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 BeitHaam@wzo.org.il :מתבקשים לפנות למחלקה לפעילות בתפוצות

“בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות 
ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם את ספר הספרים הנצחי. 
לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה 

ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותי המדינית”.
)מגילת העצמאות(

כבר אלפי שנים חיים יהודים בכל רחבי העולם.
מראשית ימינו כעם, תולדותנו רצופים מסעות של נדודים. מאז ראשית ימי הפזורה, דרך הרעיון הציוני 
שהתגבש בשלהי המאה ה-19 וכלה בימינו אלה, אנו מנהלים ביניינו שיח אוהב, כואב, מאתגר ומורכב. 

שיח מתמיד ומפותל שנדמה שאין דומה לו בקרב עמים אחרים.
 

בשנים האחרונות אנו עדים לכך שיותר יהודים בתפוצות, בעיקר בקרב הדור הצעיר, בוחרים לנתק בין זהותם היהודית לקשר 
כלשהו עם מדינת היהודים – מדינת ישראל. עבור אלה, ישראל הפכה במהלך השנים ממקור לגאווה, לנטל, למבוכה ואי נחת.

תופעה מדאיגה זו מחייבת אותנו  להתבונן לעומק ולנסות לחדד לעצמנו מה עתידו של הקשר בין ישראל ליהודי התפוצות. באילו 
שבילים נצעד ביחד, ובאילו לא? האם גורלנו ההסטורי המשותף – הכרח שיוביל לעתיד של התחייבות וערבות הדדית? באיזה 

אופן נקיים דיאלוג? למי הסמכות לקבוע? מהו תפקידנו כמי שמשימתם מתמקדת ביחסים שבין ישראל לתפוצות?
 

בחוברת “יחסי ישראל תפוצות – מהלכים על חבל דק” המוגשת לכם כאן אנו מבקשים לאתגר את השיח בכל הסוגיות הללו.
 

תכנית בית העם פותחה על ידי המחלקה לפעילות בתפוצות, בהסתדרות הציונית העולמית, במטרה לעודד שיג ושיח בנושאים 
של משמעות הציונות במאה ה-21. לתכנית מגוון חומרים הכוללים טקסטים מסורתיים ומודרניים, סרטונים, יצירות אמנות, 

משחקים ועוד, באמצעותם אנו שואפים ליצור דיון תוסס, ביקורתי ועדכני.
נושאים  מגוון  על  ולדון  ספק  להטיל  לחשוב,  מוקדם,  בידע  תלות  ללא  בעולם,  מקום  בכל  ואחד,  אחת  לכל  הזדמנות  זוהי 

שבמרכזם משמעות הציונות במאה ה-21 ומידת הרלוונטיות שלה לחיינו.
תכני בית העם קיימים בעברית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, ושפות נוספות.

erellag@wzo.org.il :אנו עומדים לרשותכם בכל בקשה או שאלה בנושא. ליצירת קשר

גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לפעילות בתפוצות.
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עד כמה להתחשב ביהודי התפוצות?- הרב דר’ דניאל הרטמן- )נשיא מכון שלום הרטמן( 
ynet.co.il    25/7/2010

“באיזו מידה מדינת ישראל חייבת להתייחס ולהתחשב באמונותיהם, דאגותיהם ודעותיהם של אותם יהודים שאינם חיים בארץ?
יהודי ישראל ויהודי התפוצות נמצאים היום בפרשת דרכים שבה כל אחד צריך להחליט אם ברצונו להמשיך לתפקד כחלק 

מעם אחד. 
עבור יהודי התפוצות השאלה המרכזית היא האם הם מוכנים לבצע “קפיצה של נאמנות” ההופכת את המחויבות האיתנה 

לישראל לחלק מרכזי והכרחי בחיי היהדות המודרניים.
מחויבות זו אינה מובילה להסכמה שבשתיקה, אלא לעיתים דווקא מחייבת ומעודדת התנצחות וביקורת. היא דורשת התחייבות 

לא לישראל כפי שהיא, אלא לישראל כפי שהיא אמורה להיות, ומוכנות להשקיע ולתרום בהבנייתה של ישראל זו. 
ישראל מצידה כבר אינה יכולה לטעון שהיא הכרחית להמשך הקיום היהודי או שהיא בעלת זכויות מיוחדות על יהדות העולם. 

המשך הקשר בין ישראל ויהדות התפוצות תלוי עתה ביציקת משמעות וחשיבות לקשר זה. 
אם ישראל רוצה להוות חלק חשוב בחייהם של יהודי התפוצות היא חייבת “להרוויח” זכות זו, בהיותה מקום אשר בו שולטים 

הפלורליזם והגיוון הדתי, מקום אשר בו ל”יהדויות” שונות של היהודים יש דריסת רגל ומקום של כבוד. 
היא מוכרחה להיות מקום שבו מדיניות החוץ והביטחון הינן מוסריות וניתנות להגנה הן מבחינה פוליטית והן מבחינה מוסרית. 
היא חייבת להיות מקום אשר בו המחשבה כיצד מדיניות זו או אחרת תשפיע על יהודי התפוצות הינה חלק אינטגראלי משיקולי 

מערכת קבלת ההחלטות הפוליטית שלה”.

1. כותב הרטמן: “המשך הקשר בין ישראל ויהדות התפוצות תלוי
    עתה ביציקת משמעות וחשיבות לקשר זה”-  אילו משמעויות

    ומחויבויות יש להבנתך ליצוק על מנת להמשיך לשמור ואף
   לחזק את הקשר בין ישראל לבין יהדות התפוצות? 

2. האם את/ה מסכימ/ה עם תפיסתו של דניאל הרטמן כי בעת
   שממשלת ישראל מקבלת החלטות עליה לקחת בחשבון את

    ההשלכות של מדיניותה על יהדות התפוצות? למה?
3. מדוע “אם ישראל רוצה להוות חלק חשוב בחייהם של יהודי

    התפוצות היא חייבת “להרוויח” זכות זו”? למה היא אינה
    יכולה להיות חלק מרכזי בחייהם של יהודי התפוצות ללא 

   “תנאים מוקדמים”?

הקול היהודי
זכותם של יהודי התפוצות להפעיל את השפעתם 

על קובעי המדיניות במדינת ישראל



מתוך מכתב שכתב בינואר 2008 רונלד לאודר, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, לראש הממשלה דאז, 
אהוד אולמרט )לקראת הדיונים הקרבים בנושא עתידה של ירושלים(:

"כראש עיר לשעבר של ירושלים ומגן של עיר הקודש, אתה יודע כמה חשובה ירושלים לזהות העם היהודי. עמנו חזר לבירתו 
העתיקה והקים בה מחדש רוב יהודי. המילים: “בשנה הבאה בירושלים", היו על שפתיו של עמנו בימיו החשוכים ביותר וברגעיו 

המאושרים. כפי שאתה יודע, ירושלים היא ליבתה של הזהות היהודית.
ירושלים הייתה הן בירתה של ישראל והן בירתו של העם היהודי כולו במשך 3,000 שנים.  על אף ההכרה בזכויותיה של ישראל 
כמדינה ריבונית, לא יעלה על הדעת שייערך שינוי במעמדה של העיר הקדושה בלי להעניק לעם היהודי כולו קול בהחלטה”!

תשובתו של פרופ' שלמה אבינרי, החוג למדע המדינה באונ' העברית, למכתבו של רונלד לאודר:
מר לאודר היקר,

הנני מגיב למכתבך הפתוח לראש הממשלה מר אולמרט בנושא ירושלים, שבו הבעת את חששם של יהודים בכל העולם לגבי 
עתידה של בירת ישראל...

הסוגיה הערכית היא פשוטה מאוד: מדוע יש לתת ל"כלל העם היהודי" משקל רק ביחס להחלטה זו הנוגעת לעתיד של ישראל? 
מדוע שלא ישתתף בכל מחלוקת שעלולה להשפיע על החיים, על המצב ועל הרגשות של יהודים מחוץ לישראל?

מעבר לכך, כל שטחה של ירושלים נמצא כיום תחת שלטון ישראלי כתוצאה ממלחמת ששת הימים. האם היה צריך להתייעץ 
עם "כלל העם היהודי" על יציאת ישראל למלחמה? והאם זה צריך להיות המצב גם בעתיד?

מה נותן לך את הזכות המוסרית להשתתף בהחלטות על התוצאות האולטימטיביות של המלחמה? כוח ללא אחריות הינו 
בלתי מוסרי. 

על קולם של יהודי התפוצות להישמע ועל ישראל להתחשב בו ברצינות. אך זוהי מהות של מהפכה שהקמתה של מדינת 
ישראל חוללה בחיים היהודים - בישראל ליהודים יש כוח ריבוני.  כוח זה מתקיים רק באלה שחיים בישראל, שחולקים בנטל 

האזרחות באמצעות תשלום מיסים ושירות בצבא, ושיהיו חייבים לחיות עם התוצאות של ההחלטות הריבוניות שלהם.
אלה מכם בתפוצות שמרגישים מעורבות רגשית עמוקה בנוגע לסוגיות הללו - תמיד הייתם חופשיים להצטרף אלינו כאן, 
בארץ החופשית של היהודים. אני מכבד את בחירתכם שלא לחיות בישראל, אך בחירה זו מחייבת אתכם להבין שאינכם חלק 

מהריבונות של העם היהודי כפי שהיא מתגלמת בישראל. אי אפשר ליהנות משני העולמות.״
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•  עם מי את/ה נוטה להסכים עם מר רון לאודר או עם הפרופ’ שלמה אבינרי?
    מדוע? 

•  אבינרי וכן הרטמן העלו את שאלת המוסר.
    האם את/ה מסכים/ה עם טענתו של אבינרי כי “כח ללא אחריות הינו בלתי 

    מוסרי”?  
    ועם תפיסתו של הרטמן כי “אם ישראל רוצה להוות חלק חשוב בחייהם של

    יהודי התפוצות עליה להיות מקום מוסרי”?  
    מי קובע מהו מוסרי? מה מוסרי לתפיסתך? 

    מה, לדעת אבינרי, יהפוך את יהדות התפוצות למוסרית? ולתפיסתו של
    הרטמן, מה יהפוך את מדינת ישראל למוסרית?

•  שואל אבינרי: “מדוע יש לתת ל”כלל העם היהודי” משקל רק ביחס להחלטה
    הנוגעת לעתידה של ירושלים? מדוע לא גם בהחלטות על דת ומדינה 

    בישראל? על השאלה של “מיהו יהודי” ועוד .. , 
    מהי עמדתך- האם ישנם נושאים שכן ונושאים שלא? איזה כן ואיזה לא?

    על פי מה את/ה קובע/ת?
•  נסה לחשוב על  דרך בה יוכלו יהודי העולם להשפיע על המדיניות של ממשלת

    ישראל, כך ששני הצדדים יהיו שבעי רצון.



ם תהילים קכ״ב ַׁשֲאלּו, ְׁשלֹום ְירּוָׁשלִָ

ההחלטה על הקפאת מתווה הכותל התקבלה בראש חודש תמוז. בהמשכו של חודש זה, בי”ז בתמוז, מצויין במעגל השנה 
היהודי יום צום לזכר נפילת חומות ירושלים בידי הכוחות הרומים, נפילה שהובילה לחורבנו של בית המקדש. זוהי הזדמנות 

עבורנו לצלול לעומקן של המחלוקות; אלו ש’לשם שמיים’, ואלו ש’אינן לשם שמיים’, בעם ישראל לדורותיו.

בכותל המערבי, שאושר בממשלת  שוויוניות  פורץ דרך להקמת רחבת תפילה  הוא הסכם  קצת רקע: מתווה הכותל 
ישראל בתחילת שנת 2016. כיום נשמר בכותל סטטוס קוו לפיו נשמרת הפרדה בין גברים לנשים, ומתפללות אינן יכולות 
לקיים טקסים דתיים שנחשבים לנחלתם של גברים בלבד לתפיסת הזרם האורתודוכסי )כמו הנחת תפילין והתעטפות 
בטלית(. על-פי המתווה המדובר, יוכשר שטח נוסף שבו יוכל כל אדם לבקר ולהתפלל כמנהגו. הוא יהיה מדרום לרחבה 
הקיימת כיום, כלומר על ההמשך של אותו הקיר המערבי של הר הבית.  במקום תוכשר רחבת תפילה גדולה, אשר 
תהפוך לחלק אינטגרלי ממתחם הכותל, ובה תתאפשר תפילה מעורבת, גברים ונשים, על פי דרכם של הזרמים הרפורמי 

והקוטנסרבטיבי.

“כל מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים” )פרקי אבות ה’, יז(

 25/6/2017 תשע”ז,  בתמוז  א’  ראשון  ביום  כאמור, 
החליטה ממשלת ישראל בישיבתה השבועית כי ‘מתווה 
תחייב  לחדשו  בקשה  וכל  יקודם,  ולא  יוקפא  הכותל’ 
את  קיבל  הממשלה  ראש  נוספת.  ממשלה  החלטת 
עמדת ראשי המפלגות החרדיות על שמירת הסטטוס-

קוו ברחבת הכותל.
ראשי המפלגות החרדיות ברכו על ההחלטה ואמרו כי 
על  לשמור  המעוניין  העם  רוב  רצון  את  משקפת  היא 

קדושת הכותל ומעמדו, כפי שהיה מימים ימימה.
בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית )גוף הקובע את 
הדתיים  הזרמים  כל  מנציגי  והמורכב  הארגון  מדיניות 
יום  באותו  שהתכנס  ומהעולם(  מישראל  והפוליטיים 
ממש, הגיבו במילים אלו: “החלטותיה של ממשלת ישראל טומנות בחובן סכנה אמיתית לפילוג העם היהודי, ולערעור יסודותיו של 
החזון הציוני, ושל חלומם של הרצל, בן גוריון וז’בוטינסקי – ליצור בית לאומי במדינת ישראל לכלל העם היהודי....  אנו קוראים 

לממשלת ישראל להבין את חומרת צעדיה ולשנותם בהתאם”.
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אמירותיו של חיים שיין ברורות ופשוטות:
• “הכותל המערבי מצוי בתחום מדינת ישראל, ומכאן שהוא עניין ישראלי 

פנימי” – האמנם? למי שייך הכותל? ומי רשאי לקבל החלטות הנוגעות 
אליו? למה?

• “כל יהודי בעולם שרוצה להשפיע... רשאי לממש את זכותו... לעלות 
לישראל ולהצביע לכנסת. כל עוד הם בוחרים לחיות בחו”ל אל להם 

לנהוג באדנות..” מה דעתך בסוגיה זו? האם ליהודי העולם שאינם 
מתגוררים במדינת ישראל יש זכות להשפיע על החלטות שמתקבלות 

בה? כולן?/חלקן?
• מה הכלים שעומדים לרשות יהדות התפוצות להשפיע על החלטות 

ממשלת ישראל המשליכות עליהם? האם נכון שיעשו בהם שימוש?

״הכותל של כל היהודים - ההחלטה של ישראל” - חיים שיין, עתון ישראל היום, 26.6.2017
“בחג השבועות, לפני 50 שנה, הייתי בין ההמונים שנהרו לכותל לאחר שחיילי צה”ל שחררו אותו מיד זרים. בין הנוהרים היו דתיים 
וחילונים, חרדים וצעירי דור האספרסו, בני הארץ ותיירים יהודים מחו”ל. כולנו חשנו את משק כנפי ההיסטוריה. עתה, לצערי, 
מקום הנצח שממנו לא זזה השכינה מעולם הפך להיות מוקד להתנצחות, לריב ולמחלוקת. התנצחות ששלובים בה דת, פוליטיקה, 

שיקולים זרים, ובעיקר רצון יהודי עתיק יומין ומוכר - להתנגח.
 

הכותל המערבי מצוי בתחום מדינת ישראל, ומכאן שהוא עניין ישראלי פנימי. זכותם המלאה של האזרחים להחליט, באמצעות 
נציגיהם בכנסת, באשר לסדרים שצריכים להתקיים באתר המקודש. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל קבורים קדושי האומה 
וגיבוריה, ואיש לא יעלה על דעתו שיהודי ארה”ב יחליטו מה יהיו סדרי הקבורה והטקסים בהר, ממש כשם שישראלים לא יכולים 

להשפיע על סידורי הביקור באתר לזכרו של הנשיא לינקולן. זוהי תמצית תחולתה הטריטוריאלית של הדמוקרטיה.
 

כל יהודי בעולם שרוצה להשפיע על סדרי השלטון והחלטות הממשלה והכנסת, בכל תחום, כולל בנושאי גיור, דת ומדינה, רשאי 
מייד לממש את זכותו על פי חוק השבות, לעלות לארץ ולהצביע לכנסת לכל מפלגה שיבחר. כל עוד הם בוחרים לחיות בחו”ל, 
חובה עליהם לנהוג במידה של צניעות ולא בתקיפות של אדנות. האתוס של הסולידריות היהודית והתמיכה של יהודי ארה”ב 
בישראל כבר פחות מרשימים, בייחוד שרובם הגדול העדיפו לתמוך בבחירות האחרונות בהילארי קלינטון לא מתוך דאגה לעתיד 

מדינת היהודים ולצרכיה הביטחוניים, אלא מתוך תפיסת עולמם הניאו־ליברלית..”
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לאחר קבלת ההחלטה על הקפאת מתווה הכותל ברך השר אורי אריאל, מסיעת “הבית היהודי” ואמר:
“לפני כשנה וחצי התרעתי כי שינוי בסדרי התפילה בכותל יפגע בחברה הישראלית ובקודשי ישראל .. ואני שמח 
שהממשלה אישרה היום את ההחלטה שמחזירה את המצב בכותל לקדמותו. בכך הצלחנו למנוע פילוג מיותר 

בעם היהודי ופגיעה במרקם החברתי והדתי בחברה הישראלית ובעם היהודי”.

מהצד השני של המתרס, לאחר קבלת ההחלטה, יזמו מנהיגי התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית 
עצרת מחאה מול בית ראש הממשלה. בהזמנה לעצרת כתבו:

“ממשלת ישראל הפקירה את הכותל לקיצוניים והקפיאה את מתווה הכותל, מהלך שיפלג את העם היהודי”.

• שני הצדדים במחלוקת מאמינים כי ‘הצד
 השני’ יפלג את העם היהודי. מי לדעתך צודק?

• והיה ואכן בעתיד יתפלג העם היהודי ל”הלכתי”
 ו”לא הלכתי”, או ל”ישראלי” ו”גלותי”, מה אז?

 כיצד את/ה רואה בדמיונך מציאות שכזאת?
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ֶקֶׁשב / ט. כרמי*
ָקֶׁשה ִלְׁשֵּתי ֻקְנִכּיֹות ְלׂשֹוֵחַח ִׂשיָחה-ֶׁשל-ַמָּמׁש.

ָּכל אַחת ַמָּטה אֶֹזן ַלָּים ֶׁשָּלּה. 
ַרק ׁשֹוֵלה-ַהְּפִניִנים אֹו סֹוֵחר-ָהַעִּתיקֹות

ָיכֹול ִלְקּבַֹע ְּבִלי ֲחָׁשׁש: אֹותֹו ָים.

*כרמי הוא שם העט של כרמי טשרני )1925 - 1994(, 
מאופיינת  שירתו  ישראלי.  ועורך  מתרגם  עברי,  משורר 

בסגנון לירי אך לא סנטימנטלי עם שימוש רב באירוניה

*ויקרא רבה הוא מדרש אגדה קדום לספר ויקרא, שנכתב בארץ ישראל במאה ה-5 או ה-6, ונחשב על פי המסורת לחלק ממדרש 
רבה על התורה.

תני )שנה, אמר( חזקיה: נמשלו ישראל לשהֹ- מה שה הזה לוקה )מקבל מכה( 
על ראשו או באחד מאבריו וכל אבריו מרגישין, כך הן ישראל – אחד מהן חוטא 
וכולן מרגישין. תני  )שנה, אמר( רבי שמעון בר יוחאי: משל לבני אדם שהיו 
יושבין בספינה. נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חבריו: 
קודח?!  אני  תחתיכן  לא  לכם,  אכפת  מה  להם:  אמר  ועושה?!  יושב  אתה  מה 
אמרו לו: שהמים עולין ומציפין עלינו את הספינה. )ויקרא רבה*, פרשה ד, ו(

"כל ישראל ערבין זה לזה. למה הם דומים? לספינה שנקרע בה בית אחד, אין אומרין נקרע בית אחד בספינה, אלא נקרעה 
כל הספינה כולה". )תנא דבי אליהו רבה י"א(

• כיצד את/ה מבין/ה את המדרש?
• מה דעתך, המדרש רלוונטי גם בימינו?
• האם חשוב שתהיה ערבות הדדית בין 

יהדות התפוצות לבין מדינת ישראל? 
כיצד תבוא ערבות הדדית זו לידי ביטוי?

ֶקֶׁשב



מחוייבותה של יהדות התפוצות למדינת ישראל
בימים הראשונים של הכניסה הקרקעית לעזה במבצע “צוק איתן”, נהרגו 13 חיילי גולני. ביניהם שני חיילים בודדים:  סמל 
ניסים שון כרמלי מטקסס, )בן 21 במותו, נהרג בתקרית הנגמ”ש, הותיר אחריו הורים ושתי אחיות(, וסמל מקס שטיינברג 

מלוס אנג’לס )בן 24 במותו. נהרג גם הוא בתקרית הנגמ”ש בסג’עייה. הותיר אחריו הורים, שני אחים ושתי אחיות(.
יומיים לאחר מכן נהרג בקרב סמל ראשון ג’ורדן בן סימון,  חייל בודד מצרפת. )בן 22 במותו. נהרג בהתקלות עם מחבלים, 

הותיר אחריו הורים ושתי אחיות(. שלושתם התנדבו לשרת בצה”ל.
)חיילים בודדים הינם חיילים שהגיעו לישראל מחו”ל לשרת בצבא ומשפחתם נשארה בחו”ל(.

 
בהלווייתם של שלושת החיילים השתתפו עשרות אלפי ישראלים, בביטוי עז ומרגש של סולידאריות בעם ישראל!

• האם אתם מכירים צעירים שעלו לישראל והתנדבו לשרת בצה”ל? 
   מה יחסכם לצעד כזה? האם יש דרכים נוספות בהן יכול יהודי 

   צעיר בתפוצות להביע את תמיכתו במדינת ישראל בעת הזאת?
• האם לתפישתכם יהודי התפוצות מחוייבים למדינת ישראל בעת 

מלחמה? ובכלל?   
• האם הציפיה של מדינת ישראל, כי תעמדו לימינה בעת מלחמה, ובכלל,

   באופן גלוי, מעמידה אתכם בפני דילמה? האם לתפישתכם תשלמו
   על כך מחיר? מה זה אומר לגבי הנאמנות שלכם למדינתכם? ולמדינת

   ישראל?
• האם אתם חשים כי קיימים הבדלים בעמדות בנוגע לנושאים הללו

   בקרב הדור שלכם לעומת דור ההורים או הסבים?
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סמל מקס שטיינברג ז״לסמ״ר ג׳ורדן בן-סימון ז״ל

סמל ניסים שון כרמלי ז״ל

להגיע  קל  “לא  בעצמם, מספרים:  בודדים  חיילים  שון,  חברים של 
לבד לארץ זרה, אבל עשינו את כל זה כדי להתגייס. שון היה הכי 
תמיד  הוא  להגיע.  רצה  לשם  גולני,  על  רק  דיבר  תמיד  ‘ברבאק’, 
אמר שייכנס לעזה לשמור עלינו. חברה שדיברה איתו שאלה אם 
הוא מפחד להיכנס לעזה. הוא ענה לה ‘מה פתאום? גולנצ׳יק לא 

מפחד’”.
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תנועת החרם נגד ישראל
 

ה- BDS )ראשי תיבות: Boycott, Divestment and Sanctions - חרם, מניעת השקעות, ועיצומים; קרי: בי-די-אס( הוא 
קמפיין לחרם על ישראל בתחום הכלכלי, האקדמי והתרבותי. הקמפיין נוסד ב-9 ביולי 2005 על ידי 171 ארגונים בין-לאומיים 
לא-ממשלתיים, פרו-פלסטיניים וארגוני שמאל רדיקלי "למען חרם, מניעת השקעות וסנקציות נגד ישראל עד שתתיישר עם 

החוק הבינלאומי ועקרונות אוניברסליים של זכויות האדם".
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שלוש המטרות המוצהרות של הקמפיין הן:
1. סוף ל"כיבוש ולקולוניזציה של אדמות ערביות", וכן "הריסה של החומה" )גדר ההפרדה שבין ישראל לרשות הפלסטינית, 

לפי הסכמי אוסלו(.
2. הכרת ישראל ב"זכויות הבסיסיות של אזרחיה הערבים הפלסטיניים, עד כדי שוויון מלא".

3. כיבוד, הגנה וקידום על ידי ישראל של "זכויות הפליטים הפלסטיניים לשוב לבתיהם, כפי שהוחלט בהחלטת העצרת הכללית 
של האו"ם 194".



קמפיין ה-BDS נתון במחלוקת עזה וספג ביקורת רבה. לטענת מבקרים 
רבים ובהם ממשלת ישראל הקמפיין מסית, רווי באנטישמיות ושולל את 
רבים  ציבור  ואנשי  לא-ממשלתיים  ארגונים  להתקיים.  ישראל  של  זכותה 
ואף משווים  בעולם, רואים ב-BDS חלק מתופעת האנטישמיות החדשה 
ישראל  מדינת  היהודים.  נגד  כלכלי  הנאצים שהחלו בחרם  לרדיפות  בינה 
דיפלומטיים  מאמצים  ומשקיעה  באנטישמיות  התנועה  את  האשימה 

והסברתיים נגדה.

• האם תנועת ה-BDS  לגיטימית בעינייך?
בישראל  או  בתפוצות  שיהודים  לגיטימי  האם   •

?BDS-יתמכו בתנועת ה
• האם יש הבדל בין החרמת מוצרים מכלל ישראל 

לבין החרמת מוצרים מה”התנחלויות”?

11

הבי די אס הצליחו תוך שנים מועטות לגייס לשורותיהם אוהדים רבים ברחבי כל העולם, ביניהם מפורסמים )כמו סולן הפינק 
פלוייד(, יהודים, ישראלים יורדים, אנשי אקדמיה בכירים ועוד.

התנועה פעילה בעיקר בקמפוסים וברשתות החברתיות, ומצליחה לצבור תאוצה, כח ופרסום רב.  
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אני יהודי
מילים: פישי הגדול, קובי אוז, אקסום ולני סולומון.

 https://www.youtube.com/watch?v=2Zw7Kico7Oo -לחן: לני סולומון

אני יהודי

כששואל את עצמי "מי אני"? 
אני קצת ספרדי, קצת אשכנזי, 
קצת ישראלי, טיפ טיפה גלותי, 

אני אולי דתי ואולי חילוני אבל ביני לביני, 
אני יהודי וזה יחודי. 

לא טוב יותר מהאחר לא רע יותר 
פשוט יהודי. 

 ...

שום דבר לא יצליח לשבור אותי אחי, 
הנשמה שלי היא חלק מאור עליון נצחי. 

לתקן את העולם – זוהי מהותי, 
נולדתי ככה אני יהודי. 

פשוט יהודי כמו בשאר הדתות 
יש לי חגים, שבתות, מנהגים ומצוות. 

למרות שכל אחד בטוח בצדקתו 
בסוף כולנו יהודים, לפני כסא כבודו. 

אני מאוד פוחד משנאת חינם, 
אוהב את ארצי ואוהב את העם. 

הייתי פה ושם בכל העולם, 
יש לי שתי דעות על מה שתשאל וגם דעה שלישית, 

כי אני יהודי וזה יחודי. 
לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר, 

פשוט יהודי.

השיר “אני יהודי” נכתב על ידי יוצרים 
ישראלים עכשוויים.
• מה דעתך עליו?

• האם את/ה מתחבר/ת למסר שלו?
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 https://www.youtube.com/watch?v=2Zw7Kico7Oo 

 I'm a Jew 
Lyrics: Fishy Hagadol, Kobi Oz, Aksom and Lenny Solomon; Music: Lenny Solomon 

 I'm a Jew 

When I ask myself 'who am I?'
I'm a bit Sephardi, a bit Asheknazi,
A bit Israeli, a dash galuti (exiled).
Maybe religious and maybe secular,
but between me and me,
I'm a Jew and we're just a few.
Not better nor worse than anyone else
Simply a Jew.

Nothing will manage to break me, brothers,
My soul is part of an eternal exalted light.
To repair the world – that's my essence,
That's the way I was born, I'm a Jew.
 
Simply a Jew like in the other religions
With holidays, Sabbaths, customs and commandments.
Although everyone is certain of their rightness
In the end we're all Jews, facing the throne of God.

I’m really scared of baseless hatred,
I love my land and love the people.
I’ve been here and there the world over.
I have two opinions about whatever
you ask and a third one too,
Because I’m a Jew and we’re just a few.
Not worse, not better, a bit different,
Simply a Jew.

• The song I'm a Jew was written 
by contemporary Israeli musicians. 
How do you feel about it?
Can you relate to its message?



In a few years, the BDS succeeded in recruiting many fans around the world, including celebrities (such as the Pink Floyd 
soloist), Jews, Israeli emigrants, senior academics and others. The movement is active mainly on campuses and social 
networks, and is gaining momentum, strength and great publicity.

•  Do you think the BDS movement is 
legitimate? 
• Is it legitimate for Jews in the Diaspora or 
in Israel to support the BDS movement?
• Is there a difference between the boycott 
of Israeli products and the boycott of 
products from “settlements”? 

11

The BDS campaign is under intense debate and has been criticized. According to many 
critics, including the Israeli government, the campaign is inciting, saturated with anti-
Semitism and denies Israel's right to exist. Non-governmental organizations and many 
public figures around the world see BDS as part of the new anti-Semitism phenomenon 
and even compare it to Nazi persecution that began with an economic boycott against the 
Jews. The State of Israel has accused the movement of anti-Semitism and has invested 
diplomatic and public Advocacy efforts against it.



BDS – Boycott, Divestment and Sanctions Movement 
BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) is a campaign to boycott Israel economically, academically and culturally. The 
campaign was founded on July 9, 2005 by 171 international non-governmental, pro-Palestinian, and radical left wing 
organizations "for boycotting, preventing investments and sanctions against Israel until it conforms to international law and 
universal principles of human rights."

10

The campaign's three stated goals are: 
1. Ending "the occupation and colonization of Arab lands," as well as "the demolition of the wall" (the separation 
fence between Israel and the Palestinian Authority, according to the Oslo Accords
2. Israel's recognition of "the basic rights of its Palestinian Arab citizens, to the point of full equality."
3. Respect, protection and promotion by Israel of "the rights of the Palestinian refugees to return to their homes, as 
decided by UN General Assembly Resolution 194".
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Sean's friends, themselves lone soldiers, recount: "It’s 
not easy to come on your own to a foreign country, 
but we did it so we could join the army.  Sean was the 
most “b’rabak” - with the most morale. He only talked 
about Golani, and that's where he wanted to be.  He 
always said that he would go into Gaza in order to 
protect us.  A friend who spoke to Sean asked him 
whether he was scared to go into Gaza. His response 
to her was 'No way'! A Golani soldier isn't afraid."

Sean Carmeli z”l

Max Steinberg z”l Jordan Bensemhoun z”l



Diaspora Jewry’s Commitment to the State of Israel
13 Golani soldiers were killed on the first days of the Operation Protective Edge ground incursion in Gaza.  Among them 
were two ‘lone soldiers’ - Sean Carmeli z”l from Texas (aged 21 at the time of death, he was killed in an incident involving an 
armored personnel carrier; Sean is survived by his parents and two sisters) and Max Steinberg z”l from Los Angeles (aged 
24 at the time of his death, Max was also killed in the same armored personnel carrier incident in Suja’iyya; he is survived by 
his parents, two brothers and two sisters.)
Two days later, staff sergeant Jordan Bensemhoun z”l, a lone soldier from France, was killed in battle as well (aged 22 at 
the time of his death, Jordan was killed in a clash with terrorists; he is survived by his parents and two sisters).  All three of 
them volunteered to serve in the IDF.
Many lone soldiers are volunteers who come to Israel from abroad to serve in the army, and whose parents remain overseas.

Tens of thousands of Israelis attended the funerals of the three soldiers, in what was a powerful and moving 
expression of the Jewish people’s solidarity!
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• Are you acquainted with any young people who moved to Israel and
   volunteered to serve in the IDF?  What do you think about their 
   decision?  Are there other ways that young Jews in the Diaspora can
   express their support for the State of Israel in times like these?
• In your view, are Jews in the Diaspora committed to the State of Israel 
   during a war? In general?
• Does the State of Israel’s expectation that you visibly stand at its side in
   wartime, and in normal times, pose a dilemma from your perspective? 
• Do you believe you will pay a price for doing that?  What does it say 
   about your loyalty to your own country and to the State of Israel?
• Do you feel that differences exist between the opinions held by your 
   generation regarding the above issues and those of your parents and
   grandparents?
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 Attention / T. Karmi*
 It’s hard for two seashells to have a real conversation.
 Each listens to its own sea.
 Only the pearl diver or antiquities dealer
 Can determine without fear: it's the same sea.

* T. Carmi is the pen name of Karmi Tsherni (1925-1994), who 
was a Hebrew poet, translator and Israeli editor. His poetry is 
characterized by a lyrical, but not sentimental, style and is replete 
with irony.

 "The people of Israel are responsible for one another. And to what may this be compared? To a ship in which one cabin has a 
hole in it. We do not say one cabin has a hole in it, but rather the entire ship has a hole in it. (Tanna Devei Eliyahu Rabbah 11)
Tanna Hezekiah (taught, said): "The people of Israel may be compared to a lamb – when it gets hit on the head or on some other 
part of its body, the entire body feels it. The people of Israel are the same – when one of them commits a sin, all of them feel it." 
Tanna Rabbi Shimon bar Yochai (taught, said): "This may be compared to people sitting in a boat. One of them took a drill and 
began making a hole beneath his seat. His companions said to him: What are you doing? He replied: What concern is it of yours? 
I am not drilling beneath you. They said to him: But the water will rise and flood the boat for all of us." (Leviticus Rabbah* 4:6)

* Leviticus Rabbah is an ancient midrash aggadah (non-legalistic rabbinic 
commentary) on the Book of Leviticus, which was compiled in the Land of 
Israel in the 5th or 6th century. It is considered part of the Midrash Rabbah – 
which are commentaries on the books of the Bible.

• What is your interpretation of the midrash?
• As you see it, is the midrash still relevant 
today?
• Is it important that Jews in the Diaspora 
and Jews in Israel be responsible for 
one another? How would that mutual 
responsibility be articulated?

 Attention
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Following the decision to suspend the Western Wall plan, Minister Uri Ariel from Habayit Hayehudi (the Jewish Home 
faction) expressed his satisfaction and said:
"Around 18 months ago I warned that changing the prayer arrangements at the Western Wall would adversely affect Israeli 
society and what is most holy to the Jewish people…I'm glad the government approved a decision today that restores the 
status quo to the Western Wall. Consequently, we have managed to prevent an unnecessary division in the Jewish people 
and have not compromised the social and religious fabric of Israeli society and the Jewish people."

On the other side of the fence - in response to the government decision, leaders from the Reform Movement and 
Conservative Movement initiated a protest rally across from the Prime Minister's residence. When calling on people to 
attend the rally, they wrote: "The Israeli government has sacrificed the Western Wall to extremists and has withdrawn from 
the Western Wall agreement, in a step that will divide the Jewish people."

• Both parties to the controversy believe 
that the ‘other side” will divide the Jewish 
people. Who, in your opinion, is right?
• And if the Jewish people do in fact split in 
the future into a ‘religious law’ camp and a 
‘non-religious law’ camp, or into an ‘Israeli’ 
camp and a ‘Diaspora’ camp, what then? 
Can you imagine that actually happening?



 “The Wall of all the Jews – The Decision of Israel” – Haim Shine, Israel Hayom,  June 26, 2017
“50 years ago, on the holiday of Shavuot, I was among the masses that flocked to the Western Wall after Israeli soldiers 
liberated it from foreign hands. Among the crowds there were religious and secular Israelis, ultra-Orthodox and young 
people from the espresso generation, native Israelis and Jewish tourists from overseas. We all felt that history was 
unfolding before our eyes. Sadly, this site which God’s divine presence has never left, has now become the center of 
polemic, dispute and controversy. The polemic involves religion, politics, extraneous considerations and, most of all, 
the age-old and all too familiar Jewish inclination to squabble.
The Western Wall is within the jurisdiction of the State of Israel and, as such, is an internal Israeli matter. Israeli citizens, 
through their representatives in the Knesset, have the full right to decide which arrangements should be in place at this 
holy site. The nation’s martyrs and heroes are buried in the military cemetery on Mount Herzl and it is unthinkable that 
American Jews could have a say in the funeral arrangements and ceremonies held there. By the same token, Israelis 
are unable to decide which visitation arrangements are established at the Lincoln Memorial. That is the essence of the 
territorial application of democracy.
Any Jew in the world who wants to influence the rules of procedure and the decisions made by the government and the 
Knesset pertaining to any matter, including conversion and religion and state, is entitled to exercise his immediate right 
pursuant to the Law of Return, immigrate to Israel and vote in the Knesset elections for the party of his choice. As long 
as they choose to live overseas, they must behave with a degree of humility and not with the assertiveness of masters. 
The ethos of Jewish solidarity and the support of American Jews for Israel have already become less impressive, 
especially since the vast majority of them preferred to support Hillary Clinton in the last elections - not out of concern 
for the future and security needs of the Jewish state, but rather out of their own neo-liberal worldview…”

Haim Shine makes his point loud and clear:
• "The Western Wall is within the jurisdiction of the State of Israel 
and, as such, is an internal Israeli matter" – Is that in fact the case? 
Who does the Western Wall belong to? And who is entitled to make 
decisions pertaining to it? Why?
• "Any Jew in the world who wants to influence…is entitled to 
exercise his right…to immigrate to Israel and vote in the Knesset 
elections. As long as they choose to live overseas, they must not 
behave as masters…" – How do you feel about this issue? Do Jews 
who don’t live in the State of Israel have a right to influence decisions 
made in the country? All of them/ some of them?
• Which tools are available to Diaspora Jews if they want to
 influence decisions made by the Government of Israel 
that affect them?
Is it right that they make use of them?
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Pray for the Wellbeing of Jerusalem Psalms 122

The decision to put a freeze on the Western Wall plan was made on Rosh Hodesh – the first day of the month of 
Tammuz. According to the Jewish calendar, later this month, on the 17th of Tammuz, the breaching of the walls of 
Jerusalem by the Romans is commemorated in a fast day. That event led to the destruction of the Temple. This is 
an opportunity for us to delve into the disputes: those which are “for the sake of Heaven” and those which are “not 
for the sake of Heaven” that have accompanied the Jewish people for generations.
 
A bit of background: The Western Wall plan is a groundbreaking agreement that establishes an egalitarian prayer 
space at the Western Wall, which was approved by the Government of Israel at the beginning of 2016. The present 
status quo at the Wall maintains a separation between men and women. The women worshippers cannot perform 
religious rituals which the Orthodox denomination regards as the exclusive domain of men (such as putting on 
tefillin [phylacteries] and wearing a talit). Based on the approved plan, an additional section was supposed to be 
created where every individual would be allowed to come and pray as he or she sees fit. The intention was to 
construct it to the south of the existing plaza, namely as a continuation of the same western wall of the Temple 
Mount. The large prayer space that was planned would have become an integral part of the Western Wall complex, 
where men and women could pray together like they do in the Reform and Conservative denominations.

“A dispute that is for the sake of Heaven is destined to endure; one that is not for the sake of 
Heaven is not destined to endure.” (Ethics of the Fathers, 5:17)

As noted above, on the first day of Tammuz, Sunday, June 25, 2017, 
the Government of Israel decided at its weekly meeting to suspend 
the Western Wall plan and not implement it, and that every request 
to reinstate it would require a new government decision. The Prime 
Minister adopted the position of the heads of the ultra-Orthodox 
parties that called for perpetuating the status quo at the Western 
Wall plaza.
 
The heads of the ultra-Orthodox parties welcomed the decision and 

said that it reflects the desire of the majority of the people to preserve the sanctity of the Wall and its status since ancient 
times.
The Board of Governors of the Jewish Agency (the body that sets the policy of the organization and consists of 
representatives of all the religious and political factions from Israel and around the world), which convened the very 
same day, responded in the following terms: "The Government of Israel's decisions have a deep potential to divide the 
Jewish people and to undermine the Zionist vision and dream of Herzl, Ben-Gurion and Jabotinsky to establish Israel 
as a national home for the entire Jewish people…we call upon the Government of Israel to understand the gravity of its 
steps and reverse its course of action accordingly."
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1. Do you agree with Mr. Ron Lauder or Prof. Shlomo Avineri? Why?
2. Both Avineri and Hartman raise the issue of morality.
    Do you agree with Avineri’s claim that “power without responsibility is
    immoral and unconscionable”?
    Do you agree with Hartman’s claim, that “if Israel wants to have an
    essential part in Jewish life in the Diaspora, it must be a place where 
    our policies are morally (…) defensible”? 
    Who can determine what is moral? What is moral in your eyes?
    According to Avineri, what will make the Jewish Diaspora to be moral?
    According to Hartman, what will make the State of Israel moral?
3. Avineri asks, “why should “the Jewish people as a whole” have a voice
    only in the decision regarding the future of Jerusalem”? Why shouldn’t
    “the Jewish people as a whole” also have a voice in deciding issues of
    state and religion in Israel? What about the question of “who is a Jew”?
    Do you think the Jewish Diaspora should have a voice only on certain
    issues? Which issues? What are your guiding lines when answering 
    these questions?
4. Try to think of a way where the Jewish Diaspora can influence 
    Israeli policy in a way that will satisfy both sides?



Excerpts from an open letter from Ronald S. Lauder, President of the World Jewish Congress, to Ehud Olmert, 
Prime Minister of Israel and former Mayor of Jerusalem - January 8, 2008 (prior to imminent discussions on 
the future of Jerusalem):
“As a former Mayor of Jerusalem and defender of the Holy City you know how important Jerusalem is to the identity of 
the Jewish people. Our people streamed back to their ancient capital, re-establishing their majority here. (…) The words, 
“Next year in Jerusalem,” were on the lips of our people in the darkest days of our recent history and at our most joyous 
moments as well. As you know Jerusalem is at the core of Jewish identity. (…) Jerusalem has been both the capital of 
Israel and the capital of the entire Jewish people for 3,000 years. While recognizing Israel’s inherent prerogatives as a 
sovereign state, it is inconceivable that any changes in the status of our Holy City will be implemented without giving the 
Jewish people, as a whole, a voice in the decision!”

Shlomo Avineri, Professor of Political Science at the Hebrew University of Jerusalem, responds to Ronald 
Lauder: Who constitutes ‘the Jewish people as a whole’ and what does Israeli sovereignty really mean? 
Jerusalem Post, January 13th, 2008
Dear Mr. Lauder,
I am responding to your open letter to Prime Minister Olmert on the issue of Jerusalem, in which you expressed the 
concern of Jews everywhere about the future of Israel’s capital.

(…) The normative issue is very simple: Why should “the Jewish people as a whole” have a voice only in this decision 
regarding the future of Israel? (…) Why shouldn’t it participate in every controversy which may affect the life, status and 
feeling of Jews outside of Israel?
 

MOREOVER, all of Jerusalem is now under Israeli rule as the consequence of the Six Day War. Should “the Jewish people 
as a whole” have been consulted before Israel decided to go to war, and should this be the case in future? (…) What 
gives you the moral right to participate in the decision about the ultimate outcome of war? Power without responsibility 
is immoral and unconscionable.
 

The voice of Diaspora Jews should be heard and seriously considered by Israel. But it is the essence of the revolution 
which the establishment of Israel brought about in Jewish life that in Israel Jews now have sovereign power. This power 
resides only in those who live here, share the burden of citizenship by paying taxes and serving in the army, and will have 
to live with the consequences of their sovereign decisions.
Those of you in the Diaspora who feel so strongly about these issues have always been free to join us here, in the free
    land of the Jews. I respect your choice not to live in Israel; but this choice entails you to realize that you are not part 
    of the sovereignty of the Jewish people as incarnated in Israel. You can’t have it both ways.
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Taking Jewish Diaspora into consideration: To what extent? – Rabbi Dr. Donniel Hartman (President of 
the Hartman Institute in Jerusalem) - July 19th, 2010
“To what extent must Israel take into account the beliefs, concerns, and ideologies of those who do not live in Israel?
(…) Israel and world Jewry today are at a crossroads in which each (…) has to decide whether we are going to 
continue to function as (…) a part of one nation and one people (…).
For world Jewry, the key question is (…) whether they are willing to take a leap of loyalty in which their commitment 
to Israel as a critical and essential part of their modern Jewish lives is strong and secure.
Such a commitment, far from demanding agreement, in fact encourages debate and criticism. It requires a commitment 
to Israel not as it is, but as it ought to be, and a willingness to invest in creating such an Israel.
(…) Israel, as the homeland of the Jewish people, can no longer claim a self- evident, essentialist argument for its 
necessity for the future of Jewish survival, or for that matter its birthright as the leader of world Jewry and world 
Judaism. The future of the relationship between Israel and world Jewry is not dependent on claims of necessity but 
rather of meaning and importance. (…) If Israel is to have a role in their lives, it must earn it. To earn it, Israel must be 
a place where religious pluralism and diversity reign.
It must be a place where the various Judaisms of the Jews have footholds and a place of respect. It must be a place 
where our foreign and military policies are morally and Jewishly defensible. It must be a place where the impact of our 
policies on world Jewry is an integral part of our
political deliberations.”

The Jewish Voice: The right of Diaspora Jewry to exert their 
influence on policy-makers in Israel

1. Hartman writes: “The future of the relationship
    between Israel and world Jewry is dependent
    on claims of meaning and importance.” - What
    meaning and commitment do you think should 
    be infused in order to maintain and even 
    strengthen the relationship between Israel and
    the Diaspora?
2. Do you agree with Donniel Hartman’s opinion 
    that the Israeli government needs to consider 
    the impact of its decisions on Diaspora Jewry?
    Why?
3. Why 'If Israel is to have a role in the lives of
    Diaspora Jewry, it must earn it'? Why can it not 
    be a part of the lives of Diaspora Jewry without
    “prior conditions”?



 
The Land of Israel was the birthplace of the Jewish people. Here their spiritual, religious and political 
identity was shaped. Here they first attained to statehood, created cultural values of national and 
universal significance and gave to the world the eternal Book of Books.
After being forcibly exiled from their land, the people kept faith with it throughout their Dispersion and 
never ceased to pray and hope for their return to it and for the restoration in it of their political freedom.
   (From the Declaration of the Establishment of the State of Israel)

Jews have lived around the world for thousands of years.
Since our early days as a people, our history has been replete with journeys of endless wanderings - to and from the Land of Israel, 
and across the globe. Since the first days of the Exile, through the Zionist idea that was formulated at the end of the 19th century, 
and up to the present time, we’ve been conducting a loving, painful, challenging and complex dialogue between us. It is a continuous 
and winding dialogue that is unparalleled among other peoples.
In recent years we witness that more Jews in the diaspora, especially amongst the younger generation, choose to ignore or sever 
the connection between their Jewish identity and the Jewish State – the State of Israel. Over the years their relationship to Israel has 
changed from being a source of pride to one that causes them embarrassment and discomfort. 
This concerning phenomenon requires from us an in-depth examination where we try to clarify for ourselves what the future of the 
relationship between Israel and Diaspora Jewry is. Which paths will we take together, and which not? Will our shared historical destiny 
necessarily lead us to a future of mutual responsibility and commitment? How should we conduct a dialog? Who has the authority to 
decide? What is our role as people whose task focuses on the relationship between Israel and the Diaspora? 
In the booklet presented here we wish to challenge the conversation in all those aspects.
The “Beit Ha’am” program was developed by the Department for Diaspora Activities at the World Zionist Organization, and its aim 
is to foster a dialog about issues relating to the meaning of Zionism in the 21st century. The program offers a diverse selection of 
materials, including traditional and contemporary texts, video clips, works of art, games, and more. Using these materials, we seek 
to create a spirited, critical and current dialog.
This is an opportunity for each and every one of us, anywhere around the world and regardless of previous knowledge, to reflect on, 
question and discuss the meaning of Zionism in the 21st century and the degree of its relevance to our lives.
“Beit Ha’am” materials are available in Hebrew, English, Spanish, French, Portuguese and German and, if needed, can be translated 
into additional languages.

 If you have any request or query regarding the subject, please contact: erellag@wzo.org.il
Gusti Yehoshua-Braverman, Head of the Department for Diaspora Activities
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