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יזום והפקת התוכנית: המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות
המחלקה לארגון וקשר עריכה ראשית: גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת 

עם ישראלים בתפוצות
איסוף חומרים: ניר כהן, טלי אזולאי, רולו וויינר וענבל בראל  

אראלה גורן כתיבה ועריכה, ריכוז והפקה בפועל: 
החוברת הופקה לצרכים חינוכיים פנימיים בלבד

המעוניינים בהפעלת התוכנית ובקבלת פרטים בנושא
 wzo.israelis@gmail.com :מתבקשים לפנות למחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות

“קראתי פעם לציונות אידיאל אין סופי, ואני מאמין 
באמת כי גם לאחר השגת ארצנו, ארץ ישראל..., 
לא תחדל מלהיות אידיאל. כי בציונות, כפי שאני 

מבין אותה, כלולה לא רק השאיפה אל כברת ארץ 
מובטחת כחוק, בשביל עמנו האומלל, אלא גם 

השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית”...
בנימין זאב הרצל

כ”ט בנובמבר,1947 יום ההצבעה באו”ם על גבולות  תוכנית החלוקה, הוא היום בו החל יישום חזונו של 
בנימין זאב הרצל  להשיג עבור עמנו מדינה, “כברת ארץ מובטחת.”

בעוד שבישראל מציינים את המועד כיום שבו החליטה עצרת האו”ם על סיום המנדט הבריטי והקמת 
שתי מדינות - יהודית וערבית, במטות האו”ם בניו-יורק ובז’נבה  מנצלים בשנים האחרונות את המועד 

הזה, להתכנסויות שבמרכזם הצבעות אנטי ישראליות.
התבטאויות אנטי ישראליות, המערערות על זכות קיומה של מדינת ישראל נשמעות בעוצמות משתנות 

גם מחוץ לכותלי האו”ם, במקומות שונים בעולם.
במקביל אנו עדים לכך  שיש יותר יהודים החיים בתפוצות, בעיקר בקרב הדור הצעיר, הבוחרים לנתק 
בין זהותם היהודית לקשר כלשהו עם מדינת היהודים- מדינת ישראל. עבור אלה, ישראל הפכה במהלך 
השנים ממקור לגאווה למקור לנטל, למבוכה ואי נחת. אנו מבקשים לאתגר את השיח הזה אודות 
היחס למדינת ישראל, באמצעות בחינה עדכנית של אחד המועדים היותר משמעותיים בהיסטוריה של 

העם היהודי בעת החדשה - ”כט בנובמבר”.
תוכנית ”בית העם“ פותחה ע״י המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים התפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית, במטרה 

לעודד שיג ושיח בנושאים של משמעות הציונות במאה ה-21. האם הושלם החזון הציוני? מה תפקידה של מדינת ישראל עבור 
החיים מחוצה לה ואיזה חזון יש לכולנו עבורה?

באמצעות מגוון תכנים הכוללים טקסטים מסורתיים ומודרניים, סרטונים, יצירות אומנות, משחקים ועוד, אנו שואפים ליצור 
. דיון תוסס, ביקורתי ועדכני במרכיבי הזהות הציונית במאה ה- 21

התוכנית מזמינה את משתתפיה לדון בשאלות זהות אישית, דתית ורעיונית, במשמעות העצמאות המדינית של העם היושב 
בציון ויחסי הגומלין המתקיימים בין היהודים החיים בישראל לבין אלה החיים בתפוצות.

זוהי הזדמנות לכל אחת ואחד, ללא תלות בידע מוקדם, להכיר ללמוד, לחשוב, לדון ולהרהר על משמעות הציונות עבורה/ו. 
”בית העם“ מכיל מערך של 12 חוברות פעילות בנושאים שונים.

   תוכנית ”בית העם“ קיימת בעברית, באנגלית, בספרדית ובפורטוגזית ותתורגם לשפות נוספות בהתאם לדרישה. התוכנית
  מתאימה לגילאים שונים, לצרכים מקומיים ולסוגיות קהילתיות שונות. בנוסף מפיקה המחלקה חומרים חינוכיים לחגים

 ולמועדים  שונים. צוות המחלקה עומד לרשותכם בתכנון קורסים מתמשכים, סמינרים, הנחיה מקצועית והכשרת מנחים
 מקומיים להנחיית

"בית העם“. נשמח לקבל הערות ורעיונות שיסייעו לנו להמשיך ולפתח אמצעים להעמקת השיח הציוני.

אנו מאחלים לכם חוויה פוריה ומשמעותית
גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים 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
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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...

זו הנוגעת לעתיד של  הסוגיה הערכית היא פשוטה מאוד: מדוע יש לתת ל"כלל העם היהודי" משקל רק ביחס להחלטה 
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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1. עם מי את/ה נוטה להסכים עם מר רון לאודר או עם הפרופ’ שלמה אבינרי?
    מדוע? 

2. 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?

3. 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?
4. נסה לחשוב על  דרך בה יוכלו יהודי העולם להשפיע על המדיניות של ממשלת

    ישראל, כך ששני הצדדים יהיו שבעי רצון.
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https://www.youtube.com/watch?v=s-dK5EgB6Ew

1. מה את/ה מרגיש/ה ביחס לשורתו של חנוך: “אין שום עם
    סגולה יש רק יחידים”? 

2. לעומתו כותב עמיחי- “את לא מכירה אותי ואני לא 
    מכיר אותך, אבל אנחנו העם היהודי”. האם יש מרכיבים 
    שהופכים את היהודים באשר הם לבני עם אחד? מהם? 
    ומה המשמעות של היות עם? האם זה מחייב?/ מזכה? 

    מה?
3. “אדם נשאר אדם”,”יש רק יחידים”, היכן את/ה ממקם/ת 

     את עצמך ברצף שבין עם לבין אדם?

עמיות יהודית בין עם לאדם
אל תקרא לי עם 

מילים ולחן: שלום חנוך

אם אתה עובר אצלנו בשכונה
תראה שם על הקיר כתובת ישנה  
"ישמור אותי האל מפני האמונה"  

אין שום עם סגולה יש רק יחידים 
לא כולם טיפשים ולא כולם מודים  
אלה יהודים ואלה יהודים   

אדם נשאר אדם,   
אל תקרא לי עם.   

היהודים
יהודה עמיחי

לפני זמן מה פגשתי אישה יפה
שסבה עשה לי ברית מילה

זמן רב לפני שנולדה. אמרתי לה, 
את לא מכירה אותי ואני לא מכיר אותך,

אבל אנחנו העם היהודי,
סבך המת ואני הנימול ואת הנכדה היפה.

זהובת שיער: אנחנו העם היהודי
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מדרון ההצבעה החלקלק- פרופ’ שלמה אבינרי- עתון הארץ- 24.04.2012 
“איש אינו מעז היום להציע לתת באופן גורף זכות הצבעה לכנסת למאות אלפי הישראלים המתגוררים בחו”ל. הכל מבינים, כי צעד 
כזה הוא לא דמוקרטי ולא ציוני. לא דמוקרטי, כי תינתן בכך זכות השתתפות בהכרעות פוליטיות למי שלא יישא בתוצאות. לא ציוני, 

כי הדבר יטשטש את ההבדל המשמעותי בין ישראל לתפוצות וייתן לגיטימציה לירידה מן הארץ. 

יותר: לתת זכות הצבעה רק לישראלים השוהים בחו”ל פחות מארבע שנים, וגם לחייב אותם להצהיר  עתה מוצע משהו צנוע 
שבכוונתם לשוב ארצה. במציאות המצב מורכב יותר:

מה פירוש פרק הזמן “ארבע שנים”? האם מאז עזב הישראלי את הארץ לראשונה, או מאז ביקר בה באחרונה? 
ומה משמעות ההצהרה “שבכוונתם לשוב ארצה”. האם יש מנגנון שיבדוק זאת? 

זו פשוט זריית חול בעיניים. ומעבר לכך, הרי בתוך עמנו אנו יושבים, וברור כי אחרי שהסכר נפרץ נמצא את עצמנו במדרון חלקלק. 
יש לשער, שעוד כמה שנים יהיה אולי מי שיציע, כי די בהוכחת “זיקה לארץ” - ביקורים, או אולי החזקה בנכס נדל”ן )למשל, דירה 

מושכרת(. הרי אין קץ ליצירתיות המוח היהודי הממציא לנו פטנטים..

קיצורו של דבר- כל שינוי במצב הנוכחי, אפילו מזערי, פוגע בצדק,
בדמוקרטיה ובציונות”. 

הקול הישראלי
זכותם של ישראלים השוהים בתפוצות להצביע 

בבחירות לכנסת ישראל
החוק הקיים בישראל היום מתיר הצבעה לישראלים בחו"ל בתנאים מסוימים בלבד. העולם משתנה. במציאות הגלובאלית 

המאפיינת את תחילת המאה ה-21, יש הטוענים כי הגיע הזמן לבחינה מחודשת של חוק זה:

1. מה עומד ביסוד השוני בין פרופ’ אבינרי לבן עטר? מהו
    עמוד התווך הערכי העומד בפני כל אחד מהם, ועם איזה
    מהם קל לך יותר להזדהות? מדוע? האם ייתכן ששניהם 
    צודקים? ואם כן, האם וכיצד ניתן ליישב את המחלוקת?
2. האם לדעתך יש להפריד בסוגיית ההשפעה על מדיניות

    ממשלת ישראל, בין יהודים שנולדו בחו”ל לבין ישראלים 
    שהיגרו לחו”ל?  מדוע?
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תנו לישראלים בחו”ל להצביע- משה בן עטר לשעבר מנכ”ל המועצה הציונית בישראל, עתון 
“הארץ” 16.04.2012 

“ממחקר שהזמנו התברר כי 84 מדינות בעולם המערבי מעניקות זכות הצבעה לאזרחיהן השוהים מחוץ לגבולות ארצם. זכות 
ההצבעה צריכה להיות מוקנית ללא הבדל דת ומתוך שוויון מלא, כאמור במגילת העצמאות. מדיניות זו מצביעה על רצונה של 
המדינה לקרב את אזרחיה למולדתם, להשקיע מאמצים בהידוק הקשר של הישראלים עם החברה והמדינה ולפעול כך שבעתיד 

הם ישובו הביתה.

מספרם של הישראלים החיים בחו”ל גדל והולך ומדינת ישראל אינה יכולה עוד להתעלם מן הצורך לבחון מחדש את יחסיה עם 
אוכלוסייה חשובה זו. שימור זיקתה למדינה צריך לעמוד במרכז כל מדיניות שתעוצב בעתיד. זכות ההצבעה היא חלק משימור 

הזיקה.

זוהי קריאה אל הישראלים שהם חלק מאתנו ואנו רוצים בזיקתם אלינו, ובחיזוק הקשר של ילדיהם לישראל. מדובר, להערכתי, 
בכמה עשרות אלפים, שרבים מהם שירתו בצה”ל ויצאו לעשות קריירה בחו”ל משום שהתקשו למצוא עבודה בישראל במציאות 

שמכתיב השוק הגלובלי.” 
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אין לי ארץ אחרת 
אהוד מנור- מילים, קורין אלאל- לחן 

אין לי ארץ אחרת 
גם אם אדמתי בוערת 

רק מילה בעברית חודרת 
אל עורקיי, אל נשמתי 
בגוף כואב, בלב רעב 

כאן הוא ביתי 

לא אשתוק, כי ארצי 
שינתה את פניה 

לא אוותר לה, 
להזכיר לה, 

ואשיר כאן באוזניה 
עד שתפקח את עיניה

https://www.youtube.com/watch?v=T_EuD1rt44k

1. בשירו מדבר אהוד מנור על ארץ ישראל. האם גם את/ה
    מרגיש/ה כמוהו “כי אין לך ארץ אחרת”?

    מהי ישראל עבורך?
2. “לא אשתוק, כי ארצי שינתה את פניה, לא אוותר לה”. 
    לתפיסתך, מהו השינוי? האם הוא לטובה או לרעה? מה
    תהי/ה מוכן/ה לעשות כדי ש”ישראל תפקח את עינייה”? 

    האם מתפקידך לעשות זאת? מתפקידו של מי? למה?
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Ein li eretz acheret 
Gam im admati bo'eret 
Rak mila be'ivrit 
choderet el orkai el nishmati -
Beguf ko'ev, belev ra'ev 
Kan hu beiti -- 

Lo eshtok 
ki artzi shinta et paneha 
Lo avater lehazkir la 
Ve'ashir kan be'ozneha 
Ad shetifkach et eineha 

https://www.youtube.com/watch?v=T_EuD1rt44k
No Tengo Otra Tierra (Ein Li Eretz Ajeret)
Letra: Ehud Manor. Música: Korín Elál

No tengo otra tierra
aunque mi tierra esté en llamas.
Sólo palabras en hebreo penetrante
en mis venas, en mi alma
en un cuerpo doliente, en el corazón hambriento;
aquí es mi casa.

No callaré, porque mi tierra
cambió su cara.
No renunciaré a ella,
a recordarla,
y cantaré aquí en sus oídos
hasta que abra  sus ojos.

1. Ehud Manor habla en su canción sobre la Tierra
de Israel (Eretz Israel). ¿Sientes como él que
“no tienes otra tierra”?

2. “No callaré, porque mi tierra cambió su cara,
no renunciaré a ella”. Según tu opinión ¿la
expresión “cambió su cara” a la que se refiere
Manor es para bien o para mal? Y para ti:
¿Israel “cambió su cara”? ¿Cuándo? ¿Para bien
o para mal?

3. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que Israel
“abra sus ojos”? ¿Sentís que es parte de tu
función? ¿Es función de quién? ¿Por qué?
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Dejen a los Israelíes en el Exterior Votar  - Moshé Ben Atar*  – Diario Haaretz, 16/04/2012
*Ex Director Ejecutivo del Consejo Sionista de Israel
“De un estudio que realizamos, resultó que 84 países del mundo occidental le dan derecho a voto a sus ciudadanos
que viven fuera de los límites de su país. El derecho a voto tiene que ser dado sin diferencia de religión y con total
igualdad, como está dicho en la declaración de la independencia. Esta política señala la voluntad del Estado de
acercar a sus ciudadanos a su patria, invertir esfuerzos para fortalecer el vínculo de israelíes con su sociedad y su
estado y actuar de modo que en el futuro ellos regresen a casa.
El número de israelíes que viven fuera del país crece y el Estado de Israel no puede desentenderse más de la
necesidad de reevaluar sus vínculos con esta importante población. La conservación del vínculo al estado debe
estar en el centro de la política que se diseñe en el futuro. El derecho a voto es parte de dicha conservación.
Es este un llamado a los israelíes que son parte nuestra y que queremos que mantengan vínculo con nosotros y que
sus hijos fortalezcan sus vínculos con Israel. Se trata, a mi modo de ver, de algunas decenas de miles, muchos de
ellos que sirvieron a Tzahal y salieron a hacer su carrera en el exterior en tanto se les dificultó encontrar trabajo en
Israel en la realidad que impone el mercado global”.

The poster sign: “I would like to vote too.”
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“El Sinuoso Camino de la Votación”. Prof. Shlomo Avineri- Diario “Haaretz”, 24/04/2012
“Ninguna persona se anima hoy en día proponer a dar derecho a voto a cientos de miles de israelíes que viven 
fuera del país. Todos entendemos que un paso así no es democrático y no es sionista. No es democrático, porque 
se otorgará de este modo el derecho de participación en las decisiones políticas a quienes no cargarán con sus 
consecuencias. No es sionista, porque la cuestión empañará la diferencia sustancial entre Israel y la diáspora y dará 
legitimación al abandono del país.
Ahora se propone algo más modesto: dar derecho a voto solo a israelíes que viven fuera de Israel menos de cuatro 
años, y obligarlos a declarar que tienen intención de volver al país. En la realidad, la cuestión es más compleja:

La Voz Israelí: El derecho de los israelíes que viven en la diáspora a 
votar  en las elecciones a la Knesset en Israel
La actual ley israelí permite votar a israelíes que viven fuera del país solo en determinadas condiciones. Pero 
el mundo cambia. En el contexto de la realidad global que caracteriza los comienzos del siglo XXI, hay quienes 
sostienen que llegó el momento de evaluar dicha ley:

1. ¿Cuál es la diferencia en las fundamentaciones
del profesor Avineri y de Ben Atar? ¿Sobre qué
valores se sostienen cada una de estas
posturas? ¿Con cuál de las dos te es más fácil
identificarte? ¿Por qué?

2. ¿Es probable que ambos tengan razón? En caso
afirmativo, ¿cómo se podría llegar a un acuerdo
entre ambos?

3. Según tu opinión: ¿Hay que separar la cuestión
del “derecho de israelíes que viven fuera del país
a votar” entre olim que regresaron a su país de
origen, judíos que viven fuera de Israel y nativos
israelíes que emigraron de Israel? ¿Por qué?

¿Qué significa por un período de tiempo de 
“cuatro años”? ¿Desde que dejó el mismo israelí 
el país por primera vez, o desde que lo visitó 
por la última vez? ¿Y qué significa declarar “que 
tienen intención de volver a Israel”? ¿Hay un 
sistema que controlará esto?
Es esto una especie de engaño. Más aún, 
considerando el pueblo al cual pertenecemos, 
es claro que después que “se abran las 
compuertas”, nos encontraremos en una sinuosa 
y resbaladiza cuesta. Hay que suponer que en 
algunos años más, habrá quizás alguien que 
proponga que para demostrar “el vínculo con 
Israel” son suficientes las visitas o por ejemplo 
tener alquilada una propiedad inmobiliaria en 
Israel. La creatividad de la mente
    judía para soluciones ingeniosas, no tiene fin.
    En resumen, todo cambio, por más pequeño 
    que sea, en la actual situación, dañará la
    justicia, la democracia y el sionismo”.
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No me llames pueblo
Letra y música: Shalom Janoj

Si pasas por nuestro barrio
verás allí una vieja inscripción:
“Cuídame Dios de la Fe”

No hay ningún pueblo elegido, hay solo individuos
no todos son tontos y no todos agradecen
ellos son judíos y aquellos también lo son,
el ser humano sigue siendo ser humano
no me llames pueblo.

https://www.youtube.com/watch?v=s-dK5EgB6Ew

Los judíos
Iehuda Amijai

Hace tiempo encontré a una hermosa mujer,
cuyo abuelo fue quien me circuncidó
mucho antes de que ella naciera. Le dije,
tú no me conoces ni yo a ti,
pero nosotros somos el pueblo judío,
tu difunto abuelo y yo el circunciso y tú, la bella nieta
de cabellos dorados: nosotros somos el pueblo judío.

Pertenencia al pueblo judío Entre el pueblo y la persona

1. ¿Qué sientes respecto a la frase de Shalom Janoj
“No hay ningún pueblo elegido, hay solo individuos?
Contrariamente a lo que escribe Janoj, Iehuda Amijai
escribe: “tú no me conoces ni yo a ti, pero nosotros
somos el pueblo judío”. Según tu opinión, ¿existen
componentes que convierten a los judíos como tales
en integrantes de un solo pueblo? ¿Qué son y cuál es
el significado de ser un pueblo?

2. ¿Se puede ser sionista considerando a los judíos
solo como individuos aislados y no como un pueblo?

3. “El ser humano sigue siendo ser humano”; “Hay solo
individuos”; ¿Con cuál de las dos citas te identificas
más?
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1. ¿Con cuál de estas posturas tiendes a acordar? ¿Con la
de Ronald Lauder o con la del Profesor Shlomo Avineri?
¿Por qué?

2. Tanto Avineri como Hartman plantean la cuestión
de la moral. ¿Acuerdas con la postura de Avineri que
dice: “Poder sin responsabilidad es antiético”; o con la
posturade Hartman: “Si Israel quiere constituirse en parte
importante de la vida de los judíos de la diáspora, debe
ser un lugar moral”. ¿Quién establece qué es moral? ¿Qué
es moral según tu postura? Según Avineri, ¿qué convertirá
al judaísmo de la diáspora y a Israel en espacios morales?
Y según Hartman ¿Qué convertiría a Israel en un estado
moral?

3. Intenta pensar en qué forma los judíos del mundo pueden
influir en la política del estado de Israel, de modo que
ambas partes estén conformes.
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Fragmentos de una carta escrita en el año 2008 por Ronald Lauder* al entonces Primer Ministro del Estado 
de Israel Ehud Olmert (en vistas a los debates a realizarse en relación al futuro de Jerusalén):
*Ronald Lauder es un empresario y filántropo judío-americano, Presidente del Congreso Judío Mundial.
“Como ex Alcalde de Jerusalén y defensor de la Ciudad Santa, usted sabe cuán importante es Jerusalén para la
identidad del pueblo judío. Nuestro pueblo volvió a su antigua capital y reestableció allí nuevamente la mayoría judía.
Las palabras “el año que viene en Jerusalén” estuvieron en boca de nuestro pueblo en sus días más oscuros y en sus
momentos más felices. Como usted sabe, Jerusalén es el corazón de la identidad judía. Jerusalén fue tanto capital
de Israel como capital de todo el pueblo judío durante 3.000 años. A pesar de reconocer los derechos de Israel como
Estado soberano, es inconcebible que haya algún cambio en el status de la Ciudad Santa sin darle al pueblo judío
todo, voz en dicha decisión”.

Respuesta del Profesor Shlomo Avineri* a la carta de Ronald Lauder:
*Profesor de la escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén
Estimado Sr. Lauder:
Respondo a su carta abierta al Primer Ministro, Sr. Ehud Olmert, respecto al tema de Jerusalén, en la que expresas
el sentimiento de judíos en todo el mundo respecto al futuro de la capital de Israel…
La cuestión moral es muy simple: ¿Por qué hay que darle importancia a la voz de “todo el pueblo judío” solo en
relación a la decisión respecto al futuro de Israel? ¿Por qué “todo el pueblo judío” no participa en toda discusión que
podría influir en la vida, en el contexto y en los sentimientos de los judíos de fuera de Israel?
Más allá de esto, todo el territorio de Jerusalén se encuentra hoy en día bajo el gobierno israelí como resultado de
la Guerra de los Seis Días. ¿Se debería haber consultado con “todo el pueblo judío” sobre si Israel debía salir a la
guerra? ¿Debe ser así de ahora en más? ¿Qué le otorga el derecho moral de participar en la decisión sobre los
resultados finales de la guerra a los judíos diaspóricos? Poder sin responsabilidad es antiético.
La voz de los judíos de la diáspora debe ser escuchada, e Israel debe considerarla seriamente. Pero esta es la
esencia de la revolución que la creación del Estado de Israel estableció en la vida judía: en Israel los judíos tienen
poder soberano. Este poder rige solo para aquellos que viven en Israel, que comparten el peso de la ciudadanía por
medio del pago de impuestos y de servir al ejército, y para aquellos que deberán vivir con las consecuencias de sus
decisiones soberanas.
Aquellos que en la diáspora sientan un profundo involucramiento sentimental en relación a las cuestiones expuestas,
siempre serán libres de unirse a nosotros aquí, en el país donde los judíos son libres. Yo respeto vuestra elección de
no vivir en Israel, pero esta elección los obliga a entender que no son parte de la soberanía del pueblo judío, tal como
se manifiesta en Israel. No se puede disfrutar de ambos mundos.
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¿Hasta qué punto considerar a los judíos de la diáspora?
Por el Rabino Dr. Daniel Hartman (Presidente del Instituto Shalom Hartman), YNET – 25/7/2010
“¿En qué medida el Estado de Israel debe considerar las creencias, preocupaciones e ideas de los judíos que no 
viven allí?”
Los judíos de Israel y los judíos de la diáspora se encuentran en una coyuntura en la cual cada uno tiene que decidir 
si es su voluntad seguir activando como parte de un solo pueblo.
Para un judío de la diáspora, la pregunta central es si está dispuesto a realizar un “acto de fidelidad” que convierta 
al fuerte compromiso con Israel en parte central y primordial de su vida judía moderna.
Pero este compromiso no siempre conduce a una complacencia ciega, sino que a veces genera conflicto y crítica. 
Este compromiso exige una responsabilidad, no con Israel tal como es, sino con Israel como debe ser, y en lo que 
cada uno esté dispuesto a invertir y a aportar a la construcción de ese Israel.
Israel por su parte ya no puede argumentar que es imprescindible para la continuidad de la existencia judía o que 
tiene derechos especiales sobre el judaísmo en el mundo. La continuidad del vínculo entre Israel y el judaísmo de la 
diáspora depende ahora del fortalecimiento del significado e importancia de esta ligazón. Si Israel quiere constituirse 
en parte importante de la vida de los judíos diaspóricos, debe “ganarse” dicho derecho siendo un lugar en el que 
reine el pluralismo y la diversidad religiosa, un lugar en el que los diferentes “judaísmos” tengan cabida y sean 
respetados.
Israel debe ser un lugar en el que la política
exterior y la seguridad sean éticas y 
defendibles, tanto en el aspecto político 
como en el ético. 
Debe ser un lugar en el que la consideración 
de cómo una u otra política de estado influirá 
sobre los judíos de la diáspora, sea parte 
integral del sistema de toma de decisiones 
políticas del estado.

La Voz Judía: El derecho de los judíos de la diáspora a influir sobre 
quienes deciden la política del Estado de  Israel.

1. Hartman escribe: “La continuidad del vínculo entre
Israel y el judaísmo de la diáspora depende ahora 
del fortalecimiento del significado e importancia de 
esta ligazón”.  Según tu opinión: ¿Qué significados 
y obligaciones hay que consolidar para continuar 
preservando y fortaleciendo el vínculo entre Israel y el 
judaísmo en la diáspora?

2. ¿Acuerdas con la postura de Daniel Hartman que el
gobierno de Israel debe tomar en cuenta la influencia
que tendrán sus políticas en las comunidades judías de
la diáspora? ¿Por qué?

3. ¿Por qué “Si Israel quiere constituirse en parte
importante de la vida de los judíos diaspóricos, debe
‘ganarse’ dicho derecho”? ¿Por qué no puede ser Israel
parte central en la vida de los judíos en la diáspora
incluso sin condiciones previas?



“En el pasado hablé del sionismo como de un 
ideal sin fin, y creo de verdad que aun luego 
de alcanzar nuestro Estado, Eretz Israel… no 
dejará de ser un ideal. Pues el sionismo, tal 
como yo lo entiendo, lleva en su seno no solo la 
aspiración a una parcela de tierra prometida por 
derecho para nuestro miserable pueblo, sino 
también a una elevación moral y espiritual…” 
(Herzl, Theodore, Bifnei Am VeOlam (Hebreo, 
Volumen A), Jerusalem, 1976, p. 285)

Concepto y Desarrollo: Departamento de Irgoon y los israelíes en el extranjero – 
OSM, 2015- 5775.
Editora: Gusti Yehoshua Braverman, Presidenta del Departamento 
de Actividades para la Diáspora.
Recopilación de Material: Nir Cohen, Tali Azulay, Rodrigo “Rolo” Weiner,
Inbal Barel y Erela Goren
Escritura, Edición, Coordinación y Producción: Erela Goren
Traducción al Español: Rodrigo “Rolo” Weiner
Este cuadernillo es exclusivamente para uso interno y educativo.

Los interesados en desarroolar actividades con este programa y en recibir más 
información, por favor escribir al Departamento de Irgoon y los israelíes en el
extranjero: wzo.israelis@gmail.com

El 29 de noviembre de 1947, día de la votación en la ONU sobre los límites del Plan de Partición, es el 
día en que comenzó a implementarse la visión de Biniamín Zeev Herzl de lograr un Estado para nuestro 
pueblo, en aquella “parcela de tierra prometida”. 
En Israel celebramos la fecha como el día en que la Asamblea General de la ONU resolvió el fin del 
Mandato Británico y la creación de dos Estados, uno judío y otro árabe. Irónicamente, aunque la ONU 
votó a favor de la existencia de Israel, en las sedes de esta organización en Nueva York y en Ginebra, 
esta fecha se la dedica a debates, votaciones y resoluciones anti israelíes.
Las expresiones anti israelíes que ponen en tela de juicio el derecho de existencia del Estado de Israel se 
escuchan con intensidad variable también fuera de los muros de la ONU, en diversos lugares del mundo. 

Al mismo tiempo, somos testigos de un número creciente de judíos de la Diáspora, en especial en la 
generación joven, que eligen desconectar su identidad judía de todo vínculo con el Estado de los judíos, 
el Estado de Israel. Para ellos, Israel ha cambiado con los años, de ser una fuente de orgullo, a una 
carga, que produce vergüenza e incomodidad. 

Queremos desafiar esta percepción y generar el debate sobre la actitud hacia el Estado de Israel, por medio de un renovado examen 
de una de las fechas más significativas de la historia del pueblo judío en la era moderna: el “29 de noviembre”. 
El programa “Beit Haam” fue desarrollado por el Departamento de Irgoon y los israelíes en el extranjero, Organización Sionista 
Mundial, con el fin de generar un debate sobre el significado del sionismo en el siglo 21. ¿Se ha alcanzado la visión sionista? ¿Cuál 
es el rol del Estado de Israel para la vida fuera de él, y qué visión tenemos nosotros para ese Estado?
Por medio de una variedad de contenidos que incluyen textos tradicionales y modernos, videos, obras de arte, juegos y actividades, 
aspiramos a facilitar un diálogo efervescente, crítico y relevante acerca de la identidad sionista del siglo 21. 
El programa invita a sus participantes a debatir cuestiones de identidad personal, religiosa e ideológica, sobre el significado de la 
independencia política del pueblo que habita en Sion, y las relaciones recíprocas entre los judíos que viven en Israel y aquellos que 
viven en la Diáspora. 
Se trata de una oportunidad para todos, independientemente de sus conocimientos anteriores, para conocer, aprender, pensar, 
reflexionar y debatir acerca del significado del sionismo para cada uno. “Beit Haam” comprende 12 cuadernillos de actividad sobre 
diferentes temáticas. 
El programa “Beit Haam” está disponible en hebreo, inglés, español y portugués, y será traducido a otros idiomas según la demanda. 
El programa es apropiado para diversas edades, necesidades locales y diversas temáticas comunitarias. Además, el Departamento 
produce materiales educativos para las diversas festividades y conmemoraciones. El equipo del Departamento está a vuestra 
disposición para la planificación de cursos permanentes, seminarios, facilitación profesional y c apacitación de facilitadores locales 
para la conducción de los encuentros de “Beit Haam”. Estaremos gustosos de recibir observaciones e ideas que nos ayuden a 
continuar desarrollando recursos para profundizar el debate sionista. 

Les deseamos una experiencia enriquecedora y significativa,
Gusti Yehoshua Braverman, Titular del Departamento de Irgoon y los israelíes en el extranjero
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