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 מכון ראות –כנס מנהיגות ישראלית בתפוצות הצעה למושב ב
 מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי 

 האתגר

 קיומוהמשך  את להבטיח במטרה, היהודי העם של הלאום כמדינת הוקמה ישראל מדינת
 העם של הלאום כמדינת נתפסהו, היהודי העם של רחב מיזם הייתה ישראל מדינת . הקמתושגשוגו

 מדינתש אולם בשנים האחרונות, בשעהכאחד.  התפוצות ויהודי ישראל יהודי בעיני כולו, היהודי
 אינם שכבר, התפוצות מיהדות רבים, ומחוץ מבית אתגרים לאור עצמי בשימור עסוקה ישראל

 ממדינת וריחוק הזרה אוניברסאלית, וחשים ערכים מערכת מאמצים, הישרדות בנושאי עסוקים
בנוסף, בין מדינת ישראל ויהדות התפוצות קיים מתח מבני; מחד, מדינה ריכוזית   ישראל.

המאופיינת במוסדות ותהליכי קבלת החלטות, ומנגד קהילות וולונטריות בעלי מנהיגות מקומית. 
בעבר מתח זה גושר על ידי מתווכים חזקים כגון מוסדות משותפים, דמויות משמעותיות וערכים 

וכים ותיקים אלו נשחקים והמתח המבני הולך וגובר בהשפעתו על מערכת משותפים. כיום מתו
 היחסים. 

שהמחיש את החוסן  ,2008בשני העשורים האחרונים, וביתר שאת לאחר המשבר הכלכלי בשנת 
הנחות העבודה עליהן התבססה מערכת היחסים הקלאסית בין שהכלכלי של מדינת ישראל, הוכח 

אחיין עני", ו"דם תמורת  -. בעבר, תפיסת "דוד עשיראינן רלונטיות מדינת ישראל ויהדות התפוצות
התבססה מערכת היחסים, ועם קריסת תפיסות אלו נותר  םכסף" היו עקרונות משמעותיים עליה

אשר מגדירים את טיב  בסיסיים או מטרה משותפתעקרונות  להצביע על קשהכיום  1חלל תפיסתי.
העדר הבסיס התפיסתי לאור קריסת האמנה מערכת היחסים בין מדינת ישראל ויהדות התפוצות. 

 הישנה מאיץ את התהוות הפער ואת התרחקות רבים מקרב יהודי התפוצות ממדינת ישראל.

 מדינת הלאום של העם היהודי.כאת ייעודה  מתקשה לממש מדינת ישראל בטווח הקצר כך, 
מרכזיים  קולקטיבים לשני העם היהודיעשוי להפוך  בו  מסלול על נמצאים אנו ווח הארוךבט

 לאום מבוסס קולקטיב, ובישראל, יהודית דת מבוסס קולקטיב ב"בארה ;שונים בהגיונות נפרדים
  .היהודי העם של שחיקה למעשה היא המשותף הבסיס שחיקת .ישראלי-יהודי

 / כיווני פעולה דרכי התמודדות

מרחב אזרחי רלוונטי, רשת של מנהיגים, שיעבדו על האתגר של מימוש החזון של ישראל נדרש 
אינסטרומנטלי בין מדינת ישראל ויהדות -כמדינת הלאום של העם היהודי וחיזוק הקשר הלא

ומנהיגים  בתפוצות, ישראלים בתפוצותיהודיים  ת. מרחב אזרחי זה יורכב ממנהיגיםהתפוצו
ויהווה את הבסיס הקולקטיבי ליצירת אמנה חדשה בין ישראל ויהדות התפוצות חברתיים בישראל. 

מנהיגותי זה יהווה מנוע לחיזוק תחושת -וליציקת תוכן משמעותי באמנה החדשה. מרחב אזרחי
השייכות היהודית למדינת ישראל ולהיפך, ויעסוק באופן מעמיק במשמעות הייעוד הקלאסי של 

לאום של העם היהודי. במרחב הזה יפותחו מענים וכלים שיאפשרו מדינת ישראל; להיות מדינת ה
 התמודדות יעילה בשדות שונים עם הפער ההולך וגדל. 

 העבודה: מחזון למעשהתהליך 

הולך וגדל בין ישראל ויהדות היסטורי בהתמודדות עם המרחק ההמכון ראות מזהה את התפקיד 
 מציעים להעביר יחידה סדנאית שתכלול:בכנס אנו . העולם, שמוטל על התפוצה הישראלית

  האתגר )"פער הרלוונטיות"( של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודיחידוד 
  ינת ישראל וקהילות מדפער הגדל בין ל בקשר התפוצה הישראליתהמשימה של חידוד

למדינת ישראל  ודי של התפוצה הישראלית בתרומתהמה הערך הייח יהודיות בעולם:
 קהילה היהודית. ול

  מבניית הקהילה עצמה לפעולה למען חזון שהוא גדול  ישראלית בתפוצהרתימת מנהיגות
חזון שרותם אנשים לעשייה עם משמעות גדולה למען העמיות  המקומיות: וגישור לקהילות

 היהודית. 
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 .כאןראו עוד על קריסת 'האמנה הישנה' בין מדינת ישראל ויהדות התפוצות    
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