
 
 2013, יוני

 "גתשעתמוז, 
 

 

1 

 תרגום תקציר המנהלים של מסגרת תפיסתית

 הפזורה הישראלית: טורונטו כמקרה מבחן

 למסמך המלא באנגלית לחצו כאן

 תקציר מנהלים

זוכה לתשומת לב הולכת וגוברת מצד פזורה הישראלית בחו"ל סוגיית הבשנים האחרונות,  .1
פי -על בחו"להיום חיים אשר  הישראלים800,000 העולם היהודי. ארגוני מדינת ישראל ו

 . ההערכות, מעמידים בפני מדינת ישראל והעולם היהודי אתגר יוצא דופן

בדרך כלל למהגרים התנכרו יהודיים הקהילתיים בעולם הארגונים המדינת ישראל ו .2
 .ציונותלהישראלית מובנה בין תופעת ההגירה המתח הבשל ישראלים 

פזורה הישראלית ואולם בשנים האחרונות ניכר שינוי בגישה זאת שמתבסס על ההבנה שה .3
הכרה בקהילות יהודיות מחלחלת ה. לא ממומש פוליטי, כלכלי, חברתי ותרבותיהיא גם נכס 

ולתרום לחיזוק  (peoplehood)הישראלית עשויה לחזק את "העמיות היהודית" הפזורה ש
הישראלית טמון הפוטנציאל לפעול לקירוב פזורה זאת ועוד, ב. הזהות היהודית בתפוצות

לגיטימציה -דההמתקפת אל מול  למשל בהתגייסות, העולם היהודי לחברה הישראלית
 ישראל. ל

, אשר שינתה (the UJA Federation of the Greater Toronto Area)טורונטו  יתפדרצי .4
את גישת הניכור והפטרונות "המסורתית" כלפי הקהילה הישראלית, הפכה למובילה 

 . ולארגונים קהילתיים נוספים בעולם היהודילממשלת ישראל וותה את הדרך תבסוגיה זו וה

, לא קהילה היהודית כלא רלוונטילעדיין תופסים את הקשר קנדים -הישראליםרוב ואולם,  .5
מנסים אינם אמריקה -צפוןברבים ישראלים חובה. כלא ש, לא מושא לגאווה, ובוודאי חשוב

חיים יהודיים קיום היהודית המקומית ואינם רואים ערך בהשקעה בליטול חלק בחיי הקהילה 
פעילויות הדי והיהו ממסדהכלפי קיים חוסר אמון  ,שוחחנורבים עימם בחו"ל. בקרב ישראלים 

תפקידה של מטעמו. לעיתים, כך נדמה, גישה זו היא תוצאה של בורות בנוגע ל'ישראליות' ה
 ישראליםה, תחושת המוכר. בחיפוש אחר ומבנה הקהילה היהודית בתפוצות הפדרציה

ישראלים יכולים איזור שבו  – קטנה"ה"ישראל הלכה למעשה סוג של הקימו בטורונטו 
 קפה ומכוני כושר.-ספר, בתי-בבתירחב הציבורי במבעברית   התנהלל

שהקניית זהות "חסינה" בחו"ל היא משימה מסובכת. , ישראלים רבים מבינים לכך במקביל .6
מצד אחד, ולרבים מההורים לא ניתן לגדל דור שני ושלישי של צברים, אפילו "בישראל הקטנה" 

התוצאה  ., מצד שניםישת יהודיתרבות ומורהישראלים אין מטען מספיק כדי להקנות לילדיהם 
מהזהות להגירה "עוברים" ישראלים בני הדור השני והשלישי היא שמספרים גבוהים של 

על הזהות  "גולידתוך כדי "הזהות הלאומית הקנדית, אל הלאומית הישראלית של הוריהם 
ישראלית לטיפוח זהות  המספיק טובאינה "ישראל הקטנה" ש, המסקנה, לפיכך היהודית.

 .סינה, למי שלא עבר בעצמו חוויה אישית מעצבת בישראלח

ים אמריקאי-צפון-יםיהודי יםצבר" –זה הרקע לצמיחתו של זן חדש של מנהיגים ישראלים  .7
שמשלבת אלמנטים ישראליים חזקים כמו גם קשר היברידית  אשר מבקשים ליצור זהות –" 

 ם.ילחיים יהודי

של הארגונים הקהילתיים היהודים ושל , אמריקאים"-"הצברים הצפוןהמשימה של  .8
בקרב ישראלים בני הדור חסינה גיבוש זהות להתמודד עם האתגר של ממשלת ישראל, היא 

 .להגירההשני והשלישי 
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 כיווני פעולהאסטרטגיה ו

בתפוצות הוכיחו עצמן כלא  לקהילה הישראליתוהמדיניות הקיימות בנוגע גישות ה .9
כדברי רה"מ רבין "נפולת של ) רים הישראליםהבסיסית של המהג תםדחייאפקטיביות. 

בצורה מלאה )אינטגרציה(  םניסיון לשלבה ;את הישראלים לישראל לא החזירה(  נמושות"
הטבוע בהם כלפי הממסד היהודי; אמון החוסר אינו אפשרי נוכח המקומית היהודית  בקהילה

ות מציע גישה אמכון ר ,לכןו. דור חדש של צבריםכדי לגדל "ישראל הקטנה" אין די ב וגם,
 לבני הדור השני והשלישי של הישראליים:חדשה המיועדת 

שלישי בקהילה הו שניהדור בני השילובם של ישראלים להכשיר את הקרקע ל: החזון .10
מדי רחבים היהודית  מתוך הבנה שהפערים בין ישראלים דור ראשון לקהילה, בעתידהיהודית 

 בעת הנוכחית; לגישור

צריכים להתמקד המנהיגים בקהילה . יהודי-ישראליהיברידי חב חברתי מרלטפח : המשימה .11
אשר  לפתח מרחב חברתי עליהםמנת לעשות כן,  ישראל הקטנה". על"המושג  את אתגרבל

יהדות עמוק עם הקשר וישראלי חזק חסינה שיש לה מימד  זהותומאפשר היווצרותה של מעודד 
 ת.היהודית המקומי קהילהועם ה

ישראל, הקהילה היהודית ממשלת . "הפזורה שבדרך"ארגונים של מת ההק: האסטרטגיה .12
 משקפים אתשתכניות וארגונים צוותא כדי להקים ב ם צריכים לעבודיישראלימנהיגים ו

אלה יהוו את הפלטפורמה הרצוי בין יהדות לישראליות. תכניות וארגונים ההיברידי השילוב 
ול חלק בחיי הקהילה היהודית המקומית. בפזורה ליטישראלים הדור הבא של דרכה יוכל ה

להפוך ליותר  הקיימיםקנדיים -כחלק ממאמץ זה, יש לתמרץ את עשרות הארגונים הישראליים
 היברידיים.

מרחב שדרכם ניתן לבחון או לתמרץ את טיפוח הארבעה קריטריונים מציע ות אמכון ר .13
עם הקהילה  שמעותיתחזון, אינטראקציה מהיברידית מובלת : מנהיגות חברתי-ההיברידי

קריטריונים אלו בתוכניות יישום הוקשר עם ישראל.  ,היהודית, חינוך יהודי ועברית
 להצלחה. יםהכרחיובארגונים של הקהילה הישראלית 

בפרק האחרון אנו מציגים עקרונות לפעולה אשר מבוססים על הפרמטרים המוזכרים לעיל,  .14
-כז הקהילתי המקומי )מרכז שוורץואת יישומם מדגימים דרך המלצות מפורטות למר

 רייזמן(. 
 סוף.
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