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האמנה הישנה בין ישראל והתפוצות

שלילת הגולה

י אליטה סגורה"מערכת יחסים מנוהלת ע

'אחיין עני–דוד עשיר '

ציונות קלאסית

זהות ישראלית כנגד זהות יהודית  

ירידה/עליה

'כסף תמורת דם'

בניית המדינה



עולם יהודי משתנה

האמנה הישנה

שלילת הגולה

אליטה סגורה

גולה תוססת היא הכרחית

מחזור חיים של תנועה 

קשרים ישירים

המציאות המשתנה

משלבת לאומיות ועמיות: ציונות חדשה

'אחיין עני–דוד עשיר '

לאומיות: ציונות קלאסית

האמנה הישנה  

בקריסה

בניית המדינה

שותפות והדדיות

בניית קהילות

ירידה/עליה

ישראל משגשגת

'כסף תמורת דם'

שותפות סביב נושאיםקשר בין מוסדות



עמיות יהודית

(Peoplehood) 

בניית קהילות+ 

הפרויקט המרכזי של 

:העם היהודי היה

עולם יהודי משתנה

היום העולם 

היהודי

מאורגן סביב

בעולם כזה לישראלים בתפוצות יש

!תפקיד מנהיגותי יוצא דופן



התפתחות של זהות היברידית

'ישראל הקטנה'חי ב

זהות לאומית

השתלבות בחברה

המקומית
חיבור לעם היהודי הולך לאיבוד

השתלבות בקהילה  

היהודית המקומית
הערך היחודי המוסף 

הישראלי הולך לאיבוד

הצבר היהודי 

הגלובלי
יהודיתלעמיותנכס 



המאפיינים של הצבר היהודי הגלובלי

זהות היברידית

(גשר חי)זרז לעמיות יהודית 

חי על  'כבר לא 

'המזוודות

מוכן להשקיע משאבים  

בשימור הזהות  ( זמן וכסף)

היהודית

מחובר לישראל

חי לפחות עשור מחוץ לישראל

בלבד' ישראליות'מבין שה

כבר איננה מספיקה

יהודית של ילדיו/דואג לזהות הישראלית

עדיין לא מרגיש לגמרי בנוח 

(כגון בתי כנסת)במוסדות יהודים מקומיים 

מתחיל להתארגן כקהילה



הישראלים כגשר חי בין קהילות יהודיות: ההזדמנות

:לדוגמא

חיבור למדינת ישראל•

לגיטימציה-לחימה בדה•

שימור השפה העברית•

תרבות ישראלית•

•‘Stick togetherness’

אנרגיה קריאטיבית•

חיבור לחגים כגון יום  •
הזכרון ויום העצמאות

:לדוגמא

ממחישים מחזור חיים  •
של תנועה

מדגימים סוג נוסף של  •
תמיכה בישראל

מבטאים סוגים שונים  •
של חיבור ליהדות

תרבות של נתינה•

מעורבות קהילתית•

מעשיר את הקהילה

היהודית

המקומית

מחבר ישראלים  

בישראל לנושא  

העמיות

:לדוגמא

עוזרים להתמודד עם •
'תופעת ההתרחקות'

לאפשר שיחה על חיים  •
יהודיים פעילים

מקרב את  

הישראלים הלא 

מחוברים ליהדות 



?אז מה הבעיה

אם יש כל כך הרבה פוטנציאל למה  

? היא לא ממומשת



אסטרטגיות העבר נכשלו

נפולת של נמושות לא החזיר ישראלים לארץ/שלילת הגולה

ניסיונות לשלב דור ראשון של ישראלים במוסדות

היהודיים המקומיים לא צלח

לא יוביל בסוף ' ישראל הקטנה'‘

לדור שני ושלישי מחוברים



הפתרון

שילוב הדור השני של הישראלים  

בקהילה היהודית המקומית תוך  

שימור המרכיב הישראלי הייחודי



לטפח את המרחב הישראלי החדש בעיקר בקרב הדור השני

Israeli Government + Media

הקהילה היהודית  

'  לדוג)הממוסדת 

(הפדרציה

הצבר היהודי

הגלובלי

ממשלת ישראל



?מה תפקידם של הגורמים השונים
Israeli Government + Media

הקהילה היהודית המקומית

ממשלת ישראל

לאמץ מדיניות כלל ממשלתית

'תנועת מוחות'ל' בריחת מוחות'מ

לנהל שיחה על המכשולים

למעורבות

'ידיים מושטות'ל' נפולת של נמושות'מ: שינוי תפיסה

להכיר בייחודיות של 

הקהילה הישראלת

לשלב ישראלים 

בתנאים שלהם

' נותן שירותים'מ

'מאפשר'ל



תפקידה של הקהילה הישראלית
Israeli Government + Media

מימדית-בניית זהות תלת חיבור לקהילות ישראליות 

אחרות בעולם

בניית תפוצה ישראלית משגשגת

חיבור לקהילהחיבור לישראל

יהודית המקומית


