען אנטולי כי  תמשיך ותפרח. מר דובדבני אמר  הסוכנות 

ובצידו   טלפון ה  צלצל נציג הנוער והחלוץ באירופה. לילה אחד  , בעת שהיה שליח בפאריז שנים,  44

נמצא בשדה התעופה  של הקו נמצא הרב אלי סדן, חתן פרס ישראל היום, אשר סיפר כי הוא  השני 

 נשיא הפרלמנט של צרפת.  קר עם  וביקש להיפגש למחרת בבו   , עם אביטל   בצרפת 

הולכים לאסור את אנטולי, וצריך למנוע  מראים כי הסימנים הם הגיעו. שניים אמרו ש  קרוב לחצות 

יעזור    לפתור את הבעיה. רק לחץ בינלאומי ממושך, וחייבים  מאסר  לו יפסקו , משפט ם יועמד ל א את.  ז 

 .  וספות נ   נשיא הפרלמנט ודמויות מרכזיות ולכן מן ההכרח לפגוש את  

בקהילה  שהכיר את האנשים החשובים  , בזמנו  ראש חירות בצרפת סייעו לפנות ל צרפתים ים חבר 

גם   ע נרתם לסיי שנמצא באותה שעה בבריסל, והללו נרתמו מיד למשימה. מנחם בגין הצרפתית, 

הוא. חרף השעה המאוחרת, הוא הקשיב לסיפור והודה על הזכות שניתנה לו לפעול בעניין. זה היה  

אשת השליח המרכזי של בני עקיבא, ששלטה בכמה שפות, גויסה לשמש   רגש עד דמעות. מ 

כמתרגמת. כאשר שרנסקי ירד מהמטוס הוא זיהה אותה. "את בריגי'ט. אביטל שלחה לי את התמונה  

 . באותו רגע לא ידעתי אפילו איך הוא נראה, אבל יש בינינו חיבור נפשי.  שלך" 

גיש אלי כהן לשרנסקי תבליט עם הקדשה, המבטא את אהבתו של  ה בסיום דברי השבח וההוקרה, 

   . שרנסקי לירושלים 

 

שנות שירותו כיו"ר הסוכנות, הוא נמנע מלדבר על   9הודה למברכים ואמר כי במהלך  נתן שרנסקי 

פוליטיקה וכעת ברצונו לדבר באופן חופשי יותר ולהביע את עמדותיו ביחס לתופעות ומגמות  

 עכשוויות.  

ברר שאהוד  ת ממשלות, והתפטר פעמיים: בפעם הראשונה כאשר ה  4 -סקי הזכיר כי כיהן ב מר שרנ 

ברק, רה"מ ושר הפנים דאז, מנהל הסכמים לחלוקת ירושלים; בפעם השניה בעקבות התנגדותו  

עם רה"מ דאז, אריק  טרות הזאת נעשתה לאחר שיחות ממושכות להתנתקות מגוש קטיף. ההתפ 

אך חרד מאפשרות של צמיחת רשות  לפלשתינים,  עצמאות וא תומך ב בהיר כי ה ה שרון. שרנסקי 

  יה ה טרוריסטית במזרח התיכון, המשגרת טילים לעבר שדרות ואשקלון. במבט לאחור, הוא הוסיף, 

לא יסכים עם כל  ש יש בשמאל שטילים יגיעו לתל אביב. ואני לא מכיר א  "לא ידעתי זה נאיבי, כי 

קשה להציג את הצעד הזה כהישג, מה עוד שהוא גבה  כך, לפי  להתפטרות". מילה שכתבתי בקשר 

 מחירים כבדים.  

להסכמי אוסלו, הוסיף, הוא התנגד מפני שחשש כי הדור הבא של הפלשתינאים יגדל לשנאת  

שהוביל  ישראל תהומית אף יותר מקודמיו. ערפאת הנהיג את הרשות הפלשתינית כדיקטטור 

הוא הדגיש שנמנע במהלך כל שנותיו כיו"ר הסוכנות  אולם,  כלפינו, את השנאה להסלמה והגביר 

להביע את דעותיו הפוליטיות,  בהאמינו שהציונות והעליה חייבות לאחד את  שרנסקי נמנע היהודית 

 כולנו.  
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איך אתם מעזים לא לעלות. אני עליתי   : צעקנו וממדינות אחרות גדלה לא בגלל ש העלייה מרוסיה 

, אבל היום נדמה שכל מי שלא תומך באותה מדיניות  יה שלנו ארצה וגאולה כהן כל כך תמכה בעלי 

   פוליטית נמצא בחוץ כבוגדים.  

אנחנו חייבים לעשות הכול  ו תחת השפעה של קומיסרים,  העם היהודי לא מחליט את החלטותיו 

  כי יש כוח משיכה לישראל לארץ,  להביא אותם ו  את בני עמנו, בשביל לעודד אותם בשביל למשוך 

ודע עד כמה החיים בישראל הרבה יותר מלאים, עמוקים, מעניינים, אבל אי אפשר לעשות  . אני י גדול 

 את זה בכוח. 

  אבל חשוב לזכור א.ב. יהושע אומר, "נו, אתם רואים, בגלל שהממשלה הפסיקה לדבר, יש ירידה", 

וקא  הם אלו שהיגרו דו רוב הישראלים שיושבים היום באמריקה  ו   70  -כבר בשנות ה הירידה התחילה  ש 

וניסתה לעשות הכול בשביל לסגור את   , רוסיה מ העלייה  בזכות . כאשר הממשלה צעקה בקול אז 

תלוי  היה לא  דבר ישראלים באו לשם, ה  אלפי ובאותו זמן כמה מאות בפני מהגרים רוסיים אמריקה 

לנו כדי לעודד אנשים לעלות, הפעילויות החשובות הן בתחום החינוך,  אלא בפעילות התנועה ש , בנו 

העליה והקליטה: לבנות תנועות נוער בתפוצות, לחנך לאהבת ישראל, לגייס את יהודי התפוצות  

מהווה דוגמא מובהקת לכך. מצד אחד  העלייה מצרפת, לתכניות שאנו מציעים ולסייע בקליטתם. 

הזדמנות ראויה   מעניקים לא  ר בניסיון כואב, שכן מדרבנים את יהודי צרפת לעלות ומצד שני מדוב 

לכעוס    ולכן אין   , מהם   כבר הפסדנו כמה אלפים בעקבות קשיי קליטה ובעיות דיור  טה מוצלחת.  לקלי 

 שמדינת ישראל שייכת לכולנו.   עצמנו להזכיר ל ו אותם    לחבק   אלא על הבוגדים שלא עולים,  

במאמר שלי ביקרתי את א.ב. יהושע אחרי נאום שלו באמריקה. כתבתי: "אין לנו זכות להיות כאן  

התנועה  אמריקה חלק של העם בדיוק כמו שאנחנו". גם ביהודי  ן אם אנחנו לא רואים במזרח התיכו 

לכל יהודי  , אלא עלינו להגיע שדורש מאנשים לעלות ארצה  הציונית לא יכולה לשמש כקומיסר 

את היופי, העניין והאתגר הכרוכים בהוויה הישראלית, ויחד עם   ם ק אית ו למצוא דרך לחל ו בעולם, 

 זמן בתופעות הבזויות שפוקדות את המדינה והחברה הישראלית.  זאת להילחם כל ה 

 לנתן שרנסקי.  הודה בחום    אלי כהן 

 

 תפוצות   –יחסי ישראל    -  7מליאה  

 

בירך את המשתתפים והסביר כי המליאה הנוכחית הינה הראשונה   אריה אזולאי  יו"ר המליאה, 

יצחק   שלפנינו הינו מר המרכזי  הדובר מליאות בנושא היחסים בין ישראל והתפוצות.  3בסדרה של 

ומופיע כעת לראשונה  , 1.8.18-כיושב ראש הסוכנות היהודית החל מ לכהן נבחר ( הרצוג, אשר בוז'י ) 

ציונית מוכרת.  -מהסוכנות היהודית. מר הרצוג הינו נצר למשפחה יהודית  50%בפני הצ"ע המהווה 

ל, וסבו היה הרב הראשי הראשון של  אביו, האלוף חיים הרצוג, כיהן כנשיא השישי של מדינת ישרא 

  ושימש  ייצג את המדינה באו"ם בזמן שאביו  בארה"ב מנהטן -בישיבה מדינת ישראל. מר הרצוג למד 

 .  , ביניהם השר לענייני תפוצות ממשלתה ב בתפקידים רבים בכנסת ישראל ו 
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  הצטרף לברכות ושיבח על המינוי של מר הרצוג, אדם שנכנס לתפקיד  אברהם דובדבני מר 

  הוקרן סרטון בהתלהבות, אמונה, מסירות ודאגה למען העם היהודי ועתידו. בתום דברי הברכה 

    ולאחר מכן הוזמן מר הרצוג לשאת את דבריו.  

 

וחברי הוועד הפועל הציוני, הביע את התרגשותו לנוכח  הנשיאות בירך את חברי  יצחק הרצוג מר 

ה, אשר הפיק את הסרט שהוקרן זה עתה. הסרט  המעמד והודה ליצחק זוננשיין, שליח הצ"ע בבריטני 

של אביו, חיים הרצוג ז"ל, שהופק ביוזמת הצ"ע   100 -מתעד את האירוע המרגש לציון יום הולדתו ה 

פרלמנט  וראשי ה אירלנד, של נשיא מרגשת ובהובלת המחלקה לפעילות בתפוצות. קבלת הפנים ה 

את אהדת העולם לישראל. מר הרצוג הוסיף  הבריטי מעידה על היכולת להגשים את הציונות ולעורר  

והודה למנכ"ל הצ"ע ולחברי הנהלתה, ובירך על שיתוף הפעולה הפורה עם יו"ר הארגון, מר אברהם  

 דובדבני.  

מר הרצוג הדגיש את הסכנות העומדות בפני העם היהודי והצורך להתמודד עמן יחדיו, ובראשן האיום  

וחצי מיליון  אנשים, כאשר מחציתם חיים בתפוצות.   14 -הדמוגרפי. עם ישראל מונה כיום כ 

  הוביל על אלו שמעוניינים להצטרף לעם היהודי, עלולים ל  הנערמים ההתבוללות, כמו גם הקשיים 

עולמנו  ב הזהות של יהודי התפוצות.  ולהגביר את בעיית האוכלסיה היהודית אף יותר,  טנת להק 

תי הקהילות היהודיות  ות עמוקות של זהות, וש סוגי המורכב והמודרני, אנו מחויבים להתמודד עם 

צריכות להתמודד עם שאלות אלו. עלינו לנהל דיאלוג עם   –ישראל וצפון אמריקה  –הגדולות בעולם 

של זהות והמשכיות יהודית תוך התייחסות לזרמים השונים   סוגיות כל העם היהודי, להתמודד עם 

 שווה.    והכרה בכך שיהודי העולם מכל הזרמים זכאים ליחס 

בעידן שלנו, אנו לא ניצבים לכאורה בפני איום קיומי, אך נתונים לאיום פנימי שבא מתוכנו, ולכן עלינו  

כגוף אחד למען העברית ולהנחלתה בתפוצות. הצ"ע    להתגייס כך עלינו    לשתף פעולה ולפעול יחדיו. 

משאבים לטובת   ולחת מורים לעברית בכל רחבי העולם, ועלינו לדרוש מממשלת ישראל להקצות ש 

הנושא, כך שכל יהודי העולם יוכלו ללמוד את השפה העברית. באופן דומה, עלינו ליצור דיאלוגים  

אמיתיים בין כל הזרמים היהודיים, כך שכל צד יכיר את משנהו. יש לעודד את המנהיגים הפוליטיים  

נו את יהודי התפוצות.  בצפ"א וברחבי העולם, להקשיב לזולת ולנהל שיח כן, שיקרב אלי מכל הזרמים  

שר, לחבר  ג החברה הישראלית עמוקה ומורכבת וחשוב לחשוף את פניה השונים. האתגר שלנו הוא ל 

 ולחזק את כל הקהילות בעולם בכדי להבטיח את עתידו של העם היהודי.  

 

ולהפנות את תשומת הלב למצבם העגום.  צרפת, יהודי בשם ( ביקשה לדבר הליכוד )  נילי נאהורי 

מיהודי צרפת מעוניינים לעלות לישראל, אך רבים מהם    200,000  -עכשוויים מצביעים על כך ש סקרים  

מהיהודים בצרפת נתקלים בבעיות משום   70,000מתקשים לעשות זאת בשל קשיים בירוקרטיים. 

 . בקליטה ובהתאקלמות שתעודותיהם אינן מוכרות, וחשוב להירתם לסייע להם  

עלתה לישראל, אשר תהתה לגבי הפער  ש בוגרת תנועה ציונית שאלה נוספת הועלתה ע"י דברה, 

לעידוד עליה לבין היחס שלו זוכים העולים החדשים, הבא לידי ביטוי אף   הערכים הקוראים שבין 

 בהיותם בשדה התעופה.  עוד  מיד עם הגיעם לארץ,    הנערמים עליהם בקשיים   
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ה ובקליטה של יהודי צרפת נמצא  השיב בהרחבה כי למיטב ידיעתו, הטיפול בעליי  יצחק הרצוג 

במצב סביר, ויש לבדוק האם אכן חלים עיכובים בנושא. עם זאת, הוא ציין כי קיים אתגר לגבי יהודים  

חסרי שיוך שאינם מעורבים כלל בקהילה. ראשי הקהילות בצרפת אכן ביקשו סיוע בשילובם של  

לגבי העיכובים בשדה התעופה,  . כוחות חדשים ועידודם לקחת חלק בפעילויות ציוניות ויהודיות 

הבהיר כי בעיות אלו הנן חריגות ושונות במהותן מהסוגיה הכללית של עליה וקליטה. לעתים אכן  

אך מקרים אלו נבדקים באופן    , בשדה התעופה   בבעיות   חלים מקרים מצערים בהם נתקלים העולים 

 פרטני, אך אין לראות  זאת כדבר מאפיין.  

 

; איך  יהודי  (  שאל את מר הרצוג לגבי עמדתו בשאלה מיהו צרפת המזרחי,  )מפלגת  יידה בנימין ס 

   ? צריך להיות יהודי לדעתו 

 

יש לפתוח  ש   סבור וטען כי הוא    , " אמך אמי אלוהייך אלוהיי "   : רות ממגילת  השיב בציטוט    יצחק הרצוג 

מדים  תהליך הגיור האורתודוכסי מציב בפני העו את הדלת לכל מי שירצה להצטרף לעם היהודי. 

לגיור מבחנים קשים שמרבית היהודים הישראלים לא יוכלו לעמוד בהם. שאלה משמעותית שעלינו  

יש לעשות כל מאמץ כדי   –להציב לגבי הרצון להיות חלק מהעם היהודי, ואם התשובה חיובית 

לאפשר קליטה זאת. עלינו להימנע מלהפוך את שאלת הגיור לסוגייה פוליטית שנמדדת על פי  

נים של זרם כזה או אחר. מוטב ליצור דיאלוג, למצוא מכנה משותף ולעשות הכל כדי לקיים  קריטריו 

 את התהליכים באמצעות הידברות וכבוד הדדי.  

 

ביקש התייחסות לגבי היהודים במדינות האסלאם וצפון אפריקה )תוניס, מרוקו(  אברהם בטיטו 

 הציוניים אין נציגים באותן מדינות.    המעוניינים לעלות ארצה ומתקשים לעשות כן משום שלמוסדות 

 

ואין  במרוקו    ם יהודי  2000  נם  יש   השיב כי יש לבדוק את הנושא  לעומק. למיטב ידיעתו    יצחק הרצוג 

   . פעולה   פי שיתו ייתכן שכדאי לבדוק  אם המסה הקריטית    . תוניס נתונים מספריים לגבי יהודי  

 

בארה"ב   B.D.S -מות כוחה של תנועת ה מצפון אמריקה הביע את דאגתו לנוכח התעצ  קווין רוס 

ובקמפוסים האמריקאים. פרופסורים ישראלים המלמדים באוניברסיטאות בארה"ב נתונים למתקפה  

להיות  דרישה  תרבותית מצד אנשי הארגון, יש תמיכה גוברת בהפעלת סנקציות כלכליות על ישראל ו 

שמאל ותנועותיהם, מוכן להצהיר   .  האם מר הרצוג, כאיש בעל השפעה על אנשי B.D.S -מעורבים ב 

משמעית הקובעת כי  -, בו בזמן ולשאת אמירה חד B.D.S -אפשר להיות ציוני ולתמוך ב -על כך שאי 

 ציונים לא יכולים לפעול בארגון זה?  

לגבי עמדות וזרמים כאלו ואחרים, משום   קטיגוריאליות מר הרצוג השיב כי הוא איננו תומך בהצהרות 

היא תנועה   B.D.S -יכת לכולם, ולא למחנה מסוים. עם זאת, הוא הדגיש כי ה שהתנועה הציונית שי 

מסוכנת מאד, ואנו ניצבים בחוד החנית של המאבק בה, בין השאר באמצעות שליחים הפועלים  
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בקמפוסים האמריקאים למען ישראל. אנו נלחמים באופן עיקש במי שקורא להחרמות על ישראל,  

לים חדשים בשל עמדותיהם ודעותיהם, אלא לנקוט בפעולות של  לנו למנוע קבלתם של עו -אך אל 

 ולהבהיר את צדקת ישראל וקיומה.    B.S.D  -הסברה בינ"ל בכדי להוקיע את ה 

 יו"ר המליאה, אריה אזולאי נעל את הישיבה בדברי ברכה והביע תקווה להמשך דיונים פוריים.  

 

 *** 

 תפוצות   –יחסי ישראל    -  8מליאה  

 ישראל   -חלק א'  

 

את המליאה בנושא   לפתוח ויצו עולמית ואשת חינוך  יו"ר , לזובסקי רבקה פרופ'  זמין את אלי כהן ה 

 .  יחסי ישראל והתפוצות 

 

נושא המושב מדבר לליבה באופן אישי. כמי שנולדה באורוגואי  פתחה בכך ש  פרופ' לזובסקי 

ינוך יהודי וציוני  למשפחה ציונית שפעלה רבות למען הקהילה ולמען מדינת ישראל, היא קיבלה ח 

דור  שהקל עליה לעלות לישראל ולהשתלב מיד בלימודים באוניברסיטה, שהתנהלו בעברית. כ 

  ציונית איתנה ו ברחבי העולם וכיו"ר ויצו העולמית, היא ממשיכה במסורת שלישי למנהיגות ויצ 

ציות  מוקדש לביקורים בפדר  . חלק נכבד מפעילותה המודעת לחשיבות הקשר בין ישראל לתפוצות 

שהן חלק אינטגרלי מהקהילות היהודיות. פרופ' לזובסקי הדגישה שעלינו להשקיע  , בעולם  של ויצו 

בדרכים  ובמושב שלפנינו נדון בהידוק הקשר בין ישראל והתפוצות, בהרבה אמצעים גדולים ומגוונים 

זק הן  תודעה שיש לח   –ולקשר בינה לבין התפוצות חשיבותה של מדינת ישראל המודעות ל להגברת  

הוא צורך קיומי.   מדינת ישראל  לבין העם היהודי בתפוצות  בישראל והן ברחבי העולם. הקשר בין 

כדי להתקיים  תפוצות ל  העם היהודי בתפוצות לא יכול להתקיים ללא מדינת ישראל וישראל זקוקה 

 כמדינה חזקה ואיתנה.  

ות ההולכות וגוברות. עלינו  על ישראל להגביר את פעולותיה לנוכח תופעות האנטישמיות וההתבולל 

להיאבק בהצגה המעוותת של ישראל בתקשורת, לסייע לסטודנטים יהודים המתמודדים עם  

אנטישמיות בקמפוסים, לבלום את ההסתה כנגד ישראל. צעירים יהודים ברחבי העולם, הניזונים  

הנפת   תוך ינה, אחר הביקורת על ישראל ומפגינים נגד המד נסחפים  ממידע שגוי ותקשורת עויינת, 

היום יותר   העתיד שלנו. ים של אויבינו. אם לא נילחם למען הצעירים והצעירות בני עמנו, מה ל דג 

מתמיד, יש לישראל אחריות על כל העם בתפוצות. למדינה יש תפקיד מרכזי כנמל מבטחים ועלינו  

ים לא מודעים  הישראל   מרבית ובקרב הצעירים בפרט.    להפיץ את המסר הזה גם בארץ וגם בתפוצות, 

. עלינו לדאוג שהם יהיו מודעים לכך ולהציב  למה שקורה בתפוצות ולקשיים של הקהילות היהודיות 

חינוך  מתן השורשים היהודים,  בדרכים שונות: סיוע בשמירת  מגדלור שמאיר את הדרך את ישראל כ 

עלינו להעניק  . את הרצון להיות בקשר עם ישראל  ופעולות שיעוררו הסברה פעילויות טוב ועדכני, 

הנגשת   ר אלה שבוחרים מרצונם לעלות ארצה, למשל עזרה מעשית, שיטתית, מסודרת, עבו 

 ולהקל עליהם את חבלי ההתאקלמות בארץ.    לימודים, עבודה ודיור  
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מכיל את כל המרקם וכל הפסיפס של החברה הישראלית,  שנים,  100 -הפועל במשך כ  , ו ארגון ויצ 

במתן עדיפות לילדים   דבר הבא לידי ביטוי לצרכי התפוצות,  קשוב ה רגון עדכני, ומתפקד   כא 

את הקשר עם חברותינו  בנוסף, נשות הארגון מטפחות    בארץ ועוד. ולתינוקות, בעזרה לנשים להיקלט  

  , סוד קיומו של העם היהודי לאורך הדורות ופועלות בהתנדבות למען הסברה וחינוך. בתפוצות, 

על  . נחוצה היום יותר מתמיד ברנו, הוא ערבות הדדית. הסולידריות שע למרות כל הרדיפות והאסונות 

למרות   נו למען עמ  ההדדית ולפעול ערבות של ה מובילה כ יוזמת ו להוות תפקיד מרכזי כ ישראל 

 .  המחלוקות השונות 

 

שנה למדינת ישראל ובניית אומה    70הוסיפה והדגישה כי הכנס שלפנינו מתכנס בסימן    נילי נהוראי 

הפוגרומים, הרדיפות,  .  שנה, הפכנו למעצמה מדינית כלכלית וצבאית   70לפני    קום המדינה אחת. מאז  

  אלפיים שנה שחווינו במשך הגירושים, השואה לא פגעו בכיסופיו של עם ישראל למולדתו, והתסכול 

אף כי היינו מפוזרים בגולה, נותרנו מאוחדים ומחוברים  הפך לרצון עז לבנות מדינה לתפארת.  בגלות  

. התורה הצהירה בפנינו כי ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל,  ששמרה מהתבוללות הודות לתורה 

בזכות אבותינו ששמרו על  הבטיחה לנו שאחרי הגלות נשוב לציון ונקבץ גלויות. ואנו נמצאים כאן היום  

אלא התאימו את  המשתנה,  לא ניסו להתאים את התורה למציאות  -, בקפדנות תורתנו דור אחרי דור 

", חלמו  בשנה הבאה בירושלים הבנויה " חזון ה על  חזרו במשך דורות רבים  אבותינו . המציאות לתורה 

כולנו מתגייסים למען   , טענה גב' נאהורי, והגשימו את החלום. בפורום זה  על מדינה יהודית ריבונית 

דגל   - ושג חד נס דיבר על המ  , לפני ימים ספורים צויין יום הולדתו ש  , זאב ז'בוטינסקי  . האידיאל הציוני 

את האידיאל  ועטן כי אי אפשר לדבוק בשני אידיאלים שונים בו זמנית. כך, אם ברצוננו   –אחד בלבד 

הציוני דאגתנו היחידה צריכה להיות ארץ ישראל, תורת ישראל, עם ישראל, כך נוכל לבנות ולבסס  

ורק אלה שיכירו בעובדה   , היחידי הלגיטימי הבלעדי על ארץ ישראל כריבון את האומה היהודית, 

 הזאת יוכלו להיות שותפים אמיתיים לעם ישראל.  

 

לקחת   , נשיאת הבית היהודי, פתחה את דבריה באומרה כי חשה זכות גדולה ח"כ שולי מועלם 

למען מדינת ישראל   היא הביעה את התרגשותה לנוכח העשייה המשותפת של כולם  . חלק באירוע 

עד   . ינוי הפרדיגמה שממשלת ישראל הובילה בשנים האחרונות בש וביקשה להתמקד  והעם היהודי 

.  ממשלות ישראל ליהדות התפוצות לא היה מספק  , היחס של 2009שהוקם משרד התפוצות בשנת 

הקשר בין יהדות התפוצות לבין מדינת ישראל התבטא בעלייה של יהודי העולם למדינת ישראל או  

זו ולקחה אחריות.  ישראל בחרה לשנות מציאות  ממשלת  , לשמחתנו  . בלבד  בתרומה כספית למדינה 

ציבור הישראלי, המבטאת את  ל  הממשלה אמירה משמעותית של  מהווה שרד התפוצות הקמת מ 

לדעתה  השינוי המשמעותי  . למדינת ישראל  של העם היהודי  ושלמותו של יהדות התפוצות  ן חשיבות 

,  במדינה   יהודיים ציוניים ודמוקרטיים   , לקיים חיים ליהודי העולם לעלות ארצה שיש לקרוא  הבנה  נעוץ ב 

את בחירתם    עלינו לכבד   . יחד עם זאת, מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית   ולקדם את להשפיע  

הקשר שבין מדינת ישראל   לחזק את רצון הדדי , תוך כדי של יהודים לחיות כאזרחים במדינות שונות 

היא    –אדרבא  ספי תרומות של יהדות התפוצות,  פחות נזקקת לכ בימינו, מדינת ישראל  .  ליהודי העולם 
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משרד התפוצות לחיזוק  עמם. כדוגמא ניתן לציין את פעילותו של קשר לחיזוק ה משאבים רבים 

הן באופן אישי והן במסגרות  , בתפוצות  הזהות היהודית והקשר לישראל בקרב צעירים יהודיים 

ובפעם הראשונה   Mosaic united)) סטרטאפ חברתי קהילתיות. לפני שנתיים הקימו לשם כך 

.  מדינת ישראל משקיעה מאות מיליוני שקלים בחינוך יהודי בקמפוסים ברחבי העולם  , בהיסטוריה 

עמם הם   אתגרים את ה טוב יותר ממי שחי בניו יורק, בסידני או בווינה,  להבין אנחנו לא מתיימרים 

בוסס על מקרי הצלחה:  מתמודדים וכיצד ניתן לפתור אותם, ולכן בחרנו להשתמש במודל המ 

כדי   ברמה הקהילתית, לחבר ביניהם, ולקדם את הפעילויות שלהם ארגונים ויוזמות שהצליחו לפעול 

דוגמאות נוספות הן  בצורה משמעותית.  ברחבי העולם יהודים  כמות מירבית של להשפיע על 

אנשי חינוך בישראל    ביוזמות ליצירת קשרים בין יזוק בתי הספר היהודיים ברחבי העולם,  הפעילויות לח 

מנהלים ומחנכים מבתי ספר יהודיים  לישראל הגיעו ובתפוצות. בהקשר זה, ראוי לציין כי לפני מספר 

במטרה לקבל מענה פדגוגי וליצור קשרים עם מחנכים ישראלים. הפרויקט נערך  ברחבי העולם 

,  .  במקביל ת בעולם שיתוף פעולה בין משרד החינוך ומשרד התפוצות יחד עם מט"ח וקרנות יהודיו כ 

מהארץ ומהתפוצות. מסעות אלו, הנערכים  מובילי דעה ואנשי חינוך ל ות חינוכיים סע מ  נערכים 

בשיתוף עם עמותת 'גשר', מעמיקים את ההיכרות ההדדית ומאפשרים למחנכים הישראלים להבין  

שים את  את הפעילות הענפה של עמיתיהם בתפוצות והאתגרים שלהם. פרויקטים כדוגמת אלו ממחי 

הקשר שלנו ליהדות התפוצות ומחויבויותינו כלפיהם, ועלינו להוסיף ולהתמיד בכך. יש עוד הרבה מה  

ומבורך ביחסה  שחל במדינת ישראל שינוי משמעותי לעשות בנדון והדרך עוד ארוכה, אך אין ספק 

היהודי   עם ליהדות התפוצות. יחד עם זאת, ראוי להתייחס למגמה המדאיגה של התרופפות הזיקה ל 

נתונים אחרונים מצביעים על כך שהדבר הולך ונמצא  בקרב צעירי התפוצות. מדינת ישראל, ול 

מהמשפחות היהודיות היו מורכבות אז מהורה    58%כי    מצא   2013  -שנעשה ב מחקר  בדעיכה מתמדת.  

  ות מהורה יהודי בלבד היו מורכב  43% 1990 -דבר המעיד על מגמת התבוללות )ב יהודי אחד בלבד, 

  ממוצא יהודי יתחתן  ה / שצעיר לאור נתונים אלה, נראה כי הסיכוי לכך (. 17% רק  1970  ת אחד ובשנ 

של  סימפטום מובהק להתרחקות דבר המהווה  –ילך ויקטן במשך הזמן קהילתם בן/בת מ עם 

  מאוד עבורם  ה חשוב  ת יהודי הזהות ה מהיהודים מרגישים כי  45%הצעירים. לפי אותו מחקר רק 

לקהילה או זרם מסוים, תחושת הניכור גדולה עוד יותר. ממצאים  משויכים  שאינם ם יהודי  ובקרב 

שהם  מיליון היהודים החיים בתפוצות, אינם חשים  8מתוך  85%-כ מראים כי מדאיגים נוספים 

.  מדינת ישראל מחויבת לפעול בנושא, להבין כי  מחוברים בצורה משמעותית למדינת ישראל וליהדות 

ת הגאווה הלאומית לבין חוויה אישית של החיבור לישראל, ולהשלים את החסר.  בין תחוש פער יש 

למדינת  יינתק -, היוצרים קשר בל בפרויקטים כדוגמת תגלית ומסע לשם כך, יש להשקיע משאבים 

זכויות היסוד המדברות  יסודות:  3מועלם הדגישה שהוא כולל ח"כ בהתייחס לחוק הלאום . ישראל 

החוק  . ה מדינ ה זהות היהודית של ה ומרכיבים הקשורים ל טת המשטר במדינ שי  ; על השוויון האזרחי 

המדינה תשקוד על   : סעיפים הנוגעים לקשר שבין מדינת ישראל ליהודי התפוצות כולל שלושה 

הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובשוויה בשל יהדותם או בשל  

ור הזיקה בין המדינה ובין בני העם היהודי, המדינה תפעל  אזרחותם, המדינה תפעל בתפוצות לשימ 

החוק אומר    . לשימור המורשת התרבותית ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות 
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העובדה כי יש סעיף  , ו כי מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית היא מדינת הלאום של העם היהודי 

יהודי התפוצות ממחיש את החשיבות שכולנו מייחסים  שלם המעגן את הקשר בין מדינת ישראל ל 

בתפוצות. נצח ישראל לא ישקר הוא ציווי מוסרי וחובה על כולנו  בארץ ו  לשלמותו של העם היהודי 

לפעול ככל יכולתנו על מנת להבטיח את עתידו של העם היהודי ואת זהותו ושייכותו של כל יהודי  

היא מדינת הלאום של העם היהודי שייכת לכל אחד  ,  אל ויהודי באשר הוא אל העם ואל המדינה. ישר 

אזרח ישראלי  כ כל יהודי  וכחלק מתפיסה זו נחקק חוק השבות, הרואה ואחד מיהודי העולם, 

   . בפוטנציה 

  מבחינה לא רק ות לכלכלת ישראל משמעותית ביותר יהדות התפוצ  של  ה ת מחקרים מראים שתרומ 

ה לאחרונה על ידי משרד התפוצות הראה כי היקף  מחקר שנעש   אלא גם מבחינה מעשית. תיאורטית  

מיליארד שקלים שנכנסים על ידי יהדות התפוצות למשק   58-כ  -מהתמ"ג  6.35%-ההשפעה הוא כ 

את כלכלת ישראל, גם בתחום המדיני   ים משמעותיים המשפיעים ומגדילים סכומ כלומר,  . הישראלי 

האינטרסים של מדינת ישראל אל מול  כדי לקדם את ללא לאות וההסברתי יהודי העולם פועלים 

עד היום   ועוד.  BDS-פעולות לובי והסברה, התגייסות נגד תנועת ה  , באמצעות גורמי ממשל שונים 

. לדברי ח"כ מועלם,  הפרויקט הגדול היה הקמת המדינה ועכשיו השאלה היא מה הפרויקט הבא 

במסגרתו בנות  , " 6000כרמל היא ציינה פרויקט "  סמל לתיקון עולם, כ . התשובה היא תיקון עולם 

יחידות במקצועות   5צעירות גאונות, שסיימו  30טק החברתי. -פועלות לקידום ההיי לאומי שירות 

פתרונות   הריאליים והמדעיים, במחשבים ובאנגלית, משרתות במשך שנתיים במטרה למצוא 

ומפתחות  אפליקציות  בונות גופים חברתיים בנושאי חינוך, בריאות ורווחה, ל טכנולוגיים לעמותות ו 

לפרויקט   . לנשים מוכות ו חירשים, לפגועי ראש : ל שיעזרו לנוער עם מוגבלות חידושים טכנולוגיים 

מדינת ישראל ויהדות  כך ו  , מהקהילות היהודיות בתפוצות צעירים המדהים הזה עתידים להצטרף 

ם הסתיימו  , אך טר מדינת ישראל קיימת ומשגשגת פעולה למען תיקון עולם.  משתפות התפוצות 

.  כדי להגשים את שאיפתנו ליצור חברת מופת, עלינו לבסס  כונו לנו עוד דרכים ארוכות ונ האתגרים 

לשיתוף פעולה שעושה חסד עם העולם   אותו קשר בין מדינת ישראל ויהודי התפוצות ולנתב את ה 

כל  והדגישה ש וכל ישראל ערבים זה לזה. לסיום היא פנתה ליהודי התפוצות כולו, זה שורש היהדות, 

כאן, כמו בכל מקום אחר  גם שותפים למדינת ישראל, השייכת לכל אחד מהם.  ם ה אחד ואחד מ 

למרות חילוקי הדעות חשוב לזכור כי לכולנו גורל אחד ועתיד  , אך יש קולות וגוונים שונים בעולם, 

 משותף בתקומת עם ישראל במדינת ישראל.  

 

הודות לעסקה   60-באמצע שנות ה מרומניה ר כי עלה )מרצ( פתח באנקדוטה וסיפ  ח"כ אילן גלאון 

הדיון שלפנינו,   $ עבור כל אדם שעלה ממנה.  5,000של הג'וינט, אשר שילם לממשלת רומניה 

מדינת ישראל כמקלטו של העם היהודי   הדגיש, מושתת על הנחת יסוד משותפת, המגדירה את 

ון, עלינו לבדוק את המאפיינים  בצי אולם בבואנו לדבר על הציונות מעבר לקיום  . שחוזר לארצו 

המיוחדים שלה, תוך שימת לב לכמה הדגשים. מקורותיו של האדם, כפי שאמר סרטר, חיונית  

חורין, הבסיס לקיומו במדינת ישראל  -המביט במורשת כבן ח"כ גלאון, לדידו של . להבנת זהותו וחייו 

צדק  " דיבר על  , אשר  נביא עמוס ה ו.  עמוס; ישעיהו וירמיה הוא הבסיס המוסרי שהתוו שלושה נביאים:  
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העידן שבו מדינת  היטב את אפיין  . ( יתום ואלמנה , גר " וקרא ליחס הוגן עבור החלשים ) ף צדק תרדו 

שבישר חזון של שלום  הנביא ישעיהו . קוי מאורות י עידן של פרות בשן, של ל  , ישראל נמצאת היום 

"(,  ולא ילמדו עוד מלחמה  ב י אל גוי חר שא גו י ולא י  , חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות )"כיתתו 

יש לעשות פשרות ולהבין כי פשרה היא הדרך  נצח ישראל כי כדי להגשים את  מלמד אותנו 

וברוח   , " מאסתי בזבחיכם " אומר להבטחת החיים שלנו במדינה האהובה עלינו כל כך. הנביא ירמיהו 

כך, עלינו לזכור כי   הוקיע אותם. קריאתו זו עלינו להתנער מן הדברים השליליים שפושים בחברה ול 

ערבים,  רק לא  ה חידה בעולם הדמוקרטי שמפלה ומדיר המדינה הי  היא  למרות כל הישגינו, ישראל 

ת מדירה את הרפורמים. במקום לשקוע בפחד מפני  אורתודוקסי ה  והיהדות , יהודים  אלא אף 

אותנו   שאפיין רחים להגשים את מנהג הכנסת האו הנגשת היהדות, התבוללות, מוטב לפעול למען 

במהלך ההיסטוריה ולפתוח את שערינו בפני אלו שמבקשים לקחת חלק בשיבת ציון. גם אנשים  

 , ולדעת כי אנו מוכנים לסייע להם.  איזושהי זהות עם העם שלנו   ראויים לחוש צווארם,    ד שנרדפים ע 

באשדוד, סבלה  . המשפחה שהתגוררה 8ח"כ גלאון סיפר כי הגיע לישראל עם משפחתו בהיותו בן 

מקשיי פרנסה אבל הוריו האמינו בציונות ואמו היתה בטוחה שאם יגיעו למצוקה קשה, חלילה, אנשי  

הממשלה יתגייסו לעזרתה. היום, לעומת זאת, אין תחושת ביטחון כזו. מדינת ישראל היא המקלט של  

 שיפלו.    העם היהודי, אך בימינו, אנשיה לא יודעים האם יהיה מי שיחלץ לעזרתם במידה 

שנותיה הראשונות, ישראל היתה   70במהלך  . ההבדל המהותי, לדבריו, בין העבר לבין ההווה זהו 

מעמדיות נדחקו לשוליים. היום, כאשר  -צריכה להילחם על קיומה כמדינה, ולכן בעיות כלכליות 

ן לבין  המדינה הצליחה להתבסס וזוכה לכלכלה ולרווחה טובה, מחריפים הפערים בין האחוזון העליו 

לידיעתם על ידי   מובאת מהאזרחים בקושי מבינים את המפה הכלכלית כי זו  90%כלל האוכלוסיה. 

לכן, כאשר אנו שואלים היום 'למי  וניינים כי הם יבינו את המדובר.  העשירון הגבוה, עורכי דין שלא מע 

הצעירים נשארים  אני אינני שואל את עצמי מדוע  .  להסתכל על הדברים האלה   עלינו   שייכת המדינה', 

לימדו אותנו שאנחנו  המעודדים אותם להיות כאן.  שואל את עצמי מדוע אין לנו גורמים    אלא במנהטן,  

יינו עושים לו נקלענו למשבר, ולראות איפה  ה אבל יש להכיר במפלס החרדה. לבחון מה  אור לגויים, 

יא עמוס, טען ח"כ  ספים שותפים לתחושות דומות. הנב נו החרדה שלנו והאם אנשים  ס עובר מפל 

חלוקה לא  משמעו  , לדבריו עוני, גלאון, מדבר לליבו בגלל הרעיון לחלק מחדש את האושר הלאומי. 

ממפלס  , ומדינת ישראל צריכה להבטיח לכל אדם בסיס כלכלי שישחרר אותו נכונה של אושר 

ארץ   ץ. ומאמין בכך שיש לחלק את האר  הוא שואב את רעיון הפשרה  ישעיהו . מהנביא החרדה שלו 

בשתי ישויות   עלינו לכונן אותה אבל  , ישראל השלמה לעולם לא תיעלם והיא בתודעה של כולנו 

כמו שאנחנו   , עד שהפלסטינים לא יעברו את החוויה של השחרור הלאומי שלהם  . פוליטיות נפרדות 

ונה  " אמ מאסתי בזבחיכם "   -של הנביא ישעיהו    קריאתו   תיפתר. , הבעיה הזאת לא  1948-עברנו אותה ב 

  שאנשים יהיו בני אדם ביותר, שהוא עצמו אינו יכול לחוקק, הוא  משמעותי עליו משום שהחוק ה 

אמר ח"כ  רגל אחת, וכאדם בעל מדברים על זה שכל התורה על רגל אחת  . בני חורין ו  חופשיים 

  . אם נאבד עיקרון זה נאבד " רעך כמוך "אהבת ל ו הרגל הבסיסית והמהותית של התורה היא ש גלאון, 

העם היהודי, את הסולידריות של בני האדם, את היכולת להקים חברה שבתוכה כל פרט שואל  את 

על סמך  . מה היא נותנת לו בחזרה וכל יומיים מעז לשאול  מדי יום מה הוא נותן לחברה את עצמו 
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לבנות חברה  אפשר  – מדי יומיים  אגואיזם ו מדי יום אלטרואיזם המציגות  , בסיס שתי השאלות האלה 

דומים   " ציונות " ו  " ציון " המונח . זוהי הציונות ו להרבות שמחה ולהמעיט כאב,  המאפשרת נכונה 

,  שנים הראשונות, הנרטיב היה בניית מדינה  100-אם ב זה מה שהם יהיו.  , קוסקוס, מה שתשימו בה ל 

להפוך אותה למדינה נורמלית שבה אנשים חיים, וילדים   ועלינו אנחנו מדינה קיימת  שעכשיו הרי 

 . צל הוריהם והוריהם מגדלים ילדים או נכדים גדלים א 

על פי מעשיהם, ולא לפי דת, צבע, גזע, מין או    רק ח"כ גלאון סיים את דבריו בקריאה לשפוט אנשים  

נטייה מינית. היום אפשר, לדבריו, להתפכח מרוח המלחמה המהפכנית של התנועה הציונית ולהוביל  

ת. זו תעניק לאזרחי מדינת ישראל ולאלה שימשיכו  י מעמד  בציונות שתבוא לביטוי למגמה של תיקון 

את הבית והמולדת שלהם מידי אנשים הדואגים  לבוא אליה מן התפוצות שוויון מלא, ותשיב להם 

ציבור, עלינו לדעת   י לעצמם יותר מאשר למטרות שבשמן הם פועלים. כאשר אנו עומדים בפני שליח 

האנושיות שלהם  המידות ת. חשוב לבחון את שהם פועלים למען המטרה ולא לשם שאיפות אישיו 

יותר מאת עמדותיהם האידיאולוגיות, ולדעת כי מנהיגינו הם אנשים מוסריים הפועלים לפי אמות מידה  

ראויות. התכונה שאנחנו צריכים לייצר היום היא הנגשה: הנגשת הציונות והנגשת היהדות מתוך לב  

 רחב ופתוח.  

 

העולם  פתח בהתייחסות לדבריו של קודמו לגבי העם היהודי ו )ישראל ביתנו(  ח"כ עודד פורר 

של מדינת ישראל לעם היהודי  המלאה המחויבות וטען כי בניגוד לח"כ גלאון, הוא סבור כי היהודי 

מדינת ישראל היא תעודת הביטוח של העם היהודי בכל  אינה פחותה מזו שהיתה לפני כמה עשורים.  

דברים שלא עשתה מעולם מבחינת הקשר  עושה דינת ישראל דווקא בתקופה הזו מ ו מקום בעולם, 

יהודי  בין אם בסיוע בשעת משבר, ובין אם בחינוך בין העם היהודי לארץ ישראל ולמדינת ישראל, 

ראל  בהקשר של יש היום. היא עושה יותר בנושא, אין ספק ש  היא לא עושה מספיק גם אם בעולם, 

את תפקידו של הוועד הפועל ולהדגיש את חשיבותו.    כתעודת הביטוח של העם היהודי, חשוב לבדוק 

, והתשובה לכך פשוטה: מרבית העם היהודי גר בתפוצות.  ו יש השואלים מדוע צריך את הארגון בימינ 

מיליוני היהודים בעולם גרים בארץ. כיצד    14.5מיליון מתוך    6.5  רק מאז הקמת מדינת ישראל,  שנה    70

  -ובשנות ה  50 -רוב יהודי העולם? גלי העליה הגדולים בשנות ה  היתה נראית המדינה לו היו גרים בה 

מיליון יהודים! עליה    9.5הניבו צמיחה כלכלית עצומה. דמיינו כיצד המדינה היתה צומחת לו היו בה    90

 גדולה לא"י תשנה דרמטית את מצבנו ועלינו להציב זאת כיעד מרכזי.  

שבני העם היהודי ינועו בחזרה אל הארץ, לא מתוך  בנבואות הנחמה שלו, מדבר הנביא ישעיהו על כך  

. ישעיהו מתאר את שיבת ציון  י שהם יודעים כי זה הבית שלהם חשיבה או רצון מנומק אלא פשוט מפנ 

כתנועה דינאמית של חזרה הביתה, אבל כאשר אנו מתבוננים היום ביהודי העולם, אפשר לראות כי  

רובותיהם"( וחלקם יעלו בלית ברירה, משום שיבעטו  חלקם יעלו לארץ באופן דומה )"כיונים אל א 

אותם מהמקום שבו הם נמצאים. אלה ואלה טובים בעינינו. מדינת ישראל פתוחה לכולם, וחלה עלינו  

 החובה לסייע בעליה דווקא בימים אלה.  

את שבותך ורחמכם ושב וקיבצך מכל העמים  : "ושב אלוהיך  פסוק בספר דברים מתוארת שיבת ציון ב 

אשר צריך   הקב"ה,  הוא של גדול יום קיבוץ הגלויות והקושי . לפי רש"י, " הפצך השם אלוהיך  אשר 
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הוא  הקושי הזה . ולטעת אותו כאן  לא"י מהגולה  ולהביאו לאחוז אותו בידיו  , אחד אחד בעצמו לקחת 

חייבת לפתור את הקושי, ויש לה היום את  ממשלת ישראל . מדינת ישראל האתגר הגדול שלנו, 

הדרושים לכך. על הממשלה לפעול ביחד עם יהדות התפוצות לשם סיוע ליהודים בעליה   האמצעים 

הוא היה שותף  מנכ"ל משרד העלייה והקליטה ח"כ פורר סיפר כי כ לארץ ולעזור להם להיקלט בה. 

בנושא העליה: ביחד עם הצ"ע והסוכנות היהודית, הוקמה חברה לעידוד עלייה  מהפכה דרמטית ל 

לעידוד עלייה לארץ   נרתמה באופן מעשי הממשלה בה הפעם הראשונה ש זו ה ית לארץ ישראל. ה 

ויותר יהודים וכאלה  , יותר  נפתחו אולפנים ברחבי העולם   ך כתוצאה מכ ו בנושא  השקיעה כסף  ,  ישראל 

וגם אם הם לא יעלו  עברית,  ומשקיעים בלימודי  שמגלים את יהדותם קושרים את גורלם בארץ ישראל  

יותר. מפעל זה מגשים את חזונו של בן גוריון,   ה הקליטה שלהם תהיה טוב , נה ש  20בעוד  היום, אלא 

עלייה    . נטיעה של עולים כאן בארץ   אלא ,  ' הסעה של עולים ממקום למקום '   איננה עלייה  אשר אמר כי  

מדינת ישראל    זאת כיעד. ממשלת ישראל צריכה להציב  בלבד, אלא יצירת זהות ושייכות ו   הגירה ה  אינ 

ליצור   וניתן כלכלה צומחת וחזקה בתקופה זו, כשה דווקא בחינוך היהודי בתפוצות צריכה להשקיע 

תוח החינוך היהודי  י לפ מיליון דולר בשנה תשקיע אם ממשלת ישראל  . משמעותיים פעולה שיתופי 

כך ניתן יהיה להגדיל את התקציבים ולאפשר  העם היהודי ישים סכום זהה למען הנושא. בתפוצות, 

  רבים רבה לנושא, משום שבמצב הנוכחי יש לנו מחויבות  . גורלם עם ארץ ישראל את לעולים לקשור 

חיים במדינות רווחה  מיהודי התפוצות אינם מסוגלים להעניק לילדיהם חינוך יהודי. יהודים וישראלים ה 

מפאת המחיר הגבוה של   , ברחבי העולם לא מצליחים לספק לילדיהם חינוך יהודי ולימודי עברית 

לא זכה  ילד יהודי בו לא היה מצב ש  גלות  ות שנ  2000 . במשך מתאימים  סדות חינוך הלימודים במו 

הורים מנועים מלשלוח את ילדיהם למוסדות יהודיים    –לחינוך הראוי בשל קשיים כלכליים, ואילו כיום  

היקר. כיצד יתכן שדווקא כיום, כאשר יש לנו מדינה יהודית, הורים בתפוצות לא יכולים   מחיר בגלל ה 

לממן זאת? מוטלת עלינו, ואף על העם היהודי   באפשרותם ניק חינוך יהודי לילדיהם משום שאין להע 

כולו, אחריות משותפת לחבק ולחזק את יהודי התפוצות ולאפשר חינוך יהודי לדור הצעיר. יתרה מכך,  

כי  עלינו גם לדאוג לכך שלכל יהודי תהיה אפשרות להצביע בבחירות למוסדות הלאומיים. לא יתכן 

בשל בעיה בירוקרטית, יהודים ניצולי שואה וקשישים לא יוכלו להצביע. וזה המקום לתקן את הנושא  

 ולפעול לתיקון העוולות.  

עלינו לקרב יהודים ולא להרחיק אותם, ולאפשר לכל  .  פוצות ת מדינת ישראל מורכבת מיהודים מכל ה 

קונגרס הציוני, הסוכנות היהודית,  מוסדות הלאומיים, ה ל הזו יהודי לממש לפחות את זכות ההצבעה 

בעת  בה  המהווים מוסדות של העם היהודי כולו. ח"כ פורר סיים  –יונית וקרן קיימת ההסתדרות הצ 

 ישראל יחיה בארצו.    רוב לנושא, ולכך שבעתיד   שנוכל לחבר את יהודי כל העולם  תקווה ואמונה  

 אלות.  ש לות  יו"ר המליאה הודתה לדוברים והזמינה את המשתתפים להע 

 

מארה"ב הבהיר כי בדבריו הקודמים שהוא לא התכוון לצייר את כלל תנועות השמאל   קווין רוס 

 , והתנצל אם מישהו נפגע מכך. B.D.S -כתומכות ב 
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)המזרחי; נשיאת תכנית עמית לשעבר( הודתה לח"כ מועלם על כך שציינה את   סנדרה סוקול 

הדגישה כי היחסים בין ישראל והתפוצות    גב סוקול .  ', המהווה חלק מתכנית עמית 6000תכנית 'כרמל  

נעשו במשך השנים יחסים הדדיים וארגוני הנשים פועלים רבות לחיזוק הקשרים האלו. נשות ויצו,  

נעמת, הדסה ואמונה פועלות בדרכים מגוונות לביסוסה של מדינת ישראל, ועתה יש לחשוב כיצד  

  כעת ילות אפשרית היא בתחום החינוך היהודי: הישראלים יתמכו ויסייעו לקהילות בתפוצות. פע 

אפשר להסתייע בכישורים הישראליים כך שהם יביאו את המיומנויות שרכשו ליהודים בכל רחבי  

העולם. ישנם תחומים רבים שבהם ניתן ליצור שיתופי פעולה הדדיים כעין אלו )טכנולוגיה, בריאות  

 ועוד( וכדאי למצוא את הדרכים לכך.  

 

שאלה את החכ"ים אם הם מודעים לבירוקרטיה שבה נתקלים העולים החדשים   קי מאשה לובלס 

 בהגיעם לארץ, המקשה עליהם את תהליך הקליטה.  

 

אמר בתגובה כי חברי הכנסת אכן מודעים לבעיות הבירוקרטיות במדינה ומטפלים   ח"כ עודד פורר 

ות חוק מול משרד הבריאות  בכך תוך שיתוף פעולה של כל הסיעות. כך, לדוגמא, הועברו מספר הצע 

ומשרדים אחרים, כמו חוק הדרכונים המאפשר לעולים לקבל דרכון בשנה הראשונה וחוק שמאפשר  

מטרידות לא רק את העולים אלא גם את   בירוקרטיות הכרה בתעודות מול משרד הבריאות. בעיות 

 ים למצוא להן פתרון.  ס כל אזרחי ישראל, וחברי הכנסת מנ 

 

( פנה לח"כ גלאון וטען כי הוא מתעלם  עולמית של ביתר ה  הנהגה ה ראש  ; וד הליכ )  נריה מאיר 

מההישגים הגדולים של ישראל ומצייר את מצבה בצורה עגומה, למרות שהמדינה נמצאת כיום במצב  

הטוב ביותר מאז הקמתה. המדינה משגשגת מבחינה כלכלית, שיעורי האבטלה נמוכים ועל אף  

רואיסטיות,  דבר הבא לידי ביטוי למשל בתרומות איברים אלט  –גבוהה הוויכוחים יש בארץ סולידריות 

 שאנשים עושים מיוזמתם. 

 

,  אנשים ירצו להיות ציונים  הגיב בכך שהאתגר המרכזי במדינה הוא ליצור מצב שבו    ח"כ אילן גלאון 

  עיוותים כלכליים ולדאוג לכך שאנשים יקבלו יותר ולא פחות. במקום  תקן ולכן חשוב להמשיך ול 

תרבותיות  -את הרב  ר ליצור שיח מפלג, המתריע למשל מפני ערבים שנוהרים להצביע, חשוב לשמ 

שהיא הנכס היקר ביותר של הציונות. תרומות איברים זה מעשה אצילי שחוצה כל ויכוח אידיאולוגי,  

אבל רובנו עדיין מתים בגלל בעיות בריאות ולא בגלל 'ערבים שנוהרים לקלפיות', והגיע הזמן  

פסיק לפלג את העם. לו לקחנו מכל תרבות את הטוב ביותר שבה, יכולנו לייצר תרבות ישראלית  לה 

תרבותיות כקרדום לפיצול, לפירוד,  -מקורית, אבל הבעיה היא שאנשים משתמשים היום ברב 

 להפרדה ולהפחדה. 
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יל,  חלק ניכר מהשינוי מתח לדבריה  שה לחזק את ידי המשתתפים בעשייתם. ביק  ח"כ שולי מועלם 

  העשייה החינוכית הבלתי פוסקת של פעילות החינוכית, וראוי לשבח את יתקדם ב  וב"ה ממשיך 

 .  המשתתפים 

צות וכי אנו אחראים  ו נעלה את המושב באומרה כי עלינו לשמור על הקשר עם התפ   רבקה לזובסקי 

 שיתוף פעולה הדוק בין המנהיגים.  על יצירת  

 

 *** 

 תפוצות   –יחסי ישראל    -  9מליאה  

 תפוצות   -ק ב'  חל 

 

יונית בצפון אמריקה, ד"ר דני לם  נשיא הפדרציה הצ זמין לבמה את מר ריצ'רד היידמן, ה  אלי כהן 

 אוסטרליה, מר סרחיו פיקהולץ מארגנטינה וד"ר נורדמן פרדריק מצרפת.  מ 

 

על המתרחש  שידברו  העולם,  מרחבי    הציוניות   הפדרציות   יושבי ראש זמינה לבמה את  ה   מריון מיימן  

ריצ'ארד היידמן מארה"ב, יו"ר התנועה  , הדובר הראשון רכות היחסים בין ישראל לתפוצות. במע 

,  Israel Forever Foundationסד של י הנשיא לשעבר של בני ברית העולמי, המי , הציונית האמריקאית 

מאבקה של ישראל לביטחון בחזית הטרור ומאבקה למען צדק    -מחבר הספר "האודיסאה של האג  ו 

   באו"ם". 

 

בירך על ההתכנסות המשותפת בארץ של מנהיגים יהודים מהתפוצות ומישראל,   ריצ'ארד היידמן 

והדגיש כי למרות המגמה הרווחת לבקר זה את זה ולצייר תמונה של שסע עמוק בקירבנו, יש לשוב  

, בחיים  ולפתח את הרוח שמחברת בינינו ולהעמיד את מרכזיותה של ציון בראשנו ובליבנו, בתרבות 

במשפחות שלנו ובמחויבות שיש לנו לא רק לרעיון הציוני, אלא גם למציאות של ישראל ושל העם  ו 

מאמינים שכולנו גוף אחד. התנועה הציונית   -AZM -ה  –היהודי. אנשי הפדרציה הציונית האמריקאית 

ד,  דון יח לעבוד יחד, ל שבחרו  ארגונים, מכל רחבי הקשת של החיים היהודיים  29האמריקאית כוללת  

אנו מכירים בכך שהספקטרום של החיים היהודיים באמריקה הוא רחב וכולל   . ולכבד זה את זה 

ישנם אנשים המחויבים בעיקר לצדק חברתי, ישנם כאלה המחויבים   -אנשים בעלי אמונות שונות 

בעיקר, או אך ורק, להלכה, יש אחרים המחויבים לאספקט מסוים ביהדות, לאספקט מסוים בציונות,  

ספקט מסוים באמונות ובסנגור שלהם. מה שאנחנו בחרנו לעשות זה לחבר בין חלקי העם שלנו  לא 

מתוך רוח של כבוד, ומתוך מחויבות לזכותו האלוהית של כל אדם ושל כל ארגון להחזיק בעמדות  

אינדיבידואליות משלו, להביע את אותן עמדות ולעשות זאת בדרכו שלו. אך אנו מבקשים שהדבר  

ופן חסוי, אנו מבקשים כי הדבר ייעשה באופן מכבד. אנו פועלים כדי למשטר פנימה, לוודא  ייעשה בא 

 שאף אחד לא יותקף, ומשמעות הדבר שאף אחד לא יותקף מבפנים, מתוך הבית, וגם לא מחוצה לו.  

מתוך מחויבות עמוקה לרעיון הציוני, להיסטוריה העשירה של הציונות ולעתידה. החיים היהודיים  

יקה מורכבים מספקטרום רחב ואנשים בעלי אמונות שונות: חלקם מחויבים בעיקר לצדק  באמר 
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חברתי, חלקם מחויבים בעיקר להלכה, אחרים מחויבים לאספקט מסוים ביהדות או בציונות.  

רה לחבר בין כל חלקי העם מתוך רוח של כבוד, ומתוך מחויבות  בח הפדרציה הציונית האמריקאית 

להפיץ אותן ולהגשימן בדרכו. אך אנו   כל אדם וארגון לחיזוק העמדות שלו, של לזכותו האלוהית 

מבקשים שהדבר ייעשה בצורה מכבדת כדי שאף אחד לא יסבול התקפות והשמצות, לא מתוך  

 הארגון ולא מחוצה לו.  

הבטיחות  עמה מתמודדות קהילותינו בכל העולם: החשובים ביותר עניין זה הוא אחד האתגרים 

וזכותו הבלתי מעורערת לחיות בישראל, מולדת אבותיו, לשהות בה ולבקר    , של העם היהודי והביטחון  

רעיון שכולנו צריכים להיות מחויבים אליו, וכאשר אנו תוקפים  אלא ישראל היא לא רק  ארגון,  .  בה 

איננו יכולים להאשים אחרים בכך שאינם מתייחסים אלינו בכבוד. פתחתי בסוגיה זו  זה את זה, 

הארגונים החברים אצלנו מסייעים   29קדמה להצגת הפעילויות שלנו, וברצוני לספר לכם כיצד כה 

מיליון יהודים בארה"ב. התנועה הציונית האמריקאית, תחת הנהגתו של מייקל לאופר,   6 -ליותר מ 

הקדישה זמן רב לתכנית "ארצה,, כדי לחבר ביחד עמדות משותפות המבטאות את עקרונות הציונות.  

 התנועה הציונית האמריקאית אימצה את העקרונות הבאים פה אחד:  ר עבודה של כחצי שנה,   לאח 

זכותו של  ו זכותה המוחלטת של מדינת ישראל הריבונית להתקיים כמולדת היהודית הדמוקרטית,  . 1

 עם היהודי לחיות בשלום ובביטחון.  ה 

הדתית המשותפות של העם  גאווה בהיסטוריה המשותפת כמו גם בתרבות, בייעוד ובמורשת . 2

 היהודי. 

 . להיות חברת מופת עבור אנושות כולה ושאיפתה  גאווה בתרומתה העשירה של ישראל לעולם  .  3

 מרכזיותה של ישראל לזהות היהודית ולחיים היהודיים.  .  4

הוכרזו על ידי התנועה הציונית האמריקאית, לא נועדו רק  ש ציונות כפי ה עקרונות בסיסיים אלו של 

 הם בשביל כולנו.    לנו, 

כשאנו מתכנסים כאן בארץ, עלינו לנקוט בעמדה פחות ביקורתית ומאשימה כלפי הממשלות שלנו,  

-האחרים שלנו, עלינו לזכור מה אנחנו מייצגים.  אנחנו מייצגים טוב  –כלפי מנהיגינו וכלפי הארגונים 

החולים, אנו רוצים לתקן את  לב, למדנות ולימוד; זכויות אדם, כבוד ואנושיות. אנחנו מרפאים את 

על   ולהסתמך   האמת החיובית  העולם, אשר יאפשר לנו לפעול למען עתיד טוב יותר. לחפש אחר 

ל העולם היהודי  הגאה של התנועה הציונית, לראות את הצדדים היפים של מדינת ישראל וש המסורת  

כבוד לדמוקרטיה  את התנועה הציונית מתוך  ותרומתם התרבותית והמדעית לכל העולם ולקדם 

 ולזכויות אדם.  

 בשם התנועה האמריקאית הציונית, תודה רבה לכם שקיבלתם אותנו כל כך יפה. 

 

הודתה למריון מימן על דברי הפתיחה, אך הדגישה כי למרות שכלל    יו"ר המליאה, אלן הרשקין 

וחה להם  התפוצות והשפה הנ  בסיס האם הוא ם ציוניים, עבור רבים מהם  ינ ה  בכינוס המשתתפים 

ביותר לתקשורת איננה עברית, וישנם הבדלים בין החברים מישראל לבין הנציגים מהתפוצות. גב'  

של הנרייטה סאלד, נשיאת ארגון "הדסה", שתיארה את הפערים בין חברות   מדבריה הרשקין ציינה  

התייחס  הארגון האמריקאיות והישראליות. גב' הרשקין הדגישה כי ההנהגה הציונית כיום צריכה ל 
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לתפוצות כפי שהן, ומתוך כך להנחיל אהבה ומחויבות גדולה יותר לישראל. לסיום, היא הסבירה כי  

בהמשך המליאה נשמע דברים של פעילים ציונים מארבעה מקומות שונים )ארה"ב, אוסטרליה,  

   ארגנטינה וצרפת( והזמינה את דני לם לשאת את דבריו.     

 

  הציונית ישראל: הפדרציה -ליה ופעילותו לקידום יחסי אוסטרליה הציג את תפקידו באוסטר  דני לם 

אשר שירת כגנרל אוסטרלי בכיר   –סר ג'ון מוניש   –, ונשיאה הראשון  1927רליה נוסדה בשנת  באוסט 

גאווה יהודית וניאות ללמוד בראש נשיא הפדרציה הציונית.  במלחמת העולם השניה, היה אדם בעל 

סטרליה היה איפוא חזק למדי עם ראשיתה, והתבסס עם השנים.  מעמדה של התנועה הציונית באו 

כך, היחסים בין אוסטרליה לישראל היום הם יחסים טובים, ולמרות הרושם כי יחסה של יהדות  

 באוסטרליה המצב שונה.    –התפוצות לישראל הורע  

תל,  מר לם ציין כי גם כאשר הוא עצמו גינה את החלטת ממשלת ישראל להפסיק את מתווה הכו 

. אדרבא, הסוגיה עוררה אותם למעורבות ופעילות. מר  הצהרתו לא השפיעה על יהדות אוסטרליה 

, כנשיא הפדרציה הציונית הוא מחויב לכלל   לם הוסיף והדגיש שאע"פ שהוא בא מתנועת "המזרחי" 

  יהודי אוסטרליה ומייצג את אנשי כל הזרמים והתנועות. כך, בשני הקונגרסים האחרונים הוא פעל 

לכך שלא יתקיימו בחירות בפדרציה, על אף שזה מנוגד להשקפה הדמוקרטית, מפני שרצה לוודא כי  

יהיה ייצוג נרחב והולם לכמה שיותר זרמים ודעות, במטרה שכל יהודי אוסטרליה יוכלו לחוש חלק מן  

 התנועה הציונית.  

נית של יהודי המדינה  הציו  זהותם בהמשך, הציג מר לם את ממצאי הדו"ח שנערך באוסטרליה לגבי 

 ותחושותיהם כלפי ישראל. 

 אנשים.     8421במדגם השתתפו  

 מתוכם זיהו עצמם כציונים.    69% •

 מתוכם חשים אחריות אישית לדאוג לכך שמדינת ישראל תמשיך להתקיים.   88% •

 מיהודי אוסטרליה ביקרו בארץ.   12% •

רבים מאוסטרליה   כמות הנרשמים ל"תגלית" כפולה ממספר המשתתפים האפשרי, וצעירים  •

  -מגיעים לארץ בתכנית "מסע" )ונזקקים לתמיכה כספית לצורך ההשתתפות בתכנית, שעלותה כ 

 דולר אוסטרלי.    40.000

 

מעניין לציין, כי תחושת המחויבות לציונות גדולה יותר בקרב הדור הצעיר. הצעירים אמנם חשופים  

ם הציונית.  נתונים אלו מוכיחים כי  לתקשורת המשמיצה את ישראל, אך עומדים איתנים בתחושת 

של   למרות התחושה שלבני הדור הצעיר יש פחות תודעה ציונית, הרי שהם חשים זיקה וחיבור 

היהודי. עלינו לעודד את הצעירים להיות מעורבים,   לעולם המנהיגות הציונית לתמוך בכך, ולדאוג  

 ללמוד בביה"ס יהודיים, להצטרף לתנועות נוער ציוניות.  

והקהילה היהודית באוסטרליה ידועה כתומכת  עילות הקדושה בנושאים אלו מוכיחה את עצמה, הפ 

 נלהבת בישראל.  
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את   לצעירים ולעורר מר לם קרא לקהילות נוספות לפעול בדרכים אלו: להחדיר גאווה לאומית 

ד  הצ"ע, הסוכנות היהודית ומשר  –מעורבותם. לשם כך, יש לקבל תמיכה מממשלת ישראל וגופיה 

כחלוצים   המוטיבציה, ולעבודתן של קהילות העולם  שכזאת חיונית להגברת החוץ הישראלי. תמיכה 

 נלהבים.  

 

  בעל  בואנוס איירס, ארגנטינה. לד"ר דני לם ומזמינה את מר סרג'יו פיקהולץ, מ ודה מ    אלן הרשקין 

משמש   2015ם. מאז שני  7כיהן כנשיא מרכז יונה במשך  , ניסיון נרחב בעבודה עם ארגונים יהודיים 

מכהן כנשיא הפדרציה הציונית של ארגנטינה. דמות מרכזית   2016 -בארגנטינה ומ  " מרכז " כמזכ"ל 

בקהילה ומתוקף כך הוא מרבה להרצות ולעסוק בסנגור של מדינת ישראל, בעיקר בפני קהלי  

 אוונגליסטים.  

 

יש כי מנהיגי הקהילות  נשא את דבריו בספרדית, אך הציג עצמו בעברית והדג  סרחיו פיקהולץ 

 היהודיות בתפוצות צריכים לדעת עברית ולדבר בה, והוא עצמו התחיל ללמוד לאחרונה את השפה.  

בתחילת דבריו, התייחס מר פיקהולץ לחוק הלאום ולמחלוקת המשמעותית סביב הנושא.  הסוגיות  

אחרים בעולם: ערכי  המורכבות הקשורות בחוק הלאום ייחודיות לישראל, ואינן מאפיינות מקומות 

הציונות וערכיה של מדינת ישראל גבוהים יותר ממוסר ומאתיקה, וישראל מעניקה מקום רב לדיון  

בכיבוד זכויות אדם וביחס למיעוטים. כולנו, הן בארץ והן בתפוצות, מעודדים את הדיון בנושאים אלה,  

האמונה היהודית, שמנחילה   כיוונית: מצד אחד המדינה שמנחילה ערכים, ומצד שני -מתוך תפיסה דו 

ערכים במשך דורות רבים. לאור הדיון הפתוח, המתנהל בצורה הדדית בין יהודי ישראל והתפוצות,  

עולה התחושה כי 'כולנו צודקים, ואף אחד לא צודק', אך אנו נמצאים בשעת בנייה, ומפגשים כדוגמת  

לחבר בין ישראל לגולה. היהודים שחיים  כינוס 'הוועד הפועל' מזמינים אותנו לחשוב באלו דרכים ניתן  

בגולה מרגישים תחושות שמחה והכרת תודה כשהם שומעים על ההישגים הנפלאים של מדינת  

ישראל בתחומי הטכנולוגיה, היזמות ועוד, ואנו יכולים להשתמש בכך לשם בניית הזהות שלנו  

וק בהם. מחקר שערך הארגון  בתפוצות. ליהודים בגולה יש כמה מאפיינים ברורים שאנו יכולים לעס 

הציוני בארגנטינה מצא, למשל, כי לאנשי הקהילה יש זיקה גבוהה מאוד לישראל בחיי היומיום  

חלקם משתתפים בפעילויות קהילתיות   -שלהם. המחקר בדק קבוצה מעורבת ומגוונת של נשאלים 

אך התוצאות   -לתית ספר יהודים, וחלקם לא מעורבים כלל בפעילות קהי -ושולחים את ילדיהם לבתי 

(,  10מתוך  8.5הצביעו על כך שלישראל יש נוכחות גבוהה בחייהם של הנשאלים )זכתה לדירוג 

 ועלינו לנצל יתרון זה ולהשתמש בו.  

מר פיקהולץ הציע לעבוד יותר עם האנשים עצמם, ולקרב את ישראל והיהדות אל חייהם האישיים.  

לה בתפוצות, כפי שאכן קורה בארגנטינה. ביחד עם  לשם כך נחוץ שיתוף פעולה בין ישראל לקהי 

הארגון הציוני העולמי, התחילו לבצע בכל מקום בארגנטינה שבו קיימת קהילה יהודית תכניות  

להנחלת ישראל כמושג. רוב התכניות נעשו בשיתוף עם המחלקה לפעילות לתפוצות ועם המחלקה  

לקות ועם ההנהלה, ולנצל את המשאבים  לעידוד עלייה. חשוב לבסס שיתופי פעולה עם יתר המח 
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הנפלאים שיש בקהילה כדי להביא את ישראל לאנשים. חשוב במיוחד לפעול בקרב צעירים,  

ולהנחיל את משמעות המושג ישראל בתודעתם. מר פיקהולץ סיפר כי בצעירותו, התקיימה תכנית  

מצעים יכלו להתקבל  הצטיינות שהביאה צעירים מארגנטינה לישראל בשם 'תפוז, אך רק בעלי א 

אליה. כיום, לעומת זאת, כמעט כל נער יכול להגיע לישראל וליהנות מהארץ, ואף על פי כן שיעור  

העלייה נמוך יותר מאשר בעבר. לפיכך, חשוב לפתח תכניות אשר יקרבו את הצעירים לישראל  

אלו שעלו   ויעודדו אותם לעלות בעתיד. ניתן לעשות זאת באמצעות מיטב הישראלים, וביניהם 

החולים זיו, בצפת. ד"ר רויסנטול הוא רופא  -מארגנטינה, כדוגמת ד"ר אלחנדרו רוינסטול העובד בבית 

מוכר וידוע בארגנטינה, ולאחר עלייתו המשיך לעבוד כרופא בצפת, שם טיפל במסירות גם באזרחים  

של מדינת   סוריים, שנפצעו במלחמת האזרחים הקשה. אנו צריכים להנחיל לתפוצות את המיטב 

ישראל: האנשים הטובים והמוכשרים, ההצלחה להקים מדינה מודרנית, תוססת, פורחת וייחודית.  

העובדות האלה גורמות ליהודי התפוצות לחוש גאווה, וזורעות זרעים של ציונות לאורכה ולרוחבה של  

 כל הגולה, וארגנטינה בפרט.  

חולים בצרפת, וכיום  -מלאות, שעבד בבתי י בג ד"ר פרדריק נורדמן, פסיכיאטר  קראה ל   אלן הרשקין   

בין יתר  כסגן נשיא הפדרציה הציונית של צרפת.  ראש העיר של הרובע העשרים בפריז ו סגן  משמש כ 

כיהן   ולאחר מכן חבר בהנהלת בית"ר בצרפת, מזכ"ל חזית הסטודנטים היהודיים,  תפקידיו בעבר: 

 כנשיא הארגון.  

 שיא קק"ל צרפת.  נ וכן  נשיא תנועת העלייה הצרפתית,  

 

פתח בדברים לזכרו של מתי דרובלס, אשר נפטר זמן קצר לפני הכנס. ד"ר    מן ד ד"ר פרדריק נור 

נורדמן הדגיש כי מתי דרובלס ז"ל, אשר שימש בתפקידים בכירים בבית"ר ובתנועה הציונית, ביטא  

 נאמנה את חזון ז'בוטינסקי והיווה עבורו מודל לחיקוי.  

ש ד"ר נורדמן להצגת הפעילויות של הפדרציה הציונית בצרפת, אותה ייצג  את עיקר נאומו הקדי 

במקום ד"ר רוברט זבילי, נשיא הפדרציה ונשיא המחלקה הצרפתית של קק"ל.  המצב המורכב של  

 סתירה של הקהילה היהודית בה וסתירה של הציונות.    –צרפת, המאופיינת בסתירות פנימיות  

 לסתירות אלו:    ד"ר נורדמן ציין מספר דוגמאות 

חופש הדת ליהודים: צרפת היא המדינה הראשונה באירופה, ובעולם המערבי כולו, שהעניקה   •

 חופש דת ליהודים, אך החופש הזה ניתן ליהודים ולא באופן קהילתי.  

היתה הביטוי המובהק לאנטישמיות בצרפת ולשנאת היהודים במדינה, אך פרשה    –פרשת דרייפוס   •

 בסופו של דבר להגשמת החזון הציוני ולהקמת הפדרציה הציונית העולמית.  זו היא גם שהובילה  

ממשלת וישי בצרפת הנהיגה חוקים המפלים את   –אפליית היהודים בזמן מלחמת העולם השניה  •

 הדבר הסתיים בניצחון של בעלות הברית.    –היהודים, אך בסופו של דבר  
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של ישראל, צרפת הביעה בה תמיכה  בשנים הראשונות   -מדיניותה של צרפת כלפי ישראל  •

עד מלחמת ששת   1967 -גול השתנתה מדיניות זו, והחל מ -עצומה, אך עם שלטונו של הגנרל דה 

 הימים, עמדתה החיובית של צרפת כלפי ישראל השתנתה כליל.  

צרפת מתגאה ביחסים הטובים עם מדינת ישראל, אך במקביל נוקטת במדיניות אנטי   –כך, עד היום 

 ת חריפה.  ישראלי 

הרקע ההיסטורי הזה נועד להמחיש את מצבם הנוכחי של יהודי צרפת. במדינה חיה קהילה יהודית  

תחילת   – 50 -גדולה, שהלכה והתרחבה בעקבות הגירת יהודי צפון אפריקה לצרפת בסוף שנות ה 

 . 60  -שנות ה 

הוא   –ים רבות ד"ר נורדמן, שכתושב ותיק של צרפת, בן למשפחה יהודית המתגוררת במדינה שנ 

ממדינת צרפת מבלי להיות מתבוללים. הקהילה בצרפת  ומשפחתו, כמו רבים אחרים, הרגישו כחלק 

מונה כיום כחצי מיליון יהודים החשים זיקה עמוקה לישראל ומחוברים אליה, ועם זאת עדיין לא זכו  

פעילויות   נת מארג לקבל ייצוג הולם בממשלת צרפת. הקהילה חשופה לסכנות והפדרציה הציונית 

במרכזים הקהילתיים העיקריים במדינה )בעיקר בפאריס ובדרום צרפת(. הפדרציה הציונית והתנועה  

מות   הציונית יחד עם הקק"ל, עורכת פעולות למאבק בתופעות של אנטישמיות ושנאת ישראל, שמקד 

ת להבעת תמיכה  הקהילות הערביות והמוסלמיות בצרפת. כך, התנועות הציוניות יוזמות פעילויות רבו 

 (.  70בישראל, כמו חגיגות לכבוד יום העצמאות )ובעיקר השנה, כשישראל חגגה  

נוחות, אך אנו לא   -לסיום, ציין ד"ר נורדמן כי השימוש במילה ציונות בצרפת מלווה היום באי 

 במילה הזו ומכריזים בקול רם על שייכותנו למדינת ישראל.    מתביישים 

 

העולם, היות שהתפקיד   מרחבי שי הפדרציות הציוניות ולרא  לדוברים  הודתה  היו"ר אלן הרשקין 

מובילים את המאמץ  ה שלהם הוא בעל השפעה מכרעת, יש להם תפקיד חשוב ביותר. הם אלו 

  שלא חיים בארץ,   אחרים כמו רבים  תומכים,  יהם , מסייעים בנושא העליה לארץ, ובהחלט במדינות 

והיא תמיד שמחה להתקבל בברכה   ה שראל היא בית י אך חשה ש באמריקה,  גם היא מתגוררת 

 .  בבית 
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 הישגי החברה הישראלית   -  10מליאה  

 

על   2005ציגה את פרופ' ישראל אומן, זוכה פרס נובל בשנת ה  אליזבת )ליז( ברני  המליאה, יו"ר 

 עבודת מחקר בתורת המשחקים.  

 

והעיקרי  ההישג הראשון  . הישגי החברה הישראלית  בהצגת החל את הרצאתו  ישראל אומן פרופ' 

הבנת גודלו של המאורע. המושג  אנחנו מאבדים את  אך שנה,  2000שיבת ציון אחרי  לדבריו, הוא 

שנה, וחשוב   2000פעמים ביום במשך  3"שיבת ציון", על ניסוחיו השונים, מופיע בתפילות ונאמר 

החייאת השפה העברית  וא  ה ההישג השני    לזכור כי הגשמנו את הדבר שלו ייחלנו במשך שנים רבות. 

דבר המהווה תופעה יחידית בעולם. מדינות שונות )כמו אירלנד( מנסות להחיות את  כשפה המדוברת,  

לשונותיהן העתיקות ללא הצלחה, אבל בישראל העברית היא שפה מדוברת, וזהו הישג אדיר, גם  

לאורך כל השנים  וגם של העם היהודי, אשר שמר על העברית כשפה חיה. של החברה הישראלית 

כל ספרות  ו  בגלות, העברית אמנם לא היתה מדוברת אך נשמרה כשפה חיה:  אנשים כתבו בעברית 

יהודה וחבריו להפוך אותה לשפה  -פשר לבן י בעברית, דבר שא  ו והפילוסופיה היהודית נכתב ההלכה 

כיום   הוא העובדה כי התפתח בה מרכז תורני אדיר. של החברה הישראלית נוסף הישג מדוברת. 

הן    –. לימוד תורה רחב שכזה  ורמת ההוראה איכותית לומדים תורה בישראל כמות עצומה של אנשים  

אולי מאז תקופת התלמוד. הישגים רבים  לא היה במשך מאות או אלפי שנים,  –בכמות והן באיכות 

ות  הוא מהמטבע הישראלי  השקל  כלכלה פורחת: ה  נוספים יש לנו בכלכלה ובתחומים נוספים. 

, ברפואה,  יש לנו חדשנות בחקלאות  . מובטלים כמעט אין לנו  ו פורחת,   כאן בעולם, הכלכלה    החזקים 

ס פרופ' אומן  בהמשך, התייח  . במצב מלחמה מתמיד  וזאת על אף שאנו נמצאים במדע, ו  בהייטק 

ר כי פרס הנובל לא הוענק לו משום שהמציא את תורת המשחקים, אלא כי  לתרומתו למדע, והסבי 

ניתוח אסטרטגי של מצבים בהם מעורבים כמה  בה כמה חידושים. תורת המשחקים משמעה הציע 

  . שחמט, פוקר, כדורגל וכו'  כמו למשל משחקי לאו דווקא מנוגדות, ו  גורמים השואפים למטרות שונות 

אם הלבן מנצח אז השחור מפסיד, אם   לגמרי:  מטרות מנוגדות לשחקנים שחמט יש במשחק ה 

ש יותר משני שחקנים )כמו  י שכאשר משום אבל בדרך כלל זה לא כך. סיד, השחור מנצח הלבן מפ 

של תורת המשחקים ניתן ליישם על תחומים רבים   פוקר(, המטרות אינן מנוגדות. את העקרונות ב 

בין המוכר לבין הקונה, כאשר מטרת המוכר היא  מתקיים מו"מ  , בתחום העסקים, למשל  . נוספים 

ולכן לא  שהעסקה תתבצע,  . שני הצדדים רוצים לשלם פחות  יא ה הקונה כסף ומטרת לקבל יותר 

כל מדינה רוצה לקדם את   כך גם ביחסים בין לאומיים:  . מדובר במטרות מנוגדות, אלא שונות 

לא   יהן מטרות  הצדדים, ולכן מדינות רוצות לשתף פעולה לטובת שני  בדר"כ אבל  , האינטרסים שלה 

פני  שלום על בדר"כ הצדדים מעדיפים  , ושלום  מלחמה  כאשר מדובר על  שונות.  לא מנוגדות א 

שלום על   באופן עקרוני כולם מעדיפים , רבים  צדדים שבו מעורבים במזרח התיכון  גם  . מלחמה 

תחום  יסתיים בכמה שפחות הרס ואבדות.  שהמצב מעוניינים . הם אמנם רוצים לנצח, אך מלחמה 

בין התובע לבין הצד    ים משחק . במשפט מתקי כמשחק הם  מתנהלים גם  והשדה הפוליטי  המשפטים  

כאשר בשני המקרים מטרותיהם של  ה, ת בפוליטיקה כל מפלגה רוצה להגדיל את השפע ו  ; שמתגונן 
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שם   ביותר הוא חשוב ה העיקרון  . כמה דוגמאות  אלו הן השותפים למשחק שונות, אך לא מנוגדות. 

אנו   . win win situation) )  לגרום לאחרים לרצות מה שאתה רוצה  ם: משמע ש תמריצים,  -המשחק 

כדי שאלו ירצו את  תמריץ שלילי או חיובי לצד השני  משתמשים בתמריצים בכל תחומי החיים: נותנים  

שלי פרסה עוגה,  אמא כאשר  . עוגה  ת חלוק  אותם דברים שאנו רוצים בהם. דוגמא פשוטה לכך היא 

יבל את הפרוסה  יא נהגה לתת לי ולאחי לחתוך אותה, כדי שלא נריב בינינו על השאלה מי ק ה 

זאת, משום   שידעה בלי ת בתורת המשחקים מ ו מומחי  גילתה זאת, היא  בעשותה הגדולה יותר. 

. כפי  סוג של משחק מהוות גם הן  שביתות  . שווה בשווה   את העוגה לפרוס תמריץ  שהעניקה לי ולאחי  

,  כסף . הסגל הבכיר דרש יותר 90 -בתחילת שנות ה  גדולה באוניברסיטאות ה שביתה שמדגימה ה 

חשש שכל שנת  כאשר נוצר  ממושכת במשך כמה חודשים,    שביתה . לאחר  הסכים האוצר לא  משרד  

ימים   3 לאחר , ו בה להמשיך  החליטו ברוב קולות ו  הפרופסורים  התאספו  , הלימודים תלך לאיבוד 

במקרה זה, השביתה הממושכת היוותה תמריץ של הסגל  האוצר התקפל, והשביתה נגמרה. משרד 

   .  בכוונותיהם הרציניות לשכנע את האוצר  

ם סוגיות אלו,  ג מה באשר לעניינים מדיניים? האם אפשר ליישם את עקרונות תורת המשחקים 

למות  לות ההו ו תמריץ אפשרי אחד לשלום הוא ויתור לצד השני ופע ולהשתמש בתמריצים לשלום? 

ה הנאצית וטען כי  של גרמני   לדרישותיה , כאשר נכנע כן ין בוועידת מינ את רצונו, כפי שעשה צ'מברלי 

הצליח להשיג שלום. אולם ויתורו הוביל למלחמת העולם השניה, אשר פרצה כשנה וחצי לאחר מכן.  

מקרה זה מוכיח כי כאשר הצד השני רואה בוויתור כניעה, היא לא מהווה תמריץ לשלום, אלא דווקא  

מהעובדה כי   , כפי שניתן לראות למלחמה. אמצעי הרתעה עשויים להיות דווקא תמריץ לשלום 

שנה. כלי הנשק שלהם לא נבנו כדי    400  -השוויצרים מצוידים במטוסי קרב למרות שלא לחמו יותר מ 

 להשתמש בהם, אלא כדי להבטיח את קיומם בשלום.  

דוגמא נוספת היא המלחמה הקרה בין ארה"ב ובריה"מ. המלחמה הקרה בין המעצמות לא הפכה  

 רעיני, אשר היווה אמצעי הרתעה. ללוחמה מפני שלשני הצדדים היה נשק ג 

כאשר אנו בוחנים את המצב אצלנו, בישראל, אנו רואים כי התמריצים לשלום אינם יעילים. קריאות  

הם לא מובילים לשלום אלא למלחמה.  תי לשלום, כרזות, ויתורים, מחוות וגירוש של אלפי אנשים מב 

מבצעים מלחמתיים נוספים. ויתורים  הובילה למלחמת לבנון השניה ול  2005 -היציאה מגוש קטיף ב 

בזירה  מדינת ישראל של  ה מעמד גרמו לירידה תלולה ב   –להיפך  –ומחוות לא הפכו לשלום אלא 

פרופ' אומן סיים בכך שכדי להשיג שלום עלינו לשכנע את בני דודנו הערבים שאנחנו  הבינלאומית. 

נו שאנחנו שייכים לכאן, ובמקום  מתכוונים להישאר כאן, אבל לשם כך אנו צריכים לשכנע את עצמ 

 לאמץ את הפוסט ציונות, עלינו להאמין בציונות ולפעול למענה.  

    

 *** 

 

 משמעותה של הציונות בימינו אלה   -  11מליאה  

  70-אלף חברים ב  400 -תיאר בקצרה את פעילותה של מכבי, הכוללת כ , צבי רביב המליאה, יו"ר 

בחינוך יהודי,  מפתחת מנהיגות צעירה, עוסקת ית אשר ופועלת כתנועה חינוכית ספורטיב מדינות 
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ופעילות  ם בישראל, י לימודי  ם סיורי  לצד ורכת פעולות הסברה באוניברסיטאות, וע , BDS -נלחמת ב 

מר רביב תיאר את   המכביה.  – ארבע שנים ל אחת ענפה ותחרות מרכזית המתקיימת  ספורטיבית 

תנועת מכבי היא התנועה הציונית הגדולה בעולם  המכביה ככינוס היהודי הגדול בעולם, והוסיף כי 

 .   אינה שייכת לשום זרם דתי ש 

ליצור מסגרת   ביקשה הציונות  בימינו. בראשית דרכה, הציונות  הדיון שלפנינו מוקדש למשמעותה של 

את השאיפה להקים במדינה היהודית חברת מופת, סובלנית   הציבה מדינית, ולאחר הקמת המדינה 

וכל  רת המדינית הוקמה ג ר לגויים. לאחר מלחמת השחרור חשבנו כי המס ונאורה שתשמש כאו 

את המסגרת הוא לא הכרה    שמחזיק שנה לאחר מכן, נדמה כי מה    70. היום,  שנותר הוא לחזק אותה 

אוניברסלית בזכות קיומנו, אלא העוצמה הצבאית שמנהיגי ישראל ביססו מאז ראשית המדינה. מדינת  

הזירה  משום שהיא אינה שייכת לשום גוש פוליטי כזה או אחר.  ישראל נמצאת בבעיה אדירה 

אינטרסים סביב אוצרות טבע, נתיבי מסחר ועוד, אך ישראל,  בריתות ו הבינלאומית כלואה במארג של  

כמדינה היהודית היחידה בעולם אינה שייכת לגושים הפוליטיים האלו ומשמשת לא פעם כ'אישה  

הגלובליים דומיננטיים יותר. כך,  רבה מה להציע אך האינטרסים השניה הסמויה מן העין'. יש לנו ה 

ת 'לשוחח אתנו מתחת לשולחן' בעוד הן משדרות מסרים כפולים לנו ולמדינות  ו מדינות רבות אוהב 

 אחרות התואמות את שיקוליהן. 

  –שנות קיומנו, לא יצרנו רק מסגרת מדינית, אלא גם חברה יצרנית, אך בד בבד מפולגת  70במהלך 

ולא הצלחנו לעצב מכנה משותף רחב שיבטיח לנו חוזק פנימי כדי להתמודד עם האתגרים מבחוץ.  

כי כל מהפכה  אשר טען הפילוסוף הגל עלינו לזכור את דבריו של עשינו כברת דרך ארוכה אך 

 הסבים עשו את המהפכה.  בבעיות שמציבים לה נכדיה, אשר אינם מבינים מדוע  נתקלת  

חייבת להיות לנו דרך שלישית אשר תאפשר למצוא את המאחד בינינו ולגבש  מר רביב סיים בכך ש 

 ובכך לחזק את המסגרת המדינית שלנו.    2000  -את הבסיס הציוני בשנות ה 

אחד האינטלקטואלים הבולטים בישראל, אשר שימש   , ע בתום דבריו הציג את הסופר א.ב. יהוש 

זכה בפרסים רבים  ו מאמרים ו ספרים, מחזות לאקדמיה, כתב  לאחר מכן עבר מזכ"ל ווג'ס ו כ  בעברו 

   . בארץ ובחו"ל 

 

  פתח בכך שלפני האירוע התעניין ובדק מה הם המוסדות הלאומיים ומה פעילותם.  א.ב. יהושוע 

לישראל, קרן היסוד, הפדרציות הציוניות   בעקבות בדיקתו לגבי הוועד הפועל הציוני, הקרן הקיימת 

החשוב ביותר שלפנינו הוא עניין העליה, וזאת משום שמדינת  וגופים נוספים, הוא סבור כי הנושא 

  -מיליון יהודים וכ  6 -לאומית. היום, גרים בתחום הקו הירוק כ -ישראל, לדעתו, תהיה בעתיד מדינה דו 

מיליון   2.5 -מיליון ערבים פלסטינים בעלי אזרחות ישראלית, ובגדה המערבית יושבים עוד כ  2

מדינות נראית לפיכך כמעט בלתי אפשרית, הן בגלל הנתונים   2רץ לקיים בא  רות ש פלסטינים. האפ 

פינוי התנחלויות,  הדמוגרפיים והן בגלל שלא ניתן יהיה לעקור רבבות יהודים ופלסטינים מישוביהם. 

כמו גם עקירת פלסטינים, כרוך במחיר כלכלי גבוה ועלול להוביל למלחמה ולמוות של אנשים רבים,  

וי יהודי גוש קטיף. האפשרות לחזור על מהלך דומה ביו"ש בלתי אפשרית,  כפי שאירע כתוצאה מפינ 

-אפשר להפריד את הארץ לשתי מדינות ולכן בעתיד תהיה פה מדינה דו -וכעת נראה ברור כי אי 
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לאומית. כולנו שותפים למצב הזה: גם אנחנו, גם הפלסטינים וגם מדינות העולם, ועלינו להתייצב  

לבוא. אנשי האופוזיציה חוזרים ומתריעים כי בסופו של דבר נהיה מיעוט   ולעמוד לנוכח המצב העתיד 

  סו ויחסי במדינה שבה יש רוב פלסטיני, אבל הגענו למצב זה מתוך אמונה כי ההתנחלויות יתבס 

יצאנו מתוך נקודת הנחה כי יש לנו פוטנציאל עצום ומאגר גדול    יתקזזו. הכוחות בינינו לבין הפלסטינים  

ציאלים אשר יגיעו לארץ ויבטיחו את הרוב היהודי במדינה. העלייה מבריה"מ חיזקה  פוטנ לים עו של 

להכיר בצורה  כללית, -מתביעתו למדינה חילונית  בילה את ערפאת לסגת ו אמונה זו, ויתכן שאף ה 

מסוימת במדינת ישראל ולאמץ את הרעיון של שתי מדינות. ברם, בממשלה הנוכחית הפסיקו לדבר  

 מלהיות סוגיה מרכזית, כפי שהיתה מאז ראשית הציונות.    על עליה וזו חדלה 

מיליוני היהודים שחיו אז ברחבי העולם   15 -, ניתנה רשות ל הצהרת בלפור , כאשר הוכרזה 1917-ב 

אלף יהודים בלבד(. התנועה הציונית עודדה את    100 -לעלות ארצה, אולם הגיעו לכאן מיעוט קטן )כ 

ניצל את האפשרות  ולא ם הגדול לא קיבל את הציונות יהודי העולם לעלות ארצה, אך רוב 

להציב את   ו ההיסטורית שניתנה לו, וכך מיליוני יהודים אבדו וניספו בשואה. כיום, לצערנו, הפסיק 

 תרון היחיד לכך שנשמור על רוב יהודי במדינה.  ש סדר היום הלאומי, אף כי זהו הפ ברא   עלייה ה 

בתפוצות,  בארץ לבין אלו שחיים  ל המהותי בין אלו שחיים  כדי לעודד עליה, חשוב להדגיש את ההבד 

ולהבהיר כי לאלו שלא גרים בישראל יש זהות יהודית חלקית. ישראליות היא זהות מלאה, קדומה  

וראשונית, ואסור לטשטש את ההבדל בינה לבין קיום יהודי בגולה. חוק הלאום גורם גם הוא  

 די מבלי להבחין בין החיים בארץ ובתפוצות.  כזה, משום שהוא מדבר על לאום יהו לטשטוש ש 

  שונה ממי שחי בארץ תחת  , ים משחק ברידג' עם חבר ומבלה את יום ראשון ב בבולטימור  אדם החי 

הדגשת ההבדל  ישראלית. -ומתקיים בטריטוריה יהודית שלטון יהודי, משלם מיסים, מדבר עברית, 

.  קשור לדת גיש שהדבר לא חשוב להד עליה. ה  מהארץ ותחזק את ירידה ה  הזה תחליש את 

ים המתגוררים בתפוצות,  דתי  מאלו של  שונות  הדתיים המתגוררים בישראל  המשמעויות היהודיות של 

 יום.  -לא מדובר בדיון תיאורטי על מצוות והלכות, אלא ביישומן הממשי בחיי היום   משום שכאן 

עולם יכולים לתקשר  ההבדלים הללו ניכרים גם בשפה העברית, שהלכה ודעכה בתפוצות. יהודי ה 

כבר אינם    -שהיתה מופת בלימוד השפה העברית    -דרום אמריקה  היום באנגלית רצוצה, ואפילו יהודי  

 מסוגלים לדבר עברית.  

תחת גג אחד  העולם ל יהודי כ  ", שמעמיד את יהודי " המושג המטושטש  הבעיות האלו נובעות בגלל 

שראל מחויבים להתנהל תוך מחויבות והתחייבות  יהודי י העולם. בין ישראלי לבין יהודי מבדיל ולא 

. הערבות ההדדית אצלם מתנהלת כבחירה  שכזו נדרשת סולידריות אחד לרעהו בעוד שבגולה לא 

גם אם הם מתנגדים  ת יו על התנחלו : חיילים מגֵּנים בחוק תושבי ישראל מחויבים לה וולונטרית, בעוד 

רת בארץ מחייבת יותר  ג ם מתקוממים על כך. המס לקיומן, ודתיים נדרשים לפנות התנחלויות גם אם ה 

ומאופיינת בערבות הדדית ממשית, ולכן אי אפשר להשוות אותה לקיום היהודי בתפוצות. טשטוש  

הגבולות בין התחומים מערער על החשיבות של העליה. אם יהודי בלוס אנג'לס שווה לרעהו בת"א,  

 מדוע עליו לבוא לישראל?  

ההבדלים האלה, אך חברי הוועד הפועל הציוני מתבקשים להתמקד  הממשלה אולי מטשטשת את 

גוריון  -בדבר שעמד במרכז התנועה הציונית מראשיתה ולהבהיר בצורה חדה את חשיבות העליה. בן 
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דתם ואינם עולים ארצה, ויש  לא היסס להביע תרעומת על יהודי ארה"ב או צרפת שנשארים במול 

בבעיות התאקלמות וקליטה, אך היא יוצרת תמיד פוטנציאל    עליה מטבעה כרוכה ת גישתו זו.  לאמץ א 

חדש לעליה נוספת. גלי העליה הגדולים מבריה"מ, אשר יצרו משב רוח חדש במציאות הישראלית  

והובילו תנופה במדינה, מהווים דוגמא טובה ואין סיבה לכך שיהודי ארה"ב או צרפת לא יפעלו באופן  

 דומה וינהרו בהמוניהם לישראל.  

על  מכריזה  הזכיר כי מגילת העצמאות הכבוד למילה "ישראלי"  ב. יהושע הוסיף וקרא להחזיר את א. 

  והביע תמיהה על כך שאנו נותנים קדימות למילה , " היא מדינת ישראל  י בא" הקמת מדינה יהודית " 

 ".  י " על פני "ישראל יהודי " 

ג "ישראליות" מתייחס  פרט למגילת אסתר, המילה "יהודי" כלל לא מופיעה בתנ"ך ואילו המוש 

שאינם יהודים, ובסופו של דבר  ישראליים    במשמעותו גם לזהות וגם לאזרחות. כך, יש במדינה אזרחים 

ערבים  ה אלף  170 -העניק אזרחות ישראלית לכ בן גוריון  כאשר  1948 -מדובר בסיפור הצלחה. ב 

  שבתחומי ך מדינת ישראל הרוב והמיעוט בתו התהוו יחסי  , כן שלחמו בנו זמן קצר קודם ל הישראלים 

נוצרה אפשרות להשתלבות מלאה בחברה. אנחנו   –בני המיעוטים - , ולאזרחים הערבים הקו הירוק 

צריכים להיות גאים בכך שבמערכת המשפט מכהנים ערבים כשופטים בכירים, וכי מנהל בית  

ולאפשר   "ש . עלינו להכיר בכך שבמציאות הנוכחית לא נוכל לסגת מיו בנהריה הוא ערבי החולים 

אחת במיליון פליטים, אך גם לא נוכל להחזיק שני מיליון  -הקמת מדינה פלסטינית שתוצף בבת 

ר ההומאני שאנחנו דורשים  ג אנשים תחת משטר צבאי, מבלי להעניק להם זכויות. כדי לעמוד באת 

. בן  נדרשת פעולה אחת: הגדלת הרוב היהודי בארץ, באמצעות עליה   -מעצמנו והעולם דורש מאיתנו  

גוריון לא ליטף את היהודים האמריקאים באמרות שפר, אלא טען כלפיהם בחימה כי בעצם  

ותפקיד המוסדות הלאומיים הוא לחזור אל גישתו  הישארותם באמריקה הם לא ממלאים את חובתם 

שלושה  -מתפשרת ולדרבן את הקהילות בתפוצות לעלות לישראל גם אם יגיעו רק שניים -הבלתי 

ר דינאמיקה וידחוף יהודים נוספים לעלות. מדיניות זו צריכה להנחות אותנו,  ו דבר ייצ אחוזים מהם, ה 

בלי קשר לשאלות של ימין ושמאל, דתיים וחילוניים. לאחרונה התפרסם בעיתון כי יהודים צעירים  

  שותפים במאבק על דמותה המוסרי בעלי השקפות פרוגרסיביות שמאליות עולים לארץ כדי להיות 

איננו צריכים לחשוש מכך. בין העולים שיבואו, יהיו דתיים וחילוניים, בעלי   שראל. של מדינת י 

השקפות פוליטיות ואמונות שונות, ועלינו לפתוח את השער בפני כולם, לברך על העליה של כל אחד  

ואחת ולתת להם את כל התנאים לקליטה מיטבית, שהרי הגירה היא דבר קשה מהרבה בחינות:  

 ועוד.    כלכלית, מנטלית 

  : מחיר נורא על כך שילם  , וגם מיעוט בקרב עמים אחרים  היהודי הסתגל במשך שנים להיותו העם 

אלא פשוט משום  נכסים חומריים,  או הרגו אותנו לא בגלל טריטוריה, אידאולוגיה, דת,  בזמן השואה 

סוף  הבין ש"ה להיזהר ול ליהודים  תתו ו שא ההיסטוריה הבהבו נורות אדומות היותנו יהודים. לאורך כל 

  ולחיות  טריטוריה  לקחת לעצמנו ל העמים, יהיה רע". נורות האזהרה הללו אמרו כי עלינו להיות כמו כ 

הקטנה, אשר למרות שהיתה חלק  הקבוצה הציונית  -, ולמזלנו היו כאלו שפעלו בהתאם בתוכה 

את   עשתה מעשה, עלתה לארץ והקימה כאן  –' 20 -מזערי מכלל העם היהודי בתחילת המאה ה 

לבוא  לא ביקשו רשות מהעם היהודי   טמונה בכך שאנשיה הישוב היהודי. הצלחתה של הציונות 
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החרדים,  למאבק שבין הזרמים השונים )  קלעים היו פונים בבקשת רשות שכזו, הם היו נ  אילו  . לכאן 

קשו  ז'בוטינסקי ואחרים לא בי , בן גוריון  למרבה המזל אך , ( אוטונומיסטים ה הרפורמים, המתבוללים, 

הגולה    -קבע כי "אם לא תחסלו את הגולה אשר ז'בוטינסקי . עודדו את העליה בנחישות אלא רשות,  

חיסול פיזי  לא  שלו שהתגשמה, אך היום  ת הזעם נבוא  כי לפני שראה  1940-מת ב ", תחסל אתכם 

במוקדם או   שתידרש לו, תעמוד מדינת ישראל באתגר  אלא בעיה אחרת: האם וכיצד , עלינו מאיים 

 לטונה.  זרחות לשני מיליון אנשים שנמצאים תחת ש להעניק א   –אוחר  במ 

 , יו"ר המליאה, סיים בתודות לסופר א.ב. יהושע ונעל את הישיבה.  צבי רביב  

 

 *** 

 

 2019הישגי השנה החולפת ומבט בזק על    –המחלקה    תכניות   -  12מליאה  

 

ל הציוני  ר חברי הוועד הפוע הדגיש את חשיבותה של המליאה עבו  דמיטרי שיגליק  המליאה,  יו"ר 

הזדמנות לשמוע, לשתף ולהציג את פועלם, לאחר יומיים   מהתפוצות והדגיש כי היא מהווה עבורם 

   גדושים של דיונים, מחשבות וחשיפה לנקודות מבט שונות.  

 

סיפרה על עבודת המחלקה לקידום   מחלקה לפעילות בתפוצות ה  ראשת , גוסטי יהושע ברוורמן 

שליחי המחלקה הפועלים במדינות שונות ברחבי העולם  ונות רלוונטית ועדכנית. שיח ושיג על צי 

 משתפים פעולה עם הפדרציות ועם התנועות המגשימות בכדי לממש את חזון המחלקה.  

עם   כדי להגשים חזון זה, המחלקה פעלה ליצירת חומרים חינוכיים, אך עם הזמן, ככל שההיכרות 

ן כי האתגר המרכזי הינו לאפשר הזדמנויות ומרחב פעילויות  הלכה והעמיקה, הוב  הצרכים בשטח 

  . לייצר לעצמו זהות ציונית בתוך או כחלק מהזהות היהודית בפרט, דור הצעיר ל לכל יהודי העולם, ו 

  , ומגבשת בהתאם להם תכניות עבודה יעדים, ו חזון, מטרות  הגדירה המחלקה לפעילות בתפוצות 

 .  משתנות משנה לשנה ה 

בקרב הצעירים היהודיים   הנרחבת , הפעילות חיזוק הפדרציות לקה ניתן למנות את בין הישגי המח 

 דו לקרב אותם לעולם היהודי ולישראל. ע שנו   מיזמים בעולם וה 

חשוב ומשמעותי והמחלקה פועלת רבות לחיזוקן.   ך הפדרציות בעולם מהוות נדב  –חיזוק הפדרציות 

  נוספות  פדרציות וב  , דורות תהליכים של חילופי  בפדרציות שונות )כמו אורוגוואי ובלגיה( מתקיימים 

של התחדשות ופריחה. המחלקה משתפת פעולה עם הפדרציות המקומיות   מגמות )כמו קנדה(, יש 

כדי לבסס אותן ולהגביר את פעילותן, ופועלת לחיזוק הקשרים עמן וליצירת תכניות עבודה משותפות  

דוני הציונות המתקיימים באזורים שונים, ואת  חי (. בין השאר, ניתן לציין את AZM -)למשל עם ה 

נעשית היום פעילות לא  ירה לערים נוספות )בצרפת, למשל, המגמה להרחיב את הפעילות מערי הב 

   רק בפאריז אלא גם עם הקהילה במרסיי(.  
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האתגר המרכזי הוא לדרבן את יהודי התפוצות לשיתופי פעולה. כאשר יש רצון, המשימה מצליחה,  

הקהילות לא נרתמו לאתגר ופעילותן הופכת במהרה לכדי עניין פוליטי, שמתעוררת רק   לעתים  אך 

 לקראת הקונגרס הציוני. 

   בנושא: עם זאת, חשוב לציין את ההישגים  

ון על  ד משתתפים צעירים רבים, כדי ל שאליו הגיעו בארגנטינה שנערך בשיתוף הפדרציה, כנס     -

 וישראל.    ציונות 

ונות, ולדבר על  שנועד לעורר שיח עדכני ורלוונטי על הצי  "בית העם" זם וירושלים. מי  בית העם     -

חוברות   4המחלקה הפיקה השנה  . 21 -ה  מאה פרספקטיבה עדכנית המתאימה ל סוגיות מהותיות מ 

א את הפרויקט גם לקהילות קטנות ולייצר שיח אותנטי ומשמעותי גם  חדשות שמטרתן להבי 

  –במסגרת פרויקט זה, המכונה "בית העם על גלגלים" . ועוד(  קולורדו, אריזונה, במקומות מרוחקים ) 

ות ומציעים להם ימי עיון מרוכזים הגדושים  טנ אנשי צוות מצפון אמריקה מגיעים לקהילות הק 

פעילויות שונות, שנחשפו אליהן   19בלבד ימים  3, למשל נערכו במשך בלואיוויל קנטקי בפעילויות. 

כל בקשה   שמעוניין בכך ונרתמים למלא לכל מקום להגיע  . אנו מוכנים אנשים  1500 -למעלה מ 

 ופנייה. 

בנושא של הימים הלאומיים, ומשתפת פעולה עם המיזם   עוסקת רבות המחלקה   -זיכרון בסלון    -

מזוויות  ולדון בו, השואה יום לציין את הזדמנות לאנשים, קבוצות וקהילות שמציע  - "זיכרון בסלון" 

ולי שואה לבין אנשים בקהילותיהם, ומאפשר היכרות אישית עם  שונות. המיזם מחבר בין ניצ 

בהרבה מקומות בעולם ויש לו השפעה  סיפוריהם של הניצולים ושיח פורה וחשוב. הפרויקט מתקיים 

רבה. פרויקטים נוספים נערכים גם ביום הזיכרון לחללי צה"ל וביום העצמאות ומעניקים נופך נוסף  

 . הלאומיים למועדים  

ובים נוספים מתקיימים ביום ירושלים. יוזמה מיוחדת בנושא היא "שבת ירושלים",  אירועים חש  -

לחגוג את ירושלים כבירת   שנחגגה בקרב אלפי משתתפים מתוך מטרה לאפשר לכל יהודי העולם 

של  מיוחד המציע מגוון עשיר אתר . המיזם מלווה ב מעבר לכל מחלוקת פוליטית  , העם היהודי 

   . הפוליטיות   וההשקפות   לכל הזרמים ימים  המתא ירושלים,    טקסטים על 

 

 כנסים: 

שבנגב, במטרה לדון על  אוניברסיטת בן גוריון בשיתוף  שנים   3 נערך מזה כנס ש  –" על חבל דק "     -

היהדות  על ו  יהדות התפוצות על  ועל המתחים בה, שמשפיעים  סוגיות שונות בחברה הישראלית 

א.ב.   הופיעו בשנה השנייה ו ' אהרון ברק, פרופ  הופיע בשנה הראשונה בפרט.  הליברלית הצעירה 

  450, וכבר עתה נרשמו תפוצות וה ישראל    יחסי נושא  יוקדש ל הכנס  השנה  .  אומן פרופ' ישראל  יהושע ו 

  70לראשונה קבוצה של  תתארח נמצאים ברשימת המתנה. בכנס הקרוב איש  150 איש, ועוד 

דיאלוג בקרב הדור  ה לעודד שישוחחו עם הצעירים הישראלים, בשאיפ  " מסע "  תכנית משתתפים מ 

 תפוצות.  יחסיה העתידיים עם ה מדינת ישראל ו   ה של עתיד   –  יעצב את עתידנו ש הצעיר  
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נערך לאחרונה כ"מסיבה ישראלית" הכוללת דיונים, ויכוחים וחגיגה משותפת גם    – IVISIONכנס  -

נאות באווירה  סד  19 -מדינות, אשר נהנו מ  15 -אנשים מ  120יחד. בכנס שנערך לאחרונה השתתפו 

 צעירה ודינאמית.  

 

 פרויקטים:  

פרויקט מצליח המתנהל בתפוצות, במסגרתו אנשים מתקבצים יחדיו כדי   -"מבשלים בעברית"     -

להכין מאכלים ישראליים מתוך הקשר תרבותי, תוך חשיפה ושיחה על נושאים רלוונטיים. התכנית  

וביום העצמאות האחרון לקחו בו   ות מפגשים ר להצלחה רבה: במהלך השנה מתקיימים עש  זוכה 

אנשים ברחבי העולם. העיסוק בישראל דרך תרבות, שפה וקולינריה צובר תהודה   1000 -חלק כ 

 רבה, ומשגשג בצפ"א, בדרא"פ, פולין, הונגריה ומדינות נוספות.  

ייחודי שבו צעירים ישראלים היוצאים למסעות בעולם משתלבים בקהילות  פרויקט  -מוצ'ילרוס    -

ועורכים מגוון פעילויות בתחומי חינוך, תרבות, הסברה ועוד. הפרויקט, שזוכה להצלחה   מיות מקו 

אשר נחשפת דרכו לאתגרים   –רבה, תורם רבות הן לקהילות הקטנות בתפוצות והן למדינת ישראל 

של יהודי התפוצות ומסייעת להבין אותם. השנה הפרויקט התרחב גם לקנדה, ואנו מקווים להפיץ  

 ת.  נוספו וליישמו גם במדינות  אותו  

תכנית ללימוד עברית מדוברת, המיועדת לצעירי התפוצות אשר אינם מעוניינים ללמוד   -תכלס  -

  -להרגיש אותה ולהיות מסוגלים לתקשר ולו קצת ת לעומק, אבל רוצים להתחבר לשפה, עברי 

י שרוצה "לגעת  מסע" וכל מ " בעברית. התכנית מתאימה לצעירים המשתתפים בתכניות "תגלית" ו 

 עברית" בדרך חווייתית.  

ברוורמן סיכמה בכך שהדברים שציינה הם רק דוגמאות לפעילות הענפה של המחלקה,  -גב' יהושע 

 והזמינה את כולם להיות שותפים בדרך.  

של   וצות על דבריה, והדגיש את חשיבותם הודה לראשת המחלקה לפעילות בתפ  דמיטרי שיגליק 

ינה עבור יהודי התפוצות. המפגש עם ישראלים אשר מגיעים אל הקהילות  הפעילויות והמיזמים שצי 

בעתיד. הרבה   י הפעולה פ ברחבי העולם משמעותי מאין כמוהו, ומעורר מחשבות לגבי שיתו 

מגיעים לתפוצות ומשמיעים דברי ביקורת על ישראל, אולם למפגש עם  פרופסורים ישראלים 

 פשר שיח אותנטי ומשמעותי.  מא לים צעירים יש כוח מעודד בהרבה, ה ישרא 

המחלקה לפעילות בישראל  סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית וראש , יעקב חגואל 

ובמאבק באנטישמיות, פתח בכך שבמוסדות הלאומיים קורה משהו טוב, ועלינו להתגאות בתהליכים  

 הוצגו עד כה.  שהתרחשו בשנים האחרונות ובהתקדמות שנעשתה, כפי שניתן לראות מן הדברים ש 

מיצוב מעמדה  : חזון המחלקה ראשית, הציג את עומד בראשה. בהמשך דיבר על המחלקה שהוא 

העצמת  ושיווקה בארץ ובעולם, של ההסתדרות הציונית העולמית כארגון הציוני המוביל בישראל, 

עם   הזהות הציונית והזיקה למדינת ישראל בקרב ישראלים בארץ ובתפוצות, העמקת שיתופי פעולה 

ברשתות החברתיות   הצ"ע ממשלת ישראל וקידום והפעלת פרויקטים ציוניים, הרחבת הפעילות של 

שיפור תהליכי  ו  בהסברה ובמאבק באנטישמיות  הארגון ובאתר האינטרנט הארגוני, חיזוק פעילות 
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הפעילויות  מ , פירט לגבי חלק לאחר מכן . ונים המיון והשיגור של השליחים והרחבת המסלולים הש 

 פר נושאים:  במס 

  שמאתר ביטויים ותופעות אנטישמיות מרכז תקשורת  המחלקה מפעילה  - נטישמיות מאבק בא ה    -

ילחם בהם. בנוסף, המחלקה עורכת כנסים  ונ ברשתות החברתיות, ו בניו מדיה, באתרי האינטרנט 

 .  בשיתוף מלא עם הפדרציות הציוניות   עולם ב בארץ ו   למיגור האנטישמיות 

הערכים הציוניים בקרב אחינו  המחלקה פועלת בנחישות לחיזוק  – אל העצמת הציונות בישר     -

בישראל "מתבלבל" ונעשה דומה   הסולם הערכי . בעזרת המועצה הציונית בישראל  , היושבים בציון 

סימון האדם האינדיבידואלי במרכז ומתן פחות דגש לקשר אל   יותר ויותר לזה הקיים בכלל העולם: 

ולהחדיר ערכים  להיות סמן הגיוני עזרת המועצה הציונית, אנו מנסים ב העם היהודי ולמדינת ישראל. 

. בשנה האחרונה  שנים   5שמתקיים  מזה    גולת הכותרת היא חידון הציונות למשפחות   . ציוניים בישראל 

והמושגים  יונות לעומק את תולדות הצ רחבי ישראל, שלמדו מכל חות אלף משפ  12 בו השתתפו 

מתקיימים גם ברחבי העולם בשיתוף  החידונים  עצמו וחוצה גבולות:  החידון מוכיח את  הקשורים בה. 

 פעולה עם המחלקה לפעילות בתפוצות. 

וכלל   שכת המנכ"ל ל  , על שיתופי הפעולה: המחלקה לכספים  לסיום, הוא הודה לכל הגורמים 

 .  מעטפת טובה שעוזרת להניע את הדברים קדימה העובדים המספקים  

 

המעוררת אופטימיות בכלל ובקרב מזח  אל ובירך על פעילותו הודה למר חגו  דמיטרי שיגליק 

משורשיה,   במשך זמן רב ה מנותקת ת ציין כי יהדות זו הי  בפרט. כמי שגדל באוקראינה, הוא  אירופה 

      וכעת יש לה הזדמנות להבין את המקורות ולהתחבר אליהם.  

 

הציגו במשותף את   לקה , מנהל המח מרק דובב ו ראשת המחלקה לעידוד עלייה  י, מרינה קוריטנ 

של  להיווסדה שנה  120, זמן קצר לפני חגיגות 2016 -ב  עבודתם: המחלקה לעידוד עליה הוקמה 

מכלל העם היהודי מתגוררים בתפוצות, ויש צורך לעודד אותם   57% -העובדה כי כ לאור  , הצ"ע 

  21-מאה ה ב  -ופעל להקמתה, ואילו היום מדינה נזקק ל העם היהודי  20-במאה ה לעלות ארצה. 

כדי לשכנע את העם היהודי  המאמצים והמחלקה עושה את כל  - מדינת ישראל צריכה את העם 

  –  ( עובדים ברחבי העולם   13  -עובדים במטה המרכזי ו   5. אף כי צוות המחלקה מצומצם ) לעלות לארץ 

  שיר י מאד, הבאים לידי ביטוי הן בפעילויות המחלקה והן בקשר ה  ישגים מאוד טובים ה ניתן לראות 

רבע מיליון יהודים ברחבי העולם. המחלקה פועלת במספר מישורים מרכזיים  של צוות המחלקה עם 

חיבור יהודי התפוצות לישראל, ובראשם השפה העברית. הלשון העברית מהווה נקודה מרכזית  ל 

ם  לחיבור. יש לנו עם, יש לנו מדינה, יש לנו שפה ואין שום סיבה לכך שהעם היהודי בכל רחבי העול 

יעשו כן,  לא ידבר בשפה העברית. הכנסים של הצ"ע מתנהלים בעברית, וראוי שגם בחבר הנאמנים 

 את כל העם היהודי בתפוצות.  ובכך ידרבנו  

קהילות יהודיות ברחבי העולם. כיום יש כוונה לפתח פרויקט חדש )"יחידה    450  -המחלקה פועלת בכ 

המבוססת על מחקרים, שמטרתה לבנות   נה ש  50 -ישראל והתפוצות"( תכנית אסטרטגית ל  2068

 שנתית לעידוד עליה. -תכנית רב 
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והאולפנים בהם  עברית בקהילות קטנות הוסיף והסביר כי ישנה מגמה גוברת של לימוד  מרק דובב 

מדווחות כי הודות לאולפני   צרפת ו  אנגליה בלגיה, מצמיחים מרכז קהילתי חדש. קהילות קטנות ב 

ו חיי קהילה חדשים. האולפן לא משמש רק ללימוד עברית, אלא  העברית שנפתחו בהן, התפתח 

פועל כמרכז הכנה לעלייה. לשם כך, לימודי העברית נערכים על פי תכנית ייחודית שמתאימה  

של ראיונות עבודה   , סימולציות חודיים י לעולים פוטנציאליים. התכנים כוללים, בין השאר, טקסטים י 

  נפגשים עם ישראלים  תלמידי האולפנים . הישראלי  ת במרחב בישראל או תכנים הקשורים להתמצאו 

, כמו גם ישראלים שנמצאים  ת הישראלי  והתרבות במיוחד כדי להכיר להם את החברה  שמגיעים 

בשנה האחרונה   שכאלו, אולפן  כיתות  750 נפתחו השנים האחרונות  3במקום מגוריהם. במהלך 

 עשרות כיתות נוספות.   ת  להיפתח  כיתות, ובחודשים הקרובים מתוכננו   230בלבד פעלו  

  , משלחות של מומחים ואנשי הסברה בעלי ידע  ות מרינה ומארק הדגישו כי אל כיתות האולפן מגיע 

כל נסיעה שלה  לפני  ו בפרויקטים בצרפת   השתתפה   לדוגמא, , העיתונאית רינה מצליח .  ניסיון ומוניטין 

תוכל להופיע. למפגש עם נציגים  האם נפתחו כיתות אולפן חדשות שבפניהן  לחו"ל היא מבררת 

ממלכתיות של ישראל בתפוצות מוכנות להתגייס  משלחות ו  ישראלים בכירים יש השפעה גדולה 

   במקומות שאליהם הן מגיעות.   לנושא ולשוחח עם העולים הפוטנציאליים 

ם  מבוגרי האולפני   20%:  מצביעים על כך שלמרכזי העליה יש השפעה חיובית ביותר   עכשוויים נתונים  

.  עלו לישראל והשתקעו בה   - 2017 - 2016של המחלקה, אשר סיימו את שנת לימודים ראשונה בין 

   . משמעותי מאד ויש לקוות כי אחוזי העליה אף ילכו ויגדלו עם השנים הישג  ו  זה 

לבעלי מקצועות  בצרפת, לדוגמא נפתחו אולפנים  . המחלקה פועלת בדרכים נוספות לעידוד העליה 

וכו'(, שמאפשרים להם ללמוד את השפה המקצועית שלהם. כמו כן,  עורכי דין  , רופאים שונים ) 

  ולתלמידים סטודנטים ישראליים שלומדים בצרפת משמשמים לעזר ומסייעים בהתנדבות למורים 

 . באולפנים השונים 

  . בישראל  ולהיקלט לעלות להן ת עבור נשים, המסייעות ו בנוסף, המחלקה פיתחה גם תכניות מיוחד 

מחקר גדול שנערך עם משרד הקליטה, אשר מצא כי הנשים הן נותנות  אלו נולדו בעקבות תכניות 

עודדות  פרס לנשים מ על עליה לישראל. הודות למחקר זה, הוחלט גם להעניק הטון לגבי ההחלטה 

 (, אשר מוענק ע"י המחלקה זו השנה השניה.  פרס גולדן גולדה )   עליה 

 

דוד עליה והדגיש את חשיבותה של השפה העברית  הודה לראשת המחלקה לעי  דמיטרי שיגליק 

  לעליה וקליטה וחיבור לישראל.  

 

', אך  חטיבה פתח בהבהרה כי מחלקתו אמנם מוגדרת כ' החטיבה להתיישבות,  ראש , גאל גרינוולד 

  מהווה במידה מסוימת מחלקה לכל דבר בהצ"ע. עם זאת, חשוב לציין כי החטיבה להתיישבות 

לחזק ולהצמיח  את הסמכות לטפח,   הצ"ע הטילה על , אשר שראל מתוקצבת על ידי ממשלת י 

 .  ישובים ברחבי הארץ 
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  3-של מר גרינוולד ושל המנכ"ל צביקה בר חי, ומחולקת ל  ם בראשות עובדים,  80 -החטיבה מונה כ 

החטיבה ממונה על תמיכה ופיתוח כל המרחב הכפרי במדינת ישראל  מרחבים, צפון, מרכז ודרום. 

החטיבה פועלת בתקציב  בדרום, דרך הגולן, הבקעה, יו"ש והנגב.  ועד באר אורה מזרעית שבצפון 

   . מיליון ₪ ועוד כמה מאות מיליוני שקלים לטובת פרויקטים מיוחדים   200-של כ שנתי  

כאשר   . ישובים חדשים  הקמת חיזוק ישובים קיימים ו  - פועלת בשני מישורים מרכזיים החטיבה 

יזוק הישובים ופיתוחם  ח ממונה על ביצוען. החטיבה ו  , הממשלה  ההחלטות על ייסודם מתקבלות ע"י 

מבחינה חברתית,  להתחזק ולהתרחב  : סיוע לישובים חברה וקליטה  נעשה במספר היבטים: 

 . אוכלוסיות חדשות ו   הבאת גרעינים חדשים אמצעות  ב 

ות קדם  נות וישיבות, מכינ אולפ בישובים אשר יתרמו לחיזוקם, כגון: מוסדות  : פיתוח עוגני צמיחה 

 . פעילות זו מתבצעת בשיתוף עם המועצות האזוריות.  כפרי סטודנטים צבאיות ו 

וכו'( ואספקת דברים הנחוצים למגורים במקום   חשמל  , מים בישובים )  תשתיות פיתוח  : תשתיות 

,  צוקים שבלב הערבה  ענייני תעסוקה ופרנסה. בישוב מתן סיוע לתושבים ב : תעסוקה )קרוואנים(. 

בין אם תיירותי ובין אם  משק חקלאי, בין אם זה  - להקים משק עוזרת לתושבים  לדוגמא, החטיבה 

   בתחום ההייטק.  

היוזמה להקמתה באה מלוי אשכול ז"ל,  . להיווסדה שנה  50חגגה לאחרונה  החטיבה להתיישבות 

מתוך הבנה כי  להקים את החטיבה להתיישבות,  בבקשה    1968-ב אשר פנה לראשי הסוכנות היהודית  

וכל לשמש מעין סיירת לפיתוח ההתיישבות במדינה. אחת הדוגמאות ההיסטוריות לפעילות  היא ת 

החטיבה היא פתיחתו של פעוטון במנרה שבצפון הגליל, בעקבות פניה מצד אחותו של יצחק רבין  

 ז"ל, אשר ביקשה לפתוח גן ילדים בישוב כדי להבטיח את הישרדותו.  

גבול בין  בסמוך ל  ", הנמצא שלום  ם ר מר גרינוולד את "כ  עכשווית לפעילות החטיבה, ציין  דוגמא כ 

ובעייתי הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה תעסוקתית. הישוב התנהל   ורכב מ מקום  -מצריים ועזה 

האזורית,  המועצה  עם  אותו. ביחד  עזבו  אך מפאת הקשיים הרבה תושבים  השומר הצעיר,    כקיבוץ של 

הפתוח לדתיים וחילוניים כאחד.  בוץ לישוב קהילתי, המקום מקי  של החטיבה פעלה לשינוי אופיו 

  , בית הכנסת דתיות(, נפתח -)דתיות ולא משפחות  13השינוי זכה להצלחה, ובקיץ האחרון הגיעו 

ופעילות  ליד הגלבוע, הקמת ישוב חדש במיטל ש  הן   ות נוספ  ות החל לצמוח ולשגשג. דוגמא והישוב 

 .  הסברה למען התיישבות 

לפריפריה  אנשים לעבור במטרה לעודד  בת"א, בגני התערוכה  התיישבות  יריד  התקיים לאחרונה 

ישובים את התכניות שלהם, ועוררו עניין   200 -כ ולהעתיק את מגוריהן. במשך שני ימי היריד הציגו 

לאחד מהישובים  משתתפים, אשר הגיעו כדי לשמוע ולבדוק את האפשרות לעבור  2000בקרב  

 .  שהוצעו 

להתרשם מפעילות החטיבה ולהבין את   הוועד הפועל  ינוולד את כל חברי לסיום, הזמין מר גר 

 חשיבותה להעצמתה של מדינת ישראל.  

 

בעיקר   סביר כי מחלקתו פועלת לשירותים רוחניים בתפוצות ה המערך , ראש יחיאל וסרמן הרב 

רעיון  להפיץ את ה  בשאיפה  , בתפוצות יחד עם מנהיגי הקהילות והרבנים ב , בקהילות האורתודוקסיות 
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עומד בראש סדר  לא תמיד ציונות במציאות העכשווית, נושא ה  . העלות אותו לשיח הציבורי ל הציוני ו 

העולם  יהודי כל ל  מאפשרת דמוקרטית -יהודית כאשר מדינת ישראל ה  –אך דווקא היום  , העדיפויות 

  . ות הרוחנית בתפוצ ו להמשכיות היהודית הפיזית גם לדאוג ולהיקלט בארץ, אנו מחויבים לעלות 

מעגלי   4-ב  הפעילות נערכת  . נוסף בדרום אמריקה עובד ו , בארץ  עובדים  5-המחלקה מורכבת מ 

להבטיח את ההמשכיות   במטרה כפולה: מצד אחד מתמודדים עם אתגרים מורכבים שכולם עשייה, 

ומצד שני להבטיח את מרכזיותה של מדינת ישראל בחיי העם   בתפוצות,  היהודית הפיזית והרוחנית 

נושאים תפקיד מרכזי  שהם משום הם רבני הקהילות,  לכך הנציגים הטובים ביותר  . בתפוצות היהודי 

בקהילה ובעלי מעמד בה. המחלקה פועלת לפיכך כדי להפוך את הרבנים ל"שגרירים" ועושה לשם  

 כך מספר פעולות:  

עצרת עולמית לרבנים מהתפוצות, המאפשרת   בירושלים אחת לשנה מתקיימת  –שנתית עצרת  -

  140ימים, שהגיעו אליו  3ם להיחשף להישגים שונים של ישראל. בשנה האחרונה נערך כנס בן  לה 

מדינות. הכנס כלל שני ימי עיון בירושלים, אשר הוקדשו להישגיה של מדינת ישראל   41-רבנים מ 

  ת, ויום סיור בבקעת הירדן, במהלכו סיירו המשתתפים ורוחני  ת , דמוגרפי ת , כלכלי ת מבחינה ביטחוני 

 באזור ועמדו מקרוב על האתגרים והבעיות שניצבים בפני התושבים.  

הסיור המקיף, שנערך ע"י אל"מ עוזי דיין, הציג למשתתפים את הבעיות הדמוגרפיות והביטחוניות של  

לעודד את אנשיהם  , ים חדשים מסר עם  יהם לקהילות מדינת ישראל, והיווה עבורם תמריץ לחזור 

   . בכל דרך ע למדינת ישראל  לסיי ו   להזדהות   לעלות לארץ, 

איחוד  שנה ל  50 הכנס הוקדש לציון לפני שנתיים העצרות השנתיות נערכות סביב נושא מסוים. 

הזדהות עם   הכנס נערך בסימן שנים  10לפני . למדינת ישראל  70הוא נערך לרגל השנה  ; ירושלים 

וכלל  תושבי הדרום, עם הזדהות לעורר  נועד נוסף ס וכנ מלחמת לבנון השנייה,  לאחר תושבי הצפון 

 וביישובי האזור.  בשדרות    סיורים 

 ם ואירועים אזוריים: י כנס 

עם ארגונים   , תוך שיתוף פעולה שראל ובתפוצות המחלקה עורכת גם כנסי רבנים אזוריים בי    -

  עורכת המחלקה  ועוד.  באמריקה  united synagogueועידת רבנים באירופה, קונסיסטואר,  מקומיים. 

 בגרמניה, בפולין ובצרפת.  לרבנים  פעולות שונות וערכה כנסים אזוריים    ם ארגונים אלו ע 

, חגיגות  ט ט"ו בשב  כגון סדרי  לחגים  בנוסף לכנסים מתקיימים גם שבתונים, וכן פעולות מיוחדות  -

. בשנה האחרונה, למשל, הגיעו רבנים מדרום אפריקה  יום ירושלים  ואירועים לרגל  יום העצמאות 

וביום ירושלים נערך כנס גדול בשיתוף עם מכון ארץ חמדה   70 -העצמאות ה  לישראל, לציין את יום 

 איש.   2000-שבו השתתפו כ 

 

 פרסומים:  

שפות,   21-פסח לילדים ב  ת פרסומים בשפות רבות, למשל הגד  המחלקה הוציאה עשרות    -

ולחזק את תחושת  ליל הסדר המאפשרת לילדים יהודיים מכל העולם להיות שותפים לחוויה של 

 עם העם היהודי ומדינת ישראל.    הם זדהות של ה ה 
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שנה למדינת   70המחלקה הפיקה ערכות חינוכיות נוספות, ביניהן ערכת יום העצמאות לרגל  -

  ות קשור באירועים ודמויות ה  עוסקת אשר , " שנה לקונגרס הציוני הראשון  120" חוברת  ישראל; 

 ופצים בכל הקהילות היהודיות בעולם ופרסומים רבים נוספים שמ   , , ותורגמה למגוון שפות לציונות 

בן  )" שליחות ארוכה של שליחים משני סוגים:  לשיגורם המחלקה פועלת : בתפוצות  שליחים  -

ומשמשים  בחורים לאחר שירות צבאי עם רקע תורני מסוים במסגרתה יוצאים לתפוצות , "( עמי 

  רבנים של ה  בקהילות הקטנות. שליחים אלו עובדים תחת חסותם פורמליים, -כמחנכים בלתי 

מסגרות חינוך משלימות  , בתי"ס ו ני הילדים בג  פעילויות  : דברים במגוון ייעים להם המקומיים ומס 

(Sunday Schools) , בתי אבות ועוד.  יש לציין כי שליחי "בן עמי" הם הגרעין של פרויקט  סת נ בבתי כ ,

 מהמיזמים הגדולים של הצ"ע אשר הולך ומתרחב.   –"זורעים ציונות"  

 צעירים שנוסעים לקהילות קטנות באירופה בפסח ובחגי תשרי.   –לחגים  שליחות  

 אירועים מיוחדים:  

המחלקה עורכת פרויקטים נוספים כמו חגיגת הסידור, תחרות כרזות ליום העצמאות והקמת   -

 יהודית הפתוחה ונגישה לציבור.  -ספריה ציונית 

חיזוק הקהילות היהודיות והפצת  את המיטב למען    עשות הרב וסרמן סיים בכך שמחלקתו מתגייסת ל 

 הרעיון הציוני בעולם, בשיתוף עם כל המחלקות בהצ"ע.  

הודה לרב וסרמן והוסיף כי הרב קוק מהווה מודל לציונות יהודית,   דמיטרי שיגליק יו"ר המליאה, 

 המגשימה את ערכי היהדות הלכה למעשה.  

 

בקדנציה  הוקמה ו חדשה בארגון,  מחלקתו הסביר כי  המחלקה למפעלים ציוניים , ראש דרור מורג 

והוחלט לעסוק ביעדים העתידיים   המחלקה של  מהותה  גובשה תהליך אסטרטגי  לאחר  . הנוכחית 

להקים חברת מופת.  הרצל ל החזון ש  הגשמת פערים של החברה הישראלית: תיקון חברתי, צמצום 

ת שבחברה  תוך דיון על הסוגיות המשמעותיו תיקון עולם, המחלקה שואפת איפוא לעסוק ב 

פועל  מצומצם, ה צוות המחלקה . פריפריה יחס למיעוטים ול זכויות, דמוקרטיה, כמו  -הישראלית 

ומוסד ביאליק.  הארכיון הציוני ליצירת פרויקטים ברוח זו ומסייע למוסדות נוספים בארגון, כמו 

לפעילות  בים קצי ת  , בגיוס ם עובדי ה תנאי הכולל שיפור ב תהליך שדרוג וריענון, עובר הארכיון הציוני 

 .  ולחיזוק תשתיות 

ת,  רפורמה משמעותי של תהליך עובר  הצ"ע, אחריות ב  איכותית ספרים הוצאת  - מוסד ביאליק 

     של ההוצאה ושל הפצת תוצריה.   ה מעמד שיקדם את  

המחלקה פועלת גם למען התנועות המגשימות: בנוסף להעברת התקציב הייעודי להן )העומד על  

חליטה להשקיע בהן תקציבים נוספים ולקדם את פעילויותיהן באמצעות  כמיליון דולר(, המחלקה ה 

 :  , כגון פרויקטים שונים 

עמם ומסייעת להם בקליטתם  על קשר   ת שומר רשת חברתית של בוגרי התנועות המגשימות בארץ ה 

. החידון  בישראל  2019להתקיים בדצמבר אשר עתיד  - נ"ך העולמי למבוגרים חידון הת בישראל, ו 

  ועתיד להיערך בישראל מדי שנתיים, כאשר במקביל יתקיימו  , נמצא באחריות המחלקה למבוגרים 

מופק על ידי משרד  בישראל, ש יגיעו לחידון העולמי    בהם הזוכים  ו   2019חידונים יבשתיים במהלך שנת  
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אורתודוקסים, רפורמים וקונסרבטיבים   –מכל הזרמים פונה לחברים . חידון התנ"ך למבוגרים החינוך 

 כך שניתן לראות בו ביטוי לרוח חדשה.    –כאחד  

מתחום ההייטק,   הלקוח מונח  -בנוסף לפרויקטים אלו, המחלקה הקימה אקסילרטור חברתי 

שהזמין יזמים להציע  קול קורא . במסגרת האקסילרטור, הופץ שינוי חברתי שמטרתו להוביל 

ת שינויים חברתיים. מאות  לחיזוק ערכי הדמוקרטיה ולהובל  פרויקטים להעצמת אוכלוסיות מוחלשות, 

רעיונות למיזמים שיכולים לשנות את החברה הישראלית.   30יזמים הגיבו להזמנה, ומתוכם נבחרו 

חלקם אף קיבלו מענק כספי, וכולם   , המחלקה העניקה ליזמים הנבחרים הכשרה לפיתוח הרעיונות 

 יצאו לדרך מצוידים בבסיס וכלים מתאימים. 

את יוזמתה של בחורה בשם נורית לערוך יריד תעסוקה לאנשים  לציין כדוגמא ליוזמה שכזאת ניתן 

דולר(,   8000מוגבלויות. היוזמת, אשר זכתה להכשרה מצד המחלקה ולמענק כספי צנוע ) עם 

הצליחה לגייס את כל החברות הגדולות במשק הישראלי ולארגן כנס באוניברסיטת ת"א בשם  

אנשים הגיעו אליו והשתתפו בו חברות וגופים מרכזיים  מאות  ", אשר זכה לתהודה רבה. מלאי מוגבל " 

עם מוגבלויות אפשרויות   אנשים ל  אשר הציעו , ועוד( אמדוקס, תנובה, שטראוס, משרד החינוך, ) 

 תעסוקה. היוזמה זכתה להצלחה רבה, ויש לקוות כי היא תמשיך ותיערך במקומות נוספים. 

בכך   , ו, אלא מניעה את התהליך החברתי חשוב לציין כי המחלקה אינה מנהלת את המיזמים הלל 

 שמעניקה ליזמים את הכלים ליצור את היוזמות החברתיות.  

בין קשישים  מיזם המחבר  חרדים בשוק התעסוקה,  כדוגמאות נוספות, אפשר לציין פרויקטים לשילוב  

  ארץ ב מצוקה שכונות  4-שנערך ב קהילה האתיופית, מה נוער בני קורס מנהיגות שנתי ל  וכן  , צעירים ו 

(.  עמידר בנהריה שכונת ג'סי כהן בחולון, שכונת העתיקות באשקלון ו שכונת קריית משה ברחובות, ) 

  הכשרה  אלו לקורסי שכונות ממוצא אתיופי המתגוררים ב  נוער בני  100 במהלך השנה מגיעים 

המורשת   לצד הקהילה האתיופית בישראל  ומחזקים את המורשת של ציונות, ו מנהיגות בנושאים של 

 . והחזון הציוני ונית  הצי 

קבוצת בני נוער, שכלל סיורים  אתיופיה עם  ב   שישה ימים יצא צוות המחלקה למסע של  בסיום הקורס  

בערים הגדולות לצד ביקורים במחנות מעבר, בהם חיים אנשים רבים הממתינים לעליה. במסע  

וף את כלל  במטרה לחש  , השתתפו בני נוער מהקהילה האתיופית לצד ישראלים שאינם בני העדה 

יב את האתוס הציוני , כך שהוא לא יכלול רק מסעות  רח הצעירים הישראלים לקהילה באתיופיה ולה 

 לפולין אלא גם למקומות נוספים.  

במהלך המסע המרתק והמעצים התקיימו מפגשים מרגשים עם האתיופים השוהים במחנות המעבר,  

שנה, ומר מורג קרא לאפשר   20 -מ  שחשים זיקה משמעותית לישראל. חלקם שוהים במחנות יותר 

 להם לעלות ארצה וטען כי אסור להפלות אותם ולהציב מגבלות על עלייתם.  

של בתי"ס תיכוניים   כיתות  300 -וערכיה. הפרויקט מתבצע ב  מגילת העצמאות עוסק ב נוסף פרויקט 

 .  מגילת העצמאות ברחבי הארץ, אשר דנים במשך שנה וחצי על הערכים של  

מחלקה העכשוויות כוללות המשך והרחבה של המיזמים הקיימים, לצד שני מיזמים  פעילויות ה 

 חדשים: 
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הסוכנות   עם  בשיתוף שנערך  ' תן ' פרויקט הקמת מרכזים להתנדבות ברחבי העולם, במסגרת  -

לצעירים יהודים מישראל ומהתפוצות לקחת חלק במפעלים  הזדמנות . הפרויקט מעניק היהודית 

  מוקם וכעת  ם. חלק ניכר ממשתתפי הפרויקט מחליטים לעלות לארץ, לתיקון עולם ולהתנדב בה 

בפעילות חברתית  כדי לעסוק ומהתפוצות,  מישראל יעו צעירים שאליו יג במצפה רמון, מרכז חדש 

בהתנדבות. המתנדבים הראשונים יגיעו למקום במרץ, וישהו במרכז במשך מספר חודשים כדי  

 להתנדב בישוב ובמקומות סמוכים.  

עם   היכרות פרויקט שנועד לקרב את ישראל לצפ"א ולאפשר להם  –" ים את אמריקה מגל "    -

בישראל   בכירים בעלי תפקידים מיועד ל הפרויקט  הקהילות והזרמים היהודיים השונים בארה"ב. 

בארץ ויצאו למסע  הכשרה  ועוד( אשר יעברו  , מנכ"לים של משרדים ממשלתיים  וסגניהם   אשי ערים )ר 

   רוב את יהדות התפוצות, על זרמיה השונים.  בארה"ב כדי להכיר מק 

משרד החינוך והטלוויזיה החינוכית  סדרת טלוויזיה לנוער על ציונות: המחלקה הפיקה ביחד עם  -

כל פרק עוסק בפריט שנמצא בארכיון הציוני או במקומות  על ציונות.  לבני נוער פרקים  30בת סדרה 

. הסדרה זוכה  נוער ה ריסטית שמתאימה לבני אחרים ומספר על ההיסטוריה הציונית בצורה הומו 

 יה גבוהים, וכולם מוזמנים להיכנס לטלוויזיה החינוכית ולצפות בה.  י לאחוזי צפ 

 

 *** 

 מושב ה נעילת    -  13מליאה  

 

כתושב  . ם בברכה את שותפיו לשולחן הנשיאות, ואת כלל הנוכחים קיד  רנטו בקרמן  , המליאה  יו"ר 

קונגרס הציוני  ציר ב כ   משמש וכיום  בתנועת נוער השומר הצעיר  יל  היה פע בבית ציוני    דל ג   ברזיל, אשר 

לתנועה הציונית על המהפכה שהיא עשתה לעולם   , הוא הביע את התרגשותו והודה וועד הפועל ב ו 

    ראש הוועד הפועל.    ת הלנה גלזר, יושב את    כה לעשות, והזמין היהודי וממשי 

 

התכנית נבנתה בעקבות בקשות  מושב וציינה כי , יו"ר הוועד הפועל הציוני, סיכמה את ה הלנה גלזר 

בפקיעין   - י של הביקור במגזר הדרוזי חוויית זר הדגישה את המימד ה גל גב' מחברי הוועד הפועל. 

יהיו זמינים  חומרים להפצה וה  המחלקות דוחות פעילות ובחורפיש, הודתה לצוות הכנס וציינה כי 

 .  לשימוש 

 

את שלושת ימי הפעילות המיוחדים  בקצרה כם י ולמית ס , מנכ"ל ההסתדרות הציונית הע אלי כהן 

אחינו הדרוזים, השופטת דורנר,  ", שכלל, בין השאר, מפגשים עם בניית אומה אחת "  במסגרת 

שמענו את היו"ר   , סוכם על חוקה חדשה במהלך המושב . ות ראשי פדרצי ו חברי כנסת  , ם עיתונאי 

תרמו  אשר שיתפו פעולה ו חברי ההנהלה  כל לסיום, הודה ל הנכנס של הסוכה"י ונפרדנו מהקודם. 

הגיבוי  ו החברות, הגיבוי האישי,  על  מורכב וממושך, וליו"ר ההנהלה להצלחת המושב, בתהליך 

 . הדרך   המקצועי לכל אורך 
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אלי  ואת  הוועד הפועל הציוני שיבח במיוחד את יו"ר ו ברכות צטרף ל , יו"ר הצ"ע, ה אברהם דובדבני 

ממשי בתנועה  במהלך השנים האחרונות חל שינוי . כים שקדמו לו חו על הכנס והתהלי אשר ניצ כהן 

עבודה, אך במאמצים   שנים הצ"ע פעלה ללא תקציב, ללא סדר יום, ללא תכנית  8הציונית. לפני 

  חוקה ו יש לה חזון  , תוססת ו  נושמת היום התנועה ס, הוועד הפועל והקונגר מרובים, בעזרת ההנהלה, 

האחרון התכנסו חברי   הקונגרס  למחרת . אחר במוסדות הלאומיים כל ארגון מ פועלת יותר טוב היא ו 

חברי  עבודה.  תכנית  דנו במשמעותה של התנועה הציונית היום וגיבשו  בניצנה, נוער  ה כפר  ב ההנהלה  

מבלי להתחרות בגופים מקבילים,  להנחלת הציונות בישראל ובתפוצות, ההנהלה הבינו כי יש לפעול 

הבינה כי   ת הציוני תנועה ה והיחידה לעברית.  עלייה עידוד ן היחידה ל ביניה  יחידות:  3והוחלט להקים 

חייבת לפעול למען עליה, וכאשר הסוכנות היהודית הפסיקה לעסוק בתחום, החלטנו להירתם  היא 

הבנו   –עשיה. מבחינת העברית -ואכן, המחלקה לעידוד עליה היא היום מחלקה פעילה ורבת   , לנושא 

יהודית ברחבי העולם  תלמידי בתי הספר בתפוצות, המנהיגות ה קרב  את השפה ב שקיים צורך לתגבר  

  הוקמה בארצות הברית והצלחנו לפעול בנושא: ראינו זאת כמשימה ציונית יהודית . והציבור בכלל 

לאישיות מרכזית   פרס , המקיימת כנסים שנתיים ומעניקה העברית  למען השפה והתרבות מועצה 

מורים,   1000 -שבו חברים כ המורים לעברית, ארגון א הוקם בצפ"  במקביל שמקדמת את הנושא. 

ם סמינרים למורי עברית בכל העולם  אנו עורכי בנוסף,  בבתי ספר ובמסגרות שונות.  עברית  שמלמדים  

עבודה רצינית ביותר של הצ"ע,  תוצאה של  זוהי . בתפוצות  בתי הספר ב מורים שליחים  220 ומפעילים 

   זור ולהיכנס לתחום זה.  ואין לנו כל כוונה לאפשר לסוכנות לח 

מר דובדבני הדגיש כי הפעילות בתחום העברית היא פרי עבודתה הרצינית של הצ"ע וביקש את  

תמיכת חברי הוועד הפועל הציוני, בהמשך פעילותם בנושא, גם אם הסוכנות היהודית תרצה לשוב  

 ולהיות ממונה על הוראת העברית.  

 

 הפועל הציוני. לאחר שירת ההמנון הסתיים מושב הוועד  
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 5משתתפי מושב הוועד הפועל הציוני הל"ז 
 

 הנהלה ציונית
 אברהם דובדבני, יו"ר

   אלכס קגן אלכס סלסקי  אביעד אושרי

  ארנון גלעדי אסתר מור אלן הרשקין

  גאל גרינוולד ג'ק קופפר ג'סי סולטניק

  דוד בן נאה דבי בן עמי גוסטי יהושוע ברוורמן

  דרור מורג דינה האן וד בריקסטוןד

  יעקב חגואל יחיאל וסרמן יזהר הס

  מאשה לובלסקי מאוריסיו בלטר שביט   ירון

  נתן שרנסקי נריה מאיר מרינה קוריטני

 סרחיו אדלשטיין סילביו חוסקוביץ 

 

 עמיתי כבוד

  יגאל צחור חיים מגורי כהן דליה לוי  

   כץ ראובן מלצר פיליפ

 

 צבעה חברי הוועד הפועל הציוני בעל זכות ה

השמות המודגשים הנם של ממלאי מקום חברים 

 אשר השתתפו במושב במקום חברים שלא הגיעו

 

 

 הארגון הספרדי הציוני  -אוהבי ציון 

  שיפי סננס   רובי שמש  יהודה שטיינברגר 

 שלום קבסה

 

 קונסרבטיבים כנסת בתי איגוד

  גי'ליאן קפלן אלן סילברמן אלחנדרו סימון בלוך

 ה. סנדרס מארי חנה ברנט

 

 

 מתקדמת ליהדות עולמי איגוד

  דניאל פרילנדר אנדרו קין אייל רונדר

 קרול סטרלינג מרים אולשנסקי
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 אורתודוקסים כנסת בתי ארגון

  יצחק דהן יפעת רפאל נון-אברהם בן

 רפי אוסטרוף עמיעד טאוב

 

 עולמי אמונה

  קרול גולדינג פרידה רוס מישל )מינדי( סטיין

 לאופר-ר רביןתמ תמי קלאוזנר

 

 ארצנו

 דבורה בלוסטן ג'אק לאקסמבורג אריאל בוהניש

  זואי דרסנר וויליאם הס  דקל חומש

  לאה אנה מולשטיין יהושע ויינברג יאיר לוטשטיין

 מילי הבר מייקל לאופר מארק אנשן

  סטיבן בוב מרלה גמורן מרים פרלמן

 ריבה פורמן

 

 עולמי ביתנו

 ת פריסמןיהודי דימיטרי שיגליק אלון שחר

 קסניה דוברון ציפי מנהיימר מיכאל יודנין

 

 בני ברית

  אלן שניידר אירה ברטפילד אילנה היידמן

  ואלרי אשאש דניאל גרץ בת שבע שוורץ

 עדן נפתלי אדלר מיכאל נתן

 

 הדסה

  ג'ודי שרק אליזבת אלפרט אורלי תמיר

 מרסיה נתן מרלן אדית' פוסט לאה רייסין

 

 הציונית המועצה

  יוסף נסראדין  יגאל ביבי אחדותאירית 

 עטא פרחאת יוסי צדוק

 

 הציוני המחנה

  אריה אזולאי אפרת קטש אבי קוריאט

  דוד ברסון ברק חדריאן בנימין בובליל

  טל אלוביץ חיה כהן דליה היבנר
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  -פטריסיה טיומנו עמיר נחשון מיכאל דהן
 טולמסקים  

 

 הציוני הנוער

 ניסן צ'ליק הנרי אקרמן רוטרמן

 

 

 העולמית הספרדית הפדרציה

 אנחל סלבדור קלדרון אנדריי דרעי אלברט לוי

 ליליאן שלום  חיים כהן  ג'קלין שוורץ

 מואיז אמסלם  מאיר כחלון 

 

 ויצו

  הלנה גלזר ג'נין גלי אסתר מור

 רבקה לזובסקי ליאנה הלפרן זוהר שלהבת

 

 עולמי חירות

 רועי אביקסיס גסטון בנימין סיאדה

 

 עתיד יש

  טובה דורפמן זהר בלום ר בליאקולדימי

 נעמה שולץ

 

 ציונות עושים כולנו

  סהר פינטו מזל איובי אסף יוסף דמרי

 רבקה בליסטרא

 

 עולמי לביא

 נחי אייל אילן רוט

 

 עולמי ליכוד

 אליזבת ברני איב חזות אבי הררי

  דור חרלפ ג'ולייט לסקר אריה חבני

  חזי עיני ויקי צ'יטונה דני לאו

 נילי נהוראי מתי יצחק יפעת עובדיה

  פנחס פינברג פביו אנדרה רוזנפלד ניקולאי עמיאל טרזסקל

 שלום אדרי קווין רוס
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 עולמי מזרחי

  דבורה איזק ג'ק קאהן אברהם בטיטו

  זאב שוורץ הרווי בליץ דורון פרץ

  מקסין פצ'ניק כרמה פיינשטיין כהן יפעה סגל

 עדית סילמן סונדרה סוקל סולי סאקס

 שטייןפרנסין 

 

 מכבי עולמי

  צבי רביב סטלה סירקין  אופיר שינהרץ

 רודני סונדרס קרלוס אלברטו טפיירו

 

 מרכז עולמי

  ג'ון פורסטנברג אלן סילברסטין אדגרדו דניאל בנד

  מריון מיימן דוד ספטון ג'נט טובין

 תהילה ראובן סנדי רנה סטרקמן מרילין גייל ווינד לישנוף

 

 מרצ

  טייטלבאום דריו-דוד ויל אפרת גרברז אליין

 קסטאן תמרה בקרמן רנאטו דורמונט דוד

 

 הסטודנטים משלחת

 נאווה אדלשטיין אביגיל בנשטיין אבי קרופמן

 רפי שניידר סמנתה מירזקי

 

 נעמת

 ג'וזף-קלאריס שוכמן דוריס וקסלר גליה וולוך 

 שירלי שביט וילנסקי-רושל )שלי( גולדווטר

 

 קדימה/מעבר לקשת

 צבי עמר אוםנתנאל טייטלב

 

 קונפדרציה

 סיימון קלרפלד מיכאל צ'לנוב ג'ים שילר

 סלומון ואס דיאס 
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 יו"ר פדרציות ציוניות

  בן שוורץ  ארטיום קובזן  אלברטו בירמן לוי 

  דני לם  סימון ברטהולץ  בני סלוצ'יסטי בוקרוף 

  קארינה ספולינסקי יהודית קרדי ג'וזפה פרנקטי 

 טליה )נטשה( שמידט נ מרסל אנגלמאייר לסלי רוטשילד

 ריצ'רד היידמן פול צ'רני אוסקר קליינקופף 

 סרחיו פיקהולץ  רוברט זבילי 

 

 

 חברים שהשתתפו במושב בזכות דעה מייעצת 
 אלי כהן  מנכ"ל ההסתדרות הציונית העולמית 

 ראובן שלום  מזכ"ל ההנהלה

 סטיבן סתיו  מבקר ההסתדרות הציונית 

 פרן ברניסעו"ד  ת\ת משפטי\יועץ

 

 רי הצ"עבכי

 דור זביקלסקי דב ברגמן דב בראל

  יעקב אהרוני יניב נחמיאס הרצל מקוב

 משה פרייזלר מרק דובב יצחק שטיגליץ

 צופיה דימנט ערן ברקוביץ נאוה אמידי דגול

 

 חנן מור, יו"ר ארגון ועד עובדי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית

 

 מטה הוועד הפועל הציוני 

 אנה גבעתי  למוסדות תחיקתייםמנהלת האגף 

 

 צוות המטה

 נאוה אבישר ברכה כהן

 גילה אנסל בראונר איציק יעקב

 מאירה אזנקוט חיה יעקב

  נפתלי לוי מלכה פסטינגר

 שלום דותן רונית בש

 

  לל"ן

 שלומית אטון אריאל וייזל 


