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פעילות
מעמדם של יהודי התפוצות בישראל

חומרים
• עותקים של הטקסטים 	

זמן הפעילות
30-45 דקות

מטרה
בירור דילמות ביחסים בין ישראל והתפוצות.

העלאת נושאים שיש להם נגיעה ישירה ליהודי כל העולם ובירור האופן שבו 

מן הראוי שישראל תתמודד עם הצרכים שלהם ואופן המעורבות שלהם.
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פעילות: מעמדם של יהודי התפוצות בישראל

הנחיות לפעילות

חלק את הטקסט למשתתפים לדיון בקבוצות. הדיון צריך לעסוק בשאלה אם המצב הקיים נראה להם נכון והוגן. אם 

לא מה הם היו מציעים לעשות בעניין.

דילמה מספר 1 – האם יש להתחשב בדעת יהודי התפוצות בנושא דת ומדינה?

מדינת ישראל מגדירה את עצמה כמדינת העם היהודי כולו. עם זאת, המדינה הסמיכה את הרבנות 

הראשית האורתודוקסית להיות הסמכות הבלעדית בענייני הדת. למעשה, מדינת ישראל נותנת משנה 

תוקף לזרם דתי אחד ושוללת סמכות דתית רשמית כלשהי מזרמים אחרים בתחומי הגיור, הנישואין 

לטובת  והכרעה  והקונסרבטיבי,  הרפורמי  לזרמים  שייכים  העולם  יהודי  רוב  אחד,  מצד  והגירושין. 

הזרם האורתודוקסי יש בה פגיעה באמונות ובערכים שהזרמים האלה מחזיקים בהם. מצד שני, הכרה 

ברוב הציבור בישראל, התומך בסמכות הזרם  והקונסרבטיבי( עלולה לפגוע  )הרפורמי  בזרמים אלה 

האורתודוקסי בנושאים הדתיים, ובפרט בנישואין ובגירושין.

דילמה מספר 2 – האם לגיטימי שיהודי העולם יהיו מעורבים בהחלטות המדיניות של מדינת ישראל?

מצד אחד, מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, ולכן היא רואה את עצמה אחראית לשלומם של יהודי 

התפוצות ומחויבת לשתף אותם בהחלטות הרות גורל לעם היהודי כולו. מצד שני, נשאלת השאלה אם 

אנשים שאינם אזרחי המדינה, שאינם נושאים בנטל החובות הקשורות בחיים בישראל, רשאים להשפיע 

החלטות  לקבל  ישראל  תצטרך  הפלשתינים  עם  עתידי  שלום  הסכם  במסגרת  למשל,  מדיניותה.  על 

זה,  ועוד. בהקשר  ירושלים, לזכות השיבה של הפלשתינים  גורליות בנוגע להחזרת שטחים, למעמד 

בכובד  ותידון  שוב  תעלה  ישראל  של  המדיניות  בהחלטותיה  התפוצות  יהדות  של  מעורבותה  שאלת 

ראש. ערבות הדדית, מעורבות או התערבות של יהדות התפוצות – הישראלים מחזיקים בעמדות שונות 

ומגוונות בנושא זה.

http://mypeople.cet.ac.il/index.aspx ממנו נלקחו גם שתי  לחומרים נוספים ראה באתר מט”ח: 

הדילמות שמעל.


