
 

1.4.14 

 :הודעה לעיתונות

 הם חלק בלתי נפרד מהעם היהודי הישראלים בתפוצות 

ממשלת ישראל מבינה שאם ": בפתיחת הכנס ,כ אבי וורצמן"ח, דברי סגן שר החינוך

היא לא , המדינה לא תעשה פעולה דרסטית כדי לחזק ולהעצים את הקשר הזה

 ".ממלאת את תפקידה

ש האחרון של חודש מרץ לפתיחת כנס המנהיגות "התייצבו בסופמדינות  31-משתתפים מ 07

 .הישראלית העולמית

הכנס התקיים לאחר ארבעה כנסים קודמים שהתקיימו בשנים האחרונות ברחבי העולם אך מה שהבדיל 

התכנון והביצוע לא , היוזמה: את הכנס הנוכחי באופן משמעותי מכל אירוע אחר היה אופי ההתארגנות

מרביתם פעילים בהתנדבות , המשתתפים. אלא מהשטח, מכיוון גוף רשמי של מדינת ישראלהגיעו 

מ להיות חלק מהשינוי העתיד לבוא כאשר "תרמו מזמנם ומכיסם ע, בקהילות השונות ברחבי העולם

פריצת הדרך האמיתית היא המעבר משיח ושיתוף יוזמות גלובלי להחלטה על התארגנות ועשייה 

 .ממשית

ל והעורכת הראשית של "המו ,ענת קורן :ארגנו נציגים מארבע קהילות שונות ברחבי העולםאת הכנס 

איש עסקים , רן מסטרמן ;ונציגת הקהילה הישראלית בארגון הגג של יהודי בריטניה, מלונדון" עלונדון"

גון אר -א"נשיא אי, איתן דרורי ;המתגורר בקנדה ופועל בהתנדבות עבור הפדרציה היהודית בטורונטו

, וארן היימן ;ומנהל שעוסק בעידוד פרויקטים משותפים בין אוסטרליה לישראל, הישראלים באוסטרליה

  .יורק-ר המועצה המקומית ניו"יו, ב"ד המתגורר בארה"עו

-דרושה הכרה ברורה וחד: המסר שחיבר בין כל המשתתפים והפך את הכנס לפורץ דרך היה ברור

והם מאמינים , ים בתפוצות היא חלק בלתי נפרד מהעם היהודימשמעית מהמדינה כי קהילת הישראל

 . בכוחם לתרום ולשנות גם בהיותם חיים בתפוצות במקומות מרוחקים

. שהגיע ללונדון במיוחד לכבוד האירוע, כ אבי וורצמן"ח ,את דברי הברכה לכנס נשא סגן שר החינוך

הקשר עם הקהילות הישראליות בשנה האחרונה הממשלה עוסקת בבירור האחריות שלה כלפי "

ממשלת ישראל מבינה שאם המדינה לא תעשה פעולה דרסטית כדי לחזק . "אמר וורצמן, "בתפוצות

סגן השר מסר שהוא מצפה שכפועל יוצא של ".היא לא ממלאת את תפקידה, ולהעצים את הקשר הזה



הקהילות מול ישראל הכנס תתקיים בחירת נציגות רשמית של הקהילות הישראליות ואשר תייצג את 

אנו מכירים בחשיבות של קהילות ישראליות (. "בתמיכת משרד החינוך ובתמיכת ממשלת ישראל)

 ."ביחד נוכל ׳להציל׳ יותר מהילדים שלנו ואין לנו אפילו יום אחד לחכות. בתפוצות

: וסיפהחיזקה את ידי המשתתפים וה, שהצטרפה לכנס גם היא, ל מכון ראות"מנכ, פלינט-נטעלי אופיר

המדיניות כלפי : המשוואה פשוטה". הישראלים בתפוצות הם המשאב הכי לא מנוצל של מדינת ישראל"

כפי שהייתה ישראל עד לפני , מתפתחת ודלה בממון, הייתה נכונה ומתאימה למדינה צעירה" יורדים"

ובעלת חזקה , בעוד שהמציאות המשתנה הפכה את ישראל למכונה משומנת, אולם. עשורים ספורים

 07המדיניות הרשמית כלפי ישראלים בתפוצות נותרה באותו המקום שבו הייתה לפני , חוסן כלכלי

 ".שנה

נדונו דרכי פעולה להמשכיות ומינוף , קהילתי-מצגות ויצירת רישות בין, אחרי עשרות שעות של דיונים

מיפוי ואיתור קהילות נוספות : כאשר המשתתפים ימשיכו לפעול בשלושה מישרוים, תוכניות שהוצגו בכנס

ורישות עסקי וגיוס משאבים , חינוך וזהות ישראלית, שיתופים בתחומי תרבות, וארגון הכנס הבא

 . לפרוייקטים משותפים

 ".מה שהיה רלוונטי עשרות שנים לא רלוונטי יותר" -הכנס נחתם במסקנה חד משמעית וחסרת תקדים 

שיתוף הפעולה  .דופן ומהווים גשר חי לקהילות היהודיות הישראלים בתפוצות הם נכס ייחודי ויוצא

הגלובלי שנוצר הינו אבן הפינה לעידן חדש אשר יראה התארגנות ושיתוף פעולה גלובלי של כל הקהילות 

חיזוק הזהות הישראלית בקרב בני הדור שני , תרבות וחשוב מכל, הישראליות בעולם למען חינוך

 .תרבותית והסברתית, ל ישראלים בגולה כנכס וכמנוף להצלחה עסקיתשת״פ זה יוביל להכרה ש .ושלישי

 .במרץ 17-עד 82בתאריכים  ,לונדון, נטס פארק'הכנס התקיים במלון דנוביוס ריג

 

 996423859444+ ענת קורן :קשר עם וספים אנא צרלפרטים נו anat@alondon.net 

 

 :בתמונות

מימין רן  -מארגני הכנס וסגן שר החינוך בפתיחת כנס מנהיגות ישראלית עולמית  - 1תמונה 

 . ענת קורן מלונדון ואיתן דרורי ממלבורן, כ אבי וורצמן"ח, סגן שר החינוך, מסטרמן מטורונטו

 . מדינות 11-משתתפים מ 07יחד הגיעו . מרבית המשתתפים – 2תמונה 

 .פותח את הכנס, אבי וורצמן, סגן שר החינוך -  1תמונה 

 רעיה קוטרל : צילומים
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