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  ?הא� תגלית תחולל מפנה ביחסי ישראל והתפוצות

  מכללת ספרטאס, אוניברסיטת ברנדייס, לאונרד סאקס ובארי חז�

 צעירי� 160,000�בילו יותר מ, 1999שנחתה הקבוצה הראשונה של תגלית בישראל בשלהי דצמבר יו� מ
ע� מורשת� היהודית וע� שלה� במטרה לחזק את הקשר ,   ישראליהודי� מהתפוצות עשרה ימי� באר

ע� בוגרי התכנית  . הגיעו מצפו� אמריקה, 26 עד 18בגילאי , כשלושה רבעי� מהמשתתפי�. מדינת ישראל
   .  מדינות נוספות50�צעירי� מנמני� ג� 

צעירי� של תגלית מתקרבת כעת לשלב שבו תוכל להצהיר כי היא תרמה לחינוכה של מסה קריטית 
   . על עתיד הע� היהודימרחיקות לכת השלכות לעובדה זו יהיו . יהודיי� בתפוצות

15%�כ. 26 עד 18 צעירי� יהודיי� בקבוצת הגיל של 90,000�בארצות הברית יש יותר מכי אנו מעריכי�  
נותרו , ת להשתת& בתכנילאלה שטר� הספיקו.  השתתפו כבר בתגלית, כיו�22בני שה� , 1995מילידי שנת 

לאור רמת  . יעשו זאת מה� אכ� י25%�ואנו מצפי� ש ,בהעוד ארבע שני� בה� ה� יכולי� להשתת& 
נולדו אנו צופי� כי כשליש או יותר מהצעירי� היהודי� בתפוצות אשר , המשאבי� הנוכחית של תגלית

יה חינוכית בישראל  חווהענקתהיעד של . 27עד הגיע� לגיל התכנית  יבקרו בישראל במסגרת ,1995 אחרי 
  . כעת מציאותי מתמידהלרוב צעירי יהדות התפוצות נרא

ניכר מצביעה על שינוי , בי� המשתתפי� בתוכניות של תגלית לאלה שאינ� משתתפי� בה�ההשוואה 
השפעת . לזהות� היהודית ובמוטיבציה שלה� לעסוק בחיי� יהודיי�ולישראל בגישת� של בוגרי התכנית 

שנה ואפילו שלוש שני� ,  שלושה חודשי�–פי� היא מיידית א) ג� נמשכת לאור) זמ� התוכנית על המשתת
יש עדויות המצביעות על ,  הבוגרי�שלא נצפו שינויי� שיטתיי� בהתנהגותא& על פי . לאחר סיו� התוכנית

  הא��השאלה העיקרית היא. המשתתפי� מוכני� להיות מעורבי� בחיי� יהודיי�. שינוי גישה ארו) טווח
  .למעורבות משמעותיתהקהילות היהודיות מוכנות למצוא דרכי� לספק לה� הזדמנות 

  המשמעות

חשוב לבחו� את היוזמה מעבר להצלחתה המיידית כפרויקט , על מנת להבי� את הצלחת תגלית במלואה
 .במיוחד על היחסי� בי� ישראל לתפוצות, חינוכי ולנסות להבי� את ההשפעות ארוכות הטווח של תגלית

  :אנו מציעי� ארבע דרכי� לחשיבה על אחדות הע� היהודי בעתיד לאור פעולותיה של תגלית

 חזו� אלטרנטיבי של יצירת זיקה בי� המבוגרי� הצעירי� בתפוצות למדינת ישראל .1

מקובל לחשוב שהדורות הצעירי� של יהודי התפוצות מרחיקי� את עצמ� מישראל וכי גישת� 
התכנית   . תגלית מספקת תיאוריה חלופית. שראל לתפוצותעל עתיד הקשרי� בי� ימאיימת 

מאז תחילת .  הצליחה לעורר את העניי� של צעירי� יהודיי� בישראל  ובפיתוח קשרי� עמה
שיעור ההשתתפות נותר אית� ג� בימי� הקשי� . התוכנית עלו שיעורי ההרשמה על כל התחזיות

שיווק התוכנית נעשה מפה . כמעט כלילשל האינתיפאדה כאשר תנועת התיירות לישראל פסקה 
 .לאוז� באמצעות הצעירי� שהשתתפו בתוכנית

הביקור בישראל והמפגש ע� ישראלי� הפכו לאופ� הפעולה העיקרי לחיזוק הקשר בי� ישראל  .2
 לתפוצות

, רוב  יהודי התפוצות כי ה� אמנ� מרגישי� קשורי� לישראלדיווחו , לפני הקמתה של תגלית
התבטאה בעיקר מעורבות� . חשוב בקשר שלה� ע� ישראלכחלק ביקור בה לא ראו את האבל 

תוכניות שהביאו הצליחו  90�בשלהי שנות ה. בתמיכה פוליטית ובקשרי� דתיי�, בתרומות
תגלית הצליחה להפו) את הביקור בישראל .  צעירי�10,000צעירי� לישראל לגייס בממוצע רק 

וכנית נודעו השלכות מרחיקות לכת על הזיקה בי� לת. לדר) העיקרית של יצירת זיקה לישראל
ביני "לקשרי� " ביני לבי� ישראל"ישראל לתפוצות הודות להצלחתה להסיט את הדגש מקשרי� 

 ".לבינ)

 חינו� נאות של הבוגרי� הצעירי� .3

גישות שימוש בתגלית היטיבה להבי� כי הבוגרי� הצעירי� נמצאי� בשלב התפתחות בחייה� המצרי) 
בדומה לדורות . תכנו� הול� והקצאת זמ� מתאימהודורש , כוח אד� מתאי�ב ,ייחודיותחינוכיות 
של " תפירה לפי מידה" המצרי) , זקוקי� לחינו) ייחודי ואפקטיבי21�הצעירי� של המאה ה, קודמי�

מודל חינוכי יצרה תגלית  , טיולי�� של וספקי�באמצעות יותר מעשרי� מארגני. גישות חינוכיות
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עשיר מבחינה אינטלקטואלית ומשת& מבחינה , מצליח להיות ממרי  מבחינה רגשיתה, ייחודי
יתכ� שהתכונה הייחודית ביותר של תגלית היא , ואול�. חינו) חוויתי במיטבוזה . התנהגותית

ההתמקדות באנשי� ויכולתה ליצור סביבה המאפשרת מפגשי� בי� בני אותו גיל מהתפוצות 
 מבלי� חמישה ימי� מתו) עשרת ימי הביקור שלה� בישראל המשתתפי� מהתפוצות. ומישראל

ה� לומדי� על ישראל מפי . פי רוב חיילי�� על,בטיולי� ובמגורי� ע� צעירי� ישראלי� בני גיל�
ה� מגלי� שיש לה� הרבה מהמשות& ע� , הישראלי� ובמקביל לחוויה שה� עוברי� בקבוצה שלה�

ושל נה את נקודת המבט של המשתתפי� מישראל מצאנו כי חוויה כזו מש. בני גיל� מישראל
  .מהתפוצות על עצמ� ועל זהות� היהודיתהמשתתפי� 

�הלמאה תגלית שהמשתתפי� זקוקי� לתוכנית חינוכית המתאימה לגיל� והוכיחה , מבחינה חינוכית
 .את הדר) הנכונה, אפוא, תגלית מצאה. 21

 ימודלי� חדשי� של ארגו� ושיתו  המתאימי� לעיד� הנוכח .4

ביקורי� מאורגני� בישראל של יהודי� בעניי� תגלית הגדירה מחדש את הגישות המסורתיות 
עריכת ניסויי� וחשיבה יצירתית , הוא מצרי) יוזמה. שינוי כזה אינו תמיד פשוט. מהתפוצות

. תגלית הוכיחה כי בנייה מחדש אפשרית בלי להרוס את המבני� הקהילתיי� הקיימי�. בקהילה
לא וחדש המצריכה חשיבה הוליסטית והקפדה על תוכניות המתמקדות בלקוח זוהי בנייה מ

  .בארגו�

בשני� האחרונות ישראל מתמודדת ע� החלטות קשות במאבקה להשגת שלו� בעול� עוי� 
להבטיח לצעירי� עתיד כמו הצור) , מתמודדת יהדות התפוצות ע� אתגרי� משלה, מנגד. מתמיד

טיפוח אחדותו של הע� היהודי חשוב , דווקא כעת. ללות הגואי�יהודי חיובי לנוכח שיעורי ההתבו
  . מתמיד

להכיר תגלית ממלאת תפקיד חשוב במאמ  זה משו� שהיא מחנכת דור של� של יהודי� צעירי� 
תגלית אינה . למדינת ישראלשלה� רגשי האינטלקטואלי והקשר המורשת� ומסייעת ביצירת את 

לות בישראל ובתפוצות לנצל את האנרגיה והמחויבות לקהימאפשרת  הצלחתה בלא, תרופת פלא
  .של הדור הבא להמש) שיתו& הפעולה באופ� מעשי ובעל משמעות

חיזוק הקשר על אחת מתוצאות הלוואי של תגלית היא השפעתה המרשימה על הזהות היהודית ו
  .   כחלק מהקבוצהי� החינוכיי� בסיורפי� משתתה � הישראליי�של החיילג� ע� האר  


