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היהודיתהסוכנותשלהנאמניםחברכנס

קדחתניהיהבירושליםהשבועשהתקיים
רביםנצפווהמפגשיםהישיבותביןמהרגיל:

העולם,ביהדותובכיריםישראליםנציגיםממשתתפיו,
אתלתכנןבניסיוןמסדרון,בשיחותלהסתודדמרבים

הלאומיים.במוסדותיומםסדראתולקדםהבאיםמהלכיהם

מהארץצירים525בירושליםיתכנסוכשנהבעוד

אחתהמתקייםהעולמי,הציוניהקונגרסלרגלומהעולם
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הפרקשעלהנושאיםהרצל,בראשותהציוניתהתנועה
ביתהקמתסביבהגורלייםהדיוניםאתבתכלית.שונים

תיקים,שלשאלותכעתמחליפותהיהודילעםלאומי

לומר,צריךזאת,עםבראש.ומימפלגתיכוחמינויים,
ויכוחיםגםרבהבמידהמגלמותהפרסונליותהשאלות

אורתודוקסיםשמאל,מולימיןואידיאולוגיים:ערכיים
וכדומה.רפורמיםמול

ההסתדרותשלהעליוןהמוסדהציוני,הקונגרס

בינלאומי.יהודיפרלמנטמעיןלמעשהמשמשהציונית,

וארגוניםותנועותישראליותמפלגותמנציגימורכבהוא

שמכונהבמהוהשפעהכוחעלביניהםהמתחריםיהודיים,

הסוכנותאתהיתרביןכולליםהללוהלאומיים"."המוסדות

והקרןהיסודקרןהעולמית,הציוניתההסתדרותהיהודית,

הללובמוסדותוהתפקידיםהכוחותיחסילישראל.הקיימת

המוסדותבית

הלאומיים

בירושלים
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90פלאש

בקונגרססיעהכלשלהנציגיםלמספרבהתאםנקבעים
העולמי.הציוני

עולמייםציונייםארגוניםלהתמודדרשאיםבקונגרס
אלההיובעברלפחות.מדינותבחמשסניפיםשלהם

בתפוצותבמקבילשפעלומפלגותאותנועותאותןבעיקר

המפד"ל,עםפעלההעולמיהמזרחיכך,ובישראל:
מפלגהלכללאכיוםהליכוד.עםבית"רתנועתואילו

היהודי,בעולםטבעייםבריתבניישבישראלפוליטית

עודכנה)שטרםעתיד׳׳ישסיעתאתמוצאיםאנווכך

הזרםעםפעולהמשתפתלכחול־לבן(הציונייםבמוסדות

עםבידידצועדתהעבודהמפלגתואילוהקונסרבטיבי,

בארה"ב.ההשפעהרבתהרפורמיתהתנועהנציגי

לישראלכדלקמן:היאהקונגרסציריביןהחלוקה

29)צירים145ארה"בליהדותאחוזים(,38)צירים190

אחוזים(.33)צירים165העולםיהדותוליתראחוזים(,

שלמראשקבועמפתחלפימתמניםנוספיםנציגים220

מישראלהציריםיהודיים.וארגוניםמוסדותקהילות,

רובכאשרלכנסת,הבחירותלתוצאותבהתאםנבחרים

זוטרים.נציגיםלקונגרסמשגרותבישראלהמפלגות

בקונגרסהדבריםמטבעמיוצגותאינןהערביותהמפלגות

המפלגותבקרבגםהמצבהיהזהכעשורלפניועדהציוני,

ש"סמפלגתכאשרדבר,נפל2010בראשיתהחרדיות.

הציונית.בהסתדרותמיוצגתולהיותלהצטרףבחרה

העולםברחביייערכוהקרובההשנהבמהלךכאמור,
המשמעותיתהזירההציוני.לקונגרסבחירותהיהודי

באמצעותההצבעהתתקייםשבהארה"ב,היאביותר

החודשיםבמשךזאתלעשותיהיהואפשרהאינטרנט

השוניםהגופיםהאחרונים,בחודשיםופברואר.ינואר

לאתרלהירשםארה"בברחבייהודיםלשכנעמנסים

שיוכלוכדי,(azm)האמריקניתהציוניתהתנועה

העולםיהודירובשאתלומר,צריךהוא,הענייןלהצביע.
מעסיקה.ממשלאהזוהסוגיה

המפוצלתהכיפה
במוסדותהנוכחיתהפוליטיתהמצבתמונתהנה

)סאםהיסודקרןבראשותמחזיקההליכודמפלגתהלאומיים:

באנטישמיותולמאבקלישראלהמחלקהובראשותגרונדוורג(

העולמי(;הליכודיו"רהגואל,)יעקבהציוניתבהסתדרות
עטר(,)דניקק"לבראשותמחזיקההעבודה־רפורמיםסיעת
יהושע־)גוסטיהציוניתבהסתדרותתפוצותמחלקתבראשות

ברוורמן(

$TS1$)יהושעברוורמן$TS1$

$DN2$)יהושעברוורמן$DN2$אישחוסקוביץ(;)סילביוחינוךמחלקתובראשות

ציוניים;למפעליםהמחלקהבראשעומרמורג,דרורמרצ,

ההסתדרותיו"רבתיקמחזיקההמזרחי־העולמי-הבית־היהודי

להתיישבותהחטיבהדובדבני(,)אברהםהעולמיתהציונית

)הרבבתפוצותרוחנייםלשירותיםוהמערךגרינוולח)גאל

המחלקהבראשעומדתביתנוישראלואילווסרמן(;יחיאל
רוזנברג־קוריטני(.)מרינהעלייהלעידוד

להסכםמלהצטרףרבזמןבמשךנמנעועתידישנציגי

הלאומייםבמוסדותהשונותהסיעותביןהקואליציוני

עמדהמתוךוזאתביניהןהעוגהמחולקתפיושעלזה

המוסדותשלזמנםתםשלפיהלפידיאירהיו"רשלעקרונית

שינויחלחודשיםכמהלפניאותם.לסגורוישהלאומיים

ח"בשלמינויהאתדחפההמפלגהכאשרהזו,בעמדה

הפועלהרצל,הרמוזיאוןליו"רלביאעליזהד"רלשעבר
ישבהשפעתמונהעודהעולמית.הציוניתההסתדרותבחסות

לסגןבריקסטון,דיווידהקונסרבטיביתהתנועהאישעתיד
היהודית.הסוכנותיו"ר

יו"רהרצוג,יצחקעומדהיהודיתהסוכנותבראש

שרנסקינתןאתהחליףאשרלשעבר,העבודהמפלגת
שהרצוגאומריםבעבודההליכוד.שלהמשבצתעלשישב



ואילוהמפלגה,מטעםשלאמקצועיכמינוילתפקידנבחר

שאיבדוזהבמקוםנוסףתיקלהםשמגיעסבוריםבליכוד

למפלגתהיוהקודםקונגרסבימישרנסקי.שללכתועם

במוסדותגםרבכוחוממילאכנסתחבריעשרותהעבודה

עתיד,ישבודדים.ח"כיםלמפלגהישכעתאךהלאומיים,
אךביותר,הגדולההמפלגהכעתהיאלכחול־לבן,שהפכה

ההערכההעולם.ביהדותלשותפותפרטנרעדייןלהאין

קשרללפידשכןהקונסרבטיבית,לתנועהיחברושהםהיא
ראשיה.עםטוב

ראשונההיערכותישיבתלאחרונהקיימובכחול־לבן

הואמטעמםהנושאאתשמרכזומיהבחירות,לקראת

חלקלהיותשואפיםבמפלגהעתיד.ישמנכ"לסגל,גיל
התיקיםאתלבחורהכוחשבידיוהמרכזיהמפלגותמגוש

הגוףקק"ליו"רללשכתעינייםולוטשיםהמשמעותיים,

ח"כיםיימצאושבמפלגהלהניחישבמנגנון.ביותרהעשיר

הנהנהקק"ל,יו"רתפקידלטובתמהכנסתלהתפטרשישמחו

ממשלה.ראששללזההדומיםמתנאים

עומדשהתפצלה,מפלגההיהודי,הביתשלכוחהגם

לסיעה'תקומה׳גםהפכהשניםכמהלפנילהצטמצם.
היהודי־המזרחיהביתבפניעולמי׳.׳לביאבשםבקונגרס,

המתמודדיםהאורתודוקסייםהגופיםמספרנוסף:אתגרניצב

אתבמזרחימיקדוהקודמיםבקונגרסיםאםמאי־פעם.גדול

פעולהבשיתוףהאורתודוקסי',ב׳קולהאמריקניהקמפיין
והישיבה(0U)האורתודוקסיםהתאחדותכמוגופיםעם

משמעותית.תחרותבפניניצביםהםכעתיוניברסיטי,

המזרחימטעםלהתיישבותהחטיבהיו"רגרינוולד,גאל

שבארץ"כמולאתגר.מודעהארגון,שלהבחירותמטהויו"ר
הואבארה"ב",גםכךהמפלגות,מריבינפגעהיהודיהבית

עולמי',׳לביאמולקולותעלכעתמתחרים"אנחנומספר.
׳ישראלארגוןבראשהעומדלרנרפסחהרבשלסיעהמול

בהנהלתפתוחיםאורתודוקסיםשלנוספתסיעהומולהצעיר,

ש"םאתגםלכךתוסיףמריברדייל.וייסאביהרבשלאנשיו

ואיןלאורתודוקסים,הואגםשפונההליכודואתהעולמית

מחדדיםקשה,עובדיםאנחנוהפעם.לנוקשהשיותרספק

בארה"ב,המזרחישלהפעילותאתומדגישיםהמסריםאת
אידיאולוגימאבקגםכאןישהאחרונות.בשניםשהתרחבה

עלישראל,מדינתשלצביונהעלהאחריםהזרמיםמול
עםיחדהקמפייןאתמנהלגרינוולדחינוך".ועלערכים

הממונהוסרמןיחיאלוהרבהמזרחי,מנכ"לפרץ,דורוןהרב

הקואליציוני.המו"מעל
האורתודוקסיהשלהחרד"ליהסמןנחשבלרנרפסחהרב

בראשעומדהואהאחרונותבשניםבארה"ב.המודרנית

הנאבקתאחד,'עםבשםומנהיגיםארגוניםשלהתאחדות

הםהיתרביןבישראל.והקונסרבטיביותהרפורמיותבתנועות

להביאיכול׳אניטועןבעצם"הואהכותל.למתווההתנגדו

גרינוולד.מנתחלמזרחי"׳,יצביעשלאאורתודוקסיציבור

הימני־האגףאתלחזקיצליחהואואםקשה,עובד"הוא

מסורתי

$TS1$הימנימסורתי$TS1$

$DN2$הימנימסורתי$DN2$חיובית".בשורהזוהלאומייםבמוסדות

שובתזכההעבודהשמפלגתסבירלאגרינוולד,בעיני

"כרגעהיהודית.והסוכנותקק"לגדולים,תיקיםבשני
ביותר,הגדוליםבתיקיםמחזיקיםהרצוגובוז׳יעטרדני

ראשיהיהמילדעתבליקטן.שלהםהפוליטיכשהמעמד

להעריךאפשראינוספות,בחירותיהיואםאוממשלה
כולםבנוסף,בקונגרס.הבאההקואליציהאתירכיבמיבאמת

ולאןרוציםהםמהלומר,לכחול־לבןישמהלשמועמחכים
שהתאמצורביםגורמיםהיוהקודםבקונגרסשואפים".הם

גםהעבודהמפלגתלידיקק"לראשותהעברתאתלמנוע

גברוהעבודהאנשיאזהרפורמים.שלהם,השותפיםלנוכח

לקרות.צפוילאזההפעםהזה,במאבק

ומעולםמאזדמוקרטים
אבלהרצל,עלהסתםמןשמעהממוצעהאמריקני"היהודי

מודהשלו",הרדארעלנמצאיםממשלאהלאומייםהמוסדות

שלהציוניתהזרוע׳ארצה',מנכ"לוינברג,ג׳ושהרפורמיהרב

כיצדלשאלתיבתשובהבצפון־אמריקה,הרפורמיתהתנועה

בהצבעהלהתענייןבחו"להרפורמיותהקהילותלחבריגורמים

לדבריו,נואש.אומרלאהואזאת,ובכלהציוני.לקונגרס
הרפורמיםהיהודיםשלהיחידההדמוקרטיתההזדמנות"זו

כשאתההישראלית.החברהועלישראלמדינתעללהשפיע

אנשים".לענייןעשויבהחלטזההזה,הענייןאתמסביר

הציוניתהזרוע׳ארצנו',יו"רמולשטיין,לאהעמיתתו

"כיהודיםמוסיפה:העולמית,הרפורמיתהתנועהשל

וערכיםפלורליזםבישראללראותשואפיםאנחנורפורמים

פרוגרסיביםשיהודיםולהראותפרוגרסיביים,יהודיים

כמובישראלנרגיששלאלישראל.מחובריםהעולםברחבי

שנייה".מדרגהאזרחים

הציונילקונגרסבארה"בשנערכוהאחרונותבבחירות

הגדולהמספרמהמצביעים,אחוז40להביאב׳ארצה׳הצליחו

קולות",יותרהפעםלקבלרוצים"אנחנוהסיעות.ביןביותר
לישראל,ובמיוחדלעולם,להבהירלנו"חשובוינברג.אומר
ממהמאודלהושאכפתציונית,היאהרפורמיתשהתנועה

אתליישםכליבעינייהיאהפוליטיקהבישראל.שקורה

לאחר,סובלנותפלורליזם,דתי,שוויוןשלנו:הערכים
שהמדינהשאפההציוניתהתנועהודמוקרטית.יהודיתמדינה

מזה".רחוקיםאנחנוולצערימופת,חברתתהיההיהודית

מפלגותעםככריתלהמשיךמתכווניםאתםהאם

הדמוקרטי?המחנההנוכחיכשמןאוומרט,העכודה
המפלגותשלשכוחןלכךמודעיםואנחנוהשתנה,"המצב

בעולם".יותרלהצליחנצטרךאומררקזהנחלש.הללו
העולםכרחכיהואהציונייםהמוסדותשלהפעילותרום
לאכישראל,שפועלתקק"לגםפנימה.כישראלולא

שלהיומיוםוכחייומדינהדתכנושאיעוסקתכדיוק

להשפיעעשויהציוניהקונגרסלדעתכםכיצדישראלים.
הישראלית?החכרהעל

דרךשינוילעשותשאפשרחושבת"אנימולשטיין:
בחברהשבועבנאומואמרגנץבניכחול־לבןיו"רהמוסדות.

מתווהאתלקדםמתכווןהואממשלהשכראשהנאמנים

ברחבהלהתפללמתכווןלאשהואאגבבטוחהאניהכותל.

שווים.אנחנושבהםהואהאלההמוסדותשלהכוחהשוויונית.

ללחוץאפשרהמוסדותדרךאזבישראל,כאןמפלגהלנואין
כשאנחנולנו.שחשוביםבנושאיםהמדינהועלהחברהעל

כוחעםואפילושווים,אנחנוהציוניתבהסתדרותיושבים

גדול".אלקטורלי

עינייםלוטשיםבכחול־לבן
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