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 רקע ומבוא

 זה מסמך עבור חשיבתית תשתית מניח היולשכת היהודית"סגן הסוכנות של ר העקרונות.
שניםבר"במסמךזהישמשוכמצעלכתיבתתכניתהעבודהאשרתשמשאתסגןהיוהמנחים
5-שהתקייםבמפגשהמסמךהוכןעלבסיס.הבאות ירמררנ"סגןהיובראשות,2011ביוני
,מרקלייבלסם,מרדןהרכבי,מריגאלשילה,לוימריוחנן,רחלשילה'גבובהשתתפותטריינין

,מרנירלהב,מרירוןדואק,מרמיכהפריינד,מרטלפריימן,לאהגולן'גב,מראיתיזיידנברג
נחהאתהתהליךה.תמרשחורי'גבהרבמאיראזריו',אסתימוסקוביץ'גב,מראהרוןגולדברג

.מכוןראּות


הסוכנותהת של האסטרטגית הסוכנות,כנית של המנהל הוועד ידי על שאושרה משמשת,
התכנית,מטבעהדברים.המופיעיםבמסמךזהשלהעקרונותוכהקשרהרחבכנקודתהמוצא

יוצרותכוללתהנחותיסודגלויותוסמויות גםיחדהזדמנויותוהפתעותאשר המסמךמטרת.
ר"יוהתהנחותיסודאלוולזקקאתהאפשרויותהאסטרטגיותהעומדותבפניסגןלזהותאהיא

.במהלךהקדנציהשלו

 ר במסגרת הסוכנות היהודית"נכסים יחודיים של סגן היו

העשויים לסייע בקידום התכנית מוספים ייחודיים ר מספר ערכים "סגן היול .1
 מר טריינין והןסגולות אישיות של ערכים אלו נשענים הן על  .האסטרטגית

 :ר הנהלת הסוכנות היהודית"מהפוזיציה המיוחדת של סגן יו

 למרטרייניןהיכרותעמוקהעםהחברה – היכרות עמוקה עם החברה הישראלית
רבדיה כל על הישראלית בין. חיבור כנקודת לשמש לו מאפשרת זו סגולה

כלוסיותשמשפלטפורמהלמפגשביןאולוהמתרחשבשטחלביןהנהגתהסוכנות
 .שונותבתוךישראל

  המקצועי –של המרחב הציבורי ' חדר המכונות'היכרות עם כראשניסיונו
ה יואבהמועצה אזורית קיבוץכ, ועד"ויוגזבר השלטוןר מרכז של הכלכלה ת

מקנה המקומי עם עמוקה היכרות טריינין אתלמר המאפיינות הדינימקות
הפוליטיים התהליכים והקצ, ההבירוקרטיים הציבוריאת הממסד של משאבים

 ;הישראלי



 1460662011 1460662011  
2 

 א"עתשאייר 
 1022סיון 

 

  

 'היו–במערכת ' שחקן חופשי סגן של העמומה התפקיד מאפשרת"הגדרת ר
המערכת בתוך יחסי רב תמרון מרחב , את ולהניע לייצר הגדול'ויכולת הדבר

 ;’הבא

  יכולת לבצע‘management by walking around’התהלךבשטחהיכולתל–
 :מקנהלוכמהיתרונותיחסייםכשהיא,חיוניתלפונקציתהסגן

o םיכולת לזהות פערים מול סביבת העובדי; 

o בארגוןולקייםתקשורתכנהיכולת לקיים שיח מול עובדים; 

o .יכולת לזהות פערים מול סביבת הלקוחות
 

 שלוש יכול מר טריינין למלא ר "תפקיד סגן יושל הייחודית מתוך הפוזיציה
 : פונקציות מרכזיות

o הדרג המקצועיל ו"המנכ בר בין הדירקטריון לביןיכולת לח; 

o אסטרטגייםהשותפיםהותורמיםה,הממשלהעםניהול מערכות היחסים; 

o היגוי ופיקוח על הדרג המקצועי. 

 מוצו בתכנית האסטרטגיתבאו לידי ביטוי או לא שלא  והזדמנויותנכסים 

 אפיקיםייצגים נכסים אלה מ. רטגיתהאסט תכניתב מוצולסוכנות מספר נכסים שלא  .2
: ר לכוון בפועלו"שונים אליהם יכול סגן היו

 שלעלהממשק,ובהיגיוןרב,התוכניתהאסטרטגיתשמהיהבה - צעיריםעולם ה
 :יחדעםזאת.מולאוכלוסייתהצעיריםהסוכנות

o בעוצמההראויהלאממונפותשישבשטחפעילויותרבותלצעירים; 

o  החלטות בקבלת צעירים בפורומיםצע–שילוב כהלכה מיוצגים אינם ירים
ישליצורמסגרתשנותנתפלטפורמהומאחדתאת ;קבלתהחלטותשוניםשל

מאידךאחריםעלהפנייהלצעיריםגופיםעםלאמתחרהאך,מחדגיסאכולם
 ;גיסא

o  להתנדבות ארצית רשת ליוזמות–אקטיביזם/ לחבור או להקים ישלשקול
רשת להקים השואפות לעסוקקיימות לצעירים תאפשר אשר לאומית

 ;(ף"קהילותשח,למשל)באקטיביזםחברתי

 לאחקורה'אקסטריטוריה'היאבגולההתפוצה הישראלית; 

 התכניתהאסטרטגיתמסתמכת–הפלטפורמה המשרתת לא בשליטת הסוכנות
כ שותפויות ,לטפורמהפעל על שולטת לא הסוכנות בפועל חטיבתאבל

 ;השותפויות

 של–ות יהדות העולם ורצונותיה חשיב וההיסטורי המרכזי תפקידה אף על
לאמכיריםתפוצותובעיקריהדותארצותהבריתיהדותהבקרב,הסוכנותהיהודית

הסוכנות היטבאת מ.היהודית חיפוש של היא כיום המתפתחת חשבההמגמה
 ;רעננהוחיבורעםישראלבדרךאחרת

  –יכים חיצונייםרלוונטיות הסוכנות אל מול תהל רלוונטיתהסוכנותעל להיות
 של היום סדר על הנמצאים המרכזיים התורניים היהודילנושאים העולם בעת.

למשלהנוכחית -נושאהדה, לגיטימציה ישראל רכותלקראתספטמברהיעוהנגד
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מעסיקיםאתהעולםהיהודי2011 לכן. הסוכנותלמצואאתהדרכים, להיותעל
אלהמאמציםבחזית בייחודאלמוללוחהזמניםשלהחודשיםהבאיםומצוקתו,

3דרבןעידתו,ם"ועיםכמוהעצרתהכלליתשלהאוהקהילותהיהודיותאלמולאיר
 .ועוד

  את נושא ה מזניחההתכנית-  Israel educationבקהילותרמשב- חמור
אבו,אלהיעדרהשכלהבסיסיתבכלהקשורלישרסובבסביבהיהודיותבתפוצות

ב ביטוי בעבר.קמפוסיםעיקרבלידי חינוך'באמצעותנוצרבסיסהקשרלישראל,
 ;איןגוףשמובילאותויוםכאך,סוכנותהובלעלידיהש'ישראל

 לנוכחהאנרגיה,אינומופיעבעוצמהבההואצריךלהופיעהרעיון של תיקון עולם
ו זה בכיוון הזורמים הרבים צ-המשאבים בקרב צפוןבעיקר של היהודים עיריה

 .אמריקה

 האסטרטגית  תכניתבין הסוכנות היהודית כארגון לבין ה מרכזייםפערים 

במרווח שבין התכנית האסטרטגית החדשה ומגמות המשפיעות על הסוכנות  .3
 :זוהו שלושה פערים מרכזיים, ר"היועל לשכת סגן והיהודית 

 האסטרט–’פער הביצועים‘– 1# אתגר המנועים השני הסוכנות של םגים
שנימנועיםבעודקהלהיעדהמרכזישל,אולם.חוויותבישראלואקטיביזםחברתי

צעירים הוא אלה לשרתו, מיטבית בצורה ערוך אינו הסוכנותי הממסד צעירים.
מהירות דורשים גמישות, ושקיפות, גוף-איכות היא היהודית הסוכנות בעוד

יחסי באופן ואיטי מסורבל לכךבנוסף. נושאיםצעירים, סביב להתארגן נוטים
למשל) איכותסביבה, עולםאו קיים ,במילים אחרות.ולאסביבארגונים(תיקון

רמת המבנה וגית לבין האסטרט תכניתפער בין קהל היעד המרכזי של ה
  .שנועד לשרת אותו קהל היעד הביצועים של הארגון

  עלול הנוכחי של הסוכנות המבנה המימוני  –' פער המשאבים' – 2#אתגר
להישאר עוגת המשאבים הארגון מצפה מבעוד : איום קיומי עליהלתפקד כ

ישנן עדויות רבות לכך שהמשאבים למעשה הולכים , לגדולף או אגודל אותו ב
.ומצטמצמים שזאת היהודיתמשום מרכזייםהסוכנות עוגנים בשני :תלויה

ו ישראל אמריקההממשלת פדרציותבצפון אולם. בירידה, נמצאים אלה :עוגנים
אתהדור אליהן לאמצליחותלמשוך שהן הנובעמכך כלכלי הפדרציותבמשבר

לישראלקטןןוהיקףהנתינהשלההצעיר זאתועוד. מעגלקסמיםבין, נוצרמעין
מהשמקשהעלגיוס,לפיוהיעדרכספיםגוררקיצוץבתוכניות,משאביםלתכניות

חלילה וחוזר משאבים פיתוח משאבי הארגון בנוי כפי שהיה בנוי , בקצרה.
 .הסטורית ולא עודכן בהתאם לתמורות הגדולות שחלו בשנים האחרונות

  או צמיחת אלטרנטיבות לסוכנות היהודית' התפרקותסכנת ה' –  3#אתגר– 
 אשר מגמות של התלכדות ישנה בה מציאות לכדי לחבור עשויות צומחותיחד

ולכן , העולם היהודי הולך ונעשה שטוח,ראשית.הודיתאלטרנטיבותלסוכנותהי
ליצירת קשרים ישירים ובלתי והדרישה  ,הצורך בגופי תיווך גדולים הולך ופוחת
עולה בהתאמה אמצעיים בין קהילות ברחבי העולם שנית. מרכזיים, זרמים

והרפורמים הקונסרבטיבים כגון ביהדות אמריקה, צפון יהדות רוב את ,המהווים
הסוכנותפע וכתוצאהמכךכלפי ממשלתישראל ואףכעסכלפי מיםחשיםניכור

היהודית נאמנה, אותם מייצגת היא שאין הטענה בשל ים זרמים אלה עשוי.
שם הם ימצאו מענה טוב יותר עבור תחומי גופים אחרים לפנות לבהדרגה 

ם זרמי כאשר יש לקחת בחשבון תרחיש קיצוני לפיו, העניין והפעילות שלהם
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ישנהסתירה,לבסוף.גופים חלופיים לסוכנותאו אף ליצור  לבקשאלה יתחילו 
בעלי 'שהארגון היחיד הסוכנות היהודית היא למעשה פנימיתמסוימתבעובדהש

הולך , בקצרה .JFNA -גופים כמו קרן היסוד או ה –שלו מתחרים בו  'המניות
 .ל העם היהודילחן הגלובאלי שוומתקהה הטיעון כי הסוכנות מתפקדת כש

 ר אל מול האתגרים שזוהו"תפקיד סגן היו

. ר יכול להיות תפקיד ייחודי ומשמעותי"אל מול הפערים והמגמות שזוהו לסגן היו .4
 :'פער הביצועים'ל מספר רעיונות שיכולים לתת מענהלהלן 

  סיפורההחדששלהת –' הסיפור החדש'פיתוח כניתהאסטרטגיתמרמזתעל
ר"סגןהיו .מישמספראתהסיפורהזה כיוםאיןבנמצא,אולם.הסוכנותהיהודית

שורות לתוך פנימה הן אותו ותקשר הסיפור את לייצר המתאים במקום נמצא
 .שותפיםולציבור,הארגוןוהןהחוצהלתורמים

 התמקדות בעולם הצעירים–  

o השותפים-ר"זהות אינטרסים בין ארגונים צעירים לסגן היו מציאת גם
חדשהצעירי סיפור מחפשים ם , חותם להטביע שותףמחפשים מהווים ובכך
 ,טבעי

o העתידחשיבה צעירה ורעננהכתובת ל זאתו על שיאפשר משיכה מוקד
 ;(למשלפורוםצעירים/כנסבאמצעות)

o ביןאםעלידיסקראובאמצעיםאחריםעלמנתלהבין,יצירת קבוצות מיקוד
 ;מגמותבקרבקבוצתגילזוטוביותר

  מרכזילסגןיכוללהיותתפקיד-(פנימה)דרכים חדשות לבניית שותפויותליצור
 בבניית והפוליטי המקצועי הדרג בין חדשות עבודה לקדםפלטפורמות שיוכלו

 ;דבריםבמהירותרבהיותר

  מעברלממשלת–' השחקן השלישי'לתפקד ככתובת יחודית למציאת והפעלת
אמריקאיו הצפון והפדרציות תישראל היו, "לסגן תפקיד עםר ועבודה בזיהוי

השלישי' השחקן  דוגמת', או מקומיות להנהלתרשויות וחיבורן אזוריות מועצות
 ;הסוכנות

  ומציאת איים של מצוינות- best practicesותקשורםלהנהלהבתוךהסוכנות
 ;רעיונותאלהישמשוכחודהחניתשלהרעיונותהגדוליםהבאיםשלהסוכנות–

 על–וכנותהס שור ומיתוגתק קרדיט מקבלת הסוכנות בה מציאות לייצר יש
 ;אייליםאותיקוןלילשבועות,להצלחתפרוייקטיםכמותגליתפעולותיההחיוביות

 של–לקבל החלטה מושכלת לגבי מיקור חוץ האופי בין הפער אופי בשל
,לוסייתהצעיריםאוכהסוכנותהיהודיתכארגוןלביןקהלהיעדהמרכזישלהבדמות

יהיהכנראהצורךלעשותשימושבמיקורחוץ פרוייקטג. דולשמחייבקבלתזהו
 ;ריכוללמלאתפקידמכריעבכך"היוסגןו,החלטותמערכתיות

  י "בעיקר בין דרך הביצוע המובל ע, תהליכים בירוקרטיים בתוך הסוכנותלקדם
הייחודי. ל לדרג ההנהלה של הסוכנות"המנכ סהפוזיציה של ת הסוכנות"יו' ר

.מאפשרתלולהיותהמגורםהדומיננטיבתהליכיםאלו

:'פער המשאבים'ר אל מול "תפקיד סגן היו .5
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  גםאיתור מקורות תקציביים עתידיים משאבים די של קיומם להבטיח שיוכלו
 :ביןהשאר.בתרחיששלהדלדלותהמקורותהקיימים

o  משאבממנו,מהמגזר העסקיניצול מעמד הסוכנות בישראל לטובת תרומות
 ;ניתןלהפיקהרבהיותר

o  אדמותמדינה,למשל–רתימת נכסי הסוכנות. 

o ולרתוםלחבר בין הגורמים הנכונים חברתית לעשייה נוגעת עבודתם אשר
רפסרחביחסיתעלמנתלרתוםרשויות"לסגןהיו–אותםלעבודתהסוכנות

יעזרבתקציביםיעודייםלעשייהובכךלה,חברותוכולי,אנשיעסקים,מקומיות
 ;חברתיתממקומותאחריםלטובתפרוייקטיםמשותפים

  לסגן -המשפיעים על תחומי חלוקת המשאבים חיזוק הממשק לגורמי מפתח
,משאביםנהוהקצאתתקציבהמדיבהכרתהתהליכיםהכרוכיםבתכנוןריתרון"היו

 ;סוכנותרםמשמעותיבהשגתמשאביםלועלכןביכולתולהוותגו

 מחייב–להפוך את גיוס הכספים מנטל לנכס כספים חדשניתגיוס ,חשיבה
שלהארגוןההמקצועיתרמיכולותאלהתורמותל;שטחגמישותומגעקרובעםה

כולו הסוכנותמקבלתתרומותממקורותשונים. ישלשאוףלמצבבו קרנות, כמו
 ;פדרציותואנשיםפרטיים,משפחתיות

 זה–דש את מנגנון התקצוב של הסוכנות היהודית להציע לבחון מח מהלך
להיותלמהלךזהפוטנציאל.ללביןהדירקטוריון"הידברותביןמערכתהמנכמחייב

 הסטורי הסכם דבר של בסופו ויפתפיאשר קדימה שנים הפתחרס את תח
 :חלקממשמעויותהמהלךהן.21לסוכנותהיהודיתהחדשהשלהמאהה

o םמיקיי יםתקציבי ותירידה ממקור; 

o יצירת מקורות תקציביים חדשים; 

o של הסוכנות כיוםזקות בעלי המניות חשינוי בא; 

o ביןהסוכנותלבעליהמניותשלהשהכתיבה של אמנה חד. 

 :ר אל מול סכנת ההתפרקות"תפקיד סגן היו .6

  בהדרגה מקומות בהם נכסים אסטרטגים של הסוכנות עלולים אותם זיהוי
 ;'נפשבנפש'דוגמהבולטתהיאארגון –נות להיפרד מהסוכ לשאוף

  התרופפות של קווי התפר בין הסוכנות לגופים  קיימתזיהוי מקומות בהם
פרוגרסיביות,מרכזיים להצלחתה מבחינת החזון והשליחות תנועות דוגמת

 ;פדרציותועוד,שונות

  טיפול ישיר בחלק מהנושאים הרלוונטים לקשר בין יהדות התפוצות לבין
 :נות היהודיתהסוכ

o גיור; 

o במסגרתיהודיתפלורליזם דתישמירה על; 

o קהילהרפורמיתשאףגוףאחרולבנותקשריםעםיכולתלהיכנס-פוליטיות-א
 ;לאיכוללהיכנסאליה

o (ישראליםבתפוצות,משפחותמעורבות)המשכיות יהודית/התבוללות. 
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 סיכום 

חלקמהאתגרים – דם הזדמנויותשבציר הסוכנות ניצבים אתגרים רבים "בפני סגן יו
היהודית הסוכנות של הפנימית למערכת נוגעים ממגמות, נובעים חלקם בעוד

השפעהישירהעלהמתרחשותבעולםהיהודי פעילותהסוכנותלהן אולם. היו, ר"לסגן
.מיקומובמערכתואופיהתפקידאותוהואממלא,רםיכולותיוהאישיותשעיקגםנכסים

מקנים אלו נקודכל התלו יעדי את לממש ייחודית זינוק בצורהת האסטרטגית כנית
ביותר המיטבית , שזוהותוך מהפערים הנובעים אתגרים על התגברות תיאלץ, עמם

.בשניםהקרובותהיהודיתלהתמודדהסוכנות

נכוןלהמשיךוללוותמכוןראות.ר"כניתעבודהשלסגןהיוהואבסיסלהכנתתמסמךזה
יכולותיואתתפקידוולממשאתנועדלעצבה,התהליךהאסטרטגירבהמשך"יוסגןהאת

.הסוכנותהיהודיתרשל"במסגרתתפקידוכסגןהיועלהצדהטובביותר

 

.סוף


