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סמנכ"לשלהשנה
היהודיתהסוכנות

ססוןיהודה

י•1*

עםישראלשלהתמודדותה

אךומורדות,עליותידעההקורונה

כיוםהמוצלח,החיסוניםלמבצעהודות

העולםעיניגםאלינו.נשואותהעולםעיני
בשנהישראללמדינתנשואותהיהודי

הקשרעלהממונהלגוףובפרטהאחרונה,

מצבהיהודית.הסוכנותמטעמהעמו

אתרקלאמעסיקרבותבמדינותהתחלואה

אלאמדינות,65פניעלהפזורותהקהילות

לעולםהמופניתהישראליתהזרועאתגם
שליחים.אליוומשגרתהיהודי

הגואהמהתחלואהמאודמודאג"אני

סמנכ"ללנואומרהלטינית",באמריקה

במדינות"גםסטון.יהודההיהודיתהסוכנות

עלמאודמשפיעוזהטוב,לאהמצבאחרות
עושיםשלנוהשליחיםהיהודיות.הקהילות

אפשר".שדקמה

היהודית,הסוכנותשלהקורונהחמ"ל

הסוכנותבבנייןסטוןשלממשרדוהפועל

כברעובדבירושלים,ג׳ורג׳המלךברחוב

ימיםשבעהביממה,שעות24משנהיותר

הקורונה"קבינטזהותרצו,אםבשבוע.

היהודיתהסוכנותשליחיהעולמי".היהודי

כשלנגדמקרים,במגווןלטפלנדרשים

לקהילותלסייעהמטרה:עומדתעיניהם

עםשלהןהקשרתחזוקלצדהיהודיות,

ישראל.

ההבנההתחיל,העולמי"כשהמשבר

חלקלהיותיכוליםשאנחנוהייתהשלנו
בעולם",יהודיותקהילותביןשמחברממארג
שלהאינטנסיביתהפעילותאתסטוןמגולל

"עמיםהאחרונה.בשנההיהודיתהסוכנות
חירוםובמצבעצמם,בתוךהסתגרוומדינות

ברומאהיהודיתהקהילהעליחשובמיכזה,

פעולהשיתופינוצרוכךאפריקה?בדרוםאו
יהודיותקהילותביןיבשותוהוצימיוחדים

במובןבזה.זהלתמוךכדיהעולםברחבי

אדירה".הזדמנותהייתההקורונהמסוים,

השתןמהודלומדתאפרידןהדרום
כאשראשתקד,פברוארבסביבות

החלוהמגפהלהגעתנערכוטרםבישראל

משליחיהםדיווחיםהסוכנותלאנשילהגיע

ומתפשטת.שהולכתהקורונהעלבעולם

סטון.משחזראתמול",כמוזהאתזוכר"אני

הבנוישיבות.שלימיםלכמה"התכנסנו

לטיפולייעודיצוותלהקיםצריכיםשאנחנו

לנהליודעיםאנחנוובהשלכותיה.בקורונה

צוותהוקםמאודמהראזחירום,מצבי

התחלנוהראשוןבשלבמסודר.נוהלואיתו

אמיתית.שליחנתתחושת

השבועסעון,

גבולותאנשים"תעבונו

לטיסות.להגיענדי

הגיעונשנזשפחות

לאיוונחאטויהחמו־חם

לטיסה.לעלותיבלו1לא
לחם.שדאגשליחחיה

עולמי.מאוגפתיש

גםעשתההסוכנות

נחונהמוונביםמנצעים

לחם"יפהשחשתיהח

אומרזהאחרים.חירוםבמצביכמולפעול

מרחבינתוניםלאסוףלאומי',׳שולחןלכנס

ההנחיותועלהחוליםמספרעלהעולם

לקבלאותו,לטייבהזמןוכלמדינה,בכל
הנחיותפרסמנומשימות.ולחלקהחלטות

בקהילותאותןוהפצנושפותב־31בריאות
שרכשבארץהראשוןהגוףהיינוהיהודיות.

ברחביושליחיםעוליםעבורחיטויערכות

ההזדמנויותמההזמןכלחשבנוהעולם.

לעזור".אפשרואיךכזובסיטואציהשלנו
לאושליחיההיהודיתהסוכנותאנשי

הםאךהמיידית,הרפואיתברמהלסייעיכלו

שלהרוחבהשלכותאתמוקדםבשלבזיהו

היההבריאותי,המשברעל"נוסףהקורונה:

היהודיבעםשפגעכבדכלכלימשברפה

בחו"ל"יהודיםסטון.מסביראופנים",בכמה

ביתאםלהם.שניתניםשירותיםעלמשלמים

נפתחים,לאהכנסתביתאוהיהודיהספר
למוסדותמשלםלאקהילהכחבראתהאז

לאהםתשלוםמקבליםלאהםואםהקהילה,

תחושהישלזה,מעברלהתקיים.מסוגלים

אתמכווציםהתורמיםוכלעולמי,סטרסשל

מיבנוסף,שלהם.הפילנתרופיתהפעילות

העצמאים,מהמשבר?העיקרייםהנפגעים
ברחבייהודיםשלהעיקריהידמשלחוזה

הערה




היהודיתהסוכנותנסגרו,העולםמדינותשערישבהבשנהגם
בתפוצותלקהילותלעזוריהודים,לכאןלהעלותהמשיכה
ישראלילנוערגםולסייעוהשלכותיההמגפהעםלהתמודד
מאתגרתשנהמסכםסטוןיהודההסמנכ"לבפריפריה.
חדשיםחיבוריםגםשיצרהבמיוחד,

כהנאאילת

09פלאשפיטוסי,אוליבייהצילום:

מסוים,במובן
הייתההקורונה
אדירה"הזדמנות

שלהמעברבתעודתשנמצאהומשפחתו,

לארץ.משםעלתהכאשרממצריםהמשפחה

הקליטהתעודתשלהיאהשלישיתהתמונה

היהודית,הסוכנותשלחתימהעםבחיפה,

ומערבמזרחשלהזההחיבור.7591משנת

בסוכנות.גםפועלהואומכוחובסטון,טבוע

עסקיפיתוחלמנהלסטוןהפךבהמשך

היחידהאתלנהלממשיךשהואתוךבארגון,

התמנההסוכנותסמנכ"ללתפקידלשליחים.

לניהולשותףהואוכיוםכשנתיים,לפני

בארץהיהודיתהסוכנותשלהפעילותכלל

אהרונוביץ.אמירההמנכ"ליתתחתובחו"ל,

חירוםמצבימנהלגםהואכךעלנוסף

כילומרניתןרבהשבמידהכךבארגון,

מוכן.אותותפסההקורונה

נחלקיםהסוכנותשלהעשייהתחומי

חיזוקלישראל,עלייהראשים:לשלושה

ישראל,למדינתהעולםיהדותביןהקשר

מתמקדסטוןישראל.בתוךופעילות

צמח.שממנוהשליחותבמפעלתחילה

לישראלעלומספר,הואהקורונה,בתקופת

הגיעורופאים,לפה"הגיעואיש.אלף12

בתעשייה.בהמשךשישתלבוואנשיםמורים

זהסגורים.כשהשמייםזההישגאיזהתחשבי

וההערכותלנו,שהיוהגבוהיםהמספריםבין

בחמשעוליםמיליוןרבעעלמדברותשלנו

שממשלתענקיאתגרזההבאות.השנים

אליו".להצטרףצריכהישראל

קורונה?בשנתקורהזהאיך

פהישכיובראשונהבראשקורה"זה

צוותשהםעליהםאומרשאניעובדיםצוות

לסוכנותבנוסף,ובעולם.בארץשליחים,

במדינתמאודייחודימעמדישהיהודית

משרדיכלעלהמדינהלשמחתיישראל.

העלייהמשרדהרלוונטייםהממשלה

משרדהממשלה,ראשמשרדוהקליטה,

האוכלוסיןרשותהבריאות,משרדהחוץ,

לאהעלייהשאםלהבנהרתומיםכולם

לצדתיפסק.שהיאסיבהאיןלעולם,פסקה

תומכות,מערכותעםרציניבגוףמדוברזה

בקורונה.גםבאמצעותןלטפלשיודע

אומברזילשמגיעהמשפחהעל"תחשבי

תרבותחדשה,שפהעםומתמודדתמצ'ילה

כשהיאומידמכירה,לאשהיאואוכלחדשה

בידוד.לשבועייםלהיכנסצריכההיאמגיעה

קורונהבשנתעלייהעםלהתמודדכדי

הקליטהבמרכזיוהצבנומלוניותפתחנו

המשפחותאתשעזבושלנו,צוותאנשי

העוליםעםבידודלהעבירכדישלהם

בהם.ולתמוך

שהסוכנותהואהמטבעשלהשני"הצד

הקהילותבקרבענקקרדיטמקבלת

גוףשישמבינותהןבעולם.היהודיות

למיושיששנה,09כברזהאתשעושה

אנשיםהעברנוביטחון.נוסךזהלפנות.

וכשמשפחותלטיסות,להגיעכדיגבולות

לאירופההלטיניתמאמריקהלמשלהגיעו

מאירופהשליחהיהלטיסה,לעלותיכלוולא

הסוכנותעולמי.מארגפהישלהם.שדאג

הרבהמורכביםמבצעיםגםעשתההיהודית

עליושבוהכוללהם,יפהשהשתיקהיותר

ייפסק.העלייהשמפעלשאסורהזאתההבנה

אדירה,הזדמנותפהישהקורונהעםעכשיו

אדירה".הצלחההיאישראלכי

דווקאלישראללהגיעבחרועוליםלמה

הקורונה?שנתבמהלך

חודשיםשמונהביןנמשךעלייה"תהליך

זה.עללחשובמתחיליםשבומהשלבלשנה,

גידולהיהלמההיאיותרהנכונההשאלה

צעיריםשלעלייהתיקיבפתיחת%14של

התיקיםבפתיחת%05שלוגידוללישראל,

הקורונה.בשנתדווקאהמערבמארצות

בממוצעראשית,גורמים.מכמהנובעזה

טובבמקוםנמצאתישראלמדינתהגלובלי

הקורונה.עםההתמודדותמבחינתמאוד

הקורונהבגללשנית,הצלחה.סיפורהיא

הטראומהאוהפחדמחסוםוהשלכותיה,

יכולשאתההבנתירד.הקהילהאתמלעזוב

לקהילהלהתחברוגםמרחוקעסקיםלעשות

שישבוהצעיריםדווקאשלישית,מרחוק.

אתלשאולהתחילוובבידודבביתלבד

מאיתנואחדלכלזהות.שלשאלותעצמם

שלזמןוזהלבד,זמןהרבההזובתקופההיה

את'מסע'לתוכניתהשנהקיבלנומחשבה.

מארה"ב.צעיריםשלביותרהגבוההמספר

להיותעומד'העולםלעצמם,אומריםהם

לעשותלאלמהאזהקרובה,בשנהמשותק

ביותר'".הטובהזמןזהבישראל?חוויה

התעופהבשדהשעות81

שאת,ביתרנמשךהעלייהמפעלרקלא

פה"היולישראל.המסעתוכניותגםאלא

צעיריםהראשון.הסגרבמהלךאיש005,7

בישראלששהוהעולםמרחבייהודים

סטון.מספר'מסע'",פרויקטבמסגרת

התפוצותאלמישראלהתנועהגם

בשנהגדלההשליחותמפעלבאמצעות

בשנהגויסושליחיםומאותהחולפת,

העולם.ברחבילקהילותונשלחוהאחרונה

שליחיםמגייסיםאיךסטוןאתשואלתאני

כזאת.מאתגרתבתקופה

עולםאתשניםחמשבמשך"ניהלתי

מחפשים"אנחנומשיב.הואהשליחות",

השראה,מעוררילהיותםשמעבראנשים

אמיתית.שליחותמתחושתמ?נעיםגםהם

לרגליהםנרהיאההדדיתשהערבותאנשים

ברורליהיההנוחות.מאזורלצאתושיכולים

גםכמנהיגות.שעתנושזוהראשוןמהרגע

שוחחנוהרצוג(בוז'י)יצחקהיו"רוגםאני

ואמרנושליחיםשלהוריםעםאישיבאופן

לשיחותעלהבוז'יאיתכם'.פה'אנחנו

שי"ן־שי"ניםשלהוריםועםשליחיםעם

להםאמרנוא"כ).שירות;בשנת(צעירים

רוצהשהואמרגישמישהו'אםבמפורש,

הביתה'.אותונחזיראנחנוהביתה,לחזור

שלנוהתפקידמשברבמצביזאת,עםאבל

אלינו.אותןולחברבקהילותלהישארהוא

השעהזובמשבר,היהודיותהקהילותעכשיו

המשיכושלנוהשליחיםלנו.זקוקותשהן

גםעצמםאתוהסבוחינוךבעניינילעסוק

לעולםמענהלתתהתחלנורווחה.לענייני

לפניעודבחו"לגםמאודשנפגעהחינוך

היוהןכילזה,מוכנותהיושהקהילות

המשקבהחזרתאובזקניםבטיפולעסוקות

לעבודה.

באחתשליחיםעםשיחהלי"הייתה

"אמרתיממחיש.הואאירופה",ממדינות

ערוךושאנימשתוללתשהתחלואהלהם

העולם".

מהחלטותלאחתהביאההזוהמציאות

הסוכנותהנהלתשלהראשונותהחירום

למוסדותסיועקרןהקמתהיהודית

שאנחנולקהילות"אמרנושנפגעו.ועצמאים

שימשיכוהמוסדותבעבורהכסףאתנותנים

הקהילתי.המנגנוןעללשמורכדילהתקיים,

אחרת".חשיבהזו

לתחילתסמוךשהוקםהשניהמיזם

יהודיתחירוםרשת"ydaeRJ"היההמגפה

הייתה"ההבנהחירום.מצביעםלהתמודדות

ולהעבירחיבוריםלייצרצריכיםשאנחנו

הייתההקהילהלמשלאפריקהבדרוםידע.

ספר.בתיפתיחתעםלהתמודדצריכה

עירייתראשעםלשיחהבזוםאותםחיברנו

פתחהואכיצדלהםשיספרכדיהוד־השרון

השתתפושיחהובאותההספר,בתיאת

שבקנדה.מוונקוברספרבתימנהלותגם

שובשםהיהודיתלקהילההבאנובנוסף,

כדיבעולםנוספותממדינותמומחיםבזום

הקורונה.עםההתמודדותבאופןשישתפו

אבלמישראלמומחיםלקהילותלחברדאגנו

יחדשאנחנותחושהלייצרכדימהעולם,גם

הזה".בסיפור

לעבודעברוהיהודיתבסוכנותגם

כמיבומורגליםשהםדברמרחוק,

לעבוד"עברנוגלובלית.ברמהשעובדים

אנחנוכירקלאאבלבשנייה,ככהמהבית

אלאיבשות,חוציקשריםליצורמורגלים

ודינמיצעיריותרהרבההזההארגוןכיגם

שלו".הארכיוניתמהתדמית

העלייהאתמפסיקיםלא

ומתגוררלשלושהואבנשוי,83בןסטון,

בבת־גדלהואלכיש.שבחבלאליאבביישוב

חברתית.לפעילותהקדישחייורובואתים

בשנתהחלהיהודיתבסוכנותדרכואת

בלוס־לשליחותמטעמהכשיצא,8002

סיפורהתחיל"שםשנים.לשלושאנג'לס

מחייך.הואהיהודי",העםעםשליהאהבה

עלהלאכןלפניומעולם,52בןאזהיההוא

בירושליםלסוכנותחזרב־1102מטוס.על

כשבמקבילהשליחים,מפעלאתלנהלוהחל

הישראליתבחברהגםלהשקיעמבקשהוא

פנימה.

אחתתמונות.שלושמונחותשולחנועל

ושהואמגרמניהשהגיעשלו,סבא־רבאשל

במפלגההיהשהוא"גיליתישמו.עלקרוי

הראשון",הציוניבקונגרסהרצלעם

אביושלהיאנוספתתמונהמספר.הוא

""

הערה




חירום.בטיסתבבוקרלמחרתאותםלהחזיר

סיכוי'".'שוםלי,ענוהם

למשימהנרתמיםאנשיםאיךזאת,בכל

כזו?חריגהבמציאות

מביןאתהבסוכנותלמיוניםבא"כשאתה

הואבטוחיהיהלאזהשאםאחראי,גוףשזה

אמיתי,צורךוכשהתעורראותך.ישלחלא

צריךהאנשים.אתלהחזירמצבבכליכולנו

הטיסות,כלבוטלולאהאמת,אתלהגיד

ומבלהאירופהדרךטסאתהאזטיסות;היו

משם.ויוצאבאירופההשליחיםאצליומיים

אלאטיסות,עלרקלאבחמ"לנתוניםלייש

ועלבעולםיהודיתקהילהבכלהמצבעלגם

אוזןמצאתיזמן.בכלמדינהבאותהההגבלות

המורכבות,בהבנתהממשלהבמשרדיקשבת

יותר.גדולתפקידישכארגוןשלנוובהבנה

ובממשלותבמדינותקשריםלנוישבנוסף,

אישוריולהשיגטלפוןלהריםיכולנובעולם.

צריך".כשהיהמיוחדיםמעבר

באחתקרהבמיוחדלושזכוראירוע

שליחותשתיאמריקה.דרוםממדינות

קורונהבדיקתכשבאמתחתןמישראלהגיעו

פגבנחיתהעיכובשבשלאלאשלילית,

81במשךהנחיתה.לפנישעתייםתוקפה

הזמןוכלהתעופה,בשדהשהוהןשעות

למענן:לעבודהפסיקלאבארץהחמ"להזה

יו"רשלפגישהמצידם,החוץמשרדאנשי

מדינהאותהשגרירעםהרצוגהסוכנות

שגרירותשלהביטחוןוקציןבישראל,

שצריךמיאלשפנהמדינהבאותהישראל

ברכבישןשלי"השליחהתעופה.בשדהשם

העבירהואשיצאו.להןוחיכהלשדהמחוץ

לאאניאוכל,להןשיביאודאגכסף,להן

ההוריםוגםהןגםאבלשעות.42ישנתי

שישלסמוך,מיעלשישהרגישושלהן

מאחוריהן".שעומדתשלמהמדינה

מהסוגחירוםסיפוריועודעודשולףסטון

בדרכהשהייתהעוליםמשפחתלמשל,הזה.

בגללוהתארכההסתבכהוהדרךלישראל

בשדההמזוודותעלישבו"הםהקורונה.

אךהציוד,כלאתשמכרואחריהתעופה

הטיסות.שהתבטלומכיווןלהגיעיכלולא

עולם,חובקבמבצעעצמךאתמוצאאתה

אנשים.שלחייםעלאחריותלךכשיש

בינתיים,בולשהותמלוןלמציאתמעבר

אותםלהביאהדרךאתלמצואצריךאתה

מדי,יותרלפרטרוצהלאאנילישראל.

באישוריםמגדרנולצאתצריכיםהיינואבל

יהודיםלהעבירכדיגורמיםמאודהרבהשל

דברשלבסופואותםולהביאמדינותבין

לישראל".

עםלמשלבישראל,גםהיואתגרים

קליטה"מרכזימאתיופיה.שהגיעועולים

כמרכזיםמתוכנניםהיורגעלפנישעד

פתאוםמהמערב,מסוימתממדינהלעולים

מאתיופיה.עלייהלקבללהיערךצריכים

שישבטוחלאגדול,הואלעובדיםהאתגר

בתוךזה.בשבילוהכליםהשפהאתלהם

אתלשנותצריךקליטהמרכזמחודשפחות

לתרבותעצמואתולהתאיםשלוהמערךכל

להסבירכדיהמשפחותעםשםהיינוחדשה.

החלוםלישראל,הגעתםהבידוד;עללהן

עשרותשחיכיתםאחרישלכם,גדולהכי

שלכםהמשפחותעםלהתאחדכדישנים

לב.קורעזהאותן.לפגושיכוליםלאואתם

מבחינהלהםעוזריםאיךלחשובגםצריך

כטראומה.תיצרבלאשהחוויהכדינפשית

מעיניי".שינההדירזה

גםידעהבסוכנותהישראליתהזרוע

הקורונה.בשנתאתגריםמעטלאהיא

דאגההואהארגוןמפעילותניכרחלק

הסוכנותבישראל.מוחלשותלאוכלוסיות

מרכזימארבעיםיותרמחזיקההיהודית

בסגרים.שהושבתובפריפריה,נוער

הפךמוחלששהיהמיהזה,"במשבר

"הסטרססטון.אומריותר",עודלמוחלש

שמשתתפיםהנעריםשלהבתיםבתוך

ספר,בתיאיןמטורף.הואשלנובתוכניות

עלסיפוריםשומעואתהבבית,תקועיםהם

שלנו,והמפעלבמשפחה,באלימותגידול

אנשיםנעצר.פשוטלהם,לעזורשנועד

דרךלךואיןהעינייםמוללךמתרסקים

להם.לעזור

לרכושכדיהעולםמכלכספים"גייסנו

השקענומרחוק;ללמידהטאבלטיםלהם

למתנדביםדאגנולמשפחות,מזוןבסלי

המרפסות,דרךמבוגריםלאנשיםשישירו

לשבת.חלהחלוקתשלפרויקטהרמנו

יותר,המבוגריםשלהדיגיטלילפערדאגנו

לנכדים.להתחברלהםשיעזרואנשיםשיהיו

והיאלאנשים,מתפשרתבלתימחויבותזו

שלנו".העובדיםכללאצלקיימת

הזרמיםלכלביטוי

מ־09יותרכברפועלתהיהודיתהסוכנות

מיליוןשלושהבעלייתסייעההיוםועדשנה,

עומדהשנתיתקציבהלישראל.יהודים

תרומות,מכספידולריםמיליוןכ־063על

רות־חבָששובעולםבארץפועלותומתחתיה

עלחתומההסוכנותלתרומות,מעברבנות.

משרדיעםפעולהשיתוףהסכמיעשרות

לפעילותה.תקציבשמעביריםממשלה,

הקליטהמרכזילהפעלתהאחריותלמשל,

והסוכנותוהקליטה,העלייהמשרדשלהיא

הסוכנותשלהפעילותהיקףאותם.מפעילה

בשנה.שקלבכמיליארדנאמד

כיום?ביתבישראלרואיםהעולםיהודי

בעולםיהודיםאםהיא"השאלה

חלקהיאואםלישראל,מחובריםמרגישים

האתגריםאחדזהשלהם.בחייםמשמעותי

שלההתרחקותבו.משקיעיםשאנחנו

בהתרחקותמתחילהמישראלהצעירהדור

בישראלשביקוריםברורהיהודית.מהזהות

מאודתורמיםהשוניםהפרויקטיםבמסגרת

אנחנודורי.ענייןזהאבלהקשר,לחיזוק

כלפייותרביקורתיהצעירשהדוררואים

נלחמיםלאשכברבעולםגדלהואישראל.

כךומשוםהמדינה,שלקיומהעצםעלבו

אניאבלביקורתי.יותרלהיותיכולאתה

שישמרגישיםגורףבאופןשיהודיםחושב

משמעותיחלקושהיאלישראלקשרלהם

שלהם".בזהות

לאישראל,כלפיביקורתייםיותרהםאם

איךלעלות.ימשיךהבאשהדורנראה

זה?עםמתמודדיםאתם

החיבוראתמחזקתהיהודית"הסוכנות

כמובןומצפהולעם,למדינהיהודיםשל

אבלעלייה,דברשלבסופושהיאלתוצאה

באתלא'אםאומרת,היאנשימהבאותה

מצפיםאנחנוישראל,למדינתהביתה

אלהולישראל'.היהודילעםמחוברשתהיה

באהבה".מקבלשאניתוצאותשתי

מארגוניםהסוכנותאתמבחיןהייתאיך

יהודיות?קהילותעםשפועליםאחרים

שישהיחידהגוףהיאהיהודית"הסוכנות

היהודי,בעםוהגווניםהזרמיםלכלביטויבו

גלובלייהודיבשולחןיחדחובריםוהם

שלנוהגדוליםהאתגריםעםשמתמודד

העולמיהיהודיהממלכתיהגוףזהכעם.

הבדל.בלילכולםמענהשנותן

עםבניו־ג'רזינפגשנושנתיים"לפני

בעולם.יהודיותמקהילותמנהיגיםכ־061

הטלפוניםאתניתקנוימים,לשלושההגענו

היההתרגיליםאחדמשותפת.סדנהועברנו

הגופיםהםמייהודית,סוכנותשאיןלדמיין

עושה?שהיאמהלעשותשיכוליםהאחרים

הסוכנותשלתפקידיםכמהשישהבנו

לעשות.יכוללאאחראחדשאףהיהודית

השני,הגדול.העלייהמפעלזהמהםאחד

כלאתשמחברהיחידהגוףשזההעובדה

שאנחנוהואהשלישיהדברבעולם.היהודים

ישישראל.במדינתהעולםיהדותשלהקול

באופןבהםנוגעיםשאנחנויהודיםמיליון2.1

הסוכנות.שלהסיפורזהראשון.במעגלישיר,

אותה".שיחליףמיאיןהאלהבדברים

יושבישניעםצמודבאופןעבדסטון

שרנסקינתןהסוכנותשלהאחרוניםהראש

הנוכחי.היו"רהרצוג,ויצחק,8102עדשכיהן

איבריוברמ"חשמחובראדםהוא"בוז'י

יהיה"הואסטון.אומרהעולם",ליהדות

אותיויטריףאנשיםשללמצוקותקשוב

לנוגרםהואמטופל.יהיהשהנושאעד

גופים.מאודהרבהעםבשותפותלעבוד

מקשר,גוףלהיותבתקופתוהפכההסוכנות

דברטובה.לאשהיאשותפותלנוואין

נסךשהואבמובןהראשאתהריםהואשני,

בקהילותשלנובשליחותהגאווהאתבנו

למדכולקודםהואהגיעכשהואהיהודיות.

מוכשרתסופרמנכ"ליתוקידםהארגון,את

לאהואאהרונוביץ.אמירההארגון,מתוך

מבחוץ.מישהובלהביאפוליטיהוןחיפש

עיניו,לנגדעומדתוהעםהארגוןטובת

להנהיגדמותשקיבלנושמחמאודואני

גםשליחות.הזהבתפקידשרואהאותנו

פחות.לאשליחותהזהבתפקידראהנתן

לעםוטובזה,עםוזכיתיזהעםזכיתי

'ראשמעיןשהואהזה,שבתפקידהיהודי

שרואהאדםעומדהיהודי',העםממשלת

|||שליחות".בו

שאוליהונתןצילום: 0202דצמברלישראל,מגיעיםמאתיופיהעולים

שלמשפחותעם"היינו

כדימאתיופיהעולים

הבידוד;עללהןלהסביר

החלוםלישראל,הגעתם

אחרישלכם,גדולהכי

שניםעשרותשחיכיתם

המשפחותעםלהתאחד

יכוליםלאואתםשלכם

לב.קורעזהאותן.לפגוש

שהחוויהלהםלעזורצריך

כטראומה"תיצרבלא

הסוכנותאתגריעלעוד

אחדבריאיוןכיום,היהודית

צביקהשיקייםאחדעל

הסוכנותיו"רעםקליין

הרצוגבוז'ייצחקהיהודית
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