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 עתידו של העם היהודי
 ראשי פרקים לעשייה ציונית

  

 נייר עמדה שהוכן ע"י

 כוח המשימה של הסוכנות היהודית

 על עתידו של העם היהודי 
 

 חברים:
 חברי ועדת כוח המשימה של הסוכנות היהודית בענייו "עתידו של העם היהודי":

 וכנות היהודית לא"ייו"ר חבר הנאמנים וחברת ההנהלה  של הסהגב' קרול סולומון, 

עמית בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לא"י  ויו"ר עמית של ועדת המשנה -חבר מר מרק גולד,

 להתיישבות ובינוי קהילתי

 UJCחבר בחבר הנאמנים וההנהלה של הסוכנות היהודית לא"י, ויו"ר הנהלת מר רוברט גולדברג, 

 שינגטון רבתימנכ"ל הפדרציה היהודית של ווד"ר מישה גלפרין, 

 מר אלן ד. הופמאן

 מנכ"ל בפועל הסוכנות היהודית לא"י

 מנהל מח' חינוך יהודי ציוני, הסוכנות היהודית לא"י

 חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לא"ימר דניאל סולודוצ'ו, 

 מנכ"ל הפדרציה היהודית של מיאמי רבתימר יעקב סולומון, 

הנאמנים וההנהלה של הסוכנות היהודית לא"י, יו"ר עמיתה של בחבר  חברהגב' ג'וליה קושיצקי, 

 הועדה לחינוך יהודי ציוני ויו"ר עמיתה של קרן פינקוס

 
חבר בחבר הנאמנים וההנהלה של הסוכנות היהודית לא"י, לשעבר יו"ר חבר  מר מנדל קפלן, 

 הנאמנים

"ר עמית של הועדה להכנסות חבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לא"י, , יומר בריאן קרנר, 

 כוללות

 

 

 

 מנהל אזור ישראל, הסוכנות היהודית לא"יתא"ל )מיל'( אפרים לפיד,  מרכז:

 אזור ישראל, הסוכנות היהודית לא"י: ד"ר יהודה ויינראוב, עוזר מרכז
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  עתידו של הע� היהודי
  ראשי פרקי� לעשייה ציונית

  
  האתגר

  
תרומת" של יהודי" . הע" היהודי הוא מרכיב רב חשיבות בחוס� הלאומי של ישראל

, בסיוע הכלכלי, באשר ה" באה לידי ביטוי בהשפעת" הפוליטית בארצות מושב"
אל ומשאב הע" היהודי הוא ג" מאגר אוכלוסייה חשוב לישר.  ובהזדהות ע" ישראל

  .  לחיוניות האינטלקטואלית והתרבותית שלה
  

בעוד האוכלוסייה היהודית : הע" היהודי ניצב כיו" בפני בעיה כבדה להמש' קיומו
ניכרת , במדינת ישראל גדלה ומספר היהודי" בה עולה כיו" על חמישה מיליוני"

  .מגמת הצטמצמות של מספר היהודי" בתפוצות
  

של יהודי" (במספר היהודי" בעול" ה� נישואי תערובת הסיבות העיקריות לירידה 
התרחקות של יהודי" צעירי" מאורח החיי" היהודי ומחינו' , )ע" לא יהודי"

  .היטמעות בחברה המארחת והמגמה של העדפת של משפחה קטנה, יהודי
  
  

 מליו� חיי" 5.3.  מיליו�113.   נאמד בכ2003מספר היהודי" ברחבי העול" בשנת 
 11  היו כ , 1945בשנת , ע" תו" מלחמת העול".  מיליו� בתפוצות7.8אילו בישראל ו

 לא חל גידול משמעותי במספר היהודי" ברחבי 1970מאז שנת . מיליו� יהודי"
   *.העול"

  
  

הסוכנות היהודית הציבה לעצמה שלושה יעדי" אסטרטגיי" ארוכי טווח להבטחת 
חיזוק הזיקה של בני , יטה טובההמש' עלייה לישראל וקל: עתידו של הע" היהודי

הדור הבא  ע" ישראל והגברת המעורבות של יהודי העול" ושל ישראלי" בעיצוב 
  . פניה של החברה הישראלית בעתיד

  
העמקת החינו' היהודי , הגברת העלייה מרצו�: בי� הדרכי" למימוש היעדי" הללו

, יהודי" בתפוצותתו' התמקדות בתוכניות של חוויה ישראלית לבני נוער , ציוני
  .עידוד הגדלת המשפחה היהודית והגדלת מספר המתגיירי" בישראל

                                                 
*
  יו דלה פרגולה'סרג' פ נתוני פרופ" ע 
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  )יוחנ�' ר(גדול קיבו� גלויות כיו� שנבראו בו שמי� ואר� 
  

  עלייה מרצו�
  

, יחד ע" זאת. ישראל היא המדינה היחידה בעול" שמספר היהודי" בה הול' וגדל
יעו לישראל כשלושה מיליוני מאז הקמתה הג. יש להמשי' ולהגביר את העלייה

, מרבית העולי" באו במסגרת מפעלי הצלה. 2004 – 1990שליש מה" בשני" , עולי"
 80  דוברי" למעלה מ,  ארצות102 –ה" באו מ . ולאו דווקא מתו' בחירה חופשית

  .שפות
  

לאור תנאי החיי" המשופרי" והביטחו� הקיומי והחברתי של היהודי" ברחבי 
מותנה , כמו חבר המדינות, ות שהיו בעבר אזורי מצוקה ליהודי"ג" במקומ, העול"

אנו רואי" את ארצות .  המש' העלייה של יהודי" לישראל בבחירה חופשית
אמריקה הלטינית כמדינות בעדיפות , דרו" אפריקה, קנדה, צרפת, ב"ארה: המערב

ראל העולי" שיגיעו לישראל בשני" הקרובות לא יבחרו ביש. למאמ/ עידוד עליה
  למשל(מתו' מצוקה כלכלית או מגבלות פוליטיות אלא מתו' בחירה חופשית 

יהודי מדינות חבר העמי" , קנדהלפ שיעדיפו להגר לאוסטרליה ו"יהודי דרא
  ). ועוד, ב"ארהלשיעדיפו להגר  לגרמניה ו

  
, לא במדינה אחרת, וכדי שיהודי בתפוצות יבחר בישראל, כדי לשמש אב� שואבת

במאמ/ למשו' אליה , "שוק חופשי"שומה על ישראל לאמ/ גישה של , כיעד להגירה
  .יהודי" תו' התמודדות ע" כוח המשיכה של מרכזי חיי" קורצי" יותר

  
 גדל 2003בשנת . האפשרות שיגבר זר" העולי" ממדינות מבוססות היא ממשית

" קיימת כיו" בקרב יהודי, למשל , בצרפת.  מספר העולי" מצרפת ומארצות הברית
  .  מגמה של רכישת דירות בישראל מתו' דאגה לעתיד

  
, הג" שהעלייה היא משימה לאומית בעלת חשיבות עליונה לחיוניות הע" היהודי

חיוני שתיווצר אווירה .  האחריות לה איננה מוטלת א' ורק על המוסדות הרשמיי"
  .ציבורית המסייעת לקליטה חברתית של העולי"

  
ישראלית בקליטה החברתית והמקצועית של העולי" מעורבות פעילה של החברה ה

במישור העממי הציבורי היא מרכיב מהותי במשיכת יהודי" לישראל ובהסתגלות" 
שיזמה הסוכנות היהודית ע" משרד " בבית ביחד"תכנית . המוצלחת לחיי" בה

במסגרתה מאמצות משפחות ותיקות משפחות של , הקליטה והשלטו� המקומי
  . למעורבות מעי� זו בדר' ההתנדבותיתהיא דוגמא, עולי"

  
הוא , ר יהודי אמריקני  "שהוק" בחסות מלכ, בצפו� אמריקה" נפש בנפש"הפרויקט 

יש ללמוד . מודל מוצלח של עידוד עלייה שא0 זכה לתמיכה של הסוכנות היהודית
כי יוזמות , הסוכנות היהודית מאמינה. אותו ואולי לאמצו ג" בארצות אחרות

  . ו באורח חיובי על העלייהכאלה ישפיע
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  ציוני�חינו� יהודי
  

, הרחבה של החינו' היהודי בתפוצות היא משימה חשובה  לחיזוק הזהות היהודית
בארצות , אמנ" בריכוזי" הגדולי" ביותר של יהודי". וההזדהות והתמיכה בישראל 

רוב הנוער אול" ,  בצרפת ובארגנטינה זוכי" בני הנוער לחינו' יהודי כלשהו, הברית
זוכה רק לחינו' יהודי מינימלי ביותר ואינו מתחנ' בבתי ספר , היהודי בעול"

בני הנוער שאינ" מתחנכי" בבתי ספר יהודיי" חשופי" . יהודיי" יומיי"
אשר מאבדי" את הזיקה לע" , להתבוללות וכמוה" בני" למשפחות נשואי תערובת

  .  בראש סדר היו" של הע" היהודיחינו' יהודי ציוני בתפוצות חייב לעמוד. היהודי
  

המכירה , קיבלה ממשלת ישראל החלטה היסטורית, ביוזמת  הסוכנות היהודית
של ") מסע("בחשיבות קידו" החינו' היהודי בתפוצות וכ' הוקמה תכנית משותפת 

הקהילות היהודיות בעול" בריכוז של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל להבאת 
  .בישראל) עד שנה(אלפי צעירי" יהודי" לתכניות חינוכיות ארוכות 

  
   הסוכנות היהודית שמה בעדיפות גבוהה את נושא הדור הצעיר בעול" היהודי 

לעודד , מסייעת להכי� תוכניות לימודי" הולמות להכשיר מורי" בתפוצות ובישראל 
  . מנהיגות צעירה ולהרחיב את השימוש באינטרנט למטרות חינו'

  
עלת הסוכנות היהודית כדי לחזק את תחושת השייכות היהודית בקרב צעירי" פו
בצפו� אמריקה כוננה . ליצירת קשרי" בי� מנהיגי" צעירי" בישראל ובעול"

כדי להעמיד את ישראל ', הקואליציה לחינו' ישראלי'הסוכנות היהודית את 
  .תוכניות דומות אפשר לפתח במקומות אחרי". במוקד

  
לחינו' יהודי לאחר עשרות שני" של ניתוק כמעט מלא מכל קשר למסורת יהודית ו

החלה להתפתח בחבר המדינות מערכת חינו' יהודי , בברית המועצות לשעבר
נעשה מאמ/ להכשיר . בשני" האחרונות החלו להתפתח ש" מוסדות קהילה. פורמלי

החל משנת הלימודי" שעברה . מורי" מקומיי" בנוס0 למורי" שליחי" מישראל
היהודי הפורמלי בברית קיבלה על עצמה הסוכנות היהודית אחריות לחינו' 

  . המועצות לשעבר
  

בתנועות , בבתי כנסת: יש להעמיק ג" את החינו' היהודי הבלתי פורמלי בתפוצות
החוויה במסגרות  האלה . הנוער היהודיות ובמחנות הקי/ של בני נוער בתפוצות

חשובה במיוחד לאור צמצו" מספר המשתתפי" בגיל בית הספר התיכו� הלוקחי" 
בשל המצב הביטחוני , "תגלית"ובמסעות  "  החוויה הישראלית "חלק במפעלי

כדי לפצות על כ' שלחה הסוכנות היהודית השנה כאלפיי" אנשי חינו' . בישראל
לקהילות היהודיות בתפוצות כמדריכי" במחנות הקי/ וכמורי" שליחי" ופעילי 



  

  

   I s r a e l   R e g i o n    .  א ז ו ר  י ש ר א ל      

  
  

P.O.B 92 Jerusalem 91000 Israel Fax: 02 6204061: פקס  Tel:  6202885: טל.  ישראל91000 ירושלי" 92ד  "ת
02  

 E-mail: lapide@jazo.org.il   ,www.jafi.org.il  :אלקטרוני .ד

4

, "יהודיבוני" עול" ", הסוכנות היהודית מפעילה אתר אינטרנט חינוכי. קהילות
  *. שנועד לחזק את התודעה היהודית והקשר ע" ישראל

  
  
  

  עידוד הרחבת המשפחה היהודית
  

  .מחו/ לישראל הול' ופוחת שיעור היהודי" בקרב האוכלוסייה המארחת
דחיית ,  ע" לא יהודי""האוכלוסייה היהודית בתפוצות מצטמצמת בשל נישואי

תגברות המגמה של אנשי" ה, מועד הנישואי" כדי להתקד" במישור המקצועי
ללא משפחה והרתיעה מפני הקמת משפחות גדולות  , המעדיפי" לחיות בנפרד

  ).להוציא המשפחות הדתיות האורתודוקסיות(
   

טוב תעשינה קהילות יהודיות א" תפעלנה לעודד זוגות יהודי" להינשא בגיל צעיר 
וניינות להקי" יותר ולמצוא את האמצעי" הדרושי" לסייע למשפחות יהודיות המע

  . משפחות גדולות יותר
  

מעבר להשלכות . חשוב מאוד לארג� מסגרות מפגש לצעירות ולצעירי" יהודי"
יש במפגשי" ובנסיעות לישראל משו" בימת , החינוכיות של התוכניות לסוגיה�

  .כפי שאכ� קרה לא אחת, מפגש העשויה להוביל ג" להתחברות רגשית ולנישואי�
  

יב את תחולת קצבאות הילדי" המוגדלות למשפחות מרובות בישראל חשוב להרח
לא רק על משפחות בנות , ילדי" ג" על משפחות שלה� שלושה וארבעה ילדי"

  .בדר' הזאת אפשר לעודד הרחבת המשפחה. חמישה ילדי" ויותר
  

  גיור בישראל
  

גיור הוא החלטה אישית של מי שמבקש לקבל על עצמו את הדת היהודית ולהצטר0 
המספר הרב של אזרחי" בישראל שאינ" מוכרי" .  מ� המניי� לע" היהודיכחבר

כיהודי" על פי ההלכה בקרב העולי" מברית המועצות לשעבר הוא בעיה המחייבת 
אימצו , העולי" האלה רואי" עצמ" חלק בלתי נפרד מ� החברה הישראלית. פיתרו�

המוטלות על כתפי לעצמ" את סגנו� החיי" הישראלי וקיבלו על עצמ" את החובות 
ה" אינ" מוכרי" כיהודי" וכ' ה" נפגעי" בעיקר בנושאי המעמד .הישראלי"

  .גירושי� וקבורה, נישואי�: האישי
  

העולי" שאינ" רשומי" יהודי" על פי ההלכה נתקלי" בקשיי" מרובי" בבוא" 
  .להתגייר

  
מכו� ב. הממשלה והסוכנות היהודית הקימו את המכו� ללימודי יהדות לקראת גיור

היהדות , האורתודוקסי", מלמדי" מורי" משלושת הזרמי" העיקריי" ביהדות
והתלמידי" זוכי" ) רפורמי"(והיהדות המתקדמת ) קונסרבטיבי"(המסורתית 
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להיק0 לימודי" רחב יותר מ� הדרישות שמציבה הרבנות הראשית לצור' בחינות 
  . הגיור

  
, גיור במשרד ראש הממשלההקימה הממשלה מער' , בהיותה מודעת לעומק הבעיה

בראשות הרב דרוקמ� המרכז את הטיפול בנושא מתו' גישה לקרב את העולי" 
  .החדשי" לרעיו� הגיור

  
  
  

  סיכו�
  

הרעיונות שהועלו במסמ' הזה תורגמו בחלק" לשפת המעשה במסגרות השונות של 
  . ממשלת ישראל והקהילות היהודיות בתפוצות, מפעלי הסוכנות היהודית

  
שיתו0 פעולה בי� כל מרכיבי . ה עדיי� רבה ומצריכה התחדשות מתמדתהמלאכ

השותפות הגלובלית של הע" היהודי יתרו" באורח משמעותי להבטחת עתידו של 
הע" היהודי בדור הבא ולחיזוק הקשר והמחויבות של הע" היהודי לישראל 

  . העומדת במרכז חייו
  
  

  ה"כסלו תשס
  2004 דצמבר 
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