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 הקדמה רקע ו

מתאר המסמך  סגרת תפיסתית לעתיד היחסים בין ישראל והעולם היהודי. מסמך זה מציע מ .1
ומנתח את  – היחסיםעליהם נשענו האתוס והיסודות ההיסטוריים  – 'ההישנהאמנה 'את 

בין שתי  הולכת וגוברת להתרחקותגרמו אשר  אשר התרחשו בעשורים האחרוניםהשינויים 
 הקהילות.    

 התאמהזו תדרוש אמנה . 'חדשהאמנה 'רתה של יהמסמך מציע עקרונות והנחיות ליצבנוסף,  .2
מנים בחובם ודות מחודשת של הצדדים בנושאים שטאידאולוגית מצד הציונות והתמק

על ת שלוכן, הוא מפרט את תהליך ההסתג כמו ת משמעותית ואפקטיבית.והזדמנות לשותפ
 החדשה.  אמנהאת ה התנועה הציונית, מדינת ישראל והחברה הישראלית לעבור בכדי לשרת

, שנעדרה הישראליתתרומתו הייחודית של פרויקט זה נובעת מהצגת נקודת המבט הציונית ו .3
 בשנים האחרונות. בנושא זה מהשיח 

למתח  הגורמים ,פערי הציפיות בין ישראל והקהילות בתפוצהנובעת מדחיפותו של הנושא  .4
קשיים הפיננסיים, המבניים והפוליטיים של מוסדות יהודיים בישראל מה; ךוחיכו

התקפה בו ; ישראלבין להיהודי   קשיים בחיבור בין הדורות הצעירים של העםמובתפוצות; 
   ישראל בשנים האחרונות.מדינת על הלגיטימיות של 

  בין ישראל ליהדות התפוצותהישנה'  אמנהה'

שמקורה  ,בלתי כתובה 'אמנה'מערכת היחסים בין ישראל ויהדות התפוצות התבססה על  .5
 אמנהעוצבה על ידי השואה ונס לידתה מחדש של מדינת ישראל. השקלאסית והציונות ב
מערכת צבו את ישע ,הנחות עבודה ומוסדות ,דפוסי התנהגותעדיפויות,  יצרה ערכים, סדרי

  : , כדלקמןהאחרונים דורותבהיחסים 

על ידי קריאה  ,באופן שיטתילפרקה הציונות הקלאסית שללה את הגולה וניסתה  ◼
 ;לעלייה נמרצת

יתה הנציגה עם היהודי וממשלת ישראל היהמרכזי של האתגר הבניית המדינה הייתה  ◼
 הבלעדית של מאמץ זה;

 ותליהדומקור לגאווה ( 'אור לגויים'למופת )חברה  יותלהמדינת ישראל הייתה אמורה  ◼
 ; מדיני לעת מצוקה מקלטלה וכן לספק  ,התפוצות

יהדות התפוצות הייתה אמורה לספק תמיכה כלכלית ופוליטית לישראל וכן מהגרים  ◼
 )עולים(;

דוד עשיר למערכת יחסים בין 'לגיטימציה העניקה ' כסף תמורת דם'הנוסחה של  ◼
. במקרים 'התפוצות העשירות תומכות בישראל הענייה'רעיון ול 'אחיין עניל

מנה פעילויות שהיו תחת אחריותה הישירה של ממשלת ימסויימים, יהדות התפוצות מ
 ישראל;

ת ששללה את המסורת הגלותי ,הזהות הישראלית הוגשמה דרך הלאומיות היהודית ◼
 ;המורשת היהודית הדתית והקהילתית שהתפתחה בגולהוהפחיתה בחשיבותם של 

, אנשי מקצוע ות מתנדבתשכללה מנהיגקטנה מערכת היחסים נוהלה על ידי אליטה  ◼
 ההנהגה שלומוסדות היהודיים המרכזיים, נציגים של ממשלת ישראל המתוך  בכירים

 ;הסוכנות היהודית

עקרונות הציונות ת לא עלו בקנה אחד עם תוססות בתפוצוישראליות קהילות  ◼
 זכו להתעלמות; קיומן וצרכיהן, ולכן הקלאסית

להביע עניין כן בישראל ולהפנות משאבים כלכליים  מצופיםהיו עולם הבעוד יהודי  ◼
כלפי  תופוליטיים לתמיכה בה, הישראלים הביעו עניין מועט ולעיתים אף התנשאו

 יהדות התפוצות. 
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זו עד כדי  אמנהשמגמות עוצמתיות ערערו  התחוורהשנים האחרונות,  יחד עם זאת, לאורך .6
 ה ללא רלוונטית.  תהפיכ

 ' הישנה אמנהה'מגמות החותרות תחת 

 דרךו יותר תווכת: עניין גובר במערכות יחסים ישירות שלא יומגמות בצפון אמריקה כולל .7
; עליית לההתנכרות ואף במדינת ישראל המוסדות הקהילתיים הקיימים; חוסר עניין גובר 

 גדלה של חיי קהילההולכת ווהחשיבות ה ;כמטרה שסוחפת רבים 'תיקון עולםהמושג '
 תוססים.

בעוד  ,יחסיתבטוחה ומשגשגת הפכה במקביל, גם החברה הישראלית עברה שינויים: ישראל  .8
; חיי הקהילה בישראל פורחים ביכולתו למשול הממשל המרכזי שלה סובל ממשבר מתמשך

במורשת היהודית שלהם; ישראלים רבים עוזבים זמנית את ישראל  עוסקיםישראלים ויותר 
 בעתיד הנראה לעין. יציבה וקהילת יהודי התפוצות נראית  ,לצורך לימודים ועבודה

  ציונות חדשה המבוססת על עמיות': חדשה אמנה'

ששינו  יותומעשכתוצאה מהנאמר לעיל, זיהינו מספר התפתחויות אידאולוגיות, תפיסתיות  .9
 את מערכת היחסים:

אשר  ,קלאסית התפתחה להיות ציונות חדשה של המאה העשרים ואחתהציונות ה ◼
של ישראל בהקשר רחב יותר של העם  ייעודהמשלבת בין לאומיות ועמיות ורואה את 

 היהודי;

שרדות יהכרחית להלמעשה היא  תוססתבהבנה שגולה  מתחלפתשלילת התפוצות  ◼
 ;היהודי ארוכת הטווח של העם

עידוד מחזורי חיים של התחייבות לישראל לכדי  לעלייה התפתחהנמרצת הקריאה ה ◼
 דיות בתפוצות; הוהילקהילות בין ישראל של ישראלים ויהודים ותנועה 

 אף רואים בה נטל מוסרי;שיהודים יש ו ,מופתכחברת ישראל חדלה להיתפס  ◼

הדדיות ושותפות בין שווים, לציפייה  , וכוללתמשתנה 'אחיין עני – דוד עשיר'תפיסת ה ◼
במהלך המשבר  ביצועיהובמיוחד לאור  כניסתה של ישראל לעולם הראשוןבמקביל ל

 ;הכלכלי

על ידי הניתנים תרמה משאבים לאספקת צרכים בסיסיים יהדות התפוצות  ,בעבר ◼
ות ייחודיזירות . היום היא מחפשת 'מקור תקציבי' מובטח ממשלת ישראל ונתפסה כ

  בחברה הישראלית; עהלהשפ

 ;בניית מדינה וממלכתיות הוחלף במיקוד בבניית קהילה הדגש על ◼

 'ריםעכאמהיה בידיה של ממשלת ישראל וכמה 'הכוח לעצב את מערכת היחסים ש ◼
ם ישירים בין עמיתים קשריהמקיימים ישירים תורמים בקרב אינספור  תפזרהגדולים 

 ; וקהילות

ית והזירה הציבורית בישראל התמלאה ביוזמות מצו את מורשתם היהודיישראלים א ◼
רוחניות. בעבר, יהדות מתקדמת יובאה אל תוך ישראל. בקרוב, ישראל תעשיר את 

 העולם היהודי באמצעות תרבותה ויצירותיה.

 '  החדשה אמנהה'וך של ועמודי הת ששת

 מנהאה'אולוגי של ימסקנה שבסיסה האידלמספר רב של שיחות וראיונות הובילו אותנו  .10
 שישהאשר תשלב עמיות עם לאומיות יהודית ושתתמקד ב 'ציונות חדשה'היא  'החדשה

 :עיקריים מאמצים
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מאמץ זה מתמקד בחיזוק  – ות וחסינותגרשת עולמית של קהילות משגש: מבנה העם ◼

ישנם במקומות בהם על ידי ייסוד קהילות  ,של קהילותיהודית הרשת ההרחבת בו
וחיזוק הקשרים בקרב ; ת; חיבור פרטים לקהילותאך לא קיימות קהילו יהודים

 התפוצהקהילות קיימות בעיקר בקרב מדינות הגוש הסובייטי לשעבר, ישראל ו
 ;יתישראלה

התפתחה מגמה של שני העשורים האחרונים  במהלך – 'תיקון עולם'העם:  שליחות ◼
ו רי ברחבי העולם. משימה זאהומניטהלעבר שיפור המצב שנותבה  'תיקון עולם'

 כאשר, בין ישראל לקהילות היהודיות תיאוםלמציעה הזדמנות ייחודית לשותפות ו
לישראל יש את הידע והנסיון "מהשטח" וליהדות התפוצות את הערכים והמשאבים 

 .ההכרחיים לכך

 בטוחה ומשגשגת המציעה חוויה יהודית ייחודיתדמוקרטית, ישראל : מדינת העם ◼
יהודי, ללא קשר לשאלה אם היא נתפסת כעומדת לישראל מעמד ייחודי בקרב העם ה –

, הדמוקרטי ,ןטחויבין בשמצליח לאזן  לקדם חזון 'החדשה אמנהה'במרכזו. על כן, על 
להתאגד סביבה  תפוצותהעליו לאפשר ליהדות  .במדינת ישראל שגשוג ויהדות

 להצלחתה.  הרגיש כשותפיםול

זהות היהודית ת רבה יותר לחשיבולהקנות  מחודשתה לצורך מטרה זו, על הציונות 
-בישראל, על רוב יהודי לשמר; של ישראל שגשוגהתרום ל; להיהודים ישראליםהשל 

וכן לקדם שוויון ושותפות  ;ה הפלסטיניתילסיום השליטה על האוכלוסי ידי התחייבות
 עם האזרחים הערבים של מדינת ישראל;

עולמית בין יהודים השפה העברית היא כלי ליצירת תקשורת  – שפת העם: עברית ◼
 ;ופתח לעושרה של ההיסטוריה והתרבות שלנו

הוא המחויבות  'החדשה אמנה' ך של הועמוד תו – של העם וומסורת ותרבות ◼
המשותפת לשמירה על ההתפתחות וההפצה של החכמה הקולקטיבית של התרבות, 

ן הטקסים והמסורת היהודית באמצעות טקסט, לימוד, אומנות, ספרות, שירה ובאופ
 ;שיעשיר פרטים, בתי אב וקהילות

מאמץ זה כולל  –לגיטימציה נגד ישראל -הדהמלחמת העם באנשטישמיות ו ◼
וקהילות בישראל על מנת להדוף גילויים  ות של העולם היהודי, ממשלת ישראלהתגייס

 אנטישמיים ואת המתקפה הגוברת על זכות הקיום של ישראל.

 אחד  להשפיע על ארגונים אחדמחזון למציאות: 

אשר  רגוניםלא נוופהבים שאהעולם היהודי. המש ברחביניכרת  'הישנה אמנהה'של  שחיקתה .11
. םרבים חדלים להיות נאמנים להו מקוצצים בהתמדה 'האמנה הישנה' מייצגים את

 למציאות החדשה חוסר יכולת להסתגלאו לשינוי של ארגונים התנגדות  כזאת,במציאות 
 . ורםעב סכנה קיומיתעלולים להוות 

, הייעוד, ןחזוהמוסדות יהודיים הסתגלו למציאות זו במגוון דרגות. חלקם שינו את  .12
הסתגלות הו לשינוי מתנגדיםבעוד אחרים  ,ם שלהםמשאביההקצאת אופן או  ההאסטרטגי

מצו יאאשר  היהודית עמיותרעיון העל  על בסיסיוזמות חדשות נולדו . במקביל, יםהנדרש
 . הנ"לשל האמנה החדשה ך וואחד או יותר מעמודי הת

 העיקריות ולהתמקד'רכזות'  האת  לזהותכמו בכל רשת אחרת, שינוי בעולם היהודי דורש  .13
 החלקים המרכיבים אותו. על המשמעותית על העולם היהודי והשפעתן , נוכח ןבה

הרעיונות אשר הובאו עבור ת מכון ראּוצוות העולם היהודי בשל  ת ההשפעהלכן, אסטרטגי .14
-דולנהל   ובעידודם 'החדשה אמנהה'בזיהוי ארגונים שיכולים לקדם את כרוכה זה במסמך 

השלב ולעתידה של מדינת ישראל והעולם היהודי.  'החדשה אמנה' בקשר לתרומתם לשיח 
הבא באסטרטגיה קורא ליצירת סינרגיות בין הארגונים עצמם, מה שיצור הדים ברחבי 

 העולם היהודי ויתרום לחיזוק הרשת.
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