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 היהודי ישראל כמדינת הלאום של העם

 סדר יום למאה העשרים ואחת
מטרת מסמך זה היא להציע סדר יום מעודכן לקשר בין העם היהודי לבין מדינת ישראל שמשקף את 
היותה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. סדר היום מונה את הנושאים שיכולים להוות מנוף 

העם היהודי. זו על רקע המשבר שנוצר במערכת היחסים בעקבות  לחיזוק מעמדה של ישראל בקרב
 .  2017ביטול מתווה הכותל ואישור חוק הגיור המחמיר ביוני 

מקדמת את גישת העמיות היהודית בישראל ובתפוצות באמצעות מחקר חדשני והטמעתו  תאּור קבוצת
 .פורסם מחקר שחזה את הסערה המושלמת במערכת היחסים והזהיר מפניה 2017במרץ  .2008משנת 

 ראות מודה למר אמנון רודן ורעייתו ד"ר קייטי על תמיכתם במיזם זה.  מכון

 רקע והקשר: סערה מושלמת בקיץ

מדינת ישראל נוסדה במטרה להוות בית לאומי לעם היהודי כולו, והיא נתפסה כפרויקט המרכזי של 
יה וביצירת העם היהודי. בראשית הציונות, משמעות ביסוס הבית הלאומי היה כרוך בעיקר בעידוד על

 חופש ואף שגשוג עבור העם היהודי בציון.  , ביטחון

אולם כיום, מתמודד העם היהודי עם מציאות חדשה, שבה רובה המכריע של יהדות העולם חי בביטחון 
בקהילות יהודיות משגשגות ועשירות מבחינה יהודית ותרבותית .הצלחה זו של ישראל ויהודי העולם 

ולכלל העם היהודי, כזו הדורשת לאפיין מחדש את מערכת היחסים  מייצרת אתגר חדש לציונות
ביניהם. בהקשר המציאות החדשה הזו, התרחשו האירועים אותם חווינו בקיץ האחרון: הקפאת 
מתווה הכותל ,אישור חוק הגיור של המפלגות החרדיות בוועדת שרים לחקיקה ,פרסום 'הרשימה 

בכירים, ואף והאיחור בגינוי האירועים  םסייאורתודוקהשחורה' של הרבנות הכוללת גם רבנים 
 האנטישמיים בשארלוטסוויל באוגוסט האחרון .  

אירועים אלו עוררו זעם רב בקרב מנהיגים יהודיים ברחבי העולם כלפי מדינת ישראל ,וקריאות 
לנקיטת צעדים ותגובות חסרי תקדים, שכללו אף קריאות "להעניש" את ישראל באמצעות הפעלת 

ץ פוליטי וכלכלי .למעשה, אירועים אלו חשפו בפני יהדות העולם מציאות קשה: ראשית, מבחינת לח
ממשלת ישראל, שיקולים פוליטיים צרים מכתיבים את ההתנהלות עם יהדות העולם. שנית, כפי 
שחשפה 'הרשימה השחורה' של הרבנות, הרבנות בישראל קוראת תיגר לא רק על הזרמים הרפורמיים 

בטיביים אלא גם על הזרמים האורתודוקסיים בתפוצות. שלישית ,הציבור הישראלי אדיש והקונסר
 בכללותו כלפי סוגיה זו וכלפי הקשר עם יהדות התפוצות.  

אירועים אלו לא היו נקודתיים, אלא המשך של מגמת התרחקות בין מדינת ישראל לבין יהדות העולם, 
ות תפקידה של ישראל כלפי כלל העם היהודי ואודות זאת מבלי שמתקיים דיון ציבורי בישראל אוד

 משמעות היותה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי במאה העשרים ואחת.  

שישקף  –רשימת נושאים ועקרונות התנהלות  –לאור כל זאת, מטרת מסמך זה היא להציע' סדר יום' 
מענה למציאות שבה פעולות המדינה  יעניק את היותה של ישראל מדינת הלאום של כלל העם היהודי, ו

  משפיעות על חיי הקהילות היהודיות בתפוצות.

 יום ועקרונות התנהלות -נושאים לסדר

: טחון הלאומייידי הממשלה כסוגיית ליבה בב-הקשר בין ישראל ליהדות העולם יוגדר על  
בית  לאומי להקמתה וקיומה של מדינת ישראל נעוץ בתפיסה שישראל מהווה-הצידוק הבין

לאומי לעם היהודי כולו. לפיכך, שחיקה של תפיסה זו מהווה איום חמור על הביטחון הלאומי 
ארה"ב, היא אחת  –של מדינת ישראל. יתירה מכך ,הקשר עם בעלת הברית החשובה ביותר 

מאבני היסוד של תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל, והיא נסמכת על רשת קהילות יהודית 
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באופן דומה פועלים יהודים גם בחזית המאבק נגד המתקפה על הלגיטימציה  .ומחויבתמסורה 
הבסיסית של מדינת ישראל ותנועת החרמות. בהתאם לכך, אירוע כגון משבר הכותל אינו רק 

 מאבק של היהדות המתקדמת בישראל אלא אירוע של בטחון לאומי. לפיכך:  

בה של המועצה לביטחון לאומי נושא הקשר עם יהדות העולם יוגדר כאחד מנושאי הלי •
  טחון לאומי לטיפול בו. יויוקצו משאבים במועצה לב

  מתקציב המדינה.  0.25יוקצו תקציבים לפיתוח הקשר עם יהדות העולם בסדר גודל של % •

הממשלה והכנסת עוסקות בנושאים רבים המשפיעים על העם  חובת היוועצות לפני חקיקה:  
 ובה על הממשלה לנהוג במשנה זהירות. לפיכך:  היהודי כולו. בתחומים אלה, ח

שבהם החלטות  יוגדרו סוגיות ממשק מרכזיות בין מדינת ישראל לבין העם היהודי •
ממשלת ישראל משפיעות על יהדות העולם. כגון: מעמד המקומות הקדושים וההסדרים 

ון בהם; גיור ;מעמד הרבנים; תכניות לימודים משותפות בבתי ספר; תכניות גשר כג
  שליחים או תגלית ;ביטחון קהילתי ;ועוד. 

כמו גם להחלטות  יעוצבו מנגנוני ייצוג להשמעת קולו של העם היהודי ביחס לסוגיות אלו •
  רלוונטיות אחרות בישראל, הייצוג יהיה בפני נשיא המדינה, כנסת ישראל וממשלת ישראל.

 ,הכותל הוא הלב של העם היהודי והוא בעל משמעות דתית –המשך תהליך הסדרה בכותל   
מדינת ישראל צריכה . לאומית ועמיותית ,חברתית, תרבותית

לנהל את הכותל לטובת כלל היהודים, ומחויבות זו חייבת 
לבוא לידי ביטוי בהסדרי הניהול באתר והתאמת חוק 

  המקומות הקדושים להסדר הניהולי החדש. 

תכנית ביקורים והכשרות של מנהיגות השירות הציבורי   
נושא העם היהודי, כולל ביקורים בקהילות יהודיות ,חייב  – בישראל בנושא יהדות העולם

להיות משולב באופן מבני בתוכניות ההכשרה והקידום בשירות הציבורי בישראל. זאת בדגש 
צוערים והכשרות המנהלים בכל זרועות שירות המדינה, כולל הכנסת ובית הנשיא, על קורסי ה

 ובעיקר במשרדי ובאגפי הממשלה שנוגעים בצורה ישירה בעם היהודי.  

יהדות התפוצות איננה כיום , – תכניות חינוך אודות העם היהודי כנושא ליבה בחינוך הממלכתי 
ההיסטורי או המורשתי, בחינוך הפורמאלי  ,נושא הנלמד באופן מערכתי בהקשר התרבותי

זאת בניגוד לחינוך יהודי בתפוצות, אשר בו הכרות עם ישראל פורמאלי בישראל. -והבלתי
ניתן להטמיע את נושא העם והכרה בחשיבותה הן אבן יסוד בתפיסה החינוכית .בין היתר ,

 היהודי כנושא ליבה במערכת החינוך הישראלית באופנים הבאים: 

איחוד של תנועות האחות שלה בתפוצות: -ד של כל תנועת נוער בישראל עם תנועתאיחו •
הנוער יאפשר יצירת מצע משותף לתחושת זהות יהודית בטווח הארוך, וייצר כר פורה 

  לשיתופי פעולה ותכנים משותפים לילדים ונוער יהודים ברחבי העולם .

 שילוב מרכיביgap year   :ארוכה בישראל ,ישלבו -ות שהותתוכניבתוכניות קדם צבאיות
צבאיות בישראל, במטרה לעסוק ביחד בשאלות של -מרכיב של מפגש עם תוכניות קדם

   זהות יהודית במאה העשרים ואחת. 

  :שליחים חוזרים, שעברו חוויה מעצבת ביחס מינוף הערך של שליחים חוזרים בישראל
אקדמיים וחברתיים  ליהדות התפוצות, ימשיכו להשפיע בשדות השפעה חינוכיים,

התחייבות להעביר תכנים על העם היהודי בתנועת הנוער  –למשל בישראל לאחר שובם. 
  ממנה הגיעו.

כגון מסעות משותפים לפולין, פרויקטים של 'תגלית הדדית' מיזמים חינוכיים משותפים  •
 שירות) המשלבים תקופה-לבתי ספר ,ומשלחות ותוכניות חינוכיות הדדיות (כגון שנת

   בישראל ותקופה בקרב קהילה יהודית בעולם.

לעם היהודי ישנם כלים  –מיזם משותף בין ישראל והעם היהודי של אחריות חברתית ותיקון עולם  
ייחודים בהתמודדות עם אתגרים עולמיים דחופים ,אשר תורמים תרומה משמעותית וייחודית 

"הציונות לא תעשה דבר, העלול 
לפגוע בהשקפה הדתית של זרם 

  (הרצל)כלשהו ביהדות" 
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ר תתבסס על מינוף הידע והמומחיות לאנושות. יש לגבש אסטרטגיה גלובלית לתיקון עולם אש
  הקיימים של מדינת ישראל והעם היהודי. 

לאוכלוסייה הישראלית בתפוצות יש פוטנציאל להוות גשר חי בין  –ישראלים בתפוצות כגשר חי  
לקהילה זו ישנה היכולת לפרש, להסביר ולגשר על פני הפער החברה הישראלית לעולם היהודי .

 הגדל 

בשנים האחרונות ישנם תהליכים של מיסוד נובע מהבדלי תפיסות, תרבות ונסיבות. בין הקהילות ש
 והתארגנות של קהילות ישראלים החיות בחו"ל, שאותן ניתן למנף בתחומי החינוך וההכשרות.  

 סוף 
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 ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי: 

  מיפוי ממשקי הממשל בישראל עם יהדות התפוצות

  מבט מערכתי
במסמך זה מכון ראות מציג מיפוי של הממשקים הקיימים בין גופי הממשל השונים בישראל לבין 
יהדות התפוצות, את המסקנות העולות מהם, ושורה של המלצות נגזרות. מסמך זה הינו תוספת 

, אשר חזה את הסערה המושלמת במערכת היחסים בין ישראל 2017במרץ  שפורסם יגאסטרט רלמחק
 והזהיר מפניה . 

ידי ממשלת ישראל כסוגיית ליבה -מכון ראות טוען שהקשר עם העולם היהודי צריך להיות מוגדר על
בביטחון הלאומי. ואולם כיום, לא רק שסוגייה זו אינה מטופלת ככזו, אלא שגופי הממשל בישראל 

תנהלים ללא היגיון מארגן ביחס ליהודים בתפוצות. זאת בשל העדר מתמשך של תפיסה מערכתית מ
 לאומית, מסוג זה או אחר ,המאגדת את סוגיית הקשר בין ישראל והתפוצות. 

מקדם את גישת העמיות היהודית בישראל ובתפוצות באמצעות מחקר חדשני והטמעתו  תאּור מכון
 רודן על תמיכתם במיזם זה.  . מכון ראות מודה למר אמנון וד"ר קייטי2008משנת 

 תוכן 

 4 ................................................................................................................................................ מבוא

 5 ............................................................................................................................................ מסקנות

 5 ............................................................................................................................................ המלצות

 6 ................................................................................. הממשקים בין הממשל בישראל ליהדות התפוצות

 6 .................................................................................................................................. ממשלה משרדי

 7 ...................................................................................................................................... ישראל כנסת

 7 ...................................................................................................................................... נוספים גופים

 

 מבוא 

לאומי להקמתה וקיומה של מדינת ישראל נעוץ בתפיסה שישראל מהווה בית לאומי -הצידוק הבין
ידי ממשלת -לעם היהודי כולו .לכן ,מכון ראות טוען שהקשר עם העולם היהודי צריך להיות מוגדר על

. בשנים האחרונות הפער בין ישראל והחברה הישראלית לבין טחון הלאומייישראל כסוגיית ליבה בב
 יהדות התפוצות הולך וגדל עד לכדי סכנה למעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי . 

. יתירה מכך ,הקשר לפיכך, שחיקה של תפיסה זו מהווה איום על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל
על רשת קהילות יהודית וד של תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל ,נסמך עם ארה"ב ,אחד מאבני היס

יבת. באופן דומה פועלים יהודים גם בחזית המאבק נגד המתקפה על הלגיטימציה מסורה ומחו
הבסיסית של מדינת ישראל ותנועת החרמות .בהתאם לכך, אירוע כגון משבר הכותל אינו רק מאבק 

 אירוע של בטחון לאומי.   של היהדות המתקדמת בישראל אלא
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http://reut-institute.org/


5   
 ח"שון תשעח 2017 קטוברוא

  
The Reut Group | HaPelech 7, Tel Aviv | 6816727 | תל אביב7הפלך  |בוצת ראות ק ,  

+927-3-695-0090 | office@reut-institute.org | www.reutgroup.org | 580419513 ע"ר  

  

 מסקנות  

מדינת ישראל חייבת לגבש תפיסה לאומית ביחס לקשר עם העולם לנוכח האתגרים הניצבים, 
   . היהודי שממנה נגזרת תפיסת הפעלה של משרדי הממשלה השונים

ואולם כיום ,לא רק שסוגיית היחסים עם העולם היהודי אינה מטופלת כסוגיה של ביטחון לאומי, 
זו  ההתנהלותלא שגופי הממשל בישראל מתנהלים ללא היגיון מארגן ביחס ליהודים בתפוצות .א

  באה לידי ביטוי בביטויים הבאים:

, כיום אין תפיסה לאומית סדורה וברורה של סוגיית הקשר בין יהדות התפוצות וישראל  
מערכת  ביותר של ישראל. םהאסטרטגייהמתייחסת למערכת יחסים זו כאחד מן הנכסים 

 ,יחסים זו חיונית להבטחת זכות הקיום של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי
 שרדות העתידיים של ישראל בטווח הארוך . היועלולה להוות גורם מכריע באתגרי ה

יהודית', ולכן סוגיות אלו -בסוגיות מרכזיות ,המעצבות את הקשר ,אין לישראל 'מדיניות חוץ 
דינמיקה זו הרסנית לקשר ינטרסים פוליטיים צרים או באופן שרירותי .מוכרעות על ידי א

ישראל כלפי העולם  עם העולם היהודי. כיון שסוגיה זו אינה מנוהלת באף רמה ,מדיניות
מה של אוסף פעולות לא מסונכרנות או מתואמות של מספר רב של גופים היהודי היא סכ

 שאינם מתוכללים על ידי אף גורם . 

, גם אם עם העולם היהודי אינו על סדר היום של הרוב המוחלט של משרדי הממשלה הקשר 
 לחלק מפעולותיהם יש השפעה משמעותית על קשר זה.  

המגזר הציבורי לא מכשיר את אנשיו להכיר את הסוגיה ולהכיר בחשיבות של הקשר עם  
ת, סביב משמעות . הכשרות אלו לא עוסקות כיום בשאלה הליבה של הציונוהעולם היהודי

 מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי כולו .  

 המלצות 

 מכון ראּות קורא לבחון את ההמלצות הבאות: 

בחינה מחדש של חלוקת הסמכויות והקצאת המשאבים לסוגיית הקשר בין ישראל   
כלפי משרדית בהובלת משרד התפוצות שתגדיר מחדש מדיניות -תוקם ועדה בין –והתפוצות 

יה זו, ותסמן תכליות ויעדים למדיניות אפקטיבית. בנוסף, הוועדה תבחן את הקצאת סוג
 המשאבים הקיימת ותמליץ על אופן הקצאת משאבים הרלוונטי לגודל האתגר. 

 הממשלה תקבע את זהות הגורמים המתכללים של סוגיית הקשר בין ישראל והתפוצות.  
ראל בתחום אחריותו לאישור רה"מ או לאישור משרד כל גורם מתכלל יציג את מדיניות יש

 התפוצות.  

 –הגדרת  'סוגיות ליבה' של המדיניות הישראלית המעצבים את הקשר בין ישראל לתפוצות  
הממשלה תהיה אחראית לקבוע רשימה של 'נושאי ליבה 'המעצבים את הקשר בין ישראל 

פנימיים, אולם יש להם השלכה על לתפוצות. נושאים אלה יכללו גם נושאים שהם לכאורה 
סוגיית היחסים עם יהדות התפוצות, כגון סוגיית הגיור, ההסדרים בכותל ,ורישום לנישואין 

 .הרשימה תעודכן אחת לשנה.  

ובמשרד התפוצות  ,הקשר עם יהדות התפוצות יטופל כנושא של בטחון לאומי בישראל  
ים לניטור המגמות והמידע טחון לאומי יהיו אחראיבשיתוף פעולה עם המטה לב

 .  הרלוונטיים, ולהזנתם לכלל המערכות המשילותיות
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, נושא הקשר בין ישראל והתפוצות יהיה חלק משמעותי מכל תוכניות ההכשרה הממשלתיות 
צוערים יצוידו לא רק בידע הנדרש, אלא גם בחוויית ביקור מעצבת בקרב קהילות יהודיות  שם

 בעולם. 

 ל בישראל ליהדות התפוצות הממשקים בין הממש

להלן סקירה מקיפה, אולם לא בהכרח מלאה, של הקשרים והממשקים של הנושאים בהם עוסקים 
-גורמי הממשל בישראל עם העולם היהודי. סקירה זו נועדה להמחיש את הביזור הממשלתי הבלתי

 לם היהודי.  סביר של גופים שונים ולא מתואמים שעוסקים בסוגיות המעצבות את הקשר עם העו

 משרדי ממשלה 

אמון על חיזוק הקשר בין יהדות העולם לבין מדינת ישראל.  משרד התפוצותמשרד התפוצות:  
המשרד פועל בתחומים הבאים: חיזוק זהות יהודית וקשר לישראל; מאבק באנטישמיות; 

נכון הייתה צעד בכיוון ה 1999 -חיזוק הקשר בין הקהל הישראלי לתפוצות .הקמת המשרד ב
 לשיפור הקשר בין ישראל לתפוצות . 

ואולם ,גם כפי שמדגים מסמך זה, ביזור הגופים שלהם השפעה על הקשר עם העולם היהודי, 
כמו גם חוסר התיאום והסנכרון בין משרדים אלה, מקשה על המשרד להפוך לגורם מתכלל 

 אסטרטגיה ממשלתית בנושאים אלה. וות טליחסים עם העולם היהודי או ל

ונעשית על ידי גופים זאת ועוד ,מרבית פעילות המשרד נוגעת לקשר שבין ישראל לתפוצות 
יכים שי (רוב יהדות ארה"ב בדומה), בעוד שחלק ניכר מהקהילות היהודיות 1םאורתודוקסיי

  .2לזרמים פלורליסטיים

ופים למשרד אין תפיסת הפעלה אחידה אשר באה לידי ביטוי אפילו בג משרד ראש הממשלה:  
ח האדם והמנהיגות העתידית של המגזר והכשרת כ השונים שעובדים במסגרתו, כגון:

הציבורי ו"עתודות לישראל," אחריות על הוועדה לתיאום הפעולות בין הממשלה לבין 
ההסתדרות הציונית והוועדה לתיאום הפעולות בין הממשלה לבין הסוכנות היהודית, מערך 

כנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית, מימון תכניות ההסברה הלאומי, אגף הגיור ,הת
  תגלית ומסע,.

: למשרד אין תפיסה איך למנף את נוכחות נציגיו בנציגויות ישראל המשרד לקליטת עלייה 
בעולם כדי לשמור את לכידות העם היהודי או למנף את קהילות הישראלים החיים בתפוצות 

 עולם; "כגשר חי" בין החברה הישראלית ליהודים ב

של מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד נוגעת במספר תחומים  סדר היוםמשרד המשפטים:   
, אשר משפיעות (כגון רישום הגיור ומעמד אישי)מרכזיים עבור קהילות יהודיות בתפוצות 

  .במידה רבה גם על היכולת לפתח זהות יהודיות בתפוצות

המגדיר את שירותי הדת לציבור היהודי : המשרד הינו הגוף הרגולטורי המשרד לשירותי דת 
במדינת ישראל. משרד זה נשלט כיום באופן מלא על ידי האורתודוקסיה החרדית. המשרד 
פעל לאורך השנים האחרונות ל"חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות". בפועל המשרד פעל 

   .3"ללותבויש למשרד אינדיקציה דבר החשש להת"במקומות בהם 

משרד קיים  'האגף למורשת', האחראי בין היתר על עיצוב התכנים : במשרד החינוך 
'קשרי ישראל והתפוצות' באגף עוסקת  . יחידתם לקשר מול יהדות התפוצותהחינוכיים הנוגעי

                                                        
1 1.3043311-https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium 
 .0152דין וחשבון שנתי, הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התפוצות לשנת  2
 .וק הקשר עם יהדות התפוצותבתחום חיז פרויקטיםראו בקשה למידע בדבר הוצאה לפועל של  3
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הקשר  .בחיזוק ובטיפוח קשרי חינוך בין בתי ספר מישראל לבין בתי ספר יהודיים בעולם
 .1יהודית ומורשת עבור בתי ספר בחו"ל סובב בין היתר סביב פיתוח תכניות לזהות

 
לגיטימציה -המשרד מוביל את המאבק בתופעת הדההמשרד לנושאים אסטרטגיים:   

ישראליים -לישראל בעולם כגוף מטה, ועובד באופן שוטף עם קהילות יהודיות וגופים פרו
יזוק בעולם .הקשר עם יהדות התפוצות ומעמדה של מדינת ישראל משמעותיים וחיוניים לח

  לגיטימיות מדינת ישראל.

הנציגים הישראליים בנציגויות משרד החוץ בעולם, הופכים פעמים רבות לפנים משרד החוץ:  
   של ישראל ומגלמים את הקשר הישיר והבלתי אמצעי עם ישראל הרשמית.

ולעיתים גם הנספחים הכלכליים של ):  מערך נספחי הסחר של משרד הכלכלה משרד הכלכלה 
  פעמים רבות עם קהילות יהודיות ברחבי העולם.שעבדו  (ד האוצרמשר

 כנסת ישראל 

ייעודה הוא לסייע ליועץ המשפטי לכנסת במילוי תפקידיו הלשכה המשפטית של הכנסת:  
הכוללים. לחקיקה בישראל יש לא פעם השלכות ישירות על חייהן של קהילות יהודיות 

 האישי, תפר בין דת ומדינה וזכויות מיעוטים.   בתפוצות, בעיקר בסוגיות הנוגעות למעמד

:  תחומי עיסוקה הם בעיקר עידוד וקליטת עלייה ושימור ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות 
הקשר לישראל בקרב "יורדים ;"לוועדה זו לא נגזר סדר יום ברור ותחומי אחריותה ביחס 

 ליהדות התפוצות .  

יוני וועדה זו מתקיימים דיונים שהשפעתם נוגעת :  בחלק מדועדת החוקה, חוק ומשפט  
לנושאים שעשויים להשפיע באופן ישיר על כלל היהודים בעולם .קולה של יהדות התפוצות 

 ם . יאינו נשמע במהלך דיוני הוועדה הרלוונטי

ארה"ב -: כיום קיימת השדולה לחיזוק העם היהודי, שדולת יחסי ישראלשדולות הכנסת  
ערך החוץ והשדולה למאבק בדה לגיטימציה של מדינת ישראל. לכל אחת ,השדולה לחיזוק מ

 מהשדולות מטרות שונות הקשורות במישרין או בעקיפין ליחסים שבין ישראל לתפוצות.  

: מרכז המידע והמחקר ביצע עד כה מספר מועט של מחקרים (ממ"מ)מרכז המחקר והמידע  
ניות הזוכות אי עליה או ביעילותן של תוכהקשורים לעולם היהודי, אשר רובם מתמקד בנוש

  .(גמת תגליתדו)למימון ממשלתי חלקי 

 גופים נוספים 

לסוכנות היהודית יש מעמד הייחודי שמעוגן בחוק המגדיר את השותפות  הסוכנות היהודית:   
האסטרטגית שלה עם ממשלת ישראל, שכוללת גם חלוקת אחריות ביניהם לטיפול בנושאים 

ם התפוצות זוכים לעניין רות שהמודלים של הסוכנות היהודית לחיזוק הקשר עבשונים. למ
לא מרכזת את הסוגיות החשובות באמת המרכיבות את יחסי ישראל  היא עדיין 2רב בעולם

  והעולם היהודי ואין לה מעמד של תכלול הסוגיה. 

. דוגמה לכך היא לסדר היום שמתווה הנשיא השפעה על פעילות יהדות העולםנשיא המדינה:  
, (, חילונים, חרדים וערביםםהשבטים: דתייארבעת ) "סדר ישראלי חדש רתיצי"התייחסות ל

                                                        
1 https://www.themarker.com/news/education/1.3146042 
-בכירים מ חברי פרלמנט, שרים ופקידים 100-"שקיבץ למעלה מ 2017התקיים "כנס התפוצות  2017כך לדוגמה במארס  2

 .ישראלית בעולם -ללמוד מישראל כיצד היא שומרת על קשר עם התפוצה היהודיתמדינות מרחבי העולם, שרצו  29
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אשר חיים בפחד וללא שפה משותפת. בעוד שהצבת סדר יום זה השפיעה על סדר היום של 
 ארגונים יהודיים בעולם ,היא לא התייחסה לעולם היהודי כחלק מסדר היום. 

כסמכות הדתית העליונה במדינת ישראל ,לרבנות נודעת השפעת שראל: הרבנות הראשית לי 
רבה על העולם היהודי בארץ ובתפוצות .מעמד הרבנות בישראל הפך להיות סלע מחלוקת עם 

  קהילות יהודיות פלורליסטיות בעולם בשנים האחרונות.

 .  )חברה ממשלתית(הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי  

לחברה תפקיד משמעותי בעיצוב כזים קהילתיים בישראל בע"מ: החברה למתנ"סים מר  
נראות החינוך, שעות הפנאי והחינוך הבלתי פורמלי בישראל ופוטנציאל, לא ממומש עדיין 
,לקידום החינוך הבלתי פורמלי גם בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם באמצעות שיתופי 

  .לים פעולה עם גופים מקבילים של קהילות יהודיות מעבר

 סוף. 
 
 


