
ת  י מ ל ו ע ה ת  י נ ו י צ ה ת  ו ר ד ת ס ה ה

ל' בתשרי - ב' בחשוון תשע"ז
1 - 3 בנובמבר 2016
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סיכום רעיוני מדיוני מושב הוועד הפועל
והשולחנות העגולים

מעוצב על בסיס ההזמנה לקונגרס הציוני הראשון

120 השנים הראשונות 
של הציונות 

ולקראת  120 השנים הבאות
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אחי ורעי,

התכנסות של חברי הוועד הפועל הציוני היא הזדמנות מצוינת לבחון את הדרך ולהתוות 
מדיניות ושינויים נדרשים בנסיבות הזמן.

מושב הוועד הפועל הל"ז 2 התקיים ימים ספורים לאחר פתיחת שנת אירועי ה - 120 
לקונגרס הציוני הראשון )באזל 1897( במשכן הנשיא, מר ראובן ריבלין ובברכתו. 

ההסתדרות הציונית קיימת כבר 120 שנה! זהו תאריך משמעותי ביותר ואנחנו מתכוונים 
לציין זאת במספר אירועים במשך השנה ומתוך מגמה לרענן את השורות ולחדש את 

החשיבה הציונית בקרב יהדות התפוצות ובקרב תושבי ישראל.

הדיונים סביב השולחנות העגולים אשר סיכומיהם מצ"ב, ממחישים את השאיפה 
המתמדת שלנו לבחון את עצמנו ולעדכן את החשיבה הערכית של הארגון. הם ישמשו לנו 

כמורי דרך להמשך העשייה הציונית. בדרך זו נדאג לכך שלדברי הרצל ש"הציונות היא 
אידיאל אין סופי" תהיה משמעות מעשית גם בדורנו וגם בדורות הבאים.

אני מודה לחברים שתרמו את חלקם בדיונים הפוריים ולמנחי קבוצות הדיון על העבודה 
היסודית. 

בברכה,

 אברהם דובדבני )דובדב(
יו"ר ההנהלה הציונית
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חברים וחברות יקרים, 

הוועד הפועל הציוני ל"ז/2 עמד בסימן פתיחת אירועי 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון - 
התנועה הציונית.

החזון של הרצל על הקמת מדינת היהודים התממש 50 שנה לאחר שהצהיר עליו, וכ- 70 
שנים מאז, עם הקמתה של מדינת ישראל. אנו חיים את החלום.

אבל אלו היו רק 120 השנים הראשונות.  הוועד הפועל הציוני בחן את ההישגים, ואלו הרי 
אינם מעטים, ונתן במה לחשיבה באשר ליעדים ל - 120 השנים הבאות.

חברי הוועד הפועל הציוני, אנשי רוח ואקדמיה ודור צעיר של מנהיגים ציונים פרסו בפנינו 
את שהיה עם  הרבה  תקוה למה שיהיה. 

אנו נמצאים בפתחה של תנופה ציונית מחודשת, לנו בתנועה הציונית אחריות כבדה 
וגדולה  על עתידו של העם היהודי כמו גם השלמת החזון הציוני אשר מומש רק בחלקו.

הוועד הפועל הציוני הינו הבמה המרכזית בו מותוות הדרך ונקבעים היעדים אותם אנו 
שואפים לממש.

החוברת מבטאת אחריות וחשיבה ציונית זו.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות למרכז הרצל, לנשיאות הוועד הפועל הציוני ולחברי 
הוועד הפועל על שנרתמו למסע ציוני חשוב זה.

בברכה,

אלי כהן
מנכ"ל ההסתדרות הציונית העולמית

חברים יקרים,

אני שמחה להביא בפניכם את סיכום הדיונים שהתקיימו במושב הוועד הפועל הציוני 
האחרון, בנושא  "120 השנים הראשונות של הציונות ולקראת 120 השנים הבאות", 

שנערכו במעלה החמישה, בחודש חשוון האחרון. 

במושב מיוחד זה השתתפו חברי הוועד הפועל הציוני מישראל ומהתפוצה. 

המרצים האורחים שהוזמנו הנם מרצים בעלי שם, מהשורה הראשונה. בדבריהם, הם 
העלו רעיונות חדשים להמשך הדיונים שהתקיימו בשולחנות העגולים. 

כל החברים שהשתתפו בדיונים אלו הביעו מעורבות עמוקה בעניין קידומה של התנועה 
הציונית ואני מבקשת לציין במיוחד את הפאנל של הצעירים והשתתפותם הערה 

בשולחנות העגולים.  המסר שלהם הוא חשוב להתחדשותה של התנועה.

ואני מצטטת מדבריי בערב פתיחת המושב: 

"כאשר מדובר בתנועה או בחייה של אומה, הרי שיש רבים שיאמרו ש- 120 שנה הן רק 
תחילתה של דרך שהינה עוד ארוכה עד מאוד, ואשר לאריכות ימיה מן הדין שלא תהיה 

נקובה במספר אלא באין סוף, ובכל זאת 120 שנה הנן פרק זמן נכבד על מנת לבחון היכן 
היינו, מה עשינו, מה הן הצלחותינו, היכן עלינו להשתפר, ובעיקר להסתכל קדימה ולשרטט 

את העתיד, לא רק במונחים של חזון אלא גם בדרכים למימושו.

אם אנו רוצים בהגשמת החלום הרי שעלינו לרקום גם תוכניות אופרטיביות להוצאתו אל 
הפועל.

הרצל בספרו מדינת היהודים כתב: 'אם תרצו אין זו אגדה'".

 

בברכה,

הלנה גלזר
יו"ר הוועד הפועל הציוני
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יום שלישי 01.11.16
ל' בתשרי תשע״ז

16:00 - 17:00  ישיבת מליאת נשיאות הוועד הפועל הציוני

 17:00 - 18:00  מליאה מס' 1

 יו"ר ההנהלה הציונית - מר אברהם דובדבני

 יו"ר הוועד הפועל הציוני - גב' הלנה גלזר

דו"ח מבקר ההסתדרות הציונית העולמית-מר סטיבן סתיו

 18:00 - 18:30 מליאה מס' 2

 לזכרם

בחירת עמיתי כבוד - הרב יחיאל וסרמן

20:00 - 19:00 

 קבלת פנים לפתיחת מושב הוועד הפועל הציוני

אירוע פרידה ממר יעקב גיספאן

 20:30 - 22:00 מליאה מס' 3

 120 שנה לתנועה הציונית

הרצאת פתיחה - יו"ר הכנסת, מר יולי אדלשטיין

 רב שיח:

 פרופ' אביבה חלמיש

 פרופ' שמואל טריגנו

 פרופ' יונתן סרנה 

מנחה: מר אורן נהרי

יום רביעי 02.11.16
א' בחשוון תשע״ז

07:00 - 09:00  ישיבות הסיעות והארגונים

 09:00 - 09:30  מליאה מס' 4

 99 שנים להצהרת בלפור

הצהרת בלפור בראי הזמן - פרופ' שלמה אבינרי

 09:30 - 10:30 מליאה מס' 5

 120 שנים של ציונות 

דיון בשולחנות עגולים

 10:30 - 11:15 מליאה מס' 6

 120 השנים הבאות לציונות

עתידנות ציונית - פרופ' דוד פסיג

11:15 - 11:30 הפסקה

 11:30–13:00 מליאה מס' 7

 11:30-12:15 שיח מנהיגים ציוניים צעירים

 מנחה: מר אורן נהרי

12:15 - 13:00 דיון בשולחנות עגולים

13:00 - 14:00 ארוחת צהריים/חופשי

 14:00 - 19:00 מליאה מס' 8

קבלת החלטות

19:00 - 20:00 ארוחת ערב / חופשי

20:00 - 22:00 120 שנה של שירה ציונית

 יום חמישי 03.11.16 
ב' בחשוון תשע״ז

07:00 - 08:30 ישיבות הסיעות והארגונים

 08:30 - 11:45 סיור בירושלים בעקבות הרצל

  11:45 - 12:30 הפסקה 

ארוחת צהריים במלון - חופשי

 14:00 - 15:30 מליאה מס' 9

הצגת סיכומי הדיונים מהשולחנות העגולים

  15:30 - 17:00 מליאה מס' 10

 מליאת קבלת החלטות ונעילת המושב

שירת התקווה

 

סדר יום מושב הוועד הפועל הציוני

 רב שיח - 
120 שנים לתנועה הציונית

נאומים והרצאות שנישאו במהלך המושב
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חבר הכנסת יולי אדלשטיין
אנחנו ניצבים לקראת 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון בבאזל. 

זה דווקא סימן טוב, כמעט עברנו 120 שנה עד הקיץ.

לפחות בחודשים הקרובים אנו יכולים לדעת מי אויב ומי חבר. 

מי שבחודשים הקרובים אומר לנו עד 120 זה בטוח אויב. אבל 

מהקיץ והלאה אנחנו מקבלים עד 120 באהבה רבה, ואני חושב 

שיש לנו את כל הסיבות שבעולם להאמין שגם ב-120 השנים 

הקרובות אנחנו נמשיך להצליח.

אפשר גם לקראת הגיל המכובד הזה 120 לחשוב על כמה 

סיכומים. עד כמה שהתנועה הציונית שלפני 120 שנה אמר 

הרצל בבאזל, יסדתי את מדינת היהודים, עד כמה היא הצליחה, 

אלו מטרות היא השיגה, מה נעשה לפי התוכניות ומה פחות. כל 

עוד שזה למטרות טובות, ולצורך הפקת לקחים, פיתוח, כמו 

שאמרתי האתגרים שאולי טרם הצלחנו להשיג, אני מברך על 

כך, זאת התרבות שלנו, גם ביהדות לדורי דורות. דיברנו על זה 

היום בכנסת, ראש הממשלה אני חושב דיבר על זה, שגם הרצל 

מן הרגע הראשון ספג ביקורות, היו לא ברי פלוגתא משמעותיים 

ביותר, הספיק לחשוב על אחד העם, עכשיו נכריז עליו כאויב כי 

הוא חלק על הרצל, בוודאי שלא, כי הוויכוח היה קודם כל לשם 

שמים, וגם בוודאי ובוודאי הייתי מעז לומר יותר טקטי מאשר 

אסטרטגי.

אין ספק שמבחינת המטרות הבסיסיות שהציב הרצל, הציבה 

התנועה הציונית, פשוט אני חושב שאפשר לומר שהמציאות עולה 

על כל דמיון. הקמת המדינה וכל מה שקרה עוד מעט 70 שנה 

לאחר הקמת המדינה, אלה דברים שאילו היה מציג אותם הרצל 

בבאזל בקונגרס הציוני הראשון, אני חושב שלא רק ברי פלוגתא 

היו קמים מולו, אלא כל אדם סביר היה קם ואומר, האיש הוא 

פנטזיונר, הוא לא יכול באמת להוביל לאיזושהי תנועה מעשית. 

אבל כנראה היה בו משהו, השילוב הזה של אחד שיודע לחלום 

ולשים מטרות. מי שהיה מגדיר את זה ויקטור פרקל, על מנת 

להגיע למטרה צריך לכוון יותר גבוה, כי אחרת אתה אף פעם לא 

מגיע למטרה. אז כנראה הרצל שם מטרות גבוהות מאוד, והגיע 

למשהו מאוד מאוד מציאותי, אבל כמו שאמרתי, משהו שעולה על 

המציאות.

רק לחשוב על זה שאנחנו כרגע, ואני אומר את זה מניסיוני, ובכל 

פעם צובט את עצמי, מדינה שלפני 120 שנה הייתה בחזקת חלום 

אולי לא מציאותי, ורק ב- 48 קמה כמדינה.

אני היום כיו"ר הכנסת יושב מול קולגות במדינות שקיימות מאות 

רבות של שנים, במדינות שהאוכלוסייה שלנו הייתה נכנסת 20 - 

30 ואף מאות פעמים אל תוך האוכלוסייה, אריתמטית בוודאי, אל 

תוך האוכלוסייה של המדינות האלה, והם לא רק שמדברים איתי 

כשווים אל שווים, הם צמאים לידע שלנו, לחדשנות שלנו, לדברים 

רבים שאנחנו יכולים להציע.

הדוגמא האחרונה שהייתה לפני כמה שבועות, יו"ר האסיפה 

הלאומית של סין, שקודם כל עמד על כך. נפגשנו איתו באו"ם 

בכנס של ראשי פרלמנטים לפני כשנתיים, הוא עמד קודם כל על 

כך שיו"ר של כנסת ישראל, ולא בגלל העיניים היפות שלי, יו"ר 

של כנסת ישראל יגיע לסין לביקור, פרט קטן, מותר לו להזמין, 

בסין הכל מסודר, לא כמו אצלנו באילתורים, מותר לו להזמין שני 

אורחים רשמיים בשנה. אחד מהם הוא עמד על כך שיהיה יו"ר 

הפרלמנט הישראלי.

 יתר על כן, כמה חודשים יותר מאוחר הוא הגיע לביקור כאן. 

מה זה אחווה, פתאום איזשהו תפנית בקו המדיני? לא, זה אותם 

דברים כפי שאמרתי שיש לישראל להציע, ובסין זקוקים לדברים 

האלה.

הבעיה היחידה שלי בביקור בסין הייתה שהייתי בטוח שאני עכשיו 

יודע איך אומרים שלום בסינית. כל מקום שאתה מגיע ואומרים 

ישראל, עונים או ישראל או "דריבי ריגשן". אז אני הייתי סבור 

במהלך הביקור שדריבי ריגשן זה שלום בסינית. אפשר לחייך, 

אבל אפשר גם להיות מאוד מאוד גאים מהסיפורים האלה.

השאלה שנשאלת באמת, שאלה נוספת שנשאלת, האם המדינה 

שלנו, ובכנסת אלה מכם שעוקבים, יש לא מעט ויכוחים על הנושא 

הזה, עד כמה שזה נשמע לא אקטואלי זה מאוד אקטואלי. 

אם אנחנו כחברה, כמדינה דמוקרטית חיים על פי החזון של 

הרצל. התשובה שלי היא חד משמעית, התשובה שלי היא חד 

משמעית כן. אני חושב שאנחנו אפילו במובן הזה קצת שונים 

ממדינות רבות אחרות בעולם. אני אגיד לכם את זה בצורה 

בעייתית, אבל מה לעשות זאת התחושה שלי. 

אני חושב גם אולי על סמך ניסיון חיים, שבהרבה מאוד מקומות 

בעולם, אילו היו אותם עמים, אותן מדינות, נקלעים לסיטואציה 

שלנו של 1947 מיד לאחר ההכרזה באום על הקמת שתי 

המדינות בפלשתינה, תחשבו על זה, מתקפה של 5 מדינות, 5 

צבאות. אין פה שום דבר שבאמת מזכיר איזושהי תשתית כלכלית 

רצינית. יש פה חברה שמורכבת באחוזים מאוד גבוהים מאנשים 

שזה עתה באו מתן התופת של השואה, או עולם אחרים ממדינות 

אחרות, ורק מיעוט של אנשים שנמצאים פה איזה חצי דור - דור.

בנתונים הצבאיים אי אפשר היה להשוות את הכוח הצבאי שקיים 

כאן מול הכוחות שתקפו.

תמיכה בינלאומית, איפה, עוד לא היו יחסים דיפלומטיים, רק כמה 

מדינות הכריזו על כך שיקיימו יחסים דיפלומטיים.

מה ההתנהגות "הנורמלית" בנסיבות האלה? ההתנהגות 

הנורמלית שאני בוודאי רואה אות כמאוד לא נורמלית, זה לומר 

עזבו אותנו מכל השטויות, דמוקרטיה, אופוזיציה, בחירות, קודם 

כל צריך לשרוד. צריך קודם כל עכשיו מנהיג חזק שיודע מה 

הוא עושה, הוא יוביל אותו, ואת כל השטויות האלה, נאומים 

אופוזיצוניים, בחירות, הצבעות, זה כשאנחנו נהיה כמו צרפת או 

בלגיה אז נעשה את זה, עכשיו זה לא הזמן.

מן הרגע הראשון, כנראה על פי המסורת של אותם קונגרסים 

ציוניים, מן הרגע הראשון, ויש לנו הפרוטוקולים והמסמכים 

בכנסת, אתם מוזמנים לעיין. מהישיבה הראשונה של משהו 

שעוד לא היה נקרא הכנסת, האופוזיציה תוקפת את הקואליציה, 

ומסבירים להם שהם בכלל תופסים כוח שלא שייך להם, וזה 

בכלל לא פרלמנט, והם חייבים עכשיו לצאת לבחירות חדשות.

 לרגע אחד בכל השנים האלה, והיינו בסיטואציות מאוד קשות, 

לא סטינו מהמסלול הדמוקרטי. 

כל מי שבא ומתחיל לבכות על אופייה של מדינת ישראל, ואם 

אנחנו מספיק דמוקרטיים, מספיק פלורליסטים, שתמיד יחשוב 

על נקודת המוצא הזאת, ותמיד יחשוב על הקביעה הפשוטה 

שאי אפשר להתווכח איתה, עובדתית. לא סטינו לחמש דקות 

מהמסלול הדמוקרטי בכל השנים, לא חשוב מה יהיה המצב, 

מלחמה, רצח רבין שעוד מעט נציין את התאריך, התנתקות, מה 

שזה לא יהיה, תמיד נשארנו במסלול.

אני חושב שבאמת מבחינת האתגרים ל-120 השנים הבאות, 

זה יהיה חלק מהאתגרים, כי אני יודע שאנחנו עוסקים לא מעט 

במאבקים שצריך לעסוק בהם. יש לנו עדיין שונאים, ויש את נושא 

ה-BDS, ויש לנו את הגופים. אני יו"ר הכנסת אני לא יכול לתת 

הגדרה נכונה לגופים שמקבלים החלטות על כך שאין קשר בין 

העם היהודי להר הברית, או לירושלים. נכון, כל זה קיים.

אני הייתי מציע לא להפסיק את המאבקים האלה, צריך להיאבק, 

צריך לתקוף, אבל לא לבזבז את 120 השנים הקרובות לדברים 

האלה, אנחנו יותר חזקים מהם.

איך אני יודע, אותי אפילו מפחיד, הלנה לא רצתה להזכיר את 

הגיל, אז אותי אפילו מפחיד לומר שאני יותר מ-20 שנה כבר חבר 

כנסת, והייתי שר בממשלות השונות.

אני אגיד לכם גם מניסיוני בתקופות מסוימות. דבר הכי נורא 

שיכול לקרות לאיש ציבור, לנבחר ציבור, זה שאנשים אדישים. 

כשאתה בא לנאום באסיפה מסוג זה, לא מסוג זה שיושבים כאן 

בערב, אבל מה שנקרא באסיפה פוליטית, וצועקים עליך, וקמים, 

ושואלים שאלות נוקבות, ויוצאים כמחאה, אתה במקום טוב, אתה 

במקום טוב. ברגע שאו לא באים, או שבאים רבע שעה, שומעים 

בנימוס, מוחאים לך חצי דקה כפיים והולכים, אתה במקום רע 

מאוד.

מדינת ישראל מעוררת עניין בכל העולם. עוד פעם אני יכול 

לומר לכם את זה מניסיוני האישי בביקורים שונים, בפורומים 

בינלאומיים, אבל מה, למה אני צריך להוכיח לכם, אתם יודעים את 

זה מצוין.

נכון גם בקרב אויבנו, אבל זה חלק מהעניין, כי אנחנו לא נותנים 

להם מנוח, אנחנו לא נותנים להם מנוח בדיוק מהסיבות שאנחנו 

מנינו עכשיו, לפני דקות ספורות, כי אנחנו מצליחים בניגוד 

לכל הסיכויים, כי אנחנו נשארים דמוקרטיים למרות הטרור 

והמלחמות, ודרך אגב, אני לא יודע, ואני אומר את זה לא רק 

בקהל של הציונים שיושבים כאן, אמרתי את זה גם לקולגות שלי 

בפרלמנטים רבים. האתגרים עכשיו של שמדינות אירופה נתקלים 

בהם בפעם הראשונה, אני לא יודע איך הם יצאו מזה, האם הם 

יישארו דמוקרטיות לכל דבר ועניין, ויצליחו להיאבק בטרור במידה 

הנדרשת. אני לא יודע, אני מאחל להם שכן, שלא תבינו אותי לא 

נכון. אבל טלטלות עוד יהיו, ובעיות עוד יהיו. למצוא את האיזון 

הנכון כאן זה לא פשוט. אנחנו משגעים את העולם, כאלה קטנים, 

ועם כל הסיפורים של פריצות דרך בכל מני תחומים.

דמוקרטיה כבר אמרנו, הצלחות צבאיות כבר אמרנו. אבל כל זה, 

גם ידע חשוב ביותר שלנו שבעולם צמאים לו, ואני חושב שב-120 

השנים הקרובות אחד האתגרים שלנו יהיה, איך אנחנו הופכים את 

האינטרס הזה, את הלחץ הזה מכל המאבקים הבלתי פוסקים 

שעוד נכונה לנו, לניסיון להוכיח שלא רק מדינת היהודים קמה 

בעקבות החזון הציוני. עכשיו יש ליהודים מקום להגיע אליו, למרות 

שגם במטרה הזאת עוד מחצית, יותר ממחצית מהעם שלנו עדיין 

לא יושב בציון, יש גם מה לעשות בתחום הזה. אבל חזרה אלינו גם 

האפשרות להיות אור לגויים, בכל מני תחומים שאנחנו חושבים 

עליהם ועוד לא חושבים עליהם, ואם על פי אותו ציטוט של ויקטור 

פרנקל שכבר ציטטתי, נכוון יותר גבוה, נגיע אולי למטרה ללא, או 

בפחות לפחות מאבקים יום יומיים.

אז אני מאחל לכולנו ב-120 השנים הקרובות כמה שהקדוש ברוך 

הוא יקציב לנו מהשנים האלה לחיות, על פי אותו חזון גם של 

הנביאים, וגם של הרצל, וגם של האבות המייסדים של המדינה 

הזאת, ולהיות גם מדינת ישראל חזקה ומשגשגת, וגם אור לגויים.
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פרופ' אביבה חלמיש
התנועה הציונית מהרגע שהיא נוסדה היא הייתה במרוץ נגד 

הזמן, ויש לי הרגשה שאנחנו היום מממשים את זה באופן מאוד 

מעשי.

אני רוצה לעבור אתכם לאורך אותם 120 שנה של התנועה 

הציונית. כמובן יש תאריכים שונים מתי נולדה התנועה הציונית, 

מדבריו של אורן נהרי כבר אפשר היה ללמוד על כך. אבל אנחנו 

מדברים נאמר מאותו קונגרס ציוני ראשון ב-1897.

אנחנו מדברים על תנועה, על ההסתדרות הציונית ועל הציונות 

המדינית, בלי להיכנס לכל רוחב היריעה.

אני חושבת שזה מוסכם, ועלה גם מדבריו של יו"ר הכנסת, 

שהציונות המדינית היא סיפור של הצלחה, מי שרוצה יגיד לפחות 

בינתיים.

אני רוצה להתייחס בדברי יותר לדרך, איך הצליחה הציונות לנסח 

לעצמה מטרה מוסכמת, מדינה יהודית ריבונית עצמאית בארץ 

ישראל.

נכון הייתה אפיזודה קצרה של אוגנדה, היו קולות על מדינה 

בינלאומית, אבל זאת הייתה המטרה המוסכמת.

הוויכוח בתנועה הציונית היה בעיקר על הדרך, איך להשיג את 

המטרה הזו, והיה ויכוח, ואפשר לומר שהוא גם נותר, על הגבולות 

של המדינה היהודית.

בדברי הקצרים אני מעוניינת להסביר, או לחלוק אתכם את 

המחשבות שלי, איך התגברו בתנועה הציונית על אי ההסכמות, 

והגיעו לממש את המטרה, הקמת מדינה ללא מלחמת אחים. 

אנחנו מדברים על תנועת שחרור לאומית שהצליחה להשיג את 

מטרתה ללא שפרצה בתוכה מלחמת אחים.

עכשיו אני חוזרת שוב לדבריו של יו"ר הכנסת שהדגיש לדעתי 

בצדק רב הדגשה רבה את עניין הדמוקרטיה. 

התנועה הציונית, ההסתדרות הציונית מראשיתה הייתה ארגון 

שפעל על פי כללי הדמוקרטיה. היו בחירות, הייתה זרוע מחוקקת, 

הייתה זרוע מבצעת, לא הייתה זרוע שיפוטית בגלל היעדר 

ריבונות. כאשר הייתה כבר זרוע צבאית, היא הייתה כפופה 

למוסדות האזרחיים הנבחרים.

בהסתדרות הציונית מהקונגרס הציוני השני הייתה זכות בחירה, 

גם אקטיבית וגם פסיבית לנשים, בשעה שברוב מדינות המערב 

זכות זאת עדיין לא ניתנה לנשים.

זוהי נקודה אחת, היותה של התנועה הציונית תנועה דמוקרטית.

דבר שני, יכולתה של התנועה הציונית להגדיר לעצמה את 

העניינים החשובים, ולא להביא לפילוג או לפיצול על נושאים שהם 

בגדר, אני קוראת לזה ביצה שלא נולדה. כך התגברו ב-1903 

על פרשת אוגנדה, בלי להתייחס לעצם הבעיה שנראתה בלתי 

פתירה באותו זמן. אמרו או קיי, נשלח ועדה היא תבדוק, בקונגרס 

הבא נדון בכך. לרוע המזל בקונגרס הבא הרצל כבר לא היה בין 

החיים, אבל הרעיון הוא להתייחס לפרוצדורה, ולא להביא לפילוג 

על נושא שהוא בעצם עדיין לא גמור, ואין טעם בגלל זה להתפלג.

אני מדלגת על כמה תחנות ומגיעה ל-1931. ב-1931 התקיים 

קונגרס ציוני שבו זאב ז'בוטינסקי מנהיג המפלגה הרביזיוניסטית 

אמר שעל הקונגרס להכריז שהמטרה של התנועה הציונית היא 

הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל על שתי גדות הירדן.

ההסתדרות הציונית לא ניסחה את המטרה שלה כהקמת מדינה 

יהודית, השתמשו בבאזל ב-1897, דיברו על היימשטט, על בית 

מולדת.

את הצהרת בלפור באופן בסיסי ניסחו הציוניים, הם לא כתבו 

מדינה; הם כתבו בית לאומי.

ב-1931 כאשר אמר ז'בוטינסקי אנחנו צריכים להצהיר שהמטרה 

שלנו היא להקים מדינה יהודית בארץ ישראל על שתי גדות הירדן, 

זו שלנו זו גם כן, הקונגרס הציוני הצביע נגד, לא בגלל שלא רצו, 

אלא מפני שהבינו שלצאת בהצהרה כזו בשעה שהיהודים מהווים 

17% מהאוכלוסייה בארץ ישראל המערבית, אין טעם לצאת 

בהכרזה שאין לה שום כיסוי ושום סיכוי מדיני.

באותו אופן ב-1937 מול הצעת החלוקה של ועדת פיל, התנועה 

הציונית קיבלה את העיקרון של החלוקה, היא התנגדה לגבולות 

שהציעה ועדת פיל, אבל קיבלה את עיקרון החלוקה מתוך הבנת 

המצב בארץ ישראל, והמצב של היהודים באירופה.

שוב אני רצה קדימה, מדלגת על מלחמת העולם השנייה, 

שבמהלכה התקבלה ההחלטה בוועידה בבילטמור לכונן מדינה 

יהודית בכל ארץ ישראל, ושוב לא השתמשו במילה מדינה אלא 

במושג ״חבר העמים״, כדי לא להרגיז את הגויים כמו שאומרים.

כולם יודעים מדוע כלה נכנסת לחופתה, אבל לא מוכרחים להגיד 

את זה בקול רם. אז ככה התנועה הציונית, לכל אורך הדרך 

השתמשה במילים שונות, אבל כולם ידעו שהכוונה היא בסופו של 

דבר למדינה.

נקודה מאוד חשובה. אנחנו היום עדיין ב-2016, ומתחילים כבר 

לחגוג את היובלות הרבים שמחכים לנו ב-2017 120 שנה 

לקונגרס הציוני, ו-100 שנים להצהרת בלפור, ו-70 שנה להחלטת 

החלוקה של האו"ם, 50 שנה למלחמת ששת הימים וכו'.

ובמעבר לשנת 1946, שנה עגולה מבחינתנו. התקיים כנס בפריז, 

והוא פחות ידוע מהרבה אירועים אחרים, ובכנס הזה לנוכח המצב 

לאחר השואה, ולנוכח העובדה שהמאבק של הישוב נגד הבריטים 

הצליח מאוד מבחינה צבאית, אבל לא הזיז את הציונות קדימה, 

להשיג את מטרתה, להקים מדינה יהודית בכל ארץ ישראל כפי 

שהוחלט ב-1942 בוועידת בילטמור, גם בכנס פריז החליטה 

הנהלת הסוכנות היהודית לנסח מחדש את המטרה הציונית, והיא 

לייסד בארץ ישראל מדינה יהודית בת קיימה בשטח גדול דיו.

אני מדגישה את העניין הזה, מפני שבנוסף לנקודות הזכות 

הקודמות שציינתי מבחינתה של ההסתדרות הציונית, אני רוצה 

לציין את העובדה שההסתדרות הציונית הייתה יוזמת ומקדמת 

דברים אחרי שנת 1967.

הטענה שלי היא, שהחלטת האו"ם שהתקבלה באותו תאריך 

כ"ט בנובמבר, היא לא נכפתה על התנועה הציונית הר כגיגית, 

אלא התנועה הציונית היא שיזמה אותה, החל מאותו כנס בפריז, 

והמשך בפעילות הציונית הדיפלומטית, בעדות בפני ועדת האו"ם 

ב-1947, ובסופו של דבר הגיעו להחלטה של הקמת מדינה יהודית 

בחלק מארץ ישראל על פי משפט העמים.

אני רוצה ואומרת את זה מאוד בזהירות, לחלוק על דבריו של יו"ר 

הכנסת, במובן שאנחנו באמת הגשמנו את כל חזונו של הרצל. 

את חזונו המדיני, כן, מעל ומעבר. אבל צריך לזכור שהספר שיצא 

לפני 120 שנה מדינת היהודים היה לו גם חזון חברתי. מדינת 

היהודים של הרצל הייתה אמורה להיות חברת מופת של צדק 

חברתי, סובלנית כלפי אדם, ללא הבדל גזע מין דת או לאומיות, 

חופש דעות, מדינת רווחה, מדינה שעובדים בה רק שבע שעות 

ביום. 

אם אתם זוכרים הרצל הציע דגל לבן עם 7 כוכבי זהב, אלה 7 

שעות העבודה, כי בסימן העבודה הולכים היהודים אל ארצם 

החדשה. 

כל התושבים צריכים להיות מבוטחים בביטוח בריאות וזקנה. אין 

אדם מופקר למחלות ולעוני.

דיור, במדינה היהודית יהיו מעונות עובדים לכל מי שחי מעמל 

כפיו. אמנם יהיו אלה בתים אחידים בתבניתם מטעמי חסכון, 

אבל הם יהיו מוקפים גינות, ויהיו נחמדים למראה, הקרקע תהיה 

בבעלות לאומית. כל ילד יזכה לחינוך חינם מבית הספר היסודי 

ועד לאוניברסיטה.

במדינת היהודים של הרצל תונהג הפרדת דת ומדינה. 

אני מצטטת: "לצבא ולכהונה אני אתן כבוד גדול, כיאות לתפקידם 

הנכבד. אבל לא להם לחוות דעה בענייני המדינה.״

במדינה של הרצל התקיים שוויון בין המינים. זכות בחירה כללית 

לנשים ולגברים, וצריך לזכור שוב, אנחנו בתקופה שעדיין בארצות 

הברית אין זכות בחירה לנשים.

הציונות המדינית של הרצל הצליחה מעל ומעבר. אבל מדינת 

היהודים שהיא גם מניפסט חברתי, עדיין משאירה לנו, למי 

שמחשיב את עצמו בתוך המחנה הזה, משאירה עדיין עבודה 

רבה, וההמשך יבוא.
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פרופ' שמואל טריגנו
אנחנו חוגגים 120 שנה ליסוד הקונגרס הציוני, כלומר היוזמה 

שבאמצעותה העם היהודי החליט לכונן את עצמו כאומה 
ריבונית לאחר 2500 שנות העלמות, 90 שנה לאחר הסנהדרין 

שכינס נפוליאון הראשון כדי לכפות על היהודים את הוויתור על 
כל שאיפה אזרחית ופוליטית. עם פרשת דרייפוס הרצל הבין 

שהאמנציפציה לקתה בכשל מולד.

ב-1791 המהפכה הצרפתית העניקה ליהודים אמנציפציה על 
יסוד אמנה שלא הוקדשה לה תשומת הלב הראויה. היא העניקה 

להם את האזרחות לא כיהודים אלא כבני אדם. לא כקולקטיב 
יהיה אשר יהיה, קהילה עם או אומה, אלא כיחידים.

אמרתו המפורסמת של חבר האסיפה המכוננת ביטא זאת היטב, 
אני מצטט: "הכל ליהודים כיחידים, מאום ליהודים כאומה".

האב גרגוואר בעצמו סניגור האמנציפציה הוא שהניח את העיקרון 
הזה, אני מצטט אותו. התוכנית שאנו מתכננים מכוונת להיעלמותן 

של הקהילות היהודיות. מי שאינו מבין את השלכותיו של הדגם 
הזה אינו מבין דבר בגורל היהודי במאתיים השנים האחרונות, 

בדרמה של היהודים כעם. אם אכן היחידים היהודים יכלו 
להתקדם במעלה החברה ובהשתלבות בה, העם היהודי נותר 

מצידו שרוי באין בשטח ההפקר של המודרניות הפוליטית, אולם 
הוא לא חדל מלהתקיים, בתנאים שנעשו מסוכנים יותר ויותר עם 

הופעתן של מדינות הלאום באירופה, ולאחר מכן במזרח.

1848 הייתה שנת מפנה במהלכה קמה באירופה כולה תנועת 
הלאומים, ועלתה תופעה חדשה, האנטישמיות.

הרצל נמנה עם אלה שהבינו כי לאנטישמיות יש משמעות 
פוליטית, היא כיוונה את חציה אל היהודים באשר הם עם, וכיוונה 

אותם לעם שהיה אמור לא להתקיים עוד אחרי האמנציפציה. 
את זאת אימתה ההיסטוריה, שכן בסופו של דבר האנטישמיות 

סחפה את גורל היחידים לתוך גורל העם, מבלי שהנוגעים בדבר 
יבינו זאת. את זאת כבר הוכיחה פרשת דרייפוס, וזה מה שהומחש 

בצורה מחרידה כעבור 40 שנה עם השואה ועם השלכותיה 
הגלובליות.

האמנציפציה נכשלה למחצה, כך הרצל נוכח לדעת. היה צורך 
לתקן אותה ולתת שוב לקולקטיב היהודי מעמד שיעלה בקנה 

אחד עם המעמד היחידני.

אזרח האמנציפציה לא יכול היה להסתפק עוד במצב שבו 
מיחסים אותו אך ורק ליחידים, הוא היה זקוק ללאום ספציפי 
שיכול היה לחזק את אזרחותו ולהגן עליה בתור יהודי ובתור 

קולקטיב.

בדומה לפינסקר הרצל שב וגילה בדרך זו את מהלכו של ז׳אן ז'ק 
רוסו באמנה החברתית.

אכן אותה אמנציפציה היא בהחלט יסוד הדמוקרטיה הרואה 
את הקולקטיב המכונן את עצמו כריבון מכוח החוק כדי להקים 

מדינה. אלא שאין בה די כדי להבטיח את תפקוד הריבון, הגם 
שהיא מכוננת את האינדיבידואליזם הדמוקרטי, אין היא מבטיחה 

שהיחיד האזרח מכוח החוק הוא בהיותו חלק מהריבון, יציית 
לאותו חוק כנתין המדינה, שהרי זהו הפן השני שלו.

באותה אמנציפציה כפי שאימץ יהודה לייב פינסקר, אני קובע 
לעצמי חוק המחייב אותי כדי להתגונן מפני אותו חוסר ודאות.

רוסו מצא פתרון בדמותו של מה שהוא כינה הדת האזרחית, הוא 
ראה בה מעין פולחן של האזרחות הניזון מהמיתוסים המכוננים 

ומן ההיסטוריה של הסובייקטי הקולקטיבי, לכך אני קוראים היום 
זהות לאומית. עניין זה מפורש יותר באנגלית, שם אין אזרחות בלי 

ציבור האזרחים.

אכן עמי אירופה ידעו התפתחות כזו עם התנועות הלאומיות, 
והתפתחותן של זהויות לאומיות מיד לאחר הצהרת זכויות האדם 

והאזרח.

כשל ראשיתי זה של התיאוריה הדמוקרטית מסביר מדוע האומה 
נותרה בג'ונגל בלב ליבה של המודרניות.

ב-1848 הלאומים קמו בהמוניהם נגד המעצמות האימפריאליות 
בנות המאה ה-19, והאומות כוננו את עצמן על חורבותיהן במחיר 
עידן של סכסוכים ומלחמות, אך מדינות הלאום היוו את המסגרת 

שבה המשטר הדמוקרטי יכול היה לכונן את עצמו.

עם מרכיבי ניתוח אלה אני מספק לכם כאן את המפתח להבנת 
המצב שאנו חווים כיום בציונות המדינית, הן בזירה הבינלאומית, 

הן בזירה הישראלית והיהודית.

מעמד היהודים כעם במדינת ישראל עדיין לא מוסדר במה שאמור 
להיות הקהילה הבינלאומית. זו המדינה היחידה שהיא מושא 

המאבק של השמדה טוטלית מצידן של מדינות אחרות. זה העם 
היחיד שקיומו והלגיטימיות שלו מוטלים בספק. החמור מכל אינו 

מה שחושב האויב, זה מה שחושב המערב הפוסט דמוקרטי, 
וקודם כל אירופה, אשר עם האיחוד האירופאי נראית כמי שצועדת 

בדרך נסיגתית של חזרה לשלטון מן הסוג האימפריאלי.

אנו חיים בתקופה שבה שולטת אידיאולוגיה שהיא מוטציה של 
הנרקסיסטים הפוסט מודרניזם, היא נהפכה לצידוק קיומן של 

אליטות החברה הגלובלית לעקרון הלגיטימיות שלהם. אידיאולוגיה 
זו, וזה אכן אחד ממאפייני הנרקסיזם, היא עוינת את מדינת הלאום, 

היא מתנגדת לעצם הרעיון של ריבונות, דוגלת בווכחנות המערב , 
ומהפכת את העקרונות עצמן של המוסר, על ידי כך שהיא מכוננת 

אורחות חיים של אי שוויון המבוססים על אי הדדיות.

למרבה הצער אידיאולוגיה זו מוצאת הדים רועשים ורבי עוצמה 
בחלק מהעולם היהודי בתפוצות ובישראל כאחד. קיים בהם זרם 

המתקרא בצורות שונות, פוסט ציונות, יהדות אחרת, והעוין את 
עצם העיקרון של ריבונות לאומית של העם היהודי, כשם שהפוסט 

מודרניזם באירופה עוין את מדינות הלאום. כמה מדובריו 
מרחיקים לכת עד כדי הכחשתו בזירה הבינלאומית של קיומו של 

עם יהודי, ואף עד כדי התאמה שהזהות הלאומית היהודית היא 

בעצם עקרונית חשיבתית.

לכן הציונות עומדת כיום במישור הפנימי ובמישור החיצוני כאחד 
בפני אתגר מצלף.

אכן קיומה הפוליטי של המדינה היהודית איננו היחיד שמטילים 
ספק בו, מפקפקים גם בלגיטימיות המובנית של ריבונות העם 

היהודי.

גם כאן אנו נוגעים כמו ז׳אן ז'ק רוסו באמנה החברתית בנקודת 
החולשה של הציונות המדינית. או ליתר דיוק, בתחום שלא טופח 
כלל ביבשת החדשה שאותה ציונות פתחה בה צוהר להיסטוריה 

היהודית.

אמנם בעבור העם היהודי לגיטימיות זו צריכה להימצא לא רק 
מעבר לאמנציפציה אלא גם לדעתי מעבר לאותה אמנציפציה, 

היא מימד מובנה של קיומה, ואינה תלויה בשום אמנציפציה ובשום 
הכרה. הרי ממונה היררכי זה שתמיד משחרר בעל דרגה נחותה, 

כפי שמראה השימוש במונח אמנציפציה השמור אך ורק לקטגוריות 
מסוימות של בני אדם היהודים, אנשים השחורים, והקטינים.

בניגוד גמור לכך, שורשי הלגיטימיות של ישראל נעוצים בנצח 
ישראל, בעקרון עצמו של קריה יהודית ריבונית, שהסמל 

ההיסטורי של ירושלים מבטא ללא ספק על הצד הטוב ביותר.

הצבעת אונסקו השוללת מהעם היהודי כל קשר דתי היסטורי 
והפוליטי לירושלים, מראה שאויבנו זיהו היטב את המטרה 

המובהקת של זרם נגד אותה לגיטימיות, ומקווים לערער אותה 

על ידי הדה לגיטימזציה שלה במישור הבינלאומי.

אין יותר לדבר על דה לגיטימציה. הלגיטמיות אינה זקוקה להכרת 
האחרים, היא מכריזה על עצמה. מתואר כאן יעודו של עידן שני 

של הציונות.

עוד נותר להפעיל ולהגשים את מה שהרצל לא יכול היה להגות 
בשלב ההיסטורי שבו היה שרוי. זה המקום שבו אנו חלשים ביותר, 

ובו אנו יכולים בכל זאת לאגור כוחות חדשים.

כיום מאחר שאיננו משוכנעים די הצורך באותה לגיטימיות, אנו 
חשופים להתקפות מן הסוג הזה.

המטרה היא לכונן שוב, אם להשתמש במינוח של רוסו, את הדת 
האזרחית של המדינה היהודית הדמוקרטית, עלינו לפתוח במפעל 

מן הסדר הסמלי, החינוכי, החוקתי, הפוליטי, כדי להגדירו מתוך 
התייחסות לדגם הניתוח שהצעתי לכם, הדגם של היהודי ושל 

הבנאדם, של היחיד ושל הקולקטיב.

אומר שכשם שהרצל שילב שוב את היהודי באזרח, המטרה היא 
מעתה לחזור ולשלב את היהודי בבנאדם. זהו מאבק שיש לנהל 

מעל כל בימות העולם החופשי, אך בראש ובראשונה בזירת העם 
היהודי.

אין כאן הזדמנות להתעוררות ולפעולה בעבור ההסתדרות 
הציונית העולמית לאחר הקמת מדינת ישראל. לדעתי הציונות 

חזרה והפכה למטרה העליונה בעבור העם היהודי. 
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פרופ' יונתן סרנה
כנס 120 שנה לציונות, לדעתי, בייחוד אחרי ששמעתי אודות 
הרצל, העניק לנו הזדמנות נהדרת להביט לאחור אל הציוני 

האמריקני החלוץ הדגול באמת, לואי ברנדייס. ובאמת, הצלחתו 
מאפשרת הפקת לקחים חשובים מאוד בעבור אלה שמבקשים, 

כמונו, להצית מחדש את ההתלהבות מהציונות. וברצוני לומר, 
בייחוד בקרב יהודים אמריקנים הנוטים שמאלה כיום. הציונות 

תצליח עד תום. כן. יהודים אמריקנים הנוטים שמאלה כיום, ויש 
דברים שנוכל ללמוד מכך, קודם כול, לציונות האמריקנית כיום 

חסר באופן כואב מנהיג מהטיפוס של לואי ברנדייס, דהיינו מודל 
חיקוי ליברלי נערץ אשר יוכל לתרגם את האידיאל הציוני לשפה 

שתתאים לאמריקנים צעירים, אידיאליסטים ולא-דתיים בכלל, 
ולצעירים יהודים אמריקנים בפרט.

ראוי לזכור, ואולי בחדר זה זוכרים זאת, שעוד בעיצומן של 
שנות ה-90 של המאה ה-20, הציונות באמריקה לא הייתה נושא 

אורתודוקסי. היא הייתה נושא אוניברסלי. רבנים קונסרבטיבים, 
יהודים רפורמים, נשות הדסה, וחשוב מכל למטרתנו יהודים 

אמריקנים חילונים, תמכו בו. והעובדה שהיו לנו מודלים לחיקוי 
ליבראליים, כמו לואי ברנדייס והוראס קלאן אשר דגלו בגאון 

בנושא הציוני, עודדו את מעריציהם, ללכת בדרכם.

הטרגדיה הגדולה באמריקה כיום היא שרבים מהמנהיגים 
הבולטים במדינה, בין אם הם יהודים, וודאי אם הם לא-יהודים, 

מצויים במקום כלשהו בין אמביוולנטיות לאנטגוניזם כלפי הציונות 
וישראל, וכך גם תומכיהם. אם ברצוננו שצעירים יהודים ליברלים 
יתמכו בישראל בשנים הבאות, עלינו להעביר כמה מהוגי הדעות 

הליברליים החשובים לצד של ישראל. תאודור הרצל וחברו יעקב 
דה האז הבינו זאת ופעלו על-פי אסטרטגיה זו בראשית המאה 
ה-20, כאשר התאמצו כל כך לרתום את לואי ברנדייס לנושא 

הציוני. ואנו כיום צריכים לזהות ולהעביר לצדנו כמה מאלה, 
שאם יורשה לי, הם לואי ברנדייסים עכשוויים. והם יביאו עימם 
יהודים אמריקנים ליברלים, שתמיכתם נחוצה כל כך לישראל 

כיום. הסיבה השנייה לכך שלואי ברנדייס רלבנטי עדיין כיום, 
וחשוב לזכור זאת ביובל זה, היא שהוא הבין שהציונות באמריקה 

צריכה להיות מוגדרת ומוגנת בשפה שתהדהד את האתוס 
האמריקני. הוא ידע שמילים כמו "שלילת הגאולה" לעולם לא יקנו 

לבבות באמריקה, והוא נפטר ממרכיב זה באידיאולוגיה הציונית. 
הוא הגדיר את הציונות במונחים של ההיסטוריה והאידיאלים 
האמריקנים עצמם, כאשר דיבר על החלוצים הראשונים כעל 

האבות המייסדים היהודיים וקישר בין הציונות לבין הפרוגרסיביות 
האמריקנית וההפצה של האידיאלים האמריקנים.

נכון, קל לחייך לשמע מקצת מהסיסמאות של ברנדייס, "כדי 
להיות אמריקנים טובים, עלינו להיות יהודים טובים יותר. כדי להיות 

יהודים טובים יותר, עלינו להפוך לציונים", או "באמצעות הציונות 
האידיאל האמריקני של דמוקרטיה ושל צדק חברתי, של חירות, 
יזכה לביטוי נרחב יותר". קל לחייך ולפטור את כל זה כרטוריקה 

נאיבית, אבל בעבור היהודים האמריקנים הצעירים שחיפשו 
דרכים לפשר בין ליברליזם אמריקני לבין ציונות, אידיאלים אלה 

היו מעשה קסמים. הם ערערו את הרטוריקה האנטי-ציונית, 
הם אפשרו לליברלים לתמוך בציונות כביטוי לאותם אידיאלים 

שאנשים אלה העריצו בארצות הברית של אמריקה.

בעיניי, ההתרחקות של האמריקנים ושל השמאל האמריקני 
היהודי מישראל, כיום, קשורה מאוד להזנחה הטראגית שהציונות 

כיום מזניחה את האסטרטגיה הרטורית ואת המורשת של לואי 
ברנדייס. כיום, במקום שהציונים יקדמו את האידיאלים של 

דמוקרטיה, צדק חברתי, ליברליות וצדקת הדרך, לעיתים קרובות 
מדי הותרנו את הזירה לאויביה של ישראל.

אם ברצונה של הציונות לזכות בתמיכתה של אמריקה הליברלית, 
השפה שלה צריכה להדהד את האתוס האמריקני, וערכיה צריכים 

לחבור אל הנושאים שהליברלים האמריקנים חוברים אליהם ולחזקם. 
לואי ברנדייס הבין זאת לפני מאה שנים, ואנו צריכים להבין זאת כיום.

לבסוף, לואי ברנדייס הכיר בכך שעל מנת להצליח, הציונות צריכה 
לפנות אל האידיאלים הנעלים ביותר של יהודי אמריקה. עליה 

להציע להם שליחות, תחושה של דבר-מה נשגב יותר מאשר הם 
עצמם, שאותו יוכלו להתאמץ להגשים. בדיוק בשל כך, לדעתי, 
"הציונות" נשמעת אוטופית באוזננו. היא מבטיחה חיים, חירות, 

אושר, השכלה, עצמאות כלכלית, שוויון הזדמנויות לכול, בדיוק 
כמו שהציונות ההרצליינית, כפי שציינה פרופ' חלמיש, נשמעת 

אוטופית. אולם יעדים אלה היו יעדים פרוגרסיביים אמריקניים, וזו 
אינה מקריות. ברנדייס עצמו אמר, "האידיאלים שהצבתי באמריקה 

צריכים להמשיך ולהתקיים גם במדינה היהודית".

הציונות בימיו של ברנדייס הציעה ליהודי אמריקה תחושה 
מרגשת שביכולתם לסייע באופן אישי ליצירת עולם טוב יותר 

בציון, עולם שבו אידיאלים דמוקרטיים וליברליים יתממשו סוף כל 
סוף, ותחושה זו הייתה מלהיבה, ממריצה ומרוממת. היא משכה 

אלפי אנשים לנושא זה.

כיום - אני אומר זאת בעצב מה - לדעתי, הציונות נאבקת לבטא 
שליחות מסוג כלשהו שעשויה למשוך ולהלהיב את המוני הצעירים 

היהודים הליברלים באמריקה. "שלילת הגאולה" בהחלט לא 
תעבוד, לא יותר מכפי שעבדה בימיו של ברנדייס. ואני לא בטוח 
שהצהרות תיאּוריות על מדינת ישראל, גם אם הן נכונות במאה 
אחוז, כן... "סטארט-אפ ניישן"... ימשכו יהודים אמריקנים אף הן. 

צעירים יהודים ליברלים באמריקה מחפשים השראה בעזרת יעדים 
ואידיאלים נעלים. הם מבקשים ליצור עולם טוב יותר וצודק יותר.

נכון, יש הרבה דברים כאן בישראל שיכולים לשמש מקור השראה, 
וישנם פרויקטים רבים של צדק חברתי שזועקים לעשות בהם 

שימוש. הבה, אם כן, נביא יהודים אמריקנים לא רק ל-10 ימים של 
"תגלית-BIRTHRIGHT" אלא כדי לשפר את גורלם של העניים 

והנדכאים בישראל. הבה נניע צעירים יהודים ליברלים באמריקה 
כפי עשה זאת ברנדייס, באמצעות חלומות גדולים. הבה נפתה 

את יהודי אמריקה בעזרת חזון על עולם טוב יותר כאן ובציון. ואחר 
כך נעודד אותם לבלות קיץ אחד או שנה אחת או את כל חייהם 

בהגשמה של חלומות אלה.

ידידיי, לפני מאה שנה - זוהי שנת המאה - שופט צעיר, לואי 
ברנדייס, הבין באופן אינטואיטיבי כיצד יש למשוך צעירים יהודים 

ליברלים באמריקה למסר הציוני. הוא עצמו שימש להם מודל 
חיקוי לפירושו להיות ציוני נלהב. הוא הגדיר את הציונות במושגים 

שמהדהדים בקרב כל האמריקנים מכל האמונות. הוא קישר בין 
הציונות לבין הערכים הליברליים האמריקניים הנעלים ביותר. והוא 
כונן חזון נעלה של ציון, אשר העניק השראה לשני דורות. הנוסחה 
של ברנדייס הצליחה לפני מאה שנה. בשנת יובל זו, הבה נתחייב 

ללמוד היטב נוסחה זו, לעדכן אותה ולהשתמש בה בשנית.

פרופ' שלמה אבינרי
אבקש לחלק את דבריי לשלושה חלקים. ראשית, הרקע של 

הצהרת בלפור, שנית - מה יש בהצהרה ומה אין בה. ושלישית - 

ההשלכות שלה על פני זמן. 

2 בנובמבר 1917. למחרת היום התפרסמה בטיימס של לונדון, 

אינפורמציה קצרה על ההצהרה ובצידה, יש גם ידיעה שלנין 

וחבריו תפשו את השלטון בברית-המועצות. זה מקרה די מעניין, 

כששני הדברים האלה, שלא קשורים, בכל-זאת, הם אחד ליד 

השני. ובתור ישראלי ויהודי וציוני, אני מרשה לעצמי לומר איפה 

ברית-המועצות ואיפה אנחנו, זה לא רע, אנחנו במצב טוב 

בהשוואה לברית-המועצות שאיננה קיימת. אבל יש כאן קשר. 

כאשר אתה שואל את עצמך מדוע בעיצומה של מלחמת העולם 

הראשונה, כאשר אמריקה רק מתחילה להצטרף למלחמה, 

וגורל המלחמה עדיין לא לגמרי ברור, מדוע בריטניה מחליטה, 

בצורה קצת מורכבת ואני אכנס לזה מיד, לתת הצהרת תמיכה 

בתנועה הציונית, שכידוע לא היתה תנועה גדולה אז וגם לא בעלת 

השפעה, כאשר היישוב בארץ ישראל מנה כ- 50,000 - 60,000 

איש, ורובם אנשי היישוב הישן. 

הסיבה המדינית להצהרת בלפור היתה מורכבת והיום היא קצת 

נשכחת. אמריקה בקיץ של 1917 ואחר-כך, עמדה על סף הצטרפות 

למלחמה. לצידה של בריטניה וצרפת. ברוסיה, שעדיין היתה בשלטון 

הצאר, קצת לאחר מפלת הצאר, אבל רוסיה עדיין היתה בת ברית 

של אנגליה וצרפת מול גרמניה, אוסטרו-הונגריה וטורקיה. 

ובארצות-הברית, הצטרפות למלחמה היא לא פשוטה, זאת 

לא רק החלטה של הנשיא, זאת צריכה להיות גם החלטה של 

הקונגרס, של הסנאט והיו בארצות-הברית שני גופים, שתי 

קבוצות אתניות די חזקות, שהתנגדו להצטרפותה של אמריקה 

למלחמה. קבוצה אחת, היו בני המהגרים הגרמניים, שמנו לא 

מעט, בין 15 ל- 20 מיליון איש בארצות-הברית, ערב מלחמת 

העולם הראשונה, שהתנגדו להצטרפותה של ארצות-הברית 

למלחמה נגד גרמניה, בגלל הקשרים שלהם עם גרמניה. לא 

פוליטיים, אבל היסטוריים ואמוציונאליים. 

בקבוצה השנייה, היה חלק גדול מהציבור היהודי שברובו היה 

מורכב מיהודים יוצאי רוסיה, אחרי פרעות 1881, 1882, במהפכה 

של 1905, שראו ברוסיה, וצריך לזכור - רוסיה באותה תקופה 

נתפשה כמדינה האנטישמית הגדולה ביותר והקשה ביותר 

מבחינת יהודים, עם האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר באירופה, 

כי רוסיה אז כללה גם את פולין, המדינות הבלטיות, אוקראינה של 

היום, אנחנו יודעים. 

והיתה ברית, היום שוכחים את זה בגלל מה שקרה אחר-כך 

בגרמניה, בין יוצאי גרמניה לבין היהודים, כי היהודים התנגדו 

שארצות-הברית תיכנס למלחמה לצידה של רוסיה הצארית, 

האנטישמית וצוררת היהודים. היום שוכחים את הדברים האלה. 

ואחת הסיבות לנסות לשכנע בארצות-הברית את יהודי ארצות-

הברית שכניסה למלחמה היא טובה ליהודים, למרות שהולכים 

לצידה של רוסיה האנטישמית, היתה, היה הרעיון ו-ויצמן בעצמו 

יוצא רוסיה, כמובן, ידע יפה מאוד למנף את הרעיון הזה, שתהיה 

תהודה חיובית מאוד לתמיכה בנושא יהודים, בקרב יהודי ארצות-

הברית. כדאי לזכור את הדברים האלה.

הצהרת בלפור לא נבעה מכך שוויצמן שכנע את לויד ג'ורג' 

ואמר שאנחנו רוצים שפלשתינה תהיה יהודית, כמו שאנגליה 

היא אנגלית, זה משפטים יפים אבל זה לא מה שמשכנע. מה 

שמשכנע זה אינטרסים פוליטיים ולבריטניה היה אינטרס פוליטי 

בנושא הזה. כדאי לזכור את הדבר הזה.

וזה בתקופה שבריטניה וצרפת, שנה, שנה וחצי קודם, חתמו על 

הסכם חשאי, שלא היה ידוע אז בציבור, לפיהם, לאחר שהם ינצחו 

את טורקיה במזרח התיכון, הם יחלקו את המזרח התיכון ביניהם 

וזהו הסכם סייקס פיקו. 

בתעמולה הערבית נתפש שהצהרת בלפור היא חלק מהסכמי 

סייקס פיקו. לא נכון, בסייקס פיקו העניין היהודי והציוני לא נזכר 

בכלל, אבל זה במסגרת הסדר החדש, המזרח תיכון חדש שאנו 

אומרים היום, שבריטניה וצרפת, מעצמות אימפריאליסטיות, 

החליטו ביניהן, מתוך הנחה שהן ינצחו ואכן הן ניצחו והן כבשו. 

והכובש קובע את עתיד השטחים אשר הוא כובש, כמו שהיה 

מקובל אז. היום זה קצת יותר מסובך, אז זה היה מקובל.

זה הרגע הפוליטי אסטרטגי של הצהרת בלפור.

צריך גם לזכור שהתנועה הציונית, עד מלחמת העולם הראשונה, 

ואני עוד אחזור לזה מיד, היתה בעיקר מנוהלת ומונהגת על-ידי 

יהודים ממרכז ומזרח אירופה. יהודים גרמנים, יהודים אוסטרו-

הונגרים, כמו הרצל, וכמובן יהודים מרוסיה, ששם פעילותה של 

התנועה הציונית היתה יותר מסובכת, כי היא לא היתה, היא לא 

היתה לא חוקית, אבל בוודאי רוסיה לא היתה חברה פתוחה כמו 

שבגרמניה, אוסטרו הונגריה, צרפת ואנגליה, היתה חברה פתוחה. 

זה דבר אחד.

מה יש בהצהרת בלפור?

ראשית, כדאי לזכור שאין בה תמיכה בהקמת מדינה יהודית בארץ 

ישראל. יחד עם זאת, הצהרת בלפור היא המסמך הדיפלומטי 

הפוליטי הראשון, של תמיכה בתנועה הציונית ובמטרותיה לגבי 

ארץ ישראל. 

אחד מהישגיו הגדולים של הרצל, וזה הדבר שניסיתי להראות 

בספר שלי על הרצל, הוא שהתפישה של ציונות מדינית של 

99 שנים להצהרת בלפור
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הרצל, אומרת שלא מספיק להבטיח עלייה לארץ, לקנות אדמות, 

להקים יישובים, כל זה מאוד מאוד חשוב, אבל עם קטן והרצל 

כעיתונאי פוליטי ידע קצת היסטוריה, עם קטן איננו יכול לזכות 

בעצמאות ובמטרותיו המדיניות, אם אין לו תמיכה של מעצמה 

גדולה. והרצל ידע את הדוגמאות של יוון וסרביה. יוון ב- 1824 

זכתה לעצמאות, מול טורקיה, לא רק משום שהאירופאים חשבו 

שהטורקים מדכאים את היוונים המסכנים, זה נכון, אלא משום 

שזה היה אינטרס בריטי ורוסי להחליש את האימפריה העותומנית 

וזה אפשר גם לבריטניה וגם לרוסיה מאחז מסוים במזרח הים 

התיכון. 

כלומר, הרצל הבין שצריך להיכנס לפוליטיקה, לא מספיק 

להסביר שאתה צודק, זה שכנוע עצמי. אתה צריך להסביר 

שיהיה בהתאם לאינטרסים של מי שאתה מדבר אתו. וזאת היתה 

הסיבה, זאת היתה גם הסיבה שבריטניה עודדה את המרד הערבי 

נגד הטורקים. בבריטניה, במלחמת העולם הראשונה, מצד אחד 

תמכה בתנועה הלאומית הערבית, לורנס איש ערב, מרד של 

אנשים מוסלמים נגד סולטן טורקי שהוא גם חליף מוסלמי, לא 

פשוט, ומצד שני - גם תמיכה במטרות הציוניות. 

אבל התמיכה במטרות הציוניות, שהיא חשובה כי זאת פריצת 

הדרך הראשונה של התנועה הציונית לדיפלומטיה הבינלאומית, 

הרצל הבין את חשיבות העניין, אבל הרצל בסופו של דבר לא 

הצליח. הוא ניסה לשכנע את כל אותם גדולי העולם, והרצל נפגש 

במשך שבע שנים של פעילות ציונית עם יותר מנהיגים פוליטיים 

מהקיסר הגרמני ושרי חוץ וראשי ממשלות והאפיפיור, יותר מכל 

יהודי אחר, אי-פעם. והוא הצליח להעלות את הנושא הציוני לסדר 

היום של הדיפלומטיה והפוליטיקה הבינלאומית, אבל לא קיבל 

מעולם את התמיכה שהוא קיווה לה ותנועה, והצהרת בלפור, היא 

התמיכה הראשונה שמקבלים מממשלה של מעצמה שעומדת 

על סף ניצחון ועל סף כיבושה של ארץ ישראל. 

אבל אני רוצה להדגיש - הצהרת בלפור לא מדברת על מדינה. 

כדאי לזכור, לבריטניה, שעוד לא כבשה את ארץ ישראל, אין 

בדיוק לא רק שליטה, השאלה מה זכותה שאלה שהערבים 

מעלים ואי-אפשר להתעלם שהטיעון הזה הוא לא טיעון לגמרי 

אבסורדי, מי זה הבריטים שיחליטו פה, מי זה הבריטים שיחליטו 

על סייקס פיקו, אין ספק שיש כאן בעיה. 

הצהרת בלפור מדברת על ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה, 

הקמתו של בית לאומי יהודי בארץ ישראל וזה לא מקרה שהמושג 

בית לאומי, National Home, שאיננו מדינה, אבל מכוון לכך שיש 

זיקה יהודית לארץ ישראל ויש עתיד לזיקה היהודית הזאת בארץ 

ישראל. בריטניה, בהצהרת בלפור, לא אומרת שהיא תשלוט 

בארץ ישראל, כי זה עוד לגמרי לא ברור ואני מיד אחזור לזה. אבל 

היא תומכת בהקמת בית לאומי יהודי, בארץ ישראל.   זה מסמך 

ששום ממשלה קודמת, מעולם לא הפיצה וזאת עמדה ששום 

ממשלה אירופאית קודמת, לא ביטאה אותה וזה ההישג הגדול 

של הצהרת בלפור.

יחד עם זאת, ואי-אפשר להתעלם מזה, גם אם זה לנו אולי קצת 

לא נוח, שבהמשך אותו מכתב קצר של לורד בלפור ללורד 

רוטשילד, נאמר שלא, שאין הדברים האלה, שאף אחד מהדברים 

 ,other communities -האלה, לא צריך לפגוע בזכותם של ה

 ,other communities ,אז עוד לא מדברים על תנועות לאומיות

קהילות אחרות בארץ ישראל, והכוונה כמובן לערבים שהם הרוב 

בארץ ישראל וזה גם לא צריך לקבוע, לפגוע, במעמדם של יהודים 

במדינות אחרות, שכאילו זה אומר שתהיה להם אזרחות כפולה 

או נאמנות כפולה, לא, הם ימשיכו להיות אזרחים נאמנים של 

אנגליה, ארצות-הברית, צרפת וכו'. 

כלומר, יש פה סייגים ואי-אפשר להתעלם מהסייגים האלה ומה 

שהבריטים למעשה אמרו - מצד אחד תמיכה בבית לאומי יהודי 

ומצד שני בלי לפגוע בזכויותיהן של הקהילות האחרות, זה קצת 

ריבוע המעגל. איך אתה קובע תמיכה בהקמת בית לאומי יהודי, 

כאשר התושבים, הקהילות האחרות, הערבים, עשויים להתנגד 

לכך. איך אתה מרבע את זה? 

והטרגדיה של השלטון הבריטי בארץ ישראל מהכיבוש 1917 עד 

1948, נובעת מרצון שלא תמיד מצליח לפשר בין שני הגורמים 

האלה ואנגליה כמובן נכשלה כי אי-אפשר לפשר, אתה צריך 

לקבל החלטות בעניין עלייה, מוסדות וכיוצא בזה.

אבל, וזה הדבר החשוב - חשיבותה של הצהרת בלפור איננה רק 

במכתב החשוב הזה. זה היה מכתב. מה שחשוב היה, מה שקרה 

לאחר מכן. ואיך הצהרת בלפור הפכה להיות לאבן פינה למדיניות 

הבינלאומית ולמעמדה של בריטניה כאן. להזכירכם, ב- 1917, 

אנגליה עדיין לא שולטת בארץ ישראל. אין שום דבר האומר 

שכשאנחנו נשלוט בארץ, זאת תהיה עמדתנו, לגמרי לא ברור מה 

עתידה של ארץ ישראל. 

בין 1917 ל- 1920, המלחמה נגמרה ב- 1918, רק ב- 1920 

מתכנסת בסן רמו ועידה של המעצמות המנצחות - אנגליה, 

צרפת, רוסיה יצאה כמובן מהמערכה בגלל המהפכה הסובייטית, 

איטליה, יפן, ועידת סן רמו קובעת את החלוקה של השליטה 

באזורים של המזרח התיכון, שנלקחו בכוח החרב, מטורקיה. 

וזה לא בדיוק מממש את הפרטים של סייקס פיקו, אבל זה פחות 

או יותר קובע את המסגרת, מה שקרוי עיראק, תהיה בשליטה 

בריטית, מה שקרוי סוריה ולבנון, בשליטה צרפתית ומה שקרוי 

עבר הירדן, עבר הירדן, בארץ ישראל, בשליטה בריטית. 

אבל עדיין לא נקבע בדיוק מהי המסגרת הפוליטית. 

הדבר החשוב ביותר בפעילותו של ויצמן ב- 1917 - 1920, היה 

למסמר את ההצהרה הבריטית שהיא מכתב פרטי, למדיניות 

הבינלאומית וכאן מילה לגבי מעמדו של ויצמן. היום שוכחים את 

הדברים האלה. 

התנועה הציונית, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, שמרכזה 

היה בגרמניה ורוב מנהיגיה היו יוצאי, היו בגרמניה, ורוב חבריה 

היו ברוסיה, בגלל המלחמה, התנועה הציונית ב- 1914, למעשה 

שותקה. כי יש לך אנשים בתנועה הציונית משני צדי המתרס, 

כאשר רוב ההנהגה - גרמנית. 

והתנועה הציונית החליטה החלטה שאפשר להבין אותה, אבל היא 

החלטה קצרת ראות. התנועה הציונית החליטה שהיא ניטראלית, 

משום שיש לנו ציונים פה וציונים שם, ולמעשה, התנועה הציונית 

פעלה בין 1914 ל- 1917, ממשרד קטן בקופנהאגן הניטראלית 

בדנמרק, כדי לאפשר קשר משני צדי המתרס הנלחמים.

אחד האנשים שהבין שלהיות ניטראלי במלחמה שתקבע את גורל 

העולם, ובסופו של דבר תקבע את גורלה של ארץ ישראל, את 

גורלו של העם היהודי ואת גורל הציונות, להיות ניטראלי במצב 

כזה, זה בלתי נסבל. כי אתה מחוץ למשחק וזה היה אדם שהיה 

אז דוקטור לכימיה, פעיל, אחד מראשי התנועה הציונית באנגליה, 

כי הוא חי במנצ'סטר, זה ויצמן. ויצמן החל בפעילות שהבינה, 

שהוא הבין, מבלי שיש לו מנדט מאיזה שהוא גוף ציוני. כי שום 

גוף ציוני בזמן המלחמה לא קיבל שום החלטה מדינית. ויצמן, 

באופן פרטי בהבנה עמוקה, ובלי לקבל מנדט ממישהו, התחיל 

לנהל משא ומתן, קשרים, הוא ידע טוב מאוד למנף את הקשרים 

האישיים והמדעיים שלו, עם ממשלת בריטניה. בכך הוא הגיע 

להצהרת בלפור. אבל בזה, זה לא הסוף. 

מיד לאחר שאנגליה כבשה את ארץ ישראל, ויצמן מצליח לשכנע, 

שוב פעם, בלי שום מנדט מהתנועה הציונית, על דעת עצמו ועם 

חברים שלו, את הממשלה הבריטית, לשלוח איזה קבוצת סקר 

לארץ ישראל, דבר שנקרא - ועד הצירים שהיה מורכב מציונים 

מאנגליה, צרפת ואיטליה, יושב הראש היה יהודי איטלקי, משום 

שאיטליה היתה אז בצד של אנגליה וצרפת והם באו לארץ ישראל 

כקבוצת סקר. הם לא קיבלו שום מנדט לנהל את הארץ, הם לא 

קיבלו שום מנדט מאיזה שהוא גוף ציוני, אבל בתבונה המדינית 

שלו, ויצמן הצליח למנף את ועד הצירים, כאילו הוא מתחיל לנהל 

פה את העניינים. 

ועד הצירים מגיע כשחצי ארץ ישראל עדיין בשליטה טורקית. 

הצפון. הוא יוזם את הקמת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית, 

שוב, בלי שום מנדט מהתנועה הציונית. והוא מופיע במושבות, 

בתל-אביב, עם קצינים בריטים יהודים במדים, וזה עושה רושם 

שוויצמן מייצג את השלטון החדש, כשכל מה שיש פה זה שלטון 

צבאי בריטי, בראשותו של הגנרל אלנבי, שמנהל את זה כשלטון 

צבאי זמני. אבל כך נקבעות עובדות. 

ו-ויצמן מצליח במגעים מדיניים, לשכנע את הבריטים ואת 

הצרפתים, שארץ ישראל, שגבולותיה עוד לא לגמרי ברורים, 

שארץ ישראל תהיה בשלטון בריטי, בניגוד למה שיש בסייקס 

פיקו, שהיא היתה צריכה להיות בשלטון בריטי - צרפתי. ויצמן 

מצליח לשכנע את הבריטים לעמוד על כך שבעת הדיון על עתיד 

האזור הזה, מה שהיה אחר-כך בסן רמו, בעיית ארץ ישראל, בגלל 

המורכבות ובגלל ההיבט היהודי, תידון בנפרד מעתיד עיראק, 

סוריה ולבנון. וכך מוחלט בסן רמו. 

והוא מצליח לשכנע את הבריטים שכאשר ימוסד השלטון הבריטי 

והצרפתי באזור, על-ידי חבר הלאומים שמוקם אז, וחבר הלאומים 

מחליט שהאזורים האלה לא יהיו קולוניות, כי אנחנו במאה ה- 20, 

אלא מנדטים, כלומר המדינות אנגליה וצרפת יקבלו הרשאה 

לשלוט באזורים האלה, אבל על-מנת להביא אותם לעצמאות. 

כדאי לזכור את זה. והיה מנדט בריטי בעיראק ומנדט צרפתי 

בסוריה ולבנון, וזה הצעיד אותם בסוף שנות ה- 30 וה- 40 אחר-

כך לעצמאות, וגם ארץ ישראל.

ו-ויצמן מצליח לשכנע את הבריטים לעמוד על כך שבכתב 

המנדט, שנכתב, 1922, ו- 1923, הצהרת בלפור תיכנס למסמך 

הבינלאומי שנותן לבריטניה את המנדט, את השלטון בארץ 

ישראל. זהו הישג שהפך מכתב פרטי שהיה מאוד מאוד חשוב 

מבחינה הסברתית, אם אתם רוצים, למסמך של המשפט 

הבינלאומי. וכל התביעות של התנועה הציונית מול הבריטים, 

שניסו לאזן בין יהודים וערבים ולעתים הזניחו את היהודים על 

חשבון הערבים, אנחנו יודעים את זה, לא, מבחינה משפטית, גם 

פנימית בארץ ישראל וגם בחבר הלאומים, לא יכלו להסתמך 

על המכתב הפרטי הזה, אלא שהמכתב הפרטי הזה הפך להיות 

לחלק ממסמך בינלאומי מחייב של חבר הלאומים. זה הרבה יותר 

בירוקרטי, הרבה פחות דרמטי, היו דיונים על כך. זה מופיע בכמה 

החלטות של חבר הלאומים. זה חייב את בריטניה לדווח מפעם 

לפעם לחבר הלאומים מה היא עושה בארץ ישראל. 

כלומר, להפוך מסמך פרטי למסמך בינלאומי, לא הצהרת בלפור 

היא הלגיטימציה הבינלאומית הראשונה לציונות, אלא כתב 

המנדט, ששוב, לא מדבר על מדינה יהודית בארץ ישראל, אבל 

על בית לאומי ומזה נובעות הרבה מאוד מסקנות לגבי עלייה, 

התיישבות, זכויות וכיוצא בזה.

בעניין זה, כדאי לזכור ששוב, ויצמן פעל בלא מנדט, באיזו ועידה 

ב- 1920 בלונדון, הוא נבחר לנציג של התנועה הציונית מול 

המעצמות המנצחות. עדיין ציוני גרמניה ואוסטרו הונגריה לא היו 

נוכחים, לא נתנו להם עוד ב- 1920 להגיע ללונדון, בגלל שהם היו 

נתיני אויב לשעבר.

זאת הצלחה גדולה מאוד, כאשר חלק מהמנהיגים הציוניים רוצים 

משהו אחר לדוגמה. אנחנו תמיד משבחים מנהיגים ציוניים וזה 

בסדר, אבל כדאי לזכור שלפעמים הם גם מפספסים. לא ויצמן. 

סוקולוב, למשל, שאחר-כך היה נשיא ההסתדרות הציונית, הציע 

שהשליטה בארץ ישראל תהיה משותפת לאנגליה ולצרפת ויצמן 

רתח. לצרפתים יש אינטרסים מורכבים עם הנוצרים במזרח 
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התיכון, עם המרונים בלבנון, יש להם מנדט על סוריה, למה 

להכניס את הצרפתים, כשיש לך תימוכין בריטים? 

סוקולוב בכוונה טובה רצה להרחיב את מימדי התמיכה בציונות, 

אבל הוא לא הבין מה שוויצמן כן הבין, שאם יש לך מעצמה אחת 

שתומכת בך, תצטרף אליה ואל תנסה להזמין אחרים.

היו ציונים אחרים, למשל פועלי ציון, למשל, ז'בוטינסקי, שהתחיל 

אז את פעולתו בתנועה הציונית כאיש אחדות העבודה, כדאי 

לזכור זאת. רצו שבכתב המנדט ייכתב - הקמת מדינה יהודית 

בארץ ישראל. 

ו-ויצמן היה צריך להילחם מלחמה קשה, להסביר לחברים האלה, 

שזה לא יעבור. שום גוף בינלאומי, חבר הלאומים, לא ייתן הצהרה 

בכתב המנדט, שבארץ ישראל, שבה יש כ- 600,000 - 700,000 

ערבים,  וכ- 50,000 יהודים, שזה תהיה מדינה יהודית. זה לא 

מקובל. צביקה הזכיר את הקמת המדינות האחרות וכאן כדאי 

לזכור - היו הצעות בינלאומיות רבות, על הקמת מדינות חדשות, 

וצביקה הזכיר אחדות מהן, בכל מקום זה בא בתגובה לרצון 

הלאומי של תושבי אותן מדינות. 

הצ'כוסלובקים רצו עצמאות, נתנו. הפולנים רצו עצמאות, בעיראק 

ובסוריה, היתה תמיכה בסופו של דבר שהמדינות הערביות האלה 

יקבלו עצמאות, כי האוכלוסייה רצתה.

בארץ ישראל, כל תמיכה בתנועה הציונית, כל אחד הבין - זו 

תמיכה נגד הרוב של התושבים באותו מקום. איך אתה עוקף את 

זה? אתה עוקף את זה על-ידי משפטים עמומים כמו בית לאומי 

יהודי, בלי לפגוע בזכויות של האחרים. גם אתה צריך להבין את 

החוכמה המדינית. 

ב- 1923, כתב המנדט קובע מה שהוא קובע ורק אז, בפעם 

הראשונה, ויצמן נבחר לנשיא ההסתדרות הציונית, כשמובן 

שהדגש של התנועה הציונית עובר מגרמניה, מרכז אירופה, למי 

ששולט בארץ ישראל. 

בן גוריון כאיש העלייה השנייה, היה בארץ ישראל עם פרוץ 

המלחמה. אבל הוא היה נתין רוסי, כמו הרבה אנשי העלייה 

השנייה, ששמרו על הנתינות הרוסית, כדי לא להיות לגמרי 

כפופים לחוק העותומני. והוא הבין שהדבר הכי חשוב הוא 

להישאר בארץ כשיש מלחמה ובן גוריון ניסה, יחד עם בן צבי, 

לשכנע את הטורקים ולשכנע יהודים בארץ ישראל להתגייס 

לצבא הטורקי, כדי להיות בארץ עם נשק. הטורקים לא השתכנעו 

וגירשו את בן גוריון לאנגליה, למצרים. 

הוא מגיע לארצות-הברית, הוא מנסה לשכנע בארצות-הברית, 

ב- 1915, יהודים אמריקאים להתגייס לצבא הטורקי ולהצטרף 

כדי להגן על ארץ ישראל בשלטון טורקי. כמו שאתם מתארים 

לעצמכם, לא הרבה יהודים התלהבו ב- 1915 להתגייס לצבא 

הטורקי. 

כאשר ארצות-הברית מתגייסת למלחמה, ב- 1917, בן גוריון 

משנה את טעמו ועושה מסע בארצות-הברית לגייס יהודים לצבא 

הבריטי. הוא עצמו מתגייס לצבא הבריטי וחוזר לארץ ישראל, 

כחייל בצבא הבריטי. 

בן גוריון גם כן מבין במלחמה, שברגע שהטורקים מאבדים את 

השליטה, הבעיה היא לא להתגייס לצבא הטורקי, אלא לצבא 

הבריטי. יש עוד כמה מנהיגים כמו מסריק וויסוצקי שבזמן מלחמת 

העולם הראשונה שינו את העמדה, כי הבינו לאן נוטה הקו. כמו 

שאתם רואים, העניין מסובך. 

הצהרת בלפור, חשיבותה היתה, ראשית, בניצחון הראשון של 

תנועה ציונית לקבל תימוכין בינלאומיים, במאמץ הגדול שהשקיע 

ויצמן בין 1917 ל- 1920, להכניס את הצהרת בלפור ואת העיקרון 

של בית לאומי יהודי, למסמך בינלאומי וזה כמובן קידם גם את 

מעמדו של ויצמן, כי הוא נתפש כמי שיש בשבילו אוזן קשובה למי 

ששולט בארץ ישראל.

מסקנה אחת שכדאי לזכור אותה, שעוברת מהרצל דרך ויצמן עד 

ימינו - מדינה קטנה, עם קטן ואנחנו היום מדינה קטנה ועם קטן, 

אבל אנחנו לא חסרי אונים כמו שהיינו ב- 1917 או כמו שהיינו 

בימי הרצל ב- 1896, עם קטן עדיין צריך תימוכין בינלאומיים. כך 

ישראל קיבלה, כך התנועה הציונית קיבלה את התימוכין ב- 1917 

מבריטניה, כך ב- 1948 ישראל קיבלה תימוכין מארצות-הברית 

ומברית-המועצות של סטלין וסטלין שלח את הנשק הראשון 

שהגיע באופן לגיטימי למדינת ישראל ב- 1948, כדאי לזכור את 

זה. מה שמוכיח שכאשר אתה עוסק בפוליטיקה הבינלאומית, לא 

מספיק להוכיח שאתה צודק, לא מספיק להוכיח שאתה מוסרי, 

צריך להוכיח שיש לך כוח שאיננו תמיד כוח צבאי, אבל אתה 

צריך תימוכין של גורמים בינלאומיים ושל מעצמות בינלאומיות 

ולא חשוב כרגע, מי שולט בהם. זה יכול להיות סטלין ב- 1948, 

זה יכול להיות האימפריאליסטים הבריטים ב- 1917, זה יכול 

להיות האימפריאליסטים הבריטים ב- 1956, לא כל-כך בהצלחה. 

במילים אחרות, אם אתה משחק בליגה של הגדולים, של 

הפוליטיקה הבינלאומית, אתה צריך לשחק לפי כלליה. אין פירושו 

של דבר שאתה צריך לאבד את המצפן המוסרי שלך, זה לא, 

בוודאי לא לאבד את תחושת הצדק שלך, אבל אנחנו לא בסמינר 

אינטלקטואלי, אנחנו בסמינר בעולם מאוד מאוד אכזרי ואתה 

צריך לדעת לאזן בין הצדק הפנימי לבין המוסר, לבין האינטרסים, 

לא רק שלך אלא של אלה שאתה רוצה לשכנע אותם לתמוך בך. 

זה מבחן רציני מאוד של מנהיגות, שאי-אפשר לסכם אותו 

במאמר ראשי בעיתון או בנאום חוצב להבות, זה מחייב הרבה 

פשרות עם עצמך, לעתים עם המוסר, לעתים עם הצדק שלך 

והכרה בכך שאתה זקוק לתימוכין, אבל לפעמים כדי לקבל את 

התימוכין, אתה צריך לעשות גם פשרות.

פרופ' דוד פסיג
אני מבקש לספר לכם על שני אתגרים שעומדים בפני העם 

היהודי ומדינת ישראל במאה ה- 21. כדי לעשות זאת, אחלק 

את דברי לשלושה חלקים. בחלק הראשון, אסביר כיצד אנחנו 

חושבים עתיד, ואחר כך אראה לכם את הקונטקסט ההיסטורי של 

מדינת ישראל והעם היהודי במאה ה- 21, תראו מגמות שהולכות 

ומתפתחות ולאחר מכן - שני האתגרים שעומדים בפני העם 

היהודי והתנועה הציונית באופן ספציפי.

השאלה הראשונה כמובן היא האם אפשר לזהות את העתידים, 

ברבים, אנחנו לא מדברים תמיד על עתיד אחד, אנחנו מדברים 

על הרבה מאוד עתידים. האם אפשר לזהות את העתידים 

שעומדים לעצב את ההיסטוריה של העם היהודי?

מבלי לזהות את העתידים הללו, את התסריטים הללו, אי-אפשר 

לזהות את המגמות ואי-אפשר לזהות בעיקר את האתגרים 

שנגזרים מהמגמות.

כיצד אנחנו עושים חשיבת עתיד, ואתגרים, זו לא הגות אלא זה 

ניתוח רציונלי, מתודי, של אתגרים שנגזרים מקונטקסט היסטורי. 

קיימות מאות מתודולוגיות בעזרתן אנחנו עושים חשיבת עתיד, 

את כולן אפשר לסכם במשפט אחד - מודלים מתמטיים 

וסטטיסטיים. ניתן לסכם אותן במשפט אחד, שאומר כך - כל 

חקר העתיד מושתת על השערה אחת שאומרת - יש היגיון כיצד 

מערכות מתפתחות. ואנחנו מחפשים את ההיגיון הזה. 

בעצם, מה שאני בא לטעון הוא שיש היגיון באתגרים שעומדים 

בפני העולם היהודי במאה ה- 21. 

איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה בעזרת 

מתודולוגיות רבות. הבעיה של כולנו היא שכשאנחנו חושבים 

עתיד, אנחנו בדרך-כלל, וכולנו חושבים עתיד, אנחנו בדרך-כלל 

משתמשים במתודולוגיה אחת. למתודולוגיה הזו אנחנו קוראים 

linearly extrapolation. אקסטרפולציה ליניארית, שאומרת 
בפשטות כך - כשאתה עומד כאן בהווה, ואתה רוצה לדעת מה 

יהיה בעתיד, זה יהיה חמש, עשר, 100 שנה, לא חשוב. אתה 

מסתכל אחורה, ככל שיש לך נתונים מהעבר, זה מצוין, ככל 

שהעבר שיש לך הוא רחוק יותר, זה עוד יותר טוב. אתה מזהה 

 .extrapolate the vector ,את הווקטור, ומחייץ את הווקטור

כולנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה בעניינים אישיים, אנחנו 

עושים את זה בעניינים ערכיים, אנחנו עושים את זה בעניינים 

גיאופוליטיים, כלכליים, וכן הלאה וכן הלאה. 

מהי המהימנות של חשיבה כזו בלזהות עתיד? זאת אומרת, כמה 

המודל הזה מבטיח לי שכשאני עומד כאן, ואני אומר משהו לגבי 

כאן, בסופו של דבר, יתממש מה שאני אמרתי, באחוזים.  

בסטטיסטיקה הדבר נקרא תקפות ניבוי. אנחנו נשתמש במונח 

נאמנות, אנחנו מדברים משהו כמו 30%. מי שמשתמש בחשיבת 

עתיד, במקרה הטוב, 30% ממה שהוא אומר שהולך להיות, זה מה 

שיהיה. 

עכשיו, 30% זה לא כלום. הבעיה היא שכשאתה יודע את זה 

מראש, שבמקרה הטוב 30% זה מה שיקרה ואתה ממשיך 

להשתמש בזה. 

אנחנו היום טוענים בעצם כמעט אין מערכת שמתפתחת בצורה 

ליניארית. המערכות שלנו הפכו להיות מאוד מורכבות, מאוד 

מסובכות. המילה סיבוכיות היא מילה חשובה מאוד שתכירו, זה 

לא מורכבות, זה מורכבות בסדר הרבה יותר גבוה. לכן המערכות 

היום הן, יש להן עקומות מאוד מוזרות.

להרבה אנשים זה נראה ככאוס, אבל אנחנו היום יודעים שאין כזה 

דבר כאוס, אנחנו יודעים היום שכאוס זה סדר מסדר יותר גבוה. 

לנו זה נראה כאילו כאוס. 

אנחנו יודעים שיש פה היגיון ויש פה סדר ואנחנו מחפשים אותו 

ויש היום בידיים שלנו כמות אדירה של מודלים שמתארים כל 

מיני מערכות, בעזרת המודלים הללו אנחנו מנסים להבין מה 

יהיה השלב הבא של המערכת, בין אם זה מערכות טכנולוגיות 

וכלכליות וחברתיות וגיאופוליטיות וכן הלאה וכן הלאה.

בניגוד להרבה דיסציפלינות אחרות, זה שכשאנחנו מציגים מודל, 

אנחנו מציינים מתחתיו את המספר שמצביע מה המהימנות של 

המודל וכך כשאני בא למקבל החלטות אני אומר לו - המודל הזה 

מצביע על כך שבעוד חמש, עשר שנים, יהיה כך וכך, לגבי מה 

המהימנות של המודל, מהימנות - 70%. שקלל את זה בתהליך 

קבלת ההחלטות. 

המין האנושי נמצא בשלב מאוד פרימיטיבי בהבנה של מערכות, 

שלא יהיה לכם ספק. בעוד 100 שנה אנחנו נבין מערכות אחרת 

לחלוטין. אבל היום, אנחנו מנסים להבין את הווקטורים וחשוב 

מאוד לציין כמה אנחנו בטוחים שאנחנו מבינים מה שמתרחש. 

לכן, אציג בפניכם שני אתגרים גדולים שעומדים בפני העם 

היהודי. המהימנות של האתגרים הללו, שזה מה שהולך להיות, 

היא משהו כמו 70%. זה לא 100%, אבל משהו כמו 70%. ואם רק 

הכפלתי את המהימנות של האקסטרפולציה ליניארית, ואם אנחנו 

היום לפני שהאתגרים הללו יקרמו עור וגידים, נתחיל לטפל בהם 

היום, אנחנו לא נמצא את עצמנו במאה ה- 21 כל הזמן רודפים 

אחרי הזנב שלנו. אנחנו הופכים להיות פרו אקטיביים לאתגרים 

שעומדים להיות הרלוונטיים ביותר אצלנו.

עכשיו, אני מבקש להראות לכם את הקונטקסט ההיסטורי של 

התנועה הציונית במאה ה- 21. הקונטקסט ההיסטורי הגלובלי 

ולאחר מכן אעשה זום-אין למדינת ישראל ומתוך זה אגזור את 

עתידנות ציונית
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האתגרים שלעניות דעתי נגזרים מתוך האתגרים הללו. 

האתגר הגדול ביותר של המין האנושי במאה ה- 21. קונטקסט 

היסטורי בלתי רגיל שעומד לעצב כמעט כל דבר. מה שאנחנו 

 .the demographic winter או ,the demographic bust ,קוראים

משך 50, 60 השנים האחרונות, כל המומחים שלנו אמרו לנו 

שהבעיה של המין האנושי במאה ה- 21, זה התפוצצות האוכלוסין. 

אבל הבעיה הגדולה מאוד של המין האנושי במאה ה- 21, 

היא בדיוק ההפך מזה. המומחים שלנו לאורך 50, 60 השנים 

האחרונות, עשו אקסטרפולציה ליניארית פשוטה וכנראה שהם 

נכשלו כישלון חרוץ. 

אז כדי להראות בעצם מה הולך להיות במאה ה- 21, למין האנושי 

ואחר-כך - מה הולך להיות במדינת ישראל, בעולם היהודי, קצת 

פרספקטיבה - למיטב ידיעתנו, מנקודת מבט מדעית, לפני בערך 

כ- 12,000 שנה, על פני התבל היו בערך בין מיליון לחמישה מיליון 

איש. אגב, לפני כ- 60,000 שנה, על פני הכדור הזה, היו כ- 10,000 

אנשים. לאט לאט המין האנושי הלך וצמח. היו תקופות בהן איבדנו 

אוכלוסיות, אבל המין האנושי ממשיך עד אשר לפני כ- 2,000 

שנה, הוא מנה כ- 250 מיליון איש. 

אבל ברגע שהגענו ל- 250 מיליון איש, המין האנושי החל לצמוח 

בעקומה אקספוננציאלית Exponential curve. לוקח למין האנושי 

1,800 שנה והוא עושה פי ארבעה ומגיע למיליארד איש. אבל 

ברגע שהגענו למיליארד איש, התחלנו להשתולל. לקח למין 

האנושי 130 שנה בלבד להכפיל עצמו לשני מליארד ואחר כך, 

30 שנה בלבד, שלושה מיליארד, ושוב, רק 15 שנה - ארבעה 

מיליארד. הפעם הבאה, רק 12 שנה - חמישה מיליארד. זהו טירוף 

מערכות שהתרחש ב- 200 השנים האחרונות.

כאשר אנחנו מזהים עקומת צמיחה כזאת, לא משנה באיזו 

מערכת, זה יכול להיות מערכת כלכלית, חברתית, פוליטית, 

ביולוגית, לא משנה מה, אנחנו יודעים - אין מערכת בטבע, שזו 

עקומת הצמיחה שלה, שיכולה להמשיך לצמוח. תמיד קורה אחד 

משני הדברים הבאים - או שמשהו מתרחש כאן וכל המערכת 

קורסת, או שמשהו מתרחש פה ופתאום העקומה תופשת זווית 

חדה לכיוון חדש. ומה שנותר לנו לחקור זה לא אם אלא מה ומתי. 

כמה בני אדם יש היום בעולם? ארבעה מיליארד? שמונה 

מיליארד? רשמית, אנחנו 7.4 מיליארד, אבל באופן לא רשמי, יש 

עוד כ- 200 מיליון איש, לפחות, שאנחנו יודעים שהם קיימים, אבל 

הם לא רשומים באף מקום. 

בכל מדינה הם נקראים אחרת, פה בארץ קוראים להם מסתננים, 

בארצות-הברית קוראים להם undocumented, באירופה 

 floating קוראים להם מהגרים סתם. בסין, אגב, קוראים להם

population, כל מיני מושגים מהסוג הזה. 

הקבוצה הזו מאוד חשובה, היא יוצרת לחצים אתניים, לחצים 

כלכליים, לחצים פוליטיים וכמובן גם עימותים של המאה ה- 21, 

אני לא אעסוק בזה היום, כולנו מרגישים שמשהו מתרחש, בגלל 

הקבוצות הללו. 

אני מדגיש את המספר הזה כי למעשה, כמעט כל מה שקרה 

במאה האחרונה, זה נגזרת של המספר הזה. אנחנו בדרך-כלל 

שוכחים את זה. אבל החל ממלחמות עולם וכלה בטלפון הנייד 

שכולנו מחזיקים ביד, הכל נגזר מהמספר הזה. אם לא היו כל-כך 

הרבה אנשים בעולם, אתם ואני לא היינו מחזיקים את הטלפון 

 .economies of scale הנחמד הזה, ביד. באנגלית קוראים לזה

הגודל, אם לא היו כל-כך הרבה אנשים, אף אחד לא היה משקיע 

הון עתק במחקר ופיתוח של הדבר הזה, בתקווה למכור את זה 

למיליארדים.  

להערכתי יהיו בעולם ב- 2050 כעשרה מיליארד אנשים. עד לפני 

כשלוש-ארבע שנים, ההערכות היו שב- 2050, בעולם יהיו בין 11 

ל- 13 מיליארד איש, אבל בשנים האחרונות זיהינו כמה מגמות 

מאוד חשובות, ובעקבותיהן, ההערכה כרגע היא שלקראת 2050 

אכן יהיו בין תשעה לעשרה מיליארד, שזה אומר שתוך 250 שנה 

בלבד, המין האנושי עולה ממיליארד לעשרה מיליארד. עם מלוא 

ההשלכות של זה, החיוביות והשליליות. 

השאלה הנוספת היא כמה אנשים יהיו בעולם בסוף המאה ה- 

21? מה שאנחנו כרגע חושבים בנאמנות של 80%. אנחנו מדברים 

על כך שלקראת סוף המאה ה- 21, האוכלוסייה העולמית 

מתרסקת בחזרה לחמישה-שישה מיליארד איש. 

כך שנראה שהמאה ה- 21 הולכת להיות שונה לחלוטין מהמאה 

ה- 20. והשאלה - כיצד על הגרף הזה כרגע נכתבים ספרים 

המנסים להבין כיצד זה ישפיע על חיי אישות וחיי משפחה וחיי 

כלכלה ונדל"ן וכל דבר.  האמת היא שמה שמשפיע על החיים 

שלנו זה לא המספרים אלא הסיבות למספרים. 

הסיבות למספרים הללו יותר חשובות, ומדובר על עובדות, לא על 

מגמות. עובדה אחת, למשל - היום בעולם, על כל 100 נשים, יש 

כבר 117 גברים. מה המשמעות של 17% מהמין האנושי ללא אופק 

ביולוגי? איפה האנרגיה הזאת תשתחרר? והיא תשתחרר באיזה 

שהוא מקום, ללא ספק.

למיטב ידיעתנו, זה בדיוק הפוך ממה שהיה לאורך אלפי שנים. 

בדרך-כלל היו יותר נשים בעולם מאשר גברים. ויש לנו כרגע עשר 

סיבות, רשימה של עשר סיבות שגורמות למגמה הזו, אבל זה לא 

מסביר את כל התופעה.

למשל, אחת הסיבות, זה שכנראה לאורך אלפי שנים, היו יותר 

הפלות של בנים מאשר של בנות. משום מה, יותר קשה להחזיק 

בן ברחם. אז מה שקרה, נולדו יותר בנות, מה שקרה, אולי 

התפתחו מסורות להתחתן עם יותר מאשר אישה אחת. 

היום, בגלל רפואה ובגלל טכנולוגיה, חלילה לדבר על תמותת 

ילדים זה איום ונורא, אז הפרנו את האיזון. אנחנו עוד נתקן את 

זה בהמשך. אבל   ב- 50, 60 השנים הבאות, זה כבר נקבע, זה 

העולם,  

אני היום יכול לדעת מה תהיה הפשיעה בעוד 50 שנה. אני יכול 

לדעת איזה טכנולוגיות יתפתחו. אני יכול לדעת איזה חברות 

ייפתחו ואיזה חברות ייכשלו וכן הלאה וכן הלאה. 

זה קורה בעיקר במדינות לא דמוקרטיות. מבלי שאף אחד 

מתערב לנו במיטות, כמו למשל בסין, כבר למעלה מ- 20% בנים.

במדינת ישראל אנחנו מדברים על משהו כמו 51% נשים, 49% 

גברים. זה נקרא איזון אופטימלי, אבל הסיבה הבאה רלוונטית גם 

למדינות מערביות מתועשות, כולל מדינת ישראל - היום. היום, 

לא מחר, היום, כל 100 נשים, בגיל הפריון שלהן, משום מה, לא 

מצליחות להיות 100 אימהות לעתיד. הן מביאות רק 65 ילדות 

קטנות. פירוש הדבר, לא יהיו מספיק נשים במאה ה- 21. נשים, 

המאה ה- 21, שייכת לנשים, סוף סוף. 

זה כמובן המאקרו בממוצע, בואו נראה קצת איך זה משתקף 

אצלנו באזור. אני לוקח קבוצת גיל מאוד ספציפית באזור שלנו, 

לנסות להבין מה יקרה. יש להבין שקבוצת הגיל הזו, עוד תלווה 

את האזור הזה, לפחות 60 שנה לפחות. 

אפשר לומר הרבה דברים על 60 השנים הבאות. במדינת ישראל 

היום כבר 5% מקבוצת הגיל הזו, יש יותר 5% בנים מאשר בנות. 

זה כבר הולך לשנות חיי משפחה.

למשל, במצרים, יש הבדל עצום בינינו לבין מצרים, במצרים אין 

מה שנקרא מוביליות. אצלנו, יש מוביליות חברתית. אני יכול להיות 

עם זאת, אחר-כך עם זאת. שם זה או אתה נשוי או אתה לא נשוי. 

והאנרגיה הזו משתחררת בסופו של דבר באיזה שהוא מקום, היא 

מתחילה להשתחרר בדרך-כלל במהפכות פנימיות, למשל עושים 

מהפכות כנגד מובראק וכל הבנות בכיכר נאנסות. 

מאיפה זה בא? דעאש, שמוכרים נשים ב- 100 דולר. מאיפה 

זה בא שבברזיל יש כזה אונס איום ונורא, מאיפה זה בא בעולם 

המוסלמי שאנשים בני 40, 50, מתחתנים עם ילדות בנות 10? 

שימו לב מה קורה בירדן, כמו פלסטינאים 6%, או בסוריה, או 

אפילו בערב הסעודית יש 20% יותר בנים מאשר בנות.  רק 

בקבוצת הגיל הזו. אגב, בכל האוכלוסייה הסעודית, 27% יותר 

בנים מאשר בנות. 

אם אתה מנהיג ואתה רואה את המספרים הללו, אתה יכול להגיד 

- לא ראיתי. בסופו של דבר, אתה תשלם את המחיר. אבל אם 

אתה רואה את המספרים הללו, אתה לא יכול להגיד - לא ראיתי. 

זה בולט מאוד וכולם מצפים ממך, כמנהיג, שתעשה משהו. 

מה אנחנו עושים? אנחנו סורקים את טווח האפשרויות שנותרו 

בידי המנהיגים, מה לעשות. מצמצמים את האפשרויות הללו, נגיד 

לשלוש אפשרויות ונותנים סבירויות לאפשרויות. אומרים - מנהיג 

במקום כזה, בתרבות כזו, בדת כזו, יש לו שלוש אפשרויות לפעול 

ונותנים סבירות - אפשרות א', 60% זה מה שהוא יעשה. אפשרות 

ב' - 30%, אפשרות ג', במקרה ויש איזה מנהיג מטורף, 10%. 

וככה אנחנו יודעים מה יהיו האתגרים העתידיים של אותו מנהיג. 

בעזרת נתונים של היום. 

אנחנו גם יודעים איזה פתרונות הוא יבחר לעשות. ואנחנו ידענו 

כבר לפני 30, 40 שנה, מה הפתרונות של ערב הסעודית וזה מה 

שהם עשו, והם יצרו בלגאן אמתי. ובגלל זה הם מייבאים נשים.

אז מה שהם עשו וזה השפיע על החיים של כולנו היום. קוראים 

לזה מדרסס. הסעודים משקיעים מיליארדים של דולרים, 

בבתי-ספר דתיים כאלה, בעיקר לבנים, גם לבנות. למה? למעלה 

מ- 20% מהילדים האלה לא יהיו עם אישה כל ימי חייהם. אנרגיה 

מפחידה, במיוחד משטרים מהסוג המושחת הזה. 

אז במקום לבנות אוניברסיטאות ולהפוך אותם גם למשכילים, הם 

משקיעים הון עתק, בבתי-ספר כאלו, נותנים הון עתק לאנשי דת 

ואומרים להם - תטפלו בהם. תורידו להם את האנרגיות. תנו להם 

משמעות בעולם הזה ובעולם הבא. 

תוצאת הלוואי של זה - פונדמנטליזם, שתופעת הלוואי שלה - 

טרור בינלאומי. והנה יש לכם הסבר אחר לטרור בינלאומי. לא דת, 

אלא ביולוגיה. 

חשוב לזכור שקיימות שכבות רבות של סיבות, אבל זו סיבה שאף 

אחד לא מדבר עליה. 

סיבה אחרת, אחת המגמות החשובות ביותר של המאה ה- 21, 

שעומדות לעצב את הגיאופוליטיקה של המאה ה- 21, את 

החברה, את הכלכלה, את הביטחון וכל זה אני ממחיש לכם, כדי 

שנבין שמתרחש אצלנו בעם היהודי משהו הפוך לחלוטין. וזה 

הולך לגרום לאתגרים גדולים בעם היהודי, שארחיב עליהם.

מה שנקרא The fertility rate. על-מנת שאוכלוסייה תתפתח, 

אישה צריכה להביא במחזור החיים שלה 2.1 ילדים. מעבר לזה, 

הכל מתפתח, מתחת לזה - הכל מצטמק. הפרספקטיבה בשנות 

ה- 50, שלושה-ארבעה ילדים בממוצע בעולם. היום, כולם מתחת 
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2050? יש כאלה שהתחילו להתעורר, להבין שמה שהמומחים 

אמרו לנו שזה התפוצצות אוכלוסין זו הבעיה, זה לא הבעיה, 

להפך, הבעיה היא שאין ילדים. אין אוכלוסיות. 

זו אחת הסיבות למלחמות היום. אנשים תמיד שואלים, איך פוטין 

נכנס לאוקראינה? מה זה מעניין אותו, למה פוטין הגיע לסוריה? 

מה זה מעניין אותו?

מה שקורה ברוסיה למשל - רוסיה מתחילת המאה ה- 21 מונה 

כ- 140 ומשהו מיליון נפש. ברבע הראשון של המאה ה- 21, רוסיה 
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מאבדת כ- 20% מהאוכלוסייה, כ- 20 מיליון איש. בגלל כאלה 

מגמות. ברבע השני - עוד 20 מיליון. מ- 140 מיליון נפש, ל- 100 

מיליון נפש, תוך 50 שנה. מי שחושב שרוסיה לא תעשה משהו 

כתוצאה מזה, לא למדנו כלום מההיסטוריה.

בדרך-כלל, תרבויות מהסוג הזה מחפשות אוכלוסיות, מחפשות 

שווקים חדשים, ואיפה שאפשר - נכנסים.

פוטין לא הוא עושה את מה שהוא עושה, אלא זה הקונטקסט 

ההיסטורי שלו. זה הכוחות שפועלים עליו. כמובן, זו התיאוריה, 

אני מחפש גם סיבות יותר ברורות, למשל, אותו פוטין לפני מספר 

שנים, ממסד תנועת נוער חדשה ברוסיה, מאוד אלימה, מאוד 

אגרסיבית, אגב, הלאומנות גדלה בתקופות הללו, הם נקראים 

ברוסית נאשי, שפירושו - שלנו. 

אבל לנו יש אוזן אחרת. אנחנו לפחות צריכים ללמוד מההיסטוריה 

ולהיזהר, ולמאה ה- 21 יש את הצרות שלה. 

האזור שלנו בשנת 1950 - שישה-שבעה ילדים בממוצע. והשכנים 

שלנו מפתחים איזה נרטיב שהם יכריעו אותנו ואת העולם בעזרת 

הרחם, מה שקרה שהם הכריעו את עצמם. מובראק, מ- 30 מיליון 

ל- 90 מיליון, תוך זמן קצר, ללא תשתיות, ללא השכלה. הוא חשב, 

שזה יכול להמשיך לעד? המערכת קמה על עצמה. 

היום, שניים-שלושה ילדים בממוצע בעולם המוסלמי, אגב, העולם 

המוסלמי בכל העולם, ההתרסקות הדמוגרפית שלו היא בקצב 

הכי גדול מאשר כל הקבוצות האחרות בעולם. 

2050 - עדיין כולם מתחת ל- replacement rate. יש בזה דברים 

טובים, יש בזה דברים לא טובים, תקצר היריעה כרגע מלהכניס. 

כעת נראה, בקונטקסט הקצר הזה, מהם האתגרים שעומדים 

לפנינו במאה ה- 21. כדי לעשות את זה, בואו נראה איך העם 

היהודי הולך להיראות במאה ה- 21. לפחות מבחינה דמוגרפית, 

כדי שתראו שיש פה אתגר, שני אתגרים גדולים מאוד שעומדים 

במאה ה- 21 בפני העם היהודי.

אני רוצה להניח את זה על השולחן שלכם היום, לעניות דעתי, 

אנחנו חייבים להתחיל לטפל בהם עכשיו. לפני שהם קורמים 

עור וגידים והופכים להיות בעיות. כדי שיהיה לנו מספיק זמן גם 

לחשוב, גם להגות, גם לבוא עם פתרונות ולפעול עוד לפני שיש 

בעיות. זה נקרא פרו אקטיביים בהיסטוריה. אז בואו תראו. אני 

לוקח כמה רעיונות מהספר הזה.

בעצם, בספר הזה עשיתי תרגיל קטן. אמרתי - אם הייתי ב- 

1910, והיתה בידיים שלי מתודולוגיה שהמהימנות שלה, לפחות 

60%. האם יכולתי לזהות מה יקרה בין 1910 ל- 1948? תחשבו 

1910, לא היה מנהיג שלא אמר שהמאה ה- 20 זו המאה של 

הגלובליזציה. המאה של השלום הגלובלי. אם מישהו היה בא ב- 

1910 ואומר - יש לי מתודולוגיה שהמהימנות שלה 60% ואומרת 

שעוד כמה שנים מלחמה איומה, כמה אנשים נהרגו במלחמת 

העולם הראשונה, מישהו יודע? כמה? כ- 30 מיליון נפש. 

 אם מישהו היה בא ואומר לי, בעוד עשר שנים, מעצמות על - 

הבריטים, העותומנים, יתפוגגו להם. או ש- 20 שנה לאחר מכן - 

מלחמה עוד יותר קשה תעצב את כל המאה ה- 21, כמה אנשים 

נהרגו במלחמת העולם השנייה? 70 מיליון איש. שני שליש 

אזרחים. שחיטה אחת גדולה.

אז אני הולך לקחת שני אתגרים שנגזרו לי מתוך החשיבה הזו. 

אבל קודם כל, שלא יהיה לכם ספק - במשך 100 שנים, במשך 

כל המאה ה- 20, אספתי המון חומרים. משך 100 שנים, כולם, כל 

ההוגים בעם היהודי, כל הפרופסורים בעם היהודי, נכשלו כישלון 

חרוץ בזיהוי המגמות של המאה ה- 21 בעם היהודי. כולם. 

יש לי רשימות של כל מיני מחקרים וכל מיני אמרות של אנשים 

גדולים במאה ה- 20 או אפילו לפני זה וכולם, אני יודע היום למה 

נכשלו, הם עשו מה שאנחנו קוראים אקסטרפולציה ליניארית. 

והשאלה היא כמובן - מה אני יכול להוסיף בעזרת מתודולוגיות 

יותר חדשות.

זה לא יאומן איך פעם אחר פעם אחר פעם, אנשים דגולים, אנשים 

scholars אמתיים, פשוט נכשלו בלזהות את מדינת ישראל בשנת 
.2000

אספר לכם סיפור קטן נחמד. 1947, בן גוריון עומד להכריז 

על מדינת ישראל, מזמין אליו למשרד פרופ' בקי. הוא היה 

סטטיסטיקאי של הסוכנות באותם ימים. לאחר שהמדינה הוקמה, 

הוא הופך להיות האיש שהקים את הלשכה לסטטיסטיקה ואומר 

לו - לך תעשה עבורי עבודה. כמה אנשים יכולים לחיות בארץ 

ישראל. אנחנו הולכים לעשות עלייה ומדינה וכן הלאה.

הוא הולך, עובד, מביא לו איזה דו"ח כזה, והשורה התחתונה 

של הדו"ח היא - לכל היותר, בשנת 2000, מדינת ישראל יכולה 

להושיב מיליון איש, לכל היותר. אגב עם המלצה - לא ממליץ 

להקים מדינה. 

מזלנו שבן גוריון לא קיבל את ההמלצה הזו והנה אתם ואני, אף 

אחד לא חלם ב- 1947, שבשנת 2000 מדינת ישראל תהיה כמו 

שאתם ואני היום רואים אותה. אף אחד, בחלומות הכי ורודים. 

והשאלה היא אם אני יכול לבוא עם מתודולוגיה אחרת, קצת 

לזהות במהימנות קצת יותר גדולה, אני בטוח שאף אחד מאיתנו 

היום לא יכול לדעת מה יהיה באמת במאה ה- 21, אבל אנחנו 

חייבים לנסות. 

אז בואו נראה את הקונטקסט היהודי.

כמה יהודים היו בארץ ישראל? קראו להם עבריים, ישראלים, לפני 

3,000 שנה. בדיוק תקופת דוד המלך, כמה יהודים היו באזור הזה? 

אגב, עשיתי בדיקה גנטית, ומצאתי שהגנים שלי היו פה בארץ 

ישראל לפני 3,000 שנה.  3,000 שנה. ואחרי זה, לפני 2,000 שנה, 

הגנים שלי פתאום קופצים לרומא. בדיוק היסטוריה של העם 

היהודי. לקחו פה כל מיני אנשים כעבדים, לרומא. והסתובבתי 

באירופה ככה, עד גירוש ספרד, ובגירוש ספרד, לפני 500 שנה, 

זרקו את אחד ההורים שלי למרוקו ואחרי זה אני פה, אחרי 3,000 

שנה, עם הילדים שלי. שזה מטורף מבחינה היסטורית. 

בקיצור, למיטב ידיעתנו, באותה תקופה בארץ ישראל היו בערך 

כ- 300,000 איש. זהו. הנרטיב הדתי יכול להגיע לשלושה מיליון 

איש, לא יכול להיות שיהיו פה שלושה מיליון איש. 

עיר דוד, a capital, כמה היו בה? 10,000 איש בסך הכל. 

כמה יהודים היו בעולם לפני 700 שנה, תקופה מאוד חשובה 

בהיסטוריה של העם היהודי? תור הזהב, ספרד. כ- מיליון יהודים 

בעולם. אגב, 70% מהם כנראה היו בספרד. 70% מהעם היהודי, 

חצי מהם בגירוש ספרד נעלמו לנו. אתם ואני, התוצר של אותה 

מחצית מאותם 70%. 

זה לפני 700 שנה. עכשיו, לפני 200 שנה? לפני 200 שנה, כמה 

יהודים בעולם? פרספקטיבה חשוב תמיד לזכור את המספרים 

הללו. כמה יהודים בעולם לפני 200 שנה? הנה המספר - שלושה 

מיליון יהודים בעולם. 

ואז קורה משהו בלתי רגיל. תוך 140 שנה, כמה יהודים היו בעולם 

לפני מלחמת העולם השנייה? המספר המקובל עלי - 18 מיליון, 

פרופסור דלה פרגולה טוען 16 וחצי מיליון. 

יש לזכור שהאוכלוסייה העולמית עלתה ממיליארד לשלושה 

מיליארד. האוכלוסייה האירופאית, אגב, מתוך אותם 18 מיליון, 

12 מיליון באירופה רבתי, כולל טורקיה. והאירופאים עולים מ- 

200 מיליון ל- 500 מיליון והעם היהודי עושה משלושה מיליון 

ל- 18 מיליון. שזה דבר מטורף, לפי כל אמת מידה. זו אגב, אחת 

הסיבות, אחת הסיבות לאנטישמיות. האשימו אותנו, אתם מכירים, 

העכברים שמכפילים את עצמם בכמויות. אז חלק מזה, אנחנו 

יצרנו פחד מההתרבות שלנו ותמיד האשימו אותנו, אין לנו מחלות 

ואתם בטח אלה הגורמים של מחלות וכן הלאה.

משהו בלתי רגיל קורה ב- 2016 בהיסטוריה של העם היהודי 

ואנחנו לא קוראים את זה בעיתון. אבל כדי להבין את זה, עלינו 

לדעת כמה יהודים יש היום בעולם.  

אדם אחד מבחינתי שאמון להגיד את המספרים הללו, הוא פרופ' 

דלה פרגולה, והוא מדבר על המספר הזה – 14.3 מיליון יהודים 

בעולם, כולל מדינת ישראל. 

עכשיו, זה אומר שרק התחלנו להתאושש מהמשבר הגדול של 

המאה ה- 20. 

אם אתם באמת רוצים להבין את ה- mindset של העם היהודי, 

ב- 2016, תזכרו את שני המספרים הבאים - אילו לא היתה שואה, 

והיתה קמה מדינת ישראל, כמה יהודים היו היום בעולם? לפי 

פרופ' אניטה שפירא - 34 מיליון יהודים היו היום בעולם, תראו מה 

יושב לנו בתת המודע. זה כבד מאוד. 

מספר נוסף - אילו היתה שואה, ולא היתה קמה מדינת ישראל. 

 if נכון, קשה לעשות ,if ,כמה יהודים היו היום בעולם? נכון

בהיסטוריה, אבל זה תרגיל טוב.  לפי אניטה שפירא - בין שישה 

לשבעה מיליון יהודים בלבד בעולם.

מדינת ישראל הצילה את העם היהודי. לפי כל אמת מידה. בשנת 

1948, אתם יודעים כולכם חיו כאן 620,000, כמה יהודים בישראל 

היום? כמה יהודים בישראל היום? יהודים, לא צריך להתווכח על 

זה, צריך לדעת. הנה המספר 6.4 מיליון, לכל היותר 6.8 מיליון, אם 

אתה כולל גם אלו שיש בהם ספק.

זאת אומרת, בפעם הראשונה בהיסטוריה של העם היהודי, 

אחרי 2,500 שנה, הקהילה הגדולה ביותר של יהודים, יושבת 

בארץ ישראל וזה עומד לעצב לחלוטין את המאה ה- 21, או את 

ההיסטוריה בכלל של העם היהודי. 

בעוד 100 שנה, הדת היהודית הולכת להיות שונה. בעוד 100 שנה, 

הזהות היהודית, ודאי ובוודאי ישראלית, ודאי ובוודאי הערכים, הכל 

עומד להתעצב בגלל זה. 

לפני שאציג את האתגרים שעומדים, עלינו לשער כמה יהודים 

יהיו בעולם וכמה במדינת ישראל ב- 2050. מוסד נאמן עשה 

את העבודה הזו. מוסד נאמן מדבר על 18 מיליון בעולם, בכל 

העולם. במדינת ישראל - 12 מיליון יהודים, ועוד שלושה מיליון 

בני מיעוטים. אנחנו המדינה היחידה בעולם שעומדת להכפיל את 

האוכלוסייה שלה עד 2050. 

12 מיליון ב- 1938 היו באירופה, 100 שנה לאחר מכן, 12 מיליון 

בארץ ישראל. זה הקונטקסט ההיסטורי. ושישה מיליון מפוזרים 

עדיין בעולם.

אבל יותר מעניין אותי כמה יהיו פה ובעולם בסוף המאה ה- 21. 

אגב, מי שעשה את העבודה הזו זה מוסד נאמן, אבל מה שאני 

הולך להראות לכם כרגע, מי שעשה את העבודה הזו, זה האו"ם, 

 the - יש לו פרויקט אדיר, אני ממליץ לכולכם להכיר אותו

population project, כמה יהודים יהיו בארץ ישראל בשנת 2100. 
מוכנים? הנה המספר:  24 מיליון איש. בארץ ישראל. 24 מיליון 

איש, מתוכם כ- 20 מיליון יהודים. שתבינו. 

אנחנו המדינה היחידה שכנראה עומדת לשלש את האוכלוסייה 

שלה במאה ה- 21. כל העולם הולך לעבור מגמה אחרת לחלוטין 

ואנחנו, עכשיו, זה לא רק כמות, זה גם אנשים יותר צעירים, אנשים 

הרבה יותר נקרא להם יזמים וכן הלאה וכן הלאה. 

כעת, מה הן המגמות? 

יש פה אתגר אדיר. בעצם, העם היהודי, ב- 120 השנים האחרונות, 
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נעשה מהלך היסטורי בלתי רגיל. קוראים לו ציונות. מה שהוא 

עשה, הוא לקח כלים מודרניים כדי לממש את החזון הזה 

של מדינה ליהודים. כלים דיפלומטיים בעיקר, והנה אתם ואני 

התוצאה של זה. 

בהתחלה היו ויכוחים, בהתחלה רוב העם היהודי לא הסכים. אבל 

התנועה הציונית באה ואמרה - מספיק להתפלל, התפללנו. עכשיו 

צריך לפעול. לפעול בכלים מודרניים. והתוצאה היא כמובן בלתי 

רגילה.

אבל התנועה הציונית בעצם עשתה מהלך שאפשר לומר אותו 

כמהלך פילוסופי מאוד מעניין. התנועה הציונית באה ואמרה - 

בואו נשכח, יש מלא קבוצות בעם היהודי, עם אג'נדות, עם חזון, 

מסוג אחר מה זה צריכה להיות מדינה ליהודים. הם אמרו - בואו 

נשכח, נשים בצד את מה שאנחנו חושבים ורוצים שיהיה ונתמקד 

בדבר אחד. אני נותן לזה כותרת, קוראים לזה - ברית גורל. בואו 

נאחד את העם סביב הגורל המר שלנו לאורך אלפי שנים.

ונבנה בית לאומי על-מנת שהגורל הזה לא יחזור על עצמו. 

וכתוצאה מכך הצליחו לאגד קבוצות בעלות חזון ומשימה מסוג 

שונה. יש כאלה רצו מדינת הלכה ויש כאלה שרצו מדינת כל 

אזרחיה ויש כאלה שרצו עולם קפיטליסטי ועולם סוציאליסטי וכל 

מיני דעות. שמנו את זה בצד. 

זאת אומרת, מדינת ישראל עד עכשיו, הושתתה על מה שאנחנו 

קוראים ברית גורל. 

עכשיו, כשאני הולך ללמוד כחוקר עתיד, חוקר עתידים, מהעבר, 

בתרבויות אחרות וזה אנחנו לא היחידים שעשינו מהלך כזה. אני 

מוצא שברית גורל זה דבק חד-פעמי. הוא מחזיק מעמד לכל 

היותר שניים-שלושה דורות. לאחר מכן, הוא מתפרק, לאחר מכן 

אנשים חוזרים להבין, לנסות לממש את החזון הראשוני שלהם. 

גם הילדים שלהם כבר לא מאוימים, הם כבר בני חורין. 

לכן, ברית גורל בדרך-כלל מסתיימת בהתרסקות. בתרבויות 

אחרות ברית גורל מסתיימת ברצח של מנהיגים ובמלחמות 

אזרחים. ובתהליך הזה, אותה ישות, אותה קבוצה של אנשים, 

צריכה להגדיר מה שאנחנו קוראים ברית ייעוד - משימה, מה היא 

זכות הקיום של אותה ישות, לפחות למאה הבאה. 

מדינת ישראל התחילה לפני כ- 20 שנה את תהליך ההתרסקות 

של ברית גורל. כל אחד מושך לכיוון הראשוני שלו ובשביל זה 

אנחנו גם הופכים להיות גם מאוד אלימים כלפי אחד לשני, 

הסולידריות מתפרקת. 

אחת הדרכים לזהות עתידים, זה למצוא דפוסים. מצאתי את 

הדבר הבא - ההיסטוריה של העם היהודי עד היום, אפשר לחלק 

אותה לארבע תקופות. לכל תקופה יש מנהיגות מסוג מסוים, יש 

mindset מסוג מסוים, יש roll models מסוג מסוים, יש ערכים 
מסוג מסוים, יש תפישה כלכלית מסוג מסוים. תפישה דתית מסוג 

מסוים וכן הלאה. עד היום, ארבע תקופות. אנחנו כנראה התחלנו 

את התקופה החמישית בהיסטוריה של העם היהודי.

מצאתי שכל תקופה, בשלוש התקופות הראשונות לפחות, ארכה 

בערך כ- 500 שנה, 200 השנים האחרונות של אותן 500 שנה 

תמיד זה מהפכות פנימיות ובלגאן ו-ויכוחים. בסוף כל תקופה, 

בדרך-כלל היה אסון נורא לעם היהודי. 

התקופה הרביעית ארכה כ- 1,800 שנה ואנחנו כנראה כבר 

נכנסנו לתוך התקופה החמישית ואנחנו בתחילתה של התקופה 

החמישית.

עכשיו, אני רוצה להבין מה האתגר שעומד בפני העם היהודי 

בתקופה החמישית. בואו נראה מה המאפיינים של התקופות 

הקודמות. התקופה הראשונה היא תקופת האבות, בערך 

מאברהם עד אשר נכנסו לארץ ישראל. מקור הסמכות זה האבות 

והאימהות. הם גם the roll models, הם גם מכתיבים בהתנהגות 

שלהם את הערכים ואנחנו לומדים מזה והם מקיימים בעצם את 

השלב הראשון של העם היהודי.

העם הזה נכנס לארץ ישראל וממשיך את ה- mindset של 

שבטים. הבעיה היא שתוך זמן קצר, כ- 100 עד 200 שנה לכל 

היותר, השבטים האלה הופכים להיות שונאים אחד של השני. 

רוצחים אחד את השני. כולנו מכירים את הסיפורים מהתנ"ך, 

פילגש בגבעה, הם נבהלים ממה שהם מצליחים ומסוגלים 

לעשות ולכן הם באים לשאול ואומרים לו - תהיה עלינו מלך. 

אפילו שבתורה כתוב לא תשים עליך מלך, המלך הזה ייקח אותך 

לאבדון, יביא לך שחיתות ויביא לך רצח. הם אומרים - אין ברירה. 

בוא אתה, שאול, תאגד אותנו.  שאול מתחיל, הוא היה אדם כנראה 

מאוד פתוח, נותן לכל מיני קבוצות לעשות מה שהם רוצים ובמות 

בכל מיני מקומות ושיטות מסורות דתיות קצת שונות בכל מקום 

ואז בא דוד, אומר - ככה זה לא ילך. 

ובעורמה גדולה ובכוח לא פשוט, הוא אומר - אני אמסד מקום 

אחד, פוליטי, מרכז פוליטי, מרכז דתי, נשים אותו בירושלים כי 

זה הנחלה של יהודה ובנימין, והוא מצליח לעשות את זה במה 

שנקרא בעורמה בלתי רגילה.  הבן שלו ממשיך את זה, שלמה, 

ומקים משהו לתפארת. אנשים מכל העולם באים ללמוד מה זה 

הדבר הזה.

אבל תוך זמן קצר, אחר ששלמה נפטר, כ- 30 שנה, אם אני לא 

טועה, עשרה שבטים מהעם היהודי אומרים - לא רוצים להיות 

אתכם. אנחנו קוראים להם עשרת השבטים האבודים, כאילו הם 

אבדו. הם לא אבדו, הם אמרו - אנחנו לא רוצים להמשיך להיות 

אתכם. 

תארו לעצמכם שתל-אביב תגיד היום - לא רוצים להיות במדינת 

ישראל. אבל הם מתפזרים והולכים לסוריה. אגב, הם באמת 

מתפזרים  באזור, יש כרגע מחקרים מאוד מעניינים שאומרים 

שהטליבאן, הגנים שלהם הם גנים יהודים. אבל זה מאוד הגיוני, 

הם באמת מתנהגים כמו יהודים, זה סיפור אחר. 

אחרי זה באה תקופה שלוקחת עוד כ- 200 שנה והתקופה הזו 

מסתיימת באסון נורא, בחורבן בית ראשון ופיזור של העם היהודי. 

שנים ספורות לאחר מכן, בסך-הכל מתוך כמיליון, אולי מיליון וחצי 

יהודים שהלכו לבבל, בסך-הכל  40,000 איש אמרו - בואו, נחזור 

לארץ ישראל, להקים בית שני. 

רוב העם היהודי אמר - תעזבו אותנו, מה זה הדבר הזה? 

ואנחנו מתחילים את התקופה כמובן השלישית, אבל התקופה 

השנייה, המאפיין העיקרי שלה זה שה- roll model, זה 

הממלכתיות, המלכים. המלכים היו בעלי המוסר, המלכים היו 

בעלי המעמד, בעלי המעמד הדתי והפוליטי וכן הלאה. אחר-כך 

מגיעה התקופה השלישית - מי הם אלה שלוקחים את ההנהגה 

בתקופה השלישית? 

כהנים. הכהנים באים ואומרים - שבטים לא הלך, מלכים, אוי 

ואבוי. בואו נראה לכם, המודל שלנו שאנחנו מקבלים סמכות 

טרנסנדנטלית דרך בית מקדש, אנחנו נקיים עם הרבה יותר טוב 

ואומה וחברה וכלכלה יותר טובה, אבל גם, זה תוך זמן קצר, גם 

זה נכשל בכישלון חרוץ. חורבן בלתי רגיל ואנחנו מתפזרים בעולם 

ואנחנו מתחילים את התקופה הרביעית, שכנראה אנחנו כרגע 

סיימנו אותה והתחלנו תקופה חמישית. 

מי הם אלה שהם ה- roll models שבתקופה הרביעית? מישהו 

אמר? הרבנים. נכון, שבאו ואמרו - תעזבו את המודלים האחרים, 

רק מודל של השכלה, רק מודל של למידה, רק מודל של סמכות 

שעוברת באמת מלמדנות ולא מאיזה family lineage כזה, רק 

זה יכול להחזיק את העם וזה החזיק אותו לאורך 1,800 שנים. 

היהדות, הדת והמסורות התפתחו לאורך השנים הללו ואנחנו 

כנראה סיימנו את התקופה הזו, אתם ואני עברנו כמה נקודות ציון.

נקודת הציון החשובה זה כרגע, ב- 2016, נקודת ציון יותר חשובה 

ב- 2020, כאשר 50% מהעם היהודי יושב בארץ ישראל ונקודת 

הציון עוד יותר חשובה, זה בערך 2040, לכל היותר 2050, 70% 

מהעם היהודי ישב בארץ ישראל. 

התחלנו את התקופה החמישית בהיסטוריה, לא צריך להיות גאון 

כדי להבין שקורה פה משהו והשאלה היא - מהו, מיהם האנשים 

שהולכים להיות המנהיגים שלנו, בתקופה החמישית. מה אתם 

חושבים? אני לא אספר לכם, סיימתי לאחרונה לכתוב ספר על זה 

בדיוק. 

מדינת ישראל הוקמה על-סמך ברית גורל, אנחנו צריכים ברית 

ייעוד. רק כדי לסבר את האוזן, מה זה ברית ייעוד של מדינת 

ישראל? זה חייב להיות, עד עכשיו הקמנו מדינה ליהודים. אנחנו 

צריכים כרגע לבנות מדינה יהודית. 

מה זה מדינה יהודית? לא היה כזה דבר בהיסטוריה של העם 

היהודי, מדינה יהודית. 

עכשיו, יש להבין - ביבי עומד על כך שאם הפלסטינאים לא יכירו 

בנו כמדינה יהודית, אין הסכם. ואז כל העולם אומר - מה זה 

מדינה יהודית? תגדירו לנו מה זה מדינה יהודית. 

ואנחנו חייבים להגדיר מה זה מדינה יהודית, מודרנית, דמוקרטית, 

בעלת קבוצות גדולות של בני מיעוטים. אם לא נגדיר את זה, 

אנחנו בצרות צרורות, לעניות דעתי, זה האתגר הגדול שעומד 

בפני התנועה הציונית במאה ה- 21. ואנחנו חייבים להירתם 

למשימה הזאת. 

זה כבר התחיל בכל מיני קבוצות לא רשמיות, בכל מיני דיונים. 

אבל אנחנו חייבים להתחיל לאגד את החשיבה הזו, להביא 

קבוצות מקבוצות שונות מהעולם, בתוך ארץ ישראל, אפילו 

קבוצות fringe, אנחנו חייבים להגדיר ברית ייעוד למדינה יהודית, 

ישראלית, מודרנית, למאה ה- 21.

רק כדי לסבר את האוזן, למשל יש ברית ייעוד לאומה הגדולה 

שלנו בתקופה הזו, בדרך-כלל ברית ייעוד נאמרת בשתי מילים. 

 .Personal freedom ?מהי ברית הייעוד של האומה האמריקאית

מהי ברית הייעוד של הצרפתים? שלוש, אלה תמיד יותר יש להם. 

Liberte, Egalite, Fraternite, אגב, כרגע, הקהילה האירופית בונה 
בעצם ישות חדשה, של קבוצות גדולות והם חייבים להגדיר ברית 

ייעוד. זה נמצא על השולחן שלהם, עדיין לא החליטו.

האם מישהו יודע מה נמצא על השולחן? מי שהציע ברית ייעוד 

לקהילה האירופית זה היה ז'יסקאר דסטאן, הם עדיין נמצאים 

בדיונים, ברגע שהם יקבלו החלטה זה ייראה בכל מקום באירופה 

 .Unity in diversity ודאי ובוודאי על היורו והם מדברים משהו כמו

יש פילוסופים שאומרים שזה מסובך, זה לא ברור וזה זה, 

בדרך-כלל תהליך כזה לוקח הרבה מאוד זמן. יש עליות ומורדות. 

והשאלה היא כמובן מה יכול להיות בארץ ישראל. לעניות דעתי, 

זה האתגר השני שעומד בפני העם היהודי. אני ממליץ לקבל אותו, 

לקחת אותו ולהתחיל לעסוק בו. מהי ברית ייעוד למדינה יהודית 

מודרנית דמוקרטית, שמרבית היהודים בעולם שוכנים בתוכה, עם 

קשרים הדוקים עם העולם, מה זו הישות הזאת. אם לא נעשה את 

זה, אנחנו, מדינת ישראל, בצרות, היהודים שבעולם בצרות, ואנחנו 

עלולים, אני אומר את זה בפחד להגיד את זה בקול, גם ללכת 

דרך התהליך, אם לא נעשה את זה מוקדם, בדרך-כלל אמרתי 

ברית גורל מתרסקת על-ידי רצח של מנהיגים ועל-ידי מלחמות 

אזרחים. רצח של מנהיגים כבר קרה, אוי ואבוי אם זה ימשיך 

להתרחש לנו וזה גם מסתיים בדרך-כלל, ה- climax של התהליך 

של התפרקות ברית גורל, בדרך-כלל זה במלחמות אזרחים. 
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שולחנות עגולים
עיקרי הדברים והתובנות לעתיד

 "הקונגרס שלנו יחיה לעולם, לא רק עד הגאולה מהמצוקה הישנה, 
כי עוד ביתר שאת אחר כך. כיום הננו פה )בבאזל(...לשנה הבאה היכן?"

)מתוך נאום בנימין זאב הרצל בפתיחת הקונגרס הציוני הראשון, 29.8.1897(

אודות
ברוח חזונו של הרצל כי הפעילות הציונית תימשך "ביתר שאת" גם אחרי הקמת המדינה, הוחלט במלאות 120 שנים לקונגרס הציוני 

הראשון לקיים פעילות "שולחנות עגולים" במהלך  מושב  הוועד הפועל הציוני הל"ז. תכלית הפעילות הייתה יצירת  שיח ודיון אודות 
ההישגים של התנועה הציוניות עד היום  והמטרות והאתגרים שעוד נכונו לנו בעתיד. למען יצירת שיח מעניין, מכבד ואפקטיבי כל 

שולחן הונחה ע"י מנחה מקצועי מטעם מרכז הרצל ונציג של התנועות המגשימות. 

תפקיד נציגי התנועות המגשימות היה להשמיע את "הקול של הדור הבא" מתוך תפישה שללא קול זה - שום תכנית העבודה של 
העולם הציוני לא תהיה שלמה.

במהלך הפעילות המשתתפים העלו  תובנות, המלצות ורעיונות סביב רשימת הסוגיות בהן התמקד השיח. בסיום הפעילות, כל שולחן 
הציג תוצר בדמות מסמך ובו עיקרי הדברים שנדונו בקבוצה והמסקנות לעתיד. 

"מאחורי הקלעים"
על מנת לדייק את התכנים ולהתאימם למטרות ולמשתתפים של מושב הוועד הפועל הוקמה ועדה מיוחדת בראשות מנכ"ל הצ"ע, מר 

אלי כהן ויו"ר הוועד הפועל הגברת הלנה גלזר. הוועדה כללה את מר הרצל מקוב, מזכיר בית הדין הציוני העליון, הגברת אנה גבעתי 
מנהלת משא"ן, הגברת מיכל ליברמן-גלון סגנית מנהל מרכז הרצל והגברת שלומית סאטלר המנהלת החינוכית של מרכז הרצל. 

במשך כמה חודשים עמלה הוועדה על בניית מתווה הפעילות, גיבוש הסוגיות הערכיות שיעמדו במרכז הדיון, הרכבת תמהיל מדויק של 
דוברים ונואמים וכמובן הכשרה של צוות המנחים.  

נושאים מרכזיים לדיון
לאחר דיונים ארוכים הוחלט על שמונה נושאים שעומדים על סדר היום הציוני העולמי. מתוך פרספקטיבה רחבה ובחינת הנושאים מאז 

ועד היום, ניתן להגיע למסקנות והמלצות אופרטיביות להנהלה הציונית. 

להלן רשימת הנושאים:

מקומה של ישראל בתודעת העולם הציוני בתפוצות. 1

עתידנות )בדגש על תקשורת ניו-מדיה בשרות העם היהודי(. 2

 השפה העברית. 3

קהילה. 4

 תנועות נוער. 5

 חברת מופת - הישגים ואתגרים. 6

 קיבוץ גלויות ועלייה. 7

מנהיגות. 8

שמונת הנושאים "התכתבו" להפליא עם דבריהם של המרצים השונים ונדמה שהצלחנו לכוון לדעת גדולים. ביום שלמחרת פעילות 
"השולחנות העגולים" התכנסו חברי הוועד הפועל הציוני למליאה משותפת שבה נציגי השולחנות העגולים סקרו את שנעשה בקבוצה 

שלהם ואף שיתפו את עיקרי המסמך שיצרו בבחינת  תכנית עבודה לעולם הציוני.
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עיקרי הדברים וההמלצות לפעולה שהוצגו 
בעקבות פעילות "שולחנות עגולים"

ה" )מסכת אבות( ָּ נ טֵל מִמֶּ ָּ ה בֶן חֹורִין לִב לָאכָה לִגְמֹור, וְלֹא אַתָּ "לֹא עָלֶיךָ הַמְּ

העם היהודי בכלל והתנועה הציונית בפרט מאופיינים בתודעה היסטורית עמוקה המקשרת מדי יום ביומו בין עבר להווה ובין ההווה 
לעתיד. הזרעים שניטעו אי-שם בשלהי המאה ה-19 צמחו לכדי חזון מרהיב בדמותה של מדינת ישראל ועשייה ציונית משגשגת 

בתפוצות. האתגרים, השאיפות, החלומות והמאווים שעלו מדבריהם של חברי הוועד הפועל הציוני בהחלט ניתנים לתרגום מעשי. 
המלאכה רבה ודורשת מאמץ ומעורבות מכל אחד ואחת מאיתנו והלוואי שהמלאכה לעולם לא תסתים, כי כפי שהורה לנו הרצל  

"הציונות היא אידיאל אין סופי". 

מסקנות כלליות
אופייה הייחודי של ההסתדרות הציונית העולמית מאפשר לה לקיים פעילויות בדגש על המאחד ולא על המפריד. . 1

יש לערוך באופן מיידי "ריענון" של המסרים  שההסתדרות הציונית העולמית שואפת להפיץ, בדגש על האופן שבו היא מיישמת את . 2
הרעיונות שלה, שהמשאב העיקרי שלה הינו הניו-מדיה. 

שמונת הנושאים שנבחרו לדיון קשורים זה בזה באופן בל יינתק, למשל קידום מנהיגות נשית הוא פועל יוצא של נושא חברת . 3
המופת.

"אם תרצו - אין זו אגדה": לא תמיד היו הסכמות אבל הדיונים נערכו ברוח טובה והשיח היה מכובד ומכבד.. 4

נושא מס' 1: מקומה של ישראל בתודעת העולם הציוני בתפוצות01
כללי:

הדיון  התאפיין בהסכמה רחבה, רבים מיושבי השולחנות סברו שזהו אחד הדברים המרכזיים שההסתדרות הציונית העולמית 	 
צריכה לטפל בו.

בחלק מהמקרים היה דיון על ההגדרה המדויקת; האם ההתייחסות היא רק לעולם הציוני בתפוצות או לעולם היהודי בתפוצות 	 
בכללו, סוגייה נוספת שעלתה עסקה במרכזיותה של ישראל בתודעת העולם הציוני.

הייתה הסכמה על כך שבנושא זה ראוי להשקיע בעיקר בשכבת הגיל 18 - 40.	 

הדרכים בהן ניתן לקדם את הנושא במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית:
חיזוק הזהות הציונית, הזיקה לארץ ותחושת הגאווה על הישגיה של ישראל.. 1

תמיכה במגוון רחב של תנועות נוער וצעירים בתפוצות, לא רק התנועות המגשימות המסורתיות.. 2

מיתוג מחדש של מדינת ישראל.. 3

הכרות מעמיקה עם החברה הישראלית, האתגרים והתמודדויות שהיא חווה, לצד ההצלחות.. 4

הדדיות - ללמד גם  את יהודי הארץ על הציונים בתפוצות ולא רק להפך.. 5

חיזוק הקשר שבין ישראל לתפוצות יכול לסייע בבעיית ההתבוללות.. 6

קשיים ומורכבויות
קשיי מימון ומשאבים- על מנת להוציא לפועל משלחות מהתפוצות לארץ ולהפך.. 1

מדינת ישראל ונציגיה אינם יודעים לקבל ביקורת )גם אם היא נאמרת בנימוס ומתוך דאגה לישראל( דבר שמקשה על השיח בין . 2
יהודי התפוצה לישראלים.

הרגישות שיש ליהודים בתפוצה שמגדירים עצמם "ציוניים", בבחינת "אם אתם ציוניים - אז למה אתם לא בארץ"; חסרה הבנה  או . 3
התייחסות מסודרת לזהותו ותפקידו של האדם הציוני החי בתפוצות..

הצעות ליישום
מלחמה בבורות של צעירי התפוצות - בעיקר דרך הובלת ביקורים של צעירי התפוצות בישראל בדגש על מימון משמעותי ובניית . 1

ביקור עם תוכן איכותי, בנוסף להכרות הבסיסית עם ישראל - ביקורים אלה יכולים להיות בסיס/תמריץ לעלייה בשלב מאוחר יותר.

הרחבת שורות ההסתדרות הציונית העולמית בתפוצות, לקרב צעירים בגילאי 20 - 40 כך שיהיו פעילים ממש ו"יתווכו" בין . 2
הקהילות בתפוצות לקהילות בישראל.

הדגשת הייחודיות של ישראל כמעצמה שצמחה יש מאין, כאומת הסטארט-אפ והישגים ייחודים נוספים.. 3

יצירת " follow up" בקהילות מטעם ההסתדרות הציונית העולמית למשתתפי תוכניות תגלית ומסע.. 4

עידוד הקשר בין פעילים ציונים ישראלים לבין פעילים ציונים צעירים בתפוצות, ע"י משלחות ופעילויות משותפות בארץ ובחו"ל.. 5

שימוש בכלים מעולם ה"ניו-מדיה" על מנת לגשר על המרחקים הגיאוגרפיים וכבסיס לקשר יומיומי.. 6

שימוש בתרבות הישראלית העכשווית )אומנות, מוזיקה, קולנוע, תאטרון וכו'( כגורם מקרב ומבטל חסמים.. 7

הקפדה על בחירת שליחים מתאימים לקהילות, למוסדות ולארגונים בתפוצות.. 8

חיזוק התחושה כי למרות מה שלפעמים מצטייר מכלי התקשורת - ישראל אינה מבודדת, כי העם היהודי בתפוצות ניצב מאחוריה.. 9

גיבוש אמנה המחייבת את כל העולם הציוני ומעגנת ומסדירה את היחסים שבין הציונים בתפוצות למדינת ישראל.. 10

בכנסים בינלאומיים כגון "מושבי הוועד הפועל הציוני", יש להקפיד על יצירת קבוצות עבודה הטרוגניות הכוללות גם ישראלים וגם . 11
משתתפים מחו"ל.
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נושא מס' 2: תנועות נוער02
כללי

הנחת היסוד  של הצ"ע מחד ותנועות הנוער מאידך צריכה להיות: כי הקשר בין הגופים הוא מהותי, ערכי ומחייב. אין מדובר ביחסי 	 
"תן וקח" אלא ביחסי אמון המבוססים על היסטוריה וחזון משותף שתכליתם למנף את ההשפעה הציונית-חינוכית שיש לתנועות 

על הנוער בארץ ובתפוצות וליצור הפרייה הדדית בין הגופים. 

חלק מהמשתתפים העלו ספקות לגבי נחיצותן של כל תנועות הנוער ההיסטוריות, דהיינו האם התפקיד ההיסטורי שלהן הסתיים 	 
או לא. במידה ולא - יש צורך "לעשות סדר", להחליט באילו תנועות משקיעים ומה המטרות שלהן.

המעורבות של הצ"ע בפעילות תנועות הנוער צריכה להיות גם בעלת מימד חינוכי - מהותי ולא רק תמיכה תקציבית. יש ליצור ערוץ 	 
תקשורת ייעודי וייחודי בין נציגי תנועות הנוער לנציגי הנהלת הצ"ע ובו לדון על מהות הקשר ועל אופן היישום שלו.  

נשמעה ביקורת על כך שההסתדרות הציונית העולמית משקיעה משאבים רבים בתנועות מגשימות בתפוצות ומשאבים מעטים 	 
בתנועות נוער ציוניות בארץ.

הדרכים בהן ניתן לקדם את הנושא במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית
להעלות על נס את תרומתן של תנועות הנוער הציוניות מאז ועד היום )למשל דרך חוברת שבה חברי ההנהלה בעבר ובהווה . 1

מספרים על חוויותיהם מתנועת הנוער(.

יצירת ערוץ תקשורת אם דרך ועדה משותפת או בדרך אחרת, שבה נציגי התנועות ונציגי הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית . 2
מקיימים שיח מעמיק וסדיר.

התנועות הן העתיד; בסיס לחינוך ציוני ומכאן חשיבותן הרבה.. 3

להנחות שיח פתוח המשותף לכל התנועות המגשימות, להקשיב להן ולברר מה המטרות המרכזיות שלהן ומה הייחודיות של כל . 4
תנועה ולהשקיע בהן משאבים בהתאם.

עידוד שיתופי פעולה בין התנועות גם בארץ וגם בחו"ל לטובת איגום משאבים.. 5

קיום מושב בוועד הפועל הציוני שייוחד לתנועות הנוער.. 6

קשיים ומורכבויות
קשיים תקציביים.. 1

נוצר מתח בין חיזוק הקהילה הציונית בתפוצה לבין העובדה שתנועות הנוער מעודדות עלייה לארץ, שבעקבותיו בעצם הצעירים . 2
הציונים והפעילים עוזבים את הקהילה לתמיד.

חוסר שיתוף פעולה בין הזרמים לבין התנועות.. 3

פערי דורות שיוצרים תפיסות שונות ומרוחקות בין תנועות הנוער להנהלת הצ"ע.. 4

היחלשות כללית של תנועות הנוער בשל גורמים שונים ובעיקר בשל עידן הרשתות החברתיות שבו בני נוער מעדיפים פעילות . 5
וירטואלית על פני פעילות במסגרת הקהילתית המוכרת.

המתח שנוצר בין רצונן של התנועות לייצר תכנים באופן עצמאי ללא בקרה או ייעוץ חיצוני לבין רצונה של הנהלת הצ"ע להיות . 6
מעורבת באופן מהותי במה שנעשה בתנועות.

הצעות ליישום
מימון פעילות של תנועות הנוער הישראליות ושיתופן, ע"י ההסתדרות הציונית העולמית.. 1

ייצור וייצוא תוכניות חינוכיות רלוונטיות ומעניינות עבור התנועות בחו"ל.. 2

לקיים קונגרס נפרד לתנועות הנוער הציוניות בארץ ובחו"ל.. 3

ארגון פעילות בוגרי תנועות הנוער - סטודנטים, וסיוע, כמו למשל מימון פסיכומטרי לבוגרים שרוצים לעלות לארץ.. 4

שיתוף תנועות הנוער באירועי "120 שנים לקונגרס הציוני הראשון", גם בהזמנתן לכנסים ופעילויות וגם במתן אחריות לארגון . 5
אירועים במסגרת הנ"ל.  

יצירת "שולחן עגול" - ערוץ תקשורת מסודר ויעיל בין נציגי התנועות לבין הנהלת הצ"ע )אולי באמצעות המחלקה לחינוך(. . 6
להתקשרות זו ייכתב תקנון המקובל על שני הצדדים ובו הסבר מפורט על המטרות, הנציגים, תדירות המפגשים וכו'. פרוטוקולים 

וסיכומי דיונים יצאו בדוא"ל לכל הגורמים הרלוונטיים בהצ"ע ובתנועות.

הקצאת משאבים לטובת הפקת ערכות חינוכיות עדכניות ואיכותיות ע"י הצ"ע לשימושן הבלעדי של תנועות הנוער. התכנים יכתבו ע"י גורמי . 7
מקצוע מתוך הצ"ע )למשל מרכז הרצל( בשיתוף נציגי תנועות הנוער. הערכות יתורגמו לשפות שונות  ויופצו לחו"ל בעותק קשיח וכן יהיו 

ניתנות לשימוש דרך פורמט דיגיטלי הזמין דרך האינטרנט. בנוסף הן ילוו בהכשרה/השתלמות מיוחדת שיעברו נציגי התנועות במרכז הרצל.

נושא מס' 3: מנהיגות03
כללי

יש ליצור הגדרה מסודרת של תפישת העולם והמטרות של הצ"ע בנושא המנהיגות; היעדר של הדברים הללו גורם למושג להפוך 	 
לכמעט קלישאה שאין מאחוריה מהות ברורה. 

יש לעודד מנהיגות צעירה באופן אקטיבי.	 

מנהיגות בתפוצות צריכה לייצג את כולם ולא רק פלח גיל או השקפה מסוימים.	 

מנהיגות צריכה להתייחס למושגים רבים, כגון "מנהיגות עתידית", "מנהיגות רוחנית" וכו'.	 

הדרכים בהן ניתן לקדם את הנושא במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית
עידוד מנהיגות צעירה באופן פעיל ויצירתי.. 1

חיזוק הקשר שבין מנהיג לקהילה. הקשר חייב להיות מבוסס על אמון, פתיחות והקשבה.. 2

עידוד מנהיגות נשית.. 3

יצירת קשרים אישיים בין חברי הנהלת הצ"ע והפדרציות הציוניות לבין עתודת המנהיגות הצעירה.. 4

ריכוז נושא המנהיגות כולו במחלקה אחת בהצ"ע, שתהיה ממונה על העניין תוך דיווח שוטף והתייעצות עם המחלקות האחרות.. 5

קשיים ומורכבויות
תחושה של "משבר מנהיגות" בעיקר בקרב צעירים.1. 

חילופי דורות בעייתיים - המבוגרים מתקשים לעזוב ולעומת זאת הצעירים לא רוצים או יכולים להיכנס.2. 

פערים מהותיים בתפיסות העולם של הצעירים והמבוגרים; לפערים אלה סיבות שונות, המצב הפוליטי העולמי, הפעילות 3. 
המוגברת של הצעירים ברשתות החברתיות לעומת ניתוק יחסי של המבוגרים מהרשתות הנ"ל, ראייה שונה באשר למרכזיותה של 

ישראל ועוד. 

נושא המנהיגות מפוזר בין מחלקות שונות בהצ"ע וכל אחת מטפלת בו באופן שונה ולעיתים ללא סנכרון )גם בארץ וגם בחו"ל(..4. 

הצעות ליישום
לשים דגש על מנהיגות נשים צעירות בגילאי 18 - 40 תוך התייחסות מיוחדת לקולן של האימהות הצעירות שכמעט ולא נשמע. . 1

לאוכלוסיית האימהות הצעירות צרכים ייחודיים ויש לבנות עבורן סמינרים ותוכניות מתאימות על מנת שהן תיקחנה חלק פעיל 
בהנהגה הציונית. 

איתור צעירים מוכשרים בגילאי 18 - 40 מקרב פעילי ההסתדרות הציונית העולמית ועובדי הארגון ולהשקיע בהם ולבנות אותם . 2
כ"עתודה ניהולית".

ייצור פלטפורמה של "מנטורים" שבמסגרתה המנהיגות הציונית כיום )גם בארץ וגם בחו"ל( תחנוך באופן פרטני את מנהיגי העתיד . 3
או מנהיגים בתחילת דרכם.

יצירת ארגז כלים למנהיגות הנוכחית בארץ ובעולם; חלק מהמנהיגים הנ"ל עושים את תפקידם במסירות במשך תקופה ארוכה . 4
וראוי להעשיר אותם בתכנים ורעיונות אם ע"י מפגשי תוכן עם מומחים ואם באמצעים אחרים ) למשל דרך שיתוף פעולה עם 

משרד החוץ(.

מינוי אחראי בהנהלה הציונית שיהיה ממונה על תחום המנהיגות ויהיה אחראי להגדרת המטרות, הביצוע והסנכרון בין המחלקות . 5
השונות.
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נושא מס' 4: השפה העברית04
כללי:

הנחלת השפה העברית היא ערך מרכזי בציונות ויש לחשוב מהו האופן האטרקטיבי והרלוונטי ביותר לעשות זאת.	 

בשנת 2018 עתידים לציין 110 שנים לצאת הכרך הראשון של מילון בן-יהודה וההסתדרות הציונית צריכה לתת לכך מענה הולם.	 

מקומה של השפה העברית בהתכנסויות ובפעילויות של ההסתדרות הציונית העולמית אינו ברור; יש להגדיר באופן מפורש ומהותי 	 
את תפקיד השפה כשפה רשמית בפעילויות בארץ ובחו"ל.

הדרכים בהן ניתן לקדם את הנושא במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית
השפה העברית משלבת עבר עם עתיד ויכולה להיות חיבור נוסף שבין יהדות הארץ והתפוצות.. 1

השפה העברית היא חלק בלתי נפרד מהזהות והמורשת שלנו.. 2

במסגרת אירועי 120 שנים לקונגרס הציוני הראשון, יש להתייחס גם לנושא המורכב והמרתק של הרצל והשפה העברית.. 3

קשיים ומורכבויות
ביחס לשנים עברו, היום פחות ילדים יהודים בתפוצות לומדים ומבינים עברית )גם כאלה שלומדים בבתי ספר יהודיים(.. 1

הורים בתפוצות לא תמיד מבינים למה חשוב להשקיע בלימודי עברית של ילדיהם.. 2

אין מספיק מסגרות מתאימות ללימודי עברית.. 3

התחושה שעולה מהציבור בתפוצות היא שאין צורך בעברית "של אולפנים" אלא יש ללמד עברית שיכולה לשמש את הדוברים . 4
באופן מעשי בביקוריהם בארץ או בשיחות עם ישראליים.

לנציגים רבים המשתתפים בפעילויות של הצ"ע בארץ ובתפוצות קל יותר לדבר ולנאום בשפת אמם, יש חשש שאם כל הכנסים . 5
של הצ"ע יתקיימו בעברית, אותם משתתפים לא יקחו בהם חלק פעיל, ועלול להרחיק משתתפים פוטנציאליים.

הצעות ליישום
בניית קורס מקצועי, איכותי ווירטואלי במטרה להנגיש את לימוד העברית.. 1

בניית הכשרות והשתלמויות והעברתן למורים ומנחים שידעו ללמד את הקורס הנ"ל בארץ ובתפוצות. . 2

העברת החלטה כי בכנסים בינלאומיים של ההסתדרות הציונית העולמית השפה המרכזית/הרשמית תהיה עברית.. 3

בניית מערכי לימוד עברית "ידידותית" ו"פרקטית" שרלוונטית לצעירים שלא מעוניינים ללמוד "עברית של אולפנים", והפצתן.. 4

ייזום מחקר אקדמי רציני ואיכותי שיצביע על מגמות מרכזיות בלימוד העברית בעולם, בצרכים של הלומדים ובקשיים שלהם. . 5
מחקר כזה יהיה מסד נתונים לבניית תכנית מקיפה ורלוונטית ללימוד עברית בתפוצות.

הפקת יום עיון הפתוח לקהל הרחב  בנושא "הרצל והשפה העברית" שיתמקד בנוכחותה של השפה העברית במשנתו של הרצל . 6
ובקונגרסים השונים. יום זה יתקיים במתכונת חגיגית בהשתתפות מומחים ואנשי תרבות במטרה לחשוף את הנושא ולמשוך קהל 

רב.

הקמת ועדה פנים-ארגונית שתשקוד על ציון 110 שנים לצאת הכרך הראשון של מילון בן-יהודה בשנת 2018... 7

נושא מס' 5: עלייה וקיבוץ גלויות05
כללי:

עלייה וקיבוץ גלויות הם ערך מרכזי באידיאולוגיה הציונית.	 

לעיתים יש תחושה כאילו העבודה כבר נעשתה ורוב העם היהודי יושב בארץ, אבל העלייה היא עדיין אתגר ממדרגה ראשונה.	 

בנוסף למעשה העלייה עצמו יש להשקיע בחינוך להבנת חשיבות הנושא, גם עבור העולה אבל גם עבור החברה הישראלית 	 
הקולטת.

הקליטה בארץ הפכה להיות אתגר מתמשך.	 

הדרכים בהן ניתן לקדם את הנושא במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית
לתת כלים פרקטיים שיסייעו לאלה שמעוניינים לעלות, כגון סיוע בלימוד השפה העברית או הכשרה מקצועית רלוונטית לשוק . 1

העבודה בישראל.

לספק אינפורמציה עדכנית ורלוונטית למתעניינים בעלייה.. 2

יש להתייחס להיבטים הייחודיים של כל מדינה בתפוצות וכפועל יוצא - לעולים ממדינות שונות יש צרכים שונים.. 3

יש להתייחס לעלייה במסגרת הפעילות החינוכית הענפה שהצ"ע מקיימת בארץ ובחו"ל במטרה להעלות ערך זה על נס בכלל ואת . 4
תרומתה של ההסתדרות הציונית העולמית בעניין זה בפרט.

קשיים ומורכבויות
לצעירים שעולים לבד חסרה מעטפת תומכת. הדבר קשה אפילו יותר כאשר המשפחה שלהם שנשארה בחו"ל אינה מעודדת את . 1

המהלך.

היעדר תקציבים לפעילות עידוד עלייה והכוונה מעשית.. 2

עליית צעירים מהתפוצות מחזקת את מדינת ישראל אך גורמת לדילול הקהילה והפעילות הציונית בחו"ל - מה שהופך את היחס . 3
לנושא לאמביוולנטי בקרב חלק מהקהילות.

עולים שחזרו לארצות מוצאם עקב קליטה כושלת.. 4

הצעות ליישום
סבסוד לימודי עברית  והקמת מערכי למידה במתכונת וירטואלית נגישה לכולם.. 1

השקעה בשליחים ופעילים שיעסקו בעידוד עלייה, והכנת העולים לעלייה.. 2

חיזוק תפקידן של התנועות המגשימות כמובילות עלייה ע"י סמינרים ותקציבים ייעודיים.. 3

בניית הפעלות "לכל המשפחה" המתייחסות בדרך מהנה ותכליתית . 4
לאתגרים, לשאלות ולמורכבויות הספציפיות  שיש למשפחה עם ילדים 

קטנים המתכננת עלייה, ודאגה להפיצן.
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06
נושא מס' 6: קהילה

כללי
שייכות לקהילה מקדמת מאוד את תחושת ההזדהות עם הרעיון הציוני, הקהילה יוזמת ומפעילה מסגרות ואירועים שמאפשרים 	 

לפרט לקחת חלק בעשייה ציונית.

הקהילה היא מסגרת חברתית תומכת וככזו יש לה כוח ליצור ולתמוך בפעילות ציונית מתמשכת ולא חד פעמית.	 

הקהילה היא מוסד יהודי מלוכד ומלכד מדורי דורות ואפשר למנף את הכוח הקהילתי בישראל ובתפוצות לפעילות ציונית.	 

הדרכים בהן ניתן לקדם את הנושא במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית
הכשרת  שליחים קהילתיים לתפוצות.. 1

התייחסות מיוחדת לנושא המשפחה והתא המשפחתי, ומקומה בתנועה הציונית.. 2

התייחסות גם לנושא הקהילה בישראל כמצמיחה פעילות ציונית.. 3

יצירת שותפויות בין קהילות בארץ וקהילות בתפוצות.. 4

קשיים ומורכבויות
קשיים תקציביים לממן שליחים קהילתיים.. 1

תחושת השייכות והמחויבות לקהילה לפעמים דווקא עלולה להיות גורם שמפריע לעלייה לארץ.. 2

אמנם, קיימות בישראל קהילות רבות מגובשות וציוניות אך אין להן שום זיקה או גישה להסתדרות הציונית העולמית ולהפך.. 3

הצעות ליישום
יצירת  פלטפורמה שמסייעת לבניית המשפחה, למשל פעילות ציונית מגבשת שמיועדת "לכל המשפחה" בחגים.. 1

יצירת ערוץ הידברות עם ראשי הקהילות בתפוצות ולהבין מהם הצרכים שלהן )למשל סיוע בהפקת פעילות סביב לוח השנה . 2
הציוני(.

הקמת פרויקט לקשרי קהילות בישראל; יש למנות אחראי בארגון לנושא, להגדיר היטב את מטרותיו וליצור רשת קהילות ציוניות . 3
בארץ שעומדות בקשר רציף  עם הצ"ע ולוקחות חלק פעיל כקהילה בפעילות חינוכית בארץ ופעילות בשותפות עם קהילות 

מהתפוצות )למשל - מרכז הרצל מציע תוכניות אטרקטיביות ל"קהילות מטיילות" שמגיעות להר הרצל מכל רחבי הארץ(.

יצירת קהילות וירטואליות סביב נושאים ציוניים )מהארץ ומחו״ל(.. 4

07+08
נושא מס' 7: עתידנות + נושא מס' 8: חברת מופת

כללי
"חברת מופת" ו"עתידנות" עברו כחוט השני בין כל הרעיונות "ליישום" שהעלו משתתפי הוועד הפועל הציוני. חברת מופת היא ערך 	 

מרכזי במשנתו של חוזה המדינה וכמעט כל צעד שההסתדרות הציונית תקדם - יקדם גם את הפיכתן של החברה הציונית ומדינת 
ישראל לעבר חזון המופת.

עתידנות היא הגדרה רחבה הכוללת בתוכה רבים מהפתרונות שהוצעו, למשל השימוש בניו מדיה שמאפשר חיבור מיידי 	 
ומשמעותי בין  ציונים בארץ ובעולם.

לכן ההתייחסות תהיה  לשתי הסוגיות יחד, חברת מופת כמהות שאנחנו שואפים אליה ועתידנות כפתרון לבעיות רבות וראיה מפוכחת 
לקראת העתיד.

הדרכים בהן ניתן לקדם את הנושא במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית
ליצור שיח מעמיק שבמרכזו דיון על הדברים שהפכו את החברה ל"מופת" ב-120 השנים עד היום ואלו נושאים יעמדו במרכז . 1

עשיית המופת ב-120 שנים הבאות. 

העלאת נושא חברת המופת על סדר היום הציוני-ציבורי בארץ ובתפוצות באמצעים שונים.. 2

השקעה במחקר אקדמי במטרה לנתח מגמות עתידיות בעולם הציוני על מנת לבנות תכנית אסטרטגית משמעותית לשני . 3
העשורים הקרובים.

קשיים ומורכבויות
עתידנות - חלק מהמבוגרים לא מתורגלים בשימוש בניו מדיה והדבר עלול לעורר אצלם רתיעה.. 1

חברת מופת - הגדרה עמומה ודי גולמית. לא תמיד ברור למה מתכוונים כשאומרים "חברת מופת". יתרה מזו, תנועות וזרמים . 2
שונים יפרשו את המושג באופן שונה ואולי אף מנוגד.

הצעות ליישום
יצירת יישומים )אפליקציות( שמסייעים לקדם מטרות של ההסתדרות הציונית העולמית; היום כולנו "מחוברים" לסמארטפונים . 1

ולכן "חנוך לנער ע"פ דרכו".  למשל, עלה רעיון לאפליקציית "המילה היומית" - שבה בכל יום יוכל המשתמש ללמוד מילה חדשה 
בעברית דרך המכשיר הנייד שלו.

קיום סמינרים ומפגשי שיח מיוחדים על מנת לחדד את המושג "חברת מופת" בדגש על דברים ספציפיים שניתן ורצוי לבצע על . 2
מנת להפוך לחברה כזו. 

העברת מערכי ההדרכה והפעילות שההסתדרות הציונית הפיקה למדיה דיגיטלית על מנת להנגיש אותה לתנועות הנוער ברחבי . 3
העולם.

הצפת נושא "חברת המופת" ע"י כך שהוא יבוא לידי ביטוי בפעילות של כל מחלקה. הצפה זו תבטיח שהנושא יטופל מזוויות שונות . 4
ויגיע לקהלים רחבים.

יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים בינלאומיים שעוסקים באקטיביזם חברתי ותיקון עולם באופן שמתכתב עם משנתו . 5
ומורשתו של הרצל.

עתידנות - כמעט אין סוף לאפשרויות שהיא מעמידה לרשות העולם הציוני - בתקשורת, בהפצת מסרים וחומרים ובהסברה.. 6
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משתתפי המושב:

חברי ההנהלה הציונית 
אברהם דובדבני, יו"ר, סרחיו אדלשטיין, ד"ר שמעון אוחיון, אביעד אושרי, דוד בן נאה, דבי בן עמי, גוסטי ברוורמן-יהושע, ד"ר דוד 

בריקסטון, ארנון גלעדי, גאל גרינוולד, הרב צבי גרץ, דינה האן, יזהר הס, אלן הרשקין, הרב יחיאל וסרמן, גארי זלצמן, אליעזר )מודי( 
זנדברג, יעקב חגואל, סילביו חוסקוביץ, רני טריינין, אוריה כספי, מאשה לובלסקי, אסתר מור, דרור מורג, מאיר נריה, גיל סגל, ג'סי 

סולטניק, שמעון סוסן, אלכס סלסקי, שי פינטו, ג'ק קופפר, מרינה קוריטני, ד״ר דוד קורנפלד, גלעד קריב, ירון שביט, נתן שרנסקי

עמיתי כבוד
ג'רום אפשטיין, טובה בן דב, לואיס אליעזר דלמן, צבי )קיטו(חסון, חנה מלמד, דוד מנור, דב פודר, דוד פוקס, חיה שמיר 

חברי נשיאות הוועד הפועל הציוני
אריה אזולאי, רביד אזולאי דוד, יגאל ביבי, הלנה גלזר, מטיאס דובזביץ', קסניה דוברון, סטיב דננברג, שלום שלמה הלוי, גליה וולך, 

עמיעד טאוב, דוד )דריו(טייטלבאום, יצחק מתי, דניאל כהן, חיה כהן, חיים כהן, יהודית אלידה כהן, חיים כץ, דליה לוי, רבקה לזובסקי, 
לאה אנה מולשטיין, קלוד מקלין, נילי נהוראי, סולי סאקס, כרמה פיינשטיין כהן, ארנן פלמן, ריטה פרומן, מיכאל צ'לנוב, ג'ק קאהן, צבי 

רביב, לאה רייסין, נעמה שולץ, פרנסין שטיין, יהודה שטיינברגר 

ממלאי מקום חברים בנשיאות
רועי אביקסיס, אליזבת בסקין, דוד ברנשטיין, ג'ואל ג'ייקובס, ג'נין גלי, יונתן דובוב, טרי דיויס, יצחק דיעי, הילה דרכלר, אסף וייס, 

פאינה זמיטריצ'נקו, ליאור חיימוביץ, קרלוס טפיירו, ליאור טרגן, עמי יפרח, נורית ירדני-לוי, משה כהן, מאיר כחלון, שמעון סוסן, דמיאן 
סטראטייבסקי, אסתר סרוק, ליאור פינקל-פרל, יוסי צדוק, אפרת קטש, פרידה רוס, שירלי שביט, זאב שוורץ, איציק שמחון, רובי שמש, 

אלן שניידר, אליעזר שפר, יוסף תרשיש

חברי הוועד הפועל הציוני בעלי זכות הצבעה
אוהבי ציון - הארגון הספרדי הציוני העולמי

שיפי סננס, רובי שמש

איגוד בתי כנסת קונסרבטיבים

אלחנדרו סימון בלוך, מטיאס דובזביץ', רעות יהב, אלן סילברמן, אלן סילברשטיין

איגוד עולמי ליהדות מתקדמת

סטיבן הווארד בורנשטיין, סוניה גונטנר, זיוה ניקול הלר, ריטה פרומן, דניאל פרילנדר

ארגון בתי כנסת אורתודוקסים

יצחק דהן, עמיעד טאוב, דוד טבצ'ניק, סמדר שיינין, אליעזר שפר

אמונה עולמי

יהודית כהן , מישל )מינדי( סטיין, תמר רבין-לאופר, תמי קלאוזנר, פרידה רוס 

ארצנו

מארק אנשן, אנתוני ארקין, סטיבן בוב, דבורה בלוסטן, דוד ברנשטיין, שושנה דואק, אוליבייה דה לסל, סאנדי הוליס, וויליאם הס, יהושע 
ויינברג, אריקה זיגפריד-תומפסון, דליה לוי, בנט מילר, לאה אנה מולשטיין, אנדרו קין, ג'ון רוסוב

ביתנו עולמי

קסניה דוברון, מיכאל יודנין, ציפי מנהיימר, אלון שחר, דימיטרי שיגליק

 על המרצים והדוברים:

 יולי אדלשטיין 
יושב ראש הכנסת וחבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד. בעבר 

שימש כשר לקליטת עלייה ושר ההסברה והתפוצות בממשלות 
ישראל. אדלשטיין נולד ב -1958 בצ’רנוביץ שבברית המועצות. 

בשנת 1979 ביקש לעלות לישראל אך סורב. ב- 1984 נעצר על 
ידי הק.ג.ב. בשל פעילותו הציונית, הוא הורשע ונידון לשלוש שנות 

מאסר עם עבודות פרך במחנה כפייה סובייטי, וריצה את עונשו 
בגולאג. לאחר שחרורו במאי 1987 עלה לישראל עם משפחתו.

 פרופסור אביבה חלמיש 
היסטוריונית העומדת בראש הוצאת הספרים של האוניברסיטה 

הפתוחה. תחום מחקרה הראשי - תולדות עם ישראל וארץ ישראל 
במאה העשרים. כתבה או ערכה למעלה מתריסר ספרים ופרסמה 
עשרות מאמרים. מעורבת שנים רבות בהוראת היסטוריה במערכת 

החינוך: כמורה, כמרצה בהשתלמויות מורים, כחברה בוועדות של 
משרד החינוך וכיועצת אקדמית לספרי לימוד לחטיבת הביניים 

ולחטיבה העליונה. מכהנת במועצה להשכלה גבוהה.

 פרופ' שמואל טריגנו 
פרופסור אמריטוס לסוציולוגיה באוניברסיטה של פאריס. הקים מספר 

מוסדות ללימודי היהדות בצרפת. יסד שני כתבי עת: פרדס )מחשבה 
יהודית(, קונטרוברס )האנטישמיות החדשה(. פרסם 24 ספרים הדנים 

במחשבה היהודית ובפילוסופיה פוליטית. ספרו האחרון ”המדינה 
היהודית החדשה" יצא לאור בקרוב בעברית )סלע מאיר(.

 פרופ' יונתן ד. סרנה 
משמש כעמית במכון הישראלי ללימודים מתקדמים בירושלים. נמצא 

בארץ בשבתון מתפקידו כפרופסור להיסטוריה של יהדות אמריקה 
באוניברסיטת ברנדייס, ומשמש כיו”ר תכנית למנהיגות מקצועית 

יהודית ע”ש הורנשטיין. בעבר כיהן כנשיא של האגודה ללימודי יהדות 
)Association for Jewish Studies( וההיסטוריון הראשי של המוזיאון 

הלאומי להיסטוריה של יהדות אמריקה בפילדלפיה. פרופ' סרנה הוא 
המחבר או העורך של למעלה משלושים ספרים על ההיסטוריה והחיים 

של יהדות ארה”ב. ספרו 'יהדות אמריקאית: היסטוריה', זכה בשישה 
פרסים! חבר באקדמיה האמריקנית לאמנויות ומדעים וכן באקדמיה 

האמריקנית למחקר יהודי.

 פרופ' שלמה אבינרי 
פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה העברית. פרופ' אבינרי 
שימש בעבר כמנכ"ל משרד החוץ. ספריו ובהם "הרעיון הציוני 

ותנועות לאומיות" תורגמו לשפות רבות. אבינרי שימש פרופ'-אורח 
באוניברסיטאות ייל, קורנל, האוניברסיטה של קליפורניה, אוקספורד, 
האוניברסיטה האוסטרלית הלאומית )קנברה( והאוניברסיטה המרכז 
אירופית )בודפשט(. פרופ' אבינרי הוא עמית-מחקר במכוני ברוקינגס 

בוושינגטון, במכון לכלכלה ויחסים בינלאומיים במוסקבה וחתן פרס 
ישראל.

 פרופסור דוד פסיג 
חוקר עתידים המתמחה בחיזוי טכנולוגי, חברתי וחינוכי. מחזיק 

בתואר שלישי בחקר העתיד מאוניברסיטת מינסוטה ומחברם של רבי 
מכר ובהם: "צופן העתיד” , “ 2048 ” ו- "פורקוגניטו - המוח העתידי". 

ספריו זכו בפרס ספר הזהב. הוא מכהן באוני' בר אילן כראש המגמה 
לטכנולוגיות תקשורת, וכראש המעבדה למציאות מדומה. בעבר כיהן 
כיועצו של "נציב הדורות הבאים" בכנסת, וכיום מכהן כחבר במועצה 

הלאומית למחקר ופיתוח.
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בני ברית

שרה גופינגר, אילנה היידמן, אברהם חולי, עמוס מרון, מיכאל נתן, אדוארדו קוהן, יוסף שחור, אלן שניידר

הדסה

אליזבת אלפר, ברברה גולדשטיין, אנבל יובל, אסתר סרוק, מרלן אדית' פוסט, ג'ודי שרק

המועצה הציונית

אירית אחדות, יגאל ביבי, עטא פרחאת, יוסי צדוק

המחנה הציוני

אריה אזולאי, רביד אזולאי דוד, טל אלוביץ, בנימין בובליל, הילה דרכלר, דליה היבנר, פטריסיה טיומנו טולמסקים, מורן ישראל, חיה כהן, 
ג'רי לואיס, דמיאן מתיאס סטראטייבסקי, אפרת קטש

הנוער הציוני

בנדגוז מולדובן, דבורה וילקורסקי 

הפדרציה הספרדית העולמית

מואיז אמסלם, אנדריי דרעי, חיים כהן, מאיר כחלון, אלברט לוי, אנחל סלבדור קלדרון, ג'קלין שוורץ, ליליאן שלום

ויצו

הלנה גלזר, לוריין וורן

חירות עולמי

גסטון בנימין סיאדה

יו"ר פדרציות ציוניות

מרסל אנגלמאייר, אלברטו בירמן לוי, דני לם, לסלי רוטשילד

יש עתיד

סנדי רנה סטרקמן

לביא עולמי

נחי אייל, אילן רוט

ליכוד עולמי

שלום אדרי, צוקית אהרון, מאוריסיו אוברלנדר, אליזבת ברני, יגאל הררי, איב חזות, דור חרלפ, ליאור טרגן, מתי יצחק, פליסיה מועלם, 
משה ציון מזרחי, נילי נהוראי, יפעת עובדיה, פנחס פינברג, ארנן פלמן, ויקי צ'יטונה, קווין רוס

מזרחי עולמי

אברהם בטיטו, יוסף בלאו, הרווי בליץ, כרמה פיינשטיין כהן, ג'ודי ליבובסקי, סולי סאקס, יפעה סגל, סונדרה סוקל, ג'ושוע פומרנץ, דורון 
פרץ, מקסין פצ'ניק, ג'ק קאהן

מכבי עולמי

קרלוס אלברטו טפיירו, עומר לויטנר, סטלה סירקין, רודני סונדרס, צבי רביב

משלחת הסטודנטים

יוסף תרשיש

מרכז עולמי

אדגרדו דניאל בנד, רנדל בראון, מרילין גייל ווינד לישנוף, סטיב ורניק, ג'נט טובין, מריון מיימן, דוד ספטון, ורנון האוורד קורץ, ג'יליאן סוזן 
קפלין

מרצ

שאנה אורליק, סוזנה אדית גלבר, אליין גרברז, דוד דורמונט, דוד- דריו טייטלבאום, אפרת לוי

נעמת

דוריס וקסלר , שירלי שביט, קלאריס שוכמן ג'וזף

קונפדרציה

סלומון ואס דיאס, ליאונרדו חולמיר, פרדריך טול, ג'ים שילר

חברים שהשתתפו במושב בזכות דעה מייעצת
מבקר ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית

סטיבן סתיו

פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית

עו"ד ברוך רובין 

ייעוץ משפטי

עו"ד פרן ברניס

שופטות בית הדין הציוני 

עו"ד שושנה ברמן, עו"ד רינה שעשוע חסון 

מזכיר בית הדין הציוני

הרצל מקוב

מזכיר ההנהלה הציונית

עו"ד ראובן שלום 

מנכ"ל הצ"ע

אלי כהן

 בכירי הצ"ע

עו"ד אהרוני יעקב, אמידי דגול נאוה, בן נזרף חיים, בראל דב, ברקוביץ ערן, דובב מארק, דימנט-יוסף צופיה, נחמיאס יניב, פרייזלר 
משה, שטיגליץ יצחק

יו"ר ארגון העובדים

חנן מור

מטה הוועד הפועל הציוני
מנהלת מטה המושב

אנה גבעתי 

צוות

נאוה אבישר, ברכה כהן, מאירה אזנקוט, לבנה ארנון, יקי בר דוד, 
רונית בש, עדי דותן, שלום דותן, איציק יעקב, שירן יעקב, נפתלי לוי, 

מיכל ליברמן- גלון, שלומית סאטלר
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