
מתחברים לתפוצות
רציונל

את הקשר בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות ונעמוד על חשיבותו למדינת ישראל וליהדות  נבחן 

.  התפוצות

מטרות

.התפוצותבמערכת היחסים שבין ישראל ליהדות לדון -

את מידת הקשר שבני נוער בישראל חשים כלפי יהודי התפוצות ולחזק את תחושת לברר -

.הסולידריות בין הנוער בישראל ובתפוצות

הוראות

שבין ישראל ליהדות  –המצוי או הרצוי –בתמונה או בהיגד שמבטא בעיניכם את הקשר בחרו -

.התפוצותהתפוצות או את היחס של הישראלים אל יהדות 

.  את בחירתכםנמקו -

הפעילותשאלות לדיון במליאה בעקבות 

.נמקו? על כל היהודים לחיות במדינת ישראל או שרצוי שיהיו פזורים בקהילות שונות בעולםהאם -

,  תפוצה משמעותית, מרכז, בית)? מה מדינת ישראל אמורה להיות עבור יהודי התפוצות, לדעתכם-

('תפוצה ככל התפוצות וכו

?לתפוצותאחד הציטוטים שקראתם שינה את דעתכם בדבר הקשר הרצוי בין ישראל האם -

מידת הקרבה  )? מגמות בדבר היחסים הרצויים בין ישראל לתפוצות מסתמנות בקבוצהאילו -

('מקומה של המדינה בחיי התפוצות ואחריותה להן וכד, סוג היחסים, והריחוק

?בכםתפוצות התמונות והציטוטים מעלים -שאלות נוספות בנוגע ליחסי ישראלאילו -

(ישראללא רק בהקשר למדינת )? יהודי התפוצות צריכים לקיים קשר ביניהםהאם -

?לתפוצותאתם יודעים על הקשר המתקיים כיום בין ישראל מה -

?  מה יכול לחזק אותו? גורמים מחלישים את הקשר שבין ישראל לתפוצותאילו -

מה עלול לקרות אם הקשר בין ישראל לתפוצות  ? הקשר בינינו לבין יהודי התפוצות תלוי בדברהאם -

?יתקייםלא 

באילו תחומים אמרה זו יכולה לבוא  ". ישראל ערבין זה לזה"שקראתם הוזכרה האמרה במקורות -

?ביטוילידי 

?יכולים לתרום לקשר עם יהודי התפוצות, כבני נוער, אתםמה -

אחדעם אחד גורל השאלות לקוחות מתוך הפעילות *

http://meyda.education.gov.il/files/noar/israel_diaspora_destiny.pdf
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.שבתפוצותהיהודיותהקהילותובקרבבישראלתמורותרקעעלההדדית

תקווהאנו.התפוצותיהדותעםהקשרחשיבותעלעמידהומאפשרתבנושאלדיוןפתחפותחתזוערכה

.בנושאמשמעותישיחשיקדםמהנהלימודומאחלותלעזרלכםתהיהשהערכה

:  יוצרות הערכה

ד"חמן "מפקחת ארצית חינוך חברתי קהילתי ח, שפיגלשושי 

ד"חמן "מנהלת מרכז הדרכה ח, קופרשטוקיעל 

ן"חמדריכה ארצית מינהל , גוטמן גרוסרונית 

אפרת חבה: לשוניתעריכה 



לא עוד : עלינו לצאת לדרך חדשה"

אלא מחויבות משותפת , יחסים של צדקה

לערבות הדדית יהודית , לצדק

לא עוד השתקה של ביקורת ... ואנושית

.  אמיצה וכנות-אלא פתיחות, הדדית

אלא שותפות , לא עוד אידיאליזציה

ועל , שמבוססת על היכרות אמת,אמת

מוסדות מוסכמים לפתרון בעיות 

."ולקביעת מדיניות משותפת

ראובן ריבלין





.  מדינת ישראל היא מדינה מיוחדת"

אבל , היא גם המדינה של האזרחים שלה

.  היא גם המדינה של יהדות העולם

ראש הממשלה צריך להיות לא רק , ככזה

אלא  ,  ראש ממשלה של אזרחי ישראל

..."בעצם המנהיג של העם היהודי

נפתלי בנט





שהוקמה ,אופייה של מדינת ישראל"

מתעצב על ידי , כמדינת העם היהודי

הזיקה בינה לבין אלה שאינם דרים בה 

."אבל רואים עצמם בשר מבשרה, בפועל

אברהם בורג





כמעט יהודי שהעלייה אין כאשר , כיום"

ההכרעה שלא , לארץ נמנעת ממנו בכפייה

לעלות מטילה צל כבד 

יומרתו של העם היהודי לבטא על 

.  נאמנות אינסופית למולדתו ההיסטורית

הבחירה לא לעלות מטילה צל 

מידת הרצינות של יהדות הגולה על 

בנכונותה 

עם מה שהיא מגדירה לכאורה להתמודד 

”.ההתבוללות–כבעייתה הקיומית 

יאיר שלג





מצב שבו קבוצה של מיליונרים "

שאינם אזרחי ,ומיליארדרים יהודים

מתערבת באמצעות כספה בהכרעות , המדינה

,  בישראל הוא בלתי נסבל

.  בלתי דמוקרטי ומשחית

איש מהוגי הציונות לא חלם על מדינה 

יהודית שיהודי הגולה קובעים את 

."גורלה

שלמה אבינרי' פרופ





אין ברצוננו ואין , העם בישראל, אנו"

בכוונתנו 

בכל צורה שהיא בענייניהם להתערב 

.  ל"הפנימיים של הקהילות היהודיות בחו

את ביותר הממשלה והעם בישראל מכבדים 

זכותן ושלמותן של העדות היהודיות 

אחרות לפתח צורת חייהן שלהן בארצות 

הכלכליים , ואת המוסדות הסוציאליים

והתרבותיים המקומיים 

."  בהתאם לצרכיהן ולשאיפותיהן, שלהן

גוריוןבן דוד 



.  כל ישראל ערבים זה לזה"

לספינה שנקרע בה בית ? למה הם דומים

נקרע בית אחד : אין אומרים, אחד

."אלא נקרעה כל הספינה כולה, בספינה

)תנא דבי אליהו רבה יא)



אדם נוטל אגודה של , הנוהג שבעולם"

שמא –קנים 

ואילו נוטל אחת ? לשברם בבת אחתיכול 

אפילו –

."יכול לשברםתינוק 

)א, לפרשת ניצביםתנחומאמדרש )



–החלוקה בינינו –הפיצול בינינו "

...  תאונה היסטוריתהכלהם בסך 

איפשהו בהיסטוריה המשפחתית של כל 

אדם שיושב בחדר הזה יש אדם שעומד על 

מזח בנמל ומנסה להחליט לאיזה כיוון 

."הוא מפליג

(יאיר לפיד)



הגיעה שעתנו להכיר בכך שמקומם "

של התרבות , הלגיטימי של העם היהודי

היהודית ושל הדת היהודית אינו מצומצם 

עתה יכולים אנו . למקום גיאוגרפי יחיד

שראה , להודות כי החלום הציוני במקורו

,  את ישראל בחינת ביתם של כל היהודים

".היה בלתי מציאותי

(גרשום כהן)





ספק אם מדינת ישראל הייתה מגיעה "

להישגים כה מרשימים ובפרק זמן כה 

לולא תמיכתה של יהדות ארצות , קצר

".הברית

(גור אלרואי' פרופ)





לישראל מצדה יש תחומי אחריות שעליה "

יש לה . לפעול בהם ביתר יעילות

שעדיין אין היא , האפשרות והחובה

לשמש כתחנת הכוח , ממלאת אותה כיאות

הרוחנית והתרבותית של העולם 

".היהודי

(שמעון הרמן)



לפתחן של הקהילות היהודיות בעולם רובצת  "

:  היום בעיה קשה ומטרידה של התבוללות

התרחקות בני הדור הצעיר וחוסר העניין  

למדינת  ... שלהם במסגרות חיי הקהילה

ישראל חייב להיות עניין ראשון במעלה  

לסייע לקהילות היהודיות לעצור את הסחף 

ולהתגייס  בדרכים חדשות ויצירתיות  הזה 

למען 

הדרך  ... קיומו של העם היהודיהמשך 

העיקרית 

מציעים היא מיצובה של ישראל כמקור  שאנו 

אתגר והזדהות לצעירים יהודים מכל  , עניין

... העולם

של  " משיכה"אנו פועלים לחזק את גורמי ה

". ישראל

(ביילסקיזאב )



כשאני בודק את הקשר בין הנוער "

זה לא . בישראל לתפוצות מצבנו לא טוב

ממש מעניין את הנוער ואת מערכת 

הם רואים את האתגרים . החינוך בישראל

היהדות , שלנו כאן מול האינטרנט

ולא רואים ביהדות ' החברה וכו

התפוצות משהו שמחייב אותנו וקשור 

". אלינו

(אילן גאל דור)



אין לנו את הפריבילגיה לוותר על "

המציאות של יהודי ... יהודי התפוצות

תהליכים של היחלשות , התפוצות מורכבת

והתנתקות מהזהות היהודית וממדינת 

מביאים למציאות של התבוללות ישראל 

בארץ ולצפות מהם לשבת אי אפשר , קשה

–שיעלו לארץ 

אליהם ולחזק איתם את צריכים להגיע 

הקשר 

."מנת שזה יקרהעל 

(אוהד טל)





העולם עודנו מקום מסוכן לישראל "

אבל תכלית . ולחלק מיהודי התפוצות

החיים הקיבוציים שלנו אינה מתמצה 

אנו ; בהתגברות על הסכנות הללו

חותרים להתגבר על הסכנות הללו כדי 

–שנוכל להגשים את תכליתנו כעם 

משמעות , לחיות חיים מלאי ערך

."ותועלת

(דניאל הרטמן)



הקשר בין העם היהודי היושב בציון "

שהחל עוד בטרם , לבין יהדות התפוצות

והתמיכה הבלתי , קום מדינת ישראל

מתפשרת של יהדות התפוצות 

,  ב במיוחד בישראל"ויהדות ארהככלל 

הם אבן יסוד 

המדינה ובקיומה לאורך בהקמת 

..  .השנים

אין מדינת ישראל ללא דאגה ליהודי 

,  התפוצה

מצב שקט ורגוע של יהודי התפוצה ואין 

ללא מצב 

".ורגוע במדינת ישראל שקט 

(אלקיןזאב )



,  נקודת המוקד של האהבהירושלים"

השאיפות והתקוות של העם , הגעגועים

".העברי

(דוד בן גוריון)



מגילת העצמאות

קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות  אנו "

ולעמוד  ובבניןלהתלכד סביב הישוב בעליה 

לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת  

."ישראלהדורות לגאולת 





ארץ : רעיון אחד מעסיק אותי כל הזמן"

.  ישראל

-מה שקשור בשאלה זו מדבר אל ליבי כל 

כל השאר 

".חשובאינו 

(חנה סנש)



.עםאל תקרא לי , אדם נשאר אדם

חנוךשלום 



ֶהן עָם ְלבָָדד ִיְשכֹּן ּובּגֹוִים לֹּא ִיְתַחָשב 

ט, כגבמדבר 



-לבי במזרח ואנכי בסוף מערב 

?אטעמה את אשר אוכל ואיך יערבאיכה 

בעוד, אשלם נדרי ואסריאיכה 

?בחבל אדום ואני בכבל ערבציון 

כמו, בעיני עזוב כל טוב ספרדיקל 

!בעיני ראות עפרות דביר נחרביקר 

הלוייהודה ' ר



הֲלֹּא ִתְשאֲִלי ִלְשלֹום אֲִסיַרִיְךִצּיֹון 

ּדֹוְרשֵׁי ְשלֹומְֵׁך ְוהֵׁם ֶיֶתר עֲָדָרִיְך

ִמָּים ּוִמְזָרח ּוִמָצפֹון ְותֵׁיָמן ְשלֹום

ָרחֹוק ְוָקרֹוב ְשִאי ִמכֹּל עֲבָָרִיְך

יהודה הלוי' ר, תשאליציון הלא 



...רחוק אחרי היםמקום יש 

מקום נפלא, זה מקום רחוק

שם מכל חלון שומעים תפילה

בחצר הבית אם ובת

בתנור אופות חלות שבת

אחרי הים, הבית שם

את העיניים של אבי שם לא אשכח

.מביט אל המזרח, איך מביט

עמוס אטינגר, מקוםיש 
































