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מאמר זה הוא חלק מסדרת פרסומים שמציגה עקרונות מנחים לתפיסת 
חוץ חדשה לישראל, אותה גיבש צוות חשיבה של מכון מיתווים. -מדיניות

 . לחץ/י כאןלקריאת תקציר העקרונות המנחים, 

 
 

בזירה העולמית, ולעבור מלעומתיות מול  כה למצב עצמה כשחקנית מובילהישראל צרי
פעיל יותר בסוגיות גלובליות  חלקהקהילה הבינלאומית להשתלבות בה. עליה ליטול 

חלקה בסיוע חוץ. בתוך כך, על ישראל לשמר ולהעמיק את יחסיה המיוחדים עם ולהגדיל את 
מפלגתי במדינה ופנייה לקהלים חדשים -תוך ביסוס מעמדה בלב הקונצנזוס הדו ה"באר

 בתוכה, עם דגש על קהילות המיעוטים. במקביל, עליה להפוך לנכס אסטרטגי חשוב יותר
דרך קידום השלום ושיתוף הפעולה עם מדינות האזור. בהתחשב בשינויים  ב"ארהעבור 

, על ישראל להגביר את נוכחותה ה"במבלי לפגוע ביחסיה עם ארובמאזן הכוחות העולמי, 
במרחב האסייתי המתחזק ובייחוד את שיתוף הפעולה שלה עם סין. על ישראל גם לגבש 

לוקחת בחשבון את השפעת פעולות כזו שחוץ המתחשבת ביהודי העולם. קרי, -מדיניות
ישראל על ביטחונם, משנה חלק ממסגרותיה בכדי לאפשר פלורליזם יהודי, ומאתרת 

 תפוצה, בייחוד כאלו המייצרים שותפות אמיתית.-שים ליחסי ישראלבסיסים חד
 
 

 מאזן הכוחות העולמישינויים בא. 
 

. מאות הכוחות העולמיבמאזן  אירעשמתברר ביתר חדות השינוי  21-בעשור השני של המאה ה
מגיעות  ,ב"ארהלאחר מכן בראשות אירופה ובראשות  תחילה, אטלנטית-שנים של הגמוניה אירו

וצר הת של מדינות אסיה, בייחוד סין. כבר בשנים הקרובות צפוי כוחן הכלכלי התחזקותלסיומן עם 
 . ב"ארהשל זה ת סין להשתוות ואולי אף לעקוף אשל  (ל"גהלאומי הגולמי )ת

 
לסוף מלחמת העולם השנייה, עת ביססה  19-בין סוף המאה ה ב"ארהב שאירעלתהליך  בדומה

כמה עשורים  תוךתתורגם בסין  שלכי הבכורה הכלכלית  לצפות יש ככוח הגמוני עולמי, מעמדהאת 
משכנותיה, של סין הטריטוריאליות  יהדרישותיעידו על מגמה זו גם לעצמה צבאית ומדינית. 

ממאה יותר , ואפילו פתיחתם של רח התיכוןאפריקה והמז, בהן מעורבותה הגוברת בזירות רחוקות

                                                           
 חוץ -היו חברים בצוות החשיבה של מכון מיתווים שגיבש הצעה לתפיסת מדיניות 'ומיריי סורוביץ ד"ר אהוד ערן

ליחסים בינלאומיים בבית הספר במחלקה  הוא חבר ועד מנהל במכון מיתווים, מרצהחדשה לישראל. ד"ר אהוד ערן 
עבדה  'וביץלמדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, ומייסד משותף של מרכז חיפה למחקרי אסטרטגיה ימית; מיריי סור

 .ארה"ב בישראלביטחוני במכון ראות ושימשה כעוזרת פוליטית בשגרירות -כאנליסטית בצוות המדיני

http://mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Guiding_principles_for_a_new_Israeli_foreign_policy_paradigm.pdf
http://mitvim.org.il/images/Hebrew_-_Guiding_principles_for_a_new_Israeli_foreign_policy_paradigm.pdf
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ראוי לציין כי למרות  .( ברחבי העולם בעשור האחרוןConfucius Institutesמרכזי תרבות )
שאלת יציבות המשטר  ם, בראשנושאיםושורה של  ,סטיידטרמינאינו תהליך ה המסתמנת המגמה

החליש את או לכוח עולמי לשל סין  הפיכתהאת להאט  יםעשוימשבר כלכלי חריף בסין, ו ןג'ייבבי
 .מעמדה

 
מבנה על המעמדה של סין  התחזקותהשאלה האסטרטגית הגדולה של דורנו היא כיצד תשפיע 

הסדר הפוליטי במסגרת תהיה של סין התחזקותה האם : לאומיתנשל המערכת הבי הערכיםעל ו
ארגון הסחר האומות המאוחדות, הסדרי הסחר של  על , המושתת, בין היתר,והכלכלי הקיים

אם כן, אילו ומטבע החליפין המוביל? הוא הדולר שבה והמערכת הפיננסית  (WTOהבינלאומי )
 ,של סין ליצירת סדר עולמי חדשהתחזקותה תביא לו בסדר זה? לחלופין, האם תחולשינויים י
  ?20-במאה ה, כפי שאירע בעקבות שתי מלחמות העולם ומוסדות חדשיםערכים לרבות 

 
. על פי אינדיקציות ראשוניות, ממשל ה"בבארשאלה זו מתחדדת נוכח עלייתו של ממשל טראמפ 

לם ועצמה יצרה בעידן שלאחר מלחמת הע ה"בשאראתגר מרכיבי יסוד של הסדר העולמי, מזה 
 הליברלי. הממשלוהחזון הגלובלי  באסיהמערכת בריתות באירופה וה: סחר חופשי, יהשני

גם על כוונתו להתעמת עם סין בנושא הסחר ויתכן גם בנושא האיים בים מאותת  י החדשהאמריקנ
 סין הדרומית. 

 
 השכילו 20-ישראל אתגר של ממש. מראשית המאה המציבה בפני  של סין תחזקותהה תמגמ

בשנת ם מובילים. יאטלנטי-קשר בבריתות עם שחקנים אירוילה ישראלהתנועה הציונית ואחריה 
עד ו ,לדרישה הציונית לבית לאומי בארץ ישראל תבינלאומיבריטניה לגיטימציה  העניקה 1917

שישראל . הברית האסטרטגית רוח זותמכה בפיתוח הארץ באמצע שנות השלושים היא אף 
 צבהימאף  המועצות-תברי לאחר התמוטטותו התוהעצימה א 60-מסוף שנות ה ב"ארהעם מקיימת 
 במזרח התיכון.אחד השחקנים החזקים ביותר אותה כ

 
כיצד תשפיע עליה ו על ישראלתשפיע היא כיצד  – ותיסין מעלה כמה שאלות עקרונ של התחזקותה

 ב"ארהמעצמתית בין -ןתחרות בי שבה מתקיימת? האם במציאות ב"ארההיחסית של  היחלשותה
בין  בריתכינון ח? האם יש סיכוי לולסין תוכל ישראל לשמור על קשרים טובים עם שני מוקדי הכ

את קשריה בזירה ישראל תרחיב ולאילו אזורים לו עקרונות יעל פי א ?בעתיד הקרוב ישראל לסין
המיוחדים עם  המבלי לפגוע ביחסי תפעלכיצד  ועל מה תבסס את קשריה החדשים? תבינלאומיה

בשינוי  השתתףל שראלי עלובאיזה אופן עד כמה ככלל, יש לשאול ? ב"ארהבת בריתה העיקרית 
   .שלה בינלאומילשפר את הפרופיל היכולה היא כיצד ו ,בינלאומיה היחסים מערך

 
 שורה של שינוייםחווה ת בינלאומיהמערכת ה ,השינויים ביחסי העצמה בין המערב למזרח לנוסף ע

 םעליית חשיבותבולטת  האלשינויים בפועלת.  ישראלבו ש בינלאומישצפויים להשפיע על המרחב ה
סינית הוא -של הימים, בין היתר, משום שהמרחב העתידי של המתיחות האמריקנית האסטרטגית

הימים חשובים יותר בשל הפקת הגז בים התיכון והצטיידותה יהפכו ישראל  עבורימי ולא קרקעי. ב
 של ישראל בצי צוללות. 

 
את המשך השחיקה שיקף עד לאחרונה כיום  תבינלאומיהמערכת האופייה של  ,ברובד הנורמטיבי

את השליטה המדינות איבדו ברוב המקרים ההתערבות והריבונות של מדינות הלאום. -של עקרון אי
משטר  תמודדות עם האתגר שמציב להןהן מו, למשל הוןהתנועות  ,שהיו מרכזיים בעבר גורמיםעל 

. המדינהם מעל ריבונות ייאוניברסלהמוסדות הערכים ואת ה ציבהמ, בינלאומיזכויות האדם ה
תשתית המניח את ה( Responsibility to Protect) עקרון ה"מחויבות להגן"נמצא  ערכים אלהב
 חלשותיבה בעת, המדינות. השטחן הריבוני של ת בבינלאומירעיונית להתערבות המשפטית וה
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יב לערכים אלו, עשויים להאט ואף האיחוד האירופאי ועליית ממשל אמריקני שמצטייר כפחות מחו
 להפוך את המגמה. 

 
השימוש הגובר  – הן לשחיקת מעמדן של מדינות הלאוםאף התפתחויות טכנולוגיות תורמות 

יוצר תקדים שיאפשר  ברחבי העולם חיסול מתנגדיהשם מאוישים ל-בכלי טיס בלתי ב"ארה עושהש
 נו אתסכללא שי םצבאי הרחק מגבולותיהח ולהפעיל כ תבינלאומיגם לשחקנים אחרים במערכת ה

עצמת מדינות דחיקת לופרט תורמים אף הם להעצמת הת והאינטרנט והחברתירשתות ם. ההחיילי
ליברלים לפקח בצורה הדוקה -תית טכנולוגית שתאפשר למשטרים לאבה בעת, זוהי תשהלאום. 

 .משטר יותר על מתנגדי
 

ים יקונקרטה הצרכי הן משום מדינתיות מתחזקות-הרבהמסגרות עד לשנה האחרונה דומה היה כי 
הדבר בא לידי . תבינלאומיכביטוי ליצירת מסגרת נורמטיבית חדשה במערכת ה הןו ב"ארהשל 

בסוריה, לוב ות במאבקו בינלאומישל ממשל אובמה להישען על קואליציות  שאיפתוביטוי, למשל, ב
 .שלום של האו"םהשמירת כוחות דוגמת  ,תמולטילטרליולחיזוקן של מסגרות  הביאה , אשראעשוד

 השוק יצוא חשוב לישראל ומקור משמעותי למימון פעילות –האיחוד האירופאי לעומת זאת, 
 לפרישתה הצפויה שר הכלכלי, גלי הפליטים ומצוי תחת לחץ כבד נוכח המשב – אקדמיתה

דטרמיניסטי, כפי שמראות  היחלשות מדינות הלאום אינו תהליךגם עם זאת,  בריטניה ממנו.
החלטת בריטניה והמדיניות האסרטיבית של משטר פוטין ברוסיה. התפתחויות אלו מעידות כי מול 
המגמה הכללית של החלשות מדינות הלאום מתגבשת חזית המעוניינת לשוב למושכלות היסוד 

 של הסדר הלאומי. 
 

 על היחסים המיוחדים והעמקתם  שמירה: ב"ארה-יחסי ישראל. ב
 

מתחוללות ולהסתגל למגמות השינוי ה ב"ארהאת הקשר המיוחד שלה עם ולטפח לשמר  ישראלעל 
 .העולמיתובזירה  ב"ארהב
 

 ישראלבקיומה של ובאופן פומבי  בזה אחר זה ב"ארהנשיאי  תמכו ישראלמדינת מאז הקמת 
ת ניברית אסטרטגית. התמיכה האמריקבשתי המדינות  קשורות 60-מאז סוף שנות הובביטחונה. 

מבוסס הערכי  רובדה .ניאמריק-ורובד פוליטי פנים אסטרטגימבוססת על רובד ערכי, רובד  ישראלב
והיות שתי החברות ערכי הדמוקרטיה ת, והחלוצי רוח בהםמשותפים לשתי המדינות, על הערכים ה

ים ניקידום האינטרסים האמריקל ישראלעל סיועה של  מושתת רובד האסטרטגיה. חברות מהגרים
נת הפגבהמועצות למדינות ערב ו-קרבתה של בריתלון זיאביצירת  ,בין היתררח התיכון, במז

האסטרטגי ממדים נוספו לרובד מה הקרה חלבעידן שלאחר המ 1.נוכחות צבאית וכלכלית באזור
 כהן. ברובד הפוליטי הפאהגרעין של אירהחשאי בעיקרו נגד תכנית וכמו המאמץ המשותף  ,חדשים

שדולה נציגי של היעילה פעילות כפי שנראה ב ,ית, בין היתרנאמריק-םלסוגיה פני ישראלהתמיכה ב
 . קונגרסם ביישראלי-פרו
 

בין הקשר האסטרטגי  – מתקיימים כמובן קשרי גומלין התורמים לחיזוקם הרבדים תבין שלוש
התפתחות ה, לאור 70-וה 60-. בשנות ההןלהמשותפים הדומים וערכים הודות להתחזק המדינות 

. משמעותיאך הקשר באופן הדרגתי התהדק גיה הצבאיים, ישהמבטיחה של ישראל ובעיקר לאור ה
לישראל, בתיאום האסטרטגי בין השתיים  ב"ארהמכרה בהיקף הציוד הצבאי ש יטוידבר בא לידי בה

 נאוםב רטרהנשיא ק שטבע" ב"ארהם בין ישראל להמיוחדימושג "היחסים וב 2מדינות ערבביחס ל

                                                           
1 Abraham Ben-Zvi, “Israel studies: An anthology - The United States and Israel: 1948-2008,”  
Jewish Virtual Library, April 2009.  
2 Daniel Pipes and Mitchell Bard, “How special is the U.S.-Israel relationship?,” Middle East  
Quarterly 4(2), June 1997, pp. 41-48. 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-studies-an-anthology-the-u-s-and-israel
http://www.danielpipes.org/282/how-special-is-the-us-israel-relationship
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"יחסים אלו כוללים רמות גבוהות של ידידות, אהדה, אמון, לדברי הנשיא קרטר,  1977.3שנת ב
החוץ והפנים -לכל צד יש מקום ייחודי במדיניות ושיתוף פעולה פוליטי ובטחוני הדוק ואינטנסיבי.

ויכולים לשרוד גם  [...]בלים למנהיגים ולמעצבי המדיניות אינם מוג היחסים המיוחדיםשל האחר. 
 ב"ארהמצבי משבר ביחסים בין שתי המדינות. היחסים מבוססים על הדדיות המועילה לשניהם. 

מספקת לישראל סיוע פוליטי, כלכלי וצבאי בממדים גדולים ומתמידים. ישראל מייחסת חשיבות 
, ב"ארההחוץ שלה, מגלה נאמנות גדולה ל-דיניותים בעיצוב מניגבוהה מאד לאינטרסים האמריק

 4".םינילת גם לקידום האינטרסים האמריקנוטה להיענות לבקשותיה ופוע
 

למספר  תת את הדעתל ישראל על ,הארוך טווחבעבור ארה"ב  ההרלוונטיות של את רכדי לשמ
 .שלה החוץ-מדיניותעת גיבוש סוגיות ב

 
 ב"ארהב המפלגותעם שתי יחסים טובים שמירה על . 1
 

יש , , המפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקניתה"בבקרב שתי המפלגות העיקריות באר
ביניהן בשאלה המפלגות חלוקות אולם ובביטחונה,  ישראלהתמיכה בקיומה של קונצנזוס לגבי 

 ההממשלשל  התקרבות תניכרת מגמ ד בבדב העניק תמיכה זו.מהי הדרך הטובה והנכונה ל
 .מן המפלגה הדמוקרטיתשלה התרחקות  תמגמו הרפובליקניתמפלגה האל  בישראלהמכהנת 

, ויש הטוענים שגם הממשל יתנאמריק-תקריות של התערבות ישראלית בפוליטיקה הפניםאף היו 
עובר  רה"באב. לאור העובדה שהשלטון ישראלתערב בפוליטיקה הפנימית של י הנהאמריק

מפלגה והעדפת  ב"ארה, קיטוב היחסים בין ישראל ליחסית ממפלגה אחת לשנייה באופן סדיר
   .מערכת היחסים המיוחדת בין שתי המדינותב ביא לפגיעהלה יםאחת על פני השנייה עלול

 
  יתנבחברה האמריקהאוכלוסייה השונות בניית קשרים הדוקים יותר עם קבוצות . 2
 

י פי מכון המחקר האמריקנעל מאזן הדמוגרפי. השל שינוי תהליך חווה ית נה האמריקיהאוכלוסי
ההיסטוריה היה המגוון ביותר בכל  2016(, קהל הבוחרים בבחירות לנשיאות של שנת Pewפיו )

חלקן  5כבר לא יהיה רוב לקבוצה גזעית או אתנית כלשהי בארה"ב. 2055ית, ועד שנת האמריקנ
 ןכוח וכך גם גדלבחברה האמריקנית  ית, הלטינית והאסייתיתנאמריק-האוכלוסיות האפריקאיתשל 

ישראל אינה מובנת ל תןזיקושונה, הללו האוכלוסייה סדר היום הפוליטי של קבוצות  הפוליטי.
דיפלומטית עד היום. על ישראל להושיט יד  זיקתה של החברה האמריקנית ככללבשונה מ, מאליה

  וליצור זיקה הדדית. בה ןית, לעורר את ענייננחברה האמריקהאוכלוסייה השונות בקבוצות ל
 
 ב"ארהב קהילה היהודיתבדור הצעיר ה ניעם בו ב"ארהישראלים החיים בהידוק קשרים עם . 3
 

 בעלת עצמה, וקיימת כבר ישראלבה שלמציאות  ונולד ב"ארהקהילה היהודית בבהדור הצעיר  בני
יחסם של רבים שפיעו על ה המתמשך פלסטיני-הסכסוך הישראלילצד  צבאית וכלכלית. עובדה זו

כספית או  – בנרטיב התמיכה המוחלטתעוד אינם דוגלים כמה מהם . למדינה הדור הצעיר בקרב
-קרב ל 2015ת נבשמספרם אשר , ב"ארה. גם בקרב הישראלים שחיים בבישראל –פוליטית 
סקרים  , אךרובאמנם אין זה הישראל. ת כלפי ועמדשל שינוי , ניכרת מגמה דומה 700,000

                                                           
3 Yaacov Bar-Siman-Tov, “The United States and Israel since 1948: A ‘Special relationship’?,"  
Diplomatic History 22(2), 1998, pp. 231-262. 

 ]כיום: מכון מכון ירושלים לחקר ישראל , ?ישראל: יחסים מיוחדים ומה הלאה-ב”ארהיחסי טוב, -סימן-בריעקב  4
 )ללא תאריך(.ירושלים למחקרי מדיניות[, 

5 D’Vera Cohn and Andrea Caumont, “10 Demographic Trends that are Shaping the U.S. and the 

World,” Pew Research Center, March 2016. 

http://dh.oxfordjournals.org/content/22/2/231
http://www.jiis.org.il/.upload/shlomsp.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-are-shaping-the-u-s-and-the-world/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-are-shaping-the-u-s-and-the-world/
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הולך וגדל של יהודים מספר ישראל בקרב על מגמת התרחקות מ שנה אחרי שנה מצביעים
 . ב"ארהישראלים בו
 

אירועי הסברה של דוברים ישראלים ותגלית ביקורים בישראל במסגרת פרויקט מחקרים מעידים כי 
 והישראליםהקהל הליברלי בקרב היהודים בעלי השפעה חיובית על אינם בקמפוסים בארה"ב 

מדיניות ישראל סיבה לכך היא התנגדותם לה .ישראל הולכת ופוחתתבארה"ב, אשר הזדהותם עם 
והמונופול של הזרם ם יקרטיומהערכים הד ברוחשאינה  בכנסת חקיקהקידום כלפי הפלסטינים, 

הקהל  עמדת תשתנה אםתהליך מדיני עם הפלסטינים ספק  בהיעדרממסד הדתי. האורתודוכסי ב
, ולהימנע לקשור עמו קשרים קרובים יותר כיםדרהוסיף ולחפש על ישראל ל אולםו .לי היהודיהליבר

 מהחרפת הקרע שנובע מחילוקי הדעות הפוליטיים.
 
 עבור ארה"ב ישראל כנכס אזורימיצוב . 4
 
 גישהיחס לכך ישראל ב נקטה צפויה. עד כה-תקופה סוערת ובלתיחווה מזרח התיכון ה

ת טרם הגדירה אסטרטגיית פעולה בינלאומיהתערבות. גם הקהילה ה-ואיהמתנה שמתאפיינת ב
מחוץ  כבר החלו לזלוג באזורהסכסוכים  מסונכרנת לגבי תפקידה בכל אחת מן הזירות הבוערות.

שמציב , האיום אירופה למתדפקים על דלתה ש יםיהפליטים הסור – גוועותהלגבולות המדינות 
לאור  .אזורמדינות רבות בן משפיע על איראמצד האיום ו מזרח התיכוןהתפשט ברחבי מ שאעד

 .כולהת בינלאומיהן של הקהילה הוגובר הצורך בעיצוב מדיניות הן של כל מעצמה בנפרד זאת, 
להתמודד עם האתגרים  בינלאומילמאמץ ה חבורל הזדמנותישראל ל זמנותמ אלה התפתחויות

בטיפול בפליטים  בינלאומיתמיכה וסיוע בהן הגשת  ,הוק-הזדמנויות אדביכולתה לחבור להללו. 
תגבור כוחות הומניטריים במחנות הפליטים(, וטיפול רפואי למשל יה )כורתבמדינות אירופה וב

ביותר באיסוף מודיעין המובילות המדינות מ א)ישראל הי טרורבתמיכה אסטרטגית בלוחמה 
  ש. אעדב להיאבק בינלאומיתמיכה במאמץ הוטרור( בולוחמה 

 
התרחשויות האזוריות. הנוגעים ללישראל ולמדינות ערב המתונות אינטרסים משותפים רבים 

שינוי במאזן ההאיום האיראני,  בנושאים שונים, בהםאלה פעולה בין ישראל למדינות  ףשיתו
את ישראל כנכס אסטרטגי  מצבפלסטיני, יכול ל-הסכסוך הישראליוהכוחות באזור, הלוחמה בטרור 

 .באזור ולהשגת יציבותלנסות לסייע ליישוב סכסוכים אשר נדרשת להתערב ו ב"ארהל
 
 יםבינלאומיבעת הרחבת הקשרים ה יםינהאמריק יםסאינטרמת לב לשי. 5
 

על  הרישמה"בו שקוטבי, -עולם רבתעצב מנו יעינ , ולנגדתנהמאזן הכוחות העולמי מש ,כאמור
מספר רב של מעצמות מתחרות זו בזו  כיום,. בידי מעצמה אחתעוד אינה מופקדת " שלום העולם

הן מחזיקות ו . בשנים האחרונות ניכרת בעיקר התחזקותן של סין ורוסיה,בעולם היקף השפעתןעל 
  כמו איראן או סוריה.  ,ב"ארה אתישראל ו אתעוינות הכלפי מדינות בגישות שונות 

 
ובאמריקה הלטינית.  האסיב, בעיקר "גל של "מדינות עולותבניכר גם שינוי מאזן הכוחות העולמי 

ברובד לרבות ת, בינלאומימשקלן בזירה ה עולה במדינות אלההפיתוח הכלכלי המואץ לאור 
הקשרים הדיפלומטיים,  תולהרחיב את קש תפתחתך למציאות המערילהעל ישראל הפוליטי. 

למפות את צעדיה  יהבכל היבשות. על "עולותמדינות "עם  ההצבאיים, הכלכליים והמסחריים של
רטט את קווי המתאר של של – ב"ארהעם  מערכת היחסים המיוחדתעל רקע ולשקול אותם 

 העולמיתלשתי המדינות בזירה יש לו אינטרסים משותפים י, לבדוק אב"ארהושל  האינטרסים שלה
על ישראל לשקלל את  ,. על בסיס מיפוי זההתגלותשעלולים ל אינטרסיםהניגודי לזהות את ו

 התתרום לשמירת מעמד ב"ארהשיקוליה ולעצב את מדיניותה. התחשבות בהעדפותיה של 
 עבורבחזק את מעמדה של ישראל כנכס אסטרטגי ת – אינטרס ישראלי א גםיוה – בינלאומיה
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גם בבואה לקשור קשרים חדשים  6.העולמיתבזירה תתרום לחיזוק מעמדה של ישראל אף ו ב"ארה
  , כגון הודו ודרום קוריאה.  ב"ארהבנות בריתה של עם מדינות אשר נמנות  להעדיףישראל על 
 

מבחינתה בבואה להתאים את מדיניותה על ישראל להגדיר מהם הקווים האדומים  בה בעת
 מדינותן של סין ורוסיה, כוח לתת את הדעת לעליית עליה היתר בין. ב"ארהלהעדפותיה של 

 אתעוינות השואפות להרחיב את השפעתן במזרח התיכון, מנהלות יחסי גומלין עם מדינות ה
שלסין יש  מאחר. ניכרתעצמה כלכלית ב מחזיקותו ב"ארהישראל, מתחרות בכוחה העולמי של 

על , מדינהבהטכנולוגי והמדעי  בשל המחקר והפיתוחעניין בפיתוח הקשרים עם ישראל, בעיקר 
סלאם הקיצוני נגד האובמאבק איראן  תסין בזיר ליה אתלקרב אוישראל למנף את ההזדמנות 

 והטרור. 
 

 במשך. בעבור שתי המדינותהיו ועודם נכס אסטרטגי  ב"ארההיחסים המיוחדים בין ישראל ל
צבאי, מודיעיני,  , והם כוללים שיתוף פעולההדוקים וענפים למדיוהפכו היחסים  התפתחו השנים

 ,בישראל באו"ם תומכת ב"ארה ,. מתוקף היחסים המיוחדיםמחקרי ומסחרי, כלכלי, טכנולוגי
 . שמירת היחסיםלתווך בין ישראל לפלסטיניםתדיר אף פועלת היא טחון, ויבעיקר במועצת הב

חוץ אשר -מדיניותפנים ו-עצב מדיניותעליה ל .ישראלאינטרס חיוני ל אהי המיוחדים עם ארה"ב
 הן בזירה העולמיתוית נאמריק-הן בזירה הפניםעם זאת, . ו עם יחסים אלה ויחזקו אותםטיבי

. חשוב לבדוק ולעדכן תפיסות והגדרות מדיניות להן ערךילה ישראלועל , ניכרות מגמות של שינוי
כל צד, מתוך  ו שלתמשיך לשרת את צרכי ב”ארהישראל לכדי להבטיח שמערכת היחסים בין 

 התפקיד ההיסטורי של אותם היחסים.  שלה עמוקה הבנ
 

 : מלעומתיות להשתלבותהעולמיתישראל כשחקנית בזירה . ג
 

לקחת חלק פעיל עליה של השתלבות.  לפרדיגמהלעומתיות של  הלעבור מפרדיגמ ישראלעל 
 עולמיים, בהםאתגרים להתמודדות עם וים ימשברים הומניטר פתרוןל תרוםול בסדר היום העולמי

לנקוט ים ויקשרים מולטילטרל ותבנ. עליה למחסור במזוןהומים הה ויאנרגהי האקלים, צריכת ישינו
  או"ם.למשל ב ,יםבינלאומיבגופים יזומה מדיניות 

 
, ובעולם טוח"ש"עולם תהליך זה תומס פרידמן כינה מאפיין תהליך הגלובליזציה. העידן הנוכחי  את

מדינות אסיה, מקרב כלכלית, בעיקר העל המפה הפוליטית ורבים יותר ויותר שחקנים זה עולים 
הגירה בין המצויים: סדר היום העולמי גורמים לשינוי בהמועצות לשעבר ואמריקה הלטינית. -ברית

מוגברת הנגישות ההטכנולוגיה ו התקדמותהאזורים הכפריים לטובת הערים,  תמדינות, עזיב
. מחד גיסא, יש לראות במדינות המתפתחות גם בקרב מדינות מתפתחות תמתקדמ לטכנולוגיה

קצב ל. מאידך גיסא, אוכלוסיותיהן רכיוצבהתאם לפיתוח יחסי סחר חתור לאת שווקי העתיד ול
עיור מואץ, זינוק בצריכת  , בהןהשלכות הומניטריות וסביבתיות כבדות משקליש הצמיחה המהיר 

העולמי מושפע באופן מידי מתהליך סדר היום מכאן ש .אקלים יהמים, האנרגיה והמזון ושינוי
בהקדם  למצואיש . שנגרמות כתוצאה ממנו התפתחויותבאופן גובר סביב ה הגלובליזציה וסובב

ולהביא לפתרונם של  משברים עולמייםמבעוד מועד מנוע ים כדי ליפתרונות טכנולוגיים חדשנ
 בהםלהתפתחויות אלה,  הרלוונטייםידע ייחודי ומומחיות בתחומים  ישראלל. המשברים הקיימים

לקדם להוביל שינוי מהותי וביכולתה על כן,  .רפואת חירוםומזון  יחקלאות, גידולההמדבור, תחום 
 7מהגלובליזציה.שונות הנובעות  לבעיות עולמיות פתרון

 
 להשתלבותמתגוננת סברה הפעולה שלה מהישראל ניצבת הזדמנות לשנות את אסטרטגיית בפני 

 גורמיםישראל יכולה להיעזר בבדרכה להפוך לשחקן מרכזי ופעיל במערכת העולמית,  .וסיוע בפועל

                                                           
 .2011, דו"ח צוות חשיבה לכנס הרצליה מדיניות החוץ של ישראל בעידן של שינויים גלובאליים 6
 .שם  7

http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/Tommy.pdf
http://www.herzliyaconference.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/Tommy.pdf
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סוכנות ה –מש"ב ו Global Clinton Initiative-ות כמו הבינלאומיזמות והאו"ם, י בהם ,שונים
 .הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי

 
 ים באו"םיפיתוח קשרים מולטילטרל. 1
 

 בוצת"ק – הצטרפות לקבוצה אזורית באו"םתהליך לראשונה  ישראל השלימה 2013בנובמבר 
התהליך שהחל בשנת מובילות בעולם.  מדינות(, בה חברות WEOGמערב אירופה ואחרות" )

 לא אךבאו"ם  החבר ההיותלאו"ם.  ישראלחסים בין יסטוריה של היבהסימן שינוי משמעותי  2000
פעולה  ףשיתומסגרות צמצם את יכולתה ליצור  ,הנחות העמדב ישראל את מיצב קבוצה אזוריתב
בלם את אף ו ות השונותקבוצהחברות במשותפות למדינות להשתלב בתוכניות הומניטריות ו

לאו"ם הייתה בתגובה לגינויים  ישראל, עיקר ההתייחסות של אי לכך .יכולתה להשפיע באו"ם
 . גופים שונים בו כלפיההיוצאים מ

 
, ארגוןב פעולותיהאת הגבירה  היא .ישראל כלפי האו"ם שינוי בגישת ניכרואולם, זה כמה שנים 

 Millennium Development Goals-במסגרת ה לפיתוח עולמי פעולותב התומעורב את
 את העמיקהו ,(קיימות סביבתיתווויון מגדרי ש קידום, במחלות אפידמיותומאבק בעוני ים כולל)ש

ישראל יכולות ויתרונות לאלה יש  נושאיםמרבית בלפיתוח.  ותימולטילטרל מסגרותל תרומתה
ישראל לקבוצה אזורית החל  שלצירופה  עם, בד בבד .לקידומם לתרום לה המאפשריםחודיים יי

 ם רבים יותר לשורותיו. ילקלוט עובדים ישראלי אף"ם והא
 

יחזקו את מארג  ותפעולה מולטילטרלי ףשיתומסגרות יצירת לצד גישה של השתלבות והשתתפות 
 יהבזכות חזקות זירה העולמיתלה הזדמנות להתבלט ב קנוישראל וי ים שלבינלאומיהקשרים ה

עצמת ההזדמנות הוכחה כבר בדצמבר פתרונות טכנולוגיים לאתגרים עולמיים.  ויכולותיה למצוא
, כשישראל העלתה בעצרת הכללית של האו"ם הצעת החלטה בנושא "יזמות לפיתוח". 2012

יזמות כזרז לפיתוח, ולסייע בהסרת עודד , לועדה לתמוך בצמיחה כלכליתנחלטה צעת ההה
 8מכשולים ביורוקרטיים שמקשים על הקמת עסקים.

 
אימץ האו"ם את הצעת ההחלטה וקרא לכל הסוכנויות שלו  ,2014בדצמבר שנתיים לאחר מכן, 

, בעזה "צוק איתן"ע צבה התרחש מבשבשנה אף שהחלטה הועלתה  ברחבי העולם לקדם אותה.
תקבלה ברוב לאומית, ההחלטה הנניזם כלפי ישראל בקרב הקהילה הביהגביר את האנטגו אשר

הצביעו  מדינות מוסלמיות באפריקהילו וא, הנגדכולן ערב הצביעו מדינות. מדינות  134מוחץ של 
  9.הבעד

 
 חוץהסוכנות מש"ב במשרד החוץ וסיוע . 2
 

כבר בשנות  10במשרד החוץ.סוכנות מש"ב הקימה הממשלה את  עשר שנים לאחר קום המדינה
המחלקה הגדולה ביותר במשרד החוץ, וישראל הפכה לאחת המדינות  להיותמש"ב  הפכה 60-ה

נבע, ות בהיקף כה גדול בינלאומיכניות סיוע ולם. המניע של ישראל לקדם תהתורמות העיקריות בע
בהצבעות באו"ם.  הלתמוך ב בישראל את המדינות המסתייעותהדבר יעודד הציפייה שבין היתר, מ

של המדינות הפוליטית בטיחה את נאמנותן לא הישראל מסטוריה מלמדת שקבלת הסיוע יהה

                                                           
8 “Amb Prosor on UN Resolution ‘Entrepreneurship for Development’,” Israeli Ministry of Foreign 
Affairs, 21 December 2012. 

 ;2014בדצמבר  19 ,גלובס," יוזמים ומבקיעים: ניצחון מוחץ לישראל באו"םרן דגוני, " 9
Israeli Ministry of ,” Israel’s Entrepreneurship for Development Resolution Adopted at UN 

Foreign Affairs, 19 December 2014. 
 ".בינלאומילימים שינה המרכז את שמו, והיום הוא נקרא "הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה  10

http://mfa.gov.il/MFA/InternatlOrgs/Speeches/Pages/UNGA_adopts_Israeli_resolution_Entrepreneurship_Development_8-Dec-2012.aspx
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000994698
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000994698
http://mfa.gov.il/MFA/InternatlOrgs/Issues/Pages/Israel-Entrepreneurship-for-Development-resolution-adopted-19-Dec-2014.aspx
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 מיתתדמ התהיא נהנ – יםבינלאומיציה המתועלת ממא ישראלהפיקה . אף על פי כן הנתרמות
ולידע  מומחיותלפנייה בנושאים שונים הודות לת בינלאומיכתובת  ימשהש, יותר תעולמית חיובי

 .שלהן חוץהסיוע  כניותמובילות בת מדינותמצד ית שותפה מרכזמעמד של זכתה בו, שברשותה
של תכנית הפיתוח של האו"ם  דו"ח .תבינלאומיעבור פעילותה הניכר בזכתה למימון ישראל אף 

(UNDP) ציין את ישראל כמדינה המובילה בייצוא ידע בתחומי מומחיות. 80-שפורסם בשנות ה 
 

. כיום, ואת פעילותלכך ובהתאם מש"ב  את תקציבבאופן חד ממשלת ישראל  צמצמה לימים
 .OECD-מצד חברות בהנדרש עומדת על הסכום המינימלי בסיוע חוץ ההשקעה של ישראל 

 
אפיקים נוספים לסיוע הומניטרי ישראל למדינות נזקקות הצליחה ישראל מש"ב ו באמצעות פעילות

שחלקן מהוות כלכלות עולות  –לעבות את קשריה עם מדינות אפריקה, אסיה ואמריקה הלטינית 
ובו בזמן לשפר ולהדק את יחסיה עם המדינות המפותחות אשר נושאות את  –בזירה העולמית 

 . בשטח ומםוייש לאתגרים עולמיים דחופים פתרונותמרבית הנטל של פיתוח 
 

אפוא . על ישראל של ממש בעל פוטנציאל כלכליתחום הופך ל בינלאומיכיום, תחום הפיתוח ה
יתורגמו  הכדי שמאמצי ,הייחודי כהוער יהזקותולהתמקד בפרויקטים שבהם באים לידי ביטוי ח

המפותחות תרמות או גורמים עסקיים במדינות הנמצד  )למשל, באמצעות פניות ליתרונות כלכליים
 .(לאמץ ולרכוש שיטות וציוד ישראליבבקשה 

 
והשתתפות בטיפול  השתלבות בפורומיםובכלל זה חברות בגופים,  – םיבניית יחסים מולטילטרלי

אי לכך, יש . ישראלעבור ואינטרס חשוב בצורך מובהק הם  – העולמיעל סדר היום שבסוגיות 
ייעל את קדם ולישראל כדי לממשלתיים ב-גורמים ממשלתיים ולא רותמתהחוץ -לעצב מדיניות
ור יצלהעולמי,  סדר היוםם לייבתחומים הרלוונט חקר ופיתוחמעודד . בין היתר יש להיחסים האלו

מגזרים בנושא זה )שיכלול את המגזר הציבורי, הקהילה העסקית -חוצה פעולה ףצים לשיתויתמר
חברות מקומיות לבין חברות עסקיות ישראליות  פעולההגביר שיתופי לאף ווארגוני חברה אזרחית( 

 במדינות הנתרמות.
 
 חוץ-מדיניות קידוםהגז הטבעי כמשאב ל. 3
 

ית לשיפור היחסים של ישראל עם הזדמנות משמעותטמונה מקורות הגז שנגלו לאחרונה בגם 
צמיחה יכולה לקדם . תעשיית הגז הטבעי המתפתחת בישראל ועם מדינות העולם נותיהשכ

במדינות רבות  .יםגאופוליטיושאים גוון נל ממשפיעה עו ,השתלבות אזוריתובת קיימא כלכלית 
בשל פיתוח טכנולוגיות שונות  ,, בין היתרמהירהבצמיחה  תהגז נמצא הפקתבעולם, כמו בישראל, 

יום שינוי עמוק כ חווהמאפשרות קידוחים חדשים מהים, מפצלי שמן ועוד. משק הגז העולמי ה
של מספר  הן. זאת לצד מאמציפוטנציאל השפעתו על משק האנרגיה המעורר דיון רחב לגבי

 שלהן ההסתמכותובד בבד להוריד את מידת עצמאות אנרגטית להגיע ל ,ב"ארהבראשן  ,מדינות
 על מקורות הנפט. 

 
עומדת כיום בפתחו של עידן חדש  ישראלמציאות חדשה. יצר בישראל מאגרי הגז בים התיכון גילוי 

, ים, סביבתיים, טכנולוגייםכלכלי היבטיםעל תת את אותותיו ה אשר עשוי ליאנרג ספקתבפיתוח וא
ישראלית -קת הפניםובה בעת, הצניחה במחירי האנרגיה בעולם והמחל .יםתעסוקתיו יםחברתי

החברות העוסקות בנושא לנקוט משנה את לגבי פיתוח משאבי הגז מחייבים את הממשלה ו
, יש לפעול יתןויפתחו את מאגר לואכן נטיות וושהחברות הרליושם וזהירות. בהנחה שמתווה הגז י

 . תורכיהלגם מצרים ואולי לרשות הפלסטינית, לל יצוא גז לירדן, זורי שהאהפוטנציאל למיצוי 
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 עמיות יהודית"שיח של "" להמשבריהדות העולם: מ"נרטיב וישראל . ד
 

ני וקשר שוויעליה לבסס ה עם יהדות העולם. ילקשרבכל הנוגע בפרדיגמה חדשה  נקוטל ישראלעל 
עתיד העם היהודי לחזון של יותר, המבוסס על ערכים משותפים ובעיקר על הגדרה משותפת  הדדיו

 .ותפקידו בעולם
 

בלשונו של . על "נרטיב המשבר" ישראללהקשר בין יהדות העולם  התבסס לאחר הקמת המדינה
טראומת על פת היהודים ובעיקר ידרכרון משותף של יז עלהיה זה קשר שמושתת , דניאל הרטמן

 ישראלמולדת ומקום בטוח לעם היהודי, המשיכה הקנות שואפת להצעירה  המדינ היותההשואה. ב
 ישראלאת יהדות העולם ל הרשק  מציאות זו קשיים כלכליים. עם להתמודד עם איומים קיומיים ו

 . כמטרה מרכזית יהודיםכמדינת מפלט ל ישראלשרידותה של הבטחת את  הוהציב שותפות גורלב
 

 .המשבר" נרטיבהרלוונטיות של " נחלשת 21-סקרים רבים מעידים כי בתחילת המאה הואולם, 
 ,הכלכלי מההיבטטחוני וגם לא יהב מההיבטלא  ,אינה נתפסת עוד בסכנת קיום ממשית ישראל

הצעיר, דור בקרב החיות. הן בהן שטחונן הקיומי במדינות יורוב הקהילות היהודיות אינן חוששות לב
-בנושא הישראלי –תחומים שונים ישראל ב ממרכזיותו, ודווקא מדיניותזיכרון השואה איבד 

הזדהות גורמת למחלוקת ומעוררת  – דת ומדינה סוגיותוב מיעוט בארץקבוצות פלסטיני, במעמד 
 .יהדות העולםבבקרב המחנה הליברלי הולכת ופוחתת עם ישראל 

 
תודעה קולקטיבית זוהי . עם יהדות העולם ישראל ילקשרהפרדיגמה המוצעת  היא עמיות יהודית

זציה המתפתחת שלנו, את ישמכוננת את המהות הקולקטיבית שלנו, את הציוויל, של העם היהודי
תפיסת העמיות  11.והסולידריות והאחריות ההדדית שלנ עולם ואת תחושתתיקון השאיפה שלנו ל
 – ה אחתקהיל ישראלבו ,מכלול הקהילות היהודיות ברחבי העולםאת עם היהודי בהיהודית רואה 

-זדהות "אתנוהקהילות היהודיות השונות קשורות ביניהן בההמניין. מן  –אם כי הגדולה והמרכזית 
 משותף, סדר יוםעל הסכמה בתחושת סולידריות ונאמנות הדדית, בבאה לידי ביטוי ש 12,לאומית"

 .לאוםהכות למדינת שיי בתחושתאינטרסים משותפים וב
 

מנציגי יהדות מנגנון שיורכב  להקיםיש  ,קול רשמיהזו לכדי טיבית קכדי לעגן את התודעה הקול
 .ישראלממשק עם שלהן ידון בכל הסוגיות הרלוונטיות לעם היהודי וגם יחד, וש ישראלהעולם ו
העולמי, אשר קמו הקונגרס היהודי דוגמת קיימים, ארגונים הזרים דם חדש לל ניתן גםלשם כך 

סדר יום גדר יגובש ויומנגנון זה במסגרת . את הרלוונטיות שלהם עם הזמן בדויאך א וזתכלית ל
כיצד  תארלישראל ו עותיה ודאגותיה ביחס למדיניותלהביע את ד תוכליהדות העולם ולעם היהודי, 

וייצרו הם מתמודדים, אתגרים עמם ה לידווחו נציגי יהדות העולם ע עודמשפיעה עליה.  זו מדיניות
דוגמת  – שונים יהודים כיום קיימים גופים 13מדיניות כיצד להתגבר עליהם.ניירות עמדה והצעות 
מקדמים סדר יום פוליטי שונה.  מטרות דומות, אךלכאורה מקדמים אשר  –איפא"ק, ג'יי סטריט 

מנגנון  פרלמנט.כמו ב, עמדות השונותה ייוצגובו שגוף  יהיהמת זאת, המנגנון החדש המוצע, לעו
 מרכזיות, ובהן:   סוגיותעם נציגי יהדות העולם על להתייעץ  ישראללשכזה יאפשר גם 

 
 

                                                           
  , )ישראל:יהודית: מה משמעותה? למה היא חשובה? איך מטפחים אותה? עמיותשלומי רביד )עורך(,  11

 (2015המרכז לחינוך לעמיות יהודית, 
12 Dov Waxman and Scott Lasensky, “Jewish foreign policy: Israel, world Jewry and the  
defence of ‘Jewish interests’,” Journal of Modern Jewish Studies 12(2), 2013, pp. 232-252. 

 בעת עיצוב ותן יוכל להגיש את מסקנותיו למשרד החוץ כדי שגורמי משרד החוץ יוכלו לשקלל אהקונסורציום  13
 החוץ של ישראל.-מדיניות

http://jpeoplehood.org/wp-content/uploads/2015/01/peoplehoodHeb.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14725886.2013.796153?journalCode=cmjs20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14725886.2013.796153?journalCode=cmjs20
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 יהדות העולם ותופעת האנטישמיותעל מדיניות ישראל : השפעת טחון העם היהודייב .1

שהחלטותיה  םגליב להתחשבעליה  אולם טחון אזרחיהיבלאחראית בראש ובראשונה  ישראל
התייחס לסיכונים עליה להערכות שכזאת במסגרת . הםולהיערך ל יהדות העולםבקרב  יםמחולל
קהילות גורמי ביטחון שמגנים על תרחישי מלחמה, איסוף מודיעין רלוונטי, תמיכה בדרך הללו 

מסגרת ב .פוטנציאלית סכנהבהן שוררת שעם המדינות מדיניות יהודיות והעלאת סוגיה זו בשיחות 
עם תופעת , ישראל צריכה גם להתמודד העם היהודיפועלה למען הגברת הביטחון של 

. עליית האנטישמיות בעולם מסכנת קהילות יהודיות רבות, ויש ולסייע לצמצם אותה האנטישמיות
על ידי הבטחת  –של יהודי התפוצות טחונן ייכולה לסייע בשמירה על ב ישראללבדוק באילו דרכים 

 על ידי עידוד עלייה במסגרת חוק השבות.  –ם במדינות בהן הם חיים, ובמקרה הצורך זכויותיה
 
 ישראלוקרבתו ל המשכיות העם היהודי. 2
 

זרמים קרב הבעיקר בעולה,  מעידים כי שיעור ההתבוללות בקרב יהודי העולם 14סקרים רבים
ילדים היקף רישום תערובת, הם. שיעור ההתבוללות נמדד לפי אחוז נישואי יאורתודוכסישאינם 

, זהות דתיתלגבי  עצמית ההגדר כן לפיו ,םימוסדות קהילתיים יהודילאו יהודיים לבתי ספר 
ם נמצאת הקהילה ש, ב"ארהבסקרים שנערכו  15.הפרט בחייהשתייכות לאומית ומרכזיות היהדות 

אתגר זהו  16.חוזיםא 50-אחוזי ההתבוללות קרבים לכמעידים כי היהודית השנייה בגודלה בעולם, 
 הדרג המדיני בישראל. שמצריך התייחסות גם מצד  ,כללבעבור העם היהודי ב
 

, ישראלהדור הצעיר מגם מגמת ההתרחקות של  ההתבוללות ניכרת בבד עם עליית שיעוריבד 
טראומת סובל פחות מצעיר הדור ה רבות. בין היתר, סיבות , כאמור,לתופעה זושהוזכרה לעיל. 

 הפחד שלעם היהודי לא תהיה מדינתחווה את  לאמפותחת ומשגשגת ו ישראללנולד הוא  הרדיפה,
. מישראל ניכור פוליטי חשו ,דתי-לאומיהממסד האינו מזדהה עם  ,דתי פחותזה דור צעיר  .לאום

במצבים מדיניותה. על ו ישראל עללתת דין וחשבון ים קרובות תלעייהודים שחיים בחו"ל נדרשים 
לא משתתפים בהליך אף חיים בה ו אינםהם מוצאים את עצמם מזוהים עם מדינה שהם אלה 

גדל, כך גדל מספר היהודים אשר  ביהדות העולם הדמוקרטי שלה. כמו כן, ככל שהמחנה הליברלי
ביקורים וכלפי הפרת זכויותיהם של הפלסטינים.  ישראלנוחות כלפי מדיניות הכיבוש של -חשים אי

היהודים המשתייכים לשנות את דעותיהם של אינם מצליחים עוד  תגליתבארץ במסגרת פרויקט 
 מסרבים לקבל את הנרטיב שמוצע להם בנסיעות הללו. , שלמחנה הליברלי

עליה לגבש ערוץ לראות בביקורת על מדיניותה מצד יהודי התפוצות דבר לגיטימי.  ישראלעל 
כרון הרדיפה יקשר שאינו מבוסס על זעם המדינה ליצור הליברליות  היהודיותשיאפשר לקהילות 

 על חזון, ערכים, ומטרות משותפים.כי אם בלבד 
 
 העם היהודי תרווח. 3
 

מדינה מפותחת, משגשגת ואף מובילה במספר  – למדינת עולם ראשון ישראללאחר שהפכה 
בעוני, נפגעו  ותלקהילות יהודיות ברחבי העולם אשר חי עליה לשאת באחריותה ולסייע – תחומים

. התמיכה הפוליטית והכלכלית של יהדות עזרתהוהזקוקות לממשברים כלכליים או מאסונות טבע 
החוליות מ אהי ישראלאך כיום  ,פיתוחהבו המדינהבבנייתה של  התווךעמוד  יתההי ישראלבהעולם 

                                                           
 .ב”ארהבש( ewPפיו ) ך מכון המחקרתונים מתייחסים בעיקר לסקרים שערהנ 14
 . היה ראוי לערוך סקר דומה בקרב ב”ארהרק ליהדות מתייחסים  מכון פיו חשוב לציין כי סקרי 15

 קהילות יהודיות נוספות, כגון יהדות אירופה ויהדות דרום אמריקה, כדי לבדוק את שינוי המגמות בקרבן. עם 
 היא הקהילה היהודית השנייה בגודלה, ולפיכך מגמות מובהקות כפי  ב”ארההקהילה היהודית ב ,זאת

 בפרט. ישראלאשר דורש התייחסות מהעולם היהודי בכלל ומשנראו בה הן סימן אזהרה 
 בחינת אחוז ההתבוללות בקרב הזרמים שאינם אורתודוכסיים מעלה שאחוז ההתבוללות בקרבם אף גבוה  16
 אחוזים. 50-מ

http://www.pewresearch.org/
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רופיה שלה תעליה לשנות את פרדיגמת הפילנאי לכך, החזקות בשרשרת הקהילות היהודיות. 
 חוליות החלשות יותר בעם היהודילנתינה ישראלית לרופיה בכיוון ההפוך, תערך לפילניולה

 .ולתמיכה בהן
 
   תפוצותבו ישראלחזון משותף לעם היהודי ב תיקון עולם:. 4
 

יחודית לחבר את ישראל הזדמנות ימספק  סודון שביקרויעהו ,ערך יהודי מובהק ואתיקון עולם ה
נוסף על כך, ערכים אוניברסליים. על  בוססת, שמעשייה משותפתדרך עולם ביהודיות לקהילות 

, לקרב אותה ליהודי בעולם ם לטובת הכלל יכול לשפר את תדמיתה של ישראלייישום ערכים יהודי
בכלל  ישראלזמננו למושגים יהודיים ולזהות היהודית של -משמעות בת הקנותהעולם, ובעיקר ל

  של כל יהודי בפרט. ו
 

של  עתידההמגדיר את חזון משותף,  יםדורש והידוקו ישראללהקשר בין יהדות העולם  שימור
שותפות תחושה של כרון העבר יש חשיבות רבה ביצירת מבוסס על שאיפות חיוביות. לזיו המדינה

תוכן ומשמעות ושתייצר  הצעיר הדורהתבוננות קדימה שתרתום את נדרשת גם לשם כך  , אבלגורל
ועל  חזונו עלאחריות . התבוננות זו תעודד את העם היהודי על קבוצותיו השונות לקחת זממנו-ניב

 .קידומהלהנחיל את תודעת העמיות היהודית ולהגדיר את תפקידה ב ישראל. לשם כך, על עתידו
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