לפתוח

את

עושה הכול כדי לפגוש כל

התפוצות אני

כשר
אף יותר

מהקרוב.

הבית

החינוך

נפתלי

היהודי ,ולא

משנה

בנט

בדור הקודם היינורגילים לראות
אחינו שבתפוצות בתור משאב של
ישראל :משאילכלכלה ,משאב
לעל־יה,
משאבמדיני .בדור הקודם ,מדינתישראל
הייתה האתגר של העםהיהודי .בדור הזה
העם היהודי הוא האתגר של מדינתישראל.
כולנו מאמינים כי מדינת ישראל היא מדינת העם
עלינו אחריות עצומה :תמיד
היהודי ,ומתוך כך מוטלת
לחשוב על העם היהודי ,ולא רק על אזרחיישראל .מעת
לעת אנחנו חייבים להביט החוצה ולראות נכוחה את
תמונת המצב העגומה של התרחקות צעירי העם היהודי
מזהותם היהודית ,מעמםומישראל .העם היהודי מאבד
אלפים מבניו ובנותיו מדי חודש ,בנים שעוזבים אותו
ומתנתקים ממנו .בגלל אדישות ,בגלל חוסר הזדהות
וניתוק מהשורש היהודי שלהם.
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מדינת

יהודי,

קרוב

מאיזה זרם,

ועם מנהיגים.לפנישבועיים ביקרתי בבית ספר קונסרבטיבי
בארצות הברית ,שמחנךלזהות יהודית חזקהולקשרלישראל.
בבית הספר ,שמות הכיתות היו כשמותחבלי ארץישראל.
הילדים מדבריםעברית .שאלתיילדה אחת מה היא לומדת
זוממים״ .בטקס
בשיעור הקרוב ,והיא השיבהלי:״דיני עדים

החנוכה שרו את שירי נעמי

המתקרב?

השאלה

מה

שמנקרת בי:

פוגש אותם בבתים,
במועדונים ,בפייסבוק ,בשיחות עםנוער

להרוס

"רוצים

הגשר? אני
העור

בנט

בבית

הקונסרבטיבי
האחרון
צילום:
שד

דוברות

החינוך

בארה״ב
לשכת

הספר
בביקורו

חוסר

כדאילדעת:

גם את העובדות

בעולם היהודי מחוץ לישראל עומר על
בעולם ,ולא רק בארצות הברית,גדלו
רוב היהודים
רפורמי או קונסרבטיבי .נוסף על כך ,לרבים רבים

התקווה .החינוךהיהודי הוא הגורם המשמעותי ביותר בשמירה
על העםהיהודי ,כל חינוךיהודי.
ואפילו בחריפות ,אבל
להתווכח,
יש הרבה על מה
לאתגר הענק הניצבלפתחנו צריךלרעת מתי העתלהתווכח
ומתי העת לשבת יחד .כשר החינוך של ישראל אנייכול
לומר כי חינוך יהודי ,גם בארץ ,הוא המפתחלעתיד העם
קהילות אורתודוקסים
היהודי.ואכן ,אין כמעט מנהיגי
בעולם,
קהילות מזרמים אחרים
כולל רבנים ,שלאנועדים עם מנהיגי
ולהמשכיות העםהיהודי.
לחינוך
לקהילות,
בענייניםהנוגעים
המחלוקות ברורות ,אבל גם האתגר המשותף .על אחת כמה
ביחס

שרוצה להנהיג

ישראל

את

אינו

יכול להרשות

לעצמו

עמדה

טהרנית.

בבית

המדרש

אפשר

להציג
אך

את

בזירת

חשוב

העמדה הזו,

המעשה

להיות ממלכתיים,

משתפיםומובילים

מבני

עמנו בתפוצות ,הרפורמים והקונסרבטיבים הם הגשר היחיד
לקשר כלשהו לעם היהודי.

אתם

מוותרים
עליהם?

רוצים

להרוס את הגשר? אנילא!
מי שרוצהלהוביל
לעצמו עמדה טהרנית,
את מדינתישראל אינויכוללהרשות
ולהציג את
חד ממדית .בבית המדרש אפשר וצריךלייצג
עליה .בזירת המעשה,
ולעמוד
העמדההזו,להתווכחעליה
ממלכתיים ,משתפים ,ורק
והפוליטיקה חשובלהיות
הביצוע
מתוך כךמובילים.
חוסר המודעות לאתגרהגדול שניצבלפתחנו והמחשבה
כי היהודים שאינם חייםבישראל אינם חלק מאיתנו הם חלק
מהבעיה .אנחנו חייביםלהיותמודעים,להפנים את האתגר
את העם היהודי ומי

ולעבוד

ככל שהדבריםתלויים
עם שותפינו הנוספים בממשלה ובעם
משמעותית

משותפת

להוביל,
מתאמץ
היהודי,

בתוכנית

יחד

השקעה

בחשיפה ובחיבור של צעירים בעם

ולזהותם היהודית .בנוסף,
היהודי לישראל

משקיע

שרוצהלהוביל

ביחד.
בי ,אני

מה אנחנו

וההתרחקות מישראל,
היהודית
שתוצאותיהן הן איבוד של אלפי
בנים ובנותלעםהיהודי .מכל מקום,
לעשות :לא
כבר עכשיו ברור מה לא
להרבות פירוד ,לאלהרחיק אנשים,
לאלדחות אחרים.
כשר התפוצות של מדינתישראל
אני עושההכול כרילפגוש כליהודי ,קרוב כרחוק .והאמת
אפילו חשוב יותר מהקרוב .אני מבקר בבתי ספר,
בעיניי הרחוק

מודעות לאתגר
שיעור

האורתודוקסים

בבית

האסון

הזהות

וכמה שנציגממלכתי של מדינת ישראל חייבלבוא,לבקר,
לתמוךולהתחבר עם כל הגורמים היהודיים
בעולם.

בשירת

עשיתם? ואכן ,זו

עושיםלמניעתהיחלשות

א!"

שמר ושירי חנוכה וסיימו

כעם

כעשרה אחוזים.

העם

בעוד שלוש מאות שנהישאלו אותנו :ידעתם על

את

שישמור עלינו

הוא

■■מי
המפתח לקיום

כרחוק.

והאמת-

הרחוק

חשוב בעיניי

אסטרטגית

משותפת

משרד

התפוצות

לממשלת ישראל

שמטרתה לחבר
ולעם היהודי,
לזהותם היהודית,לעם היהודי
ולישראל.לרעתי זו השקעה
אסטרטגית ,שכן יהודי התפוצות הם נכסלמדינת ישראל
בעלייה ,בהסברה ,במאמצילובי ובתמיכה בכל התחומים
המשפיעים על דעת הקהל והמנהיגים
בעולם.
זו גם משימת הדור,להיאבק בניתוק
לחיבור העם
ולפעול
ולמדינתו .אין משימה כבדה
לעמו,לארצו
למורשתו,
היהודי
את צעירי העם היהודי

וחשובה ממנהבימינו.

