יהדות התפוצות
וקליטת עליה

בראשות
בצלאל
סמוטריץ׳

בס״ד

מדינת ישראל היא ביתו ומפעלו
של העם היהודי.

הפעם באנו למשול  -תכנית מפלגת
הציונות הדתית למימוש מדיניות ימין

מאז קום המדינה פעלו יהודי
העולם למען מדינת ישראל,
תרמו מכספם לקניית אדמותיה,
לחיזוק ההתיישבות היהודית בה
ולביסוס מוסדותיה החברתיים
והביטחוניים וכן פעלו במרץ על
מנת להעניק לה גיבוי ותמיכה
מדינית במדינות השונות.
בשנה האחרונה (תשפ"ב),
עלו לישראל כ 60-אלף עולים
חדשים ,נתון שיא של שני
עשורים ,מתוכם למעלה מרבע
( )27%הינם צעירים בגילאי 18-
.35

מתוך תפיסת אחריות זו,
נפעל לתת מענה לאתגרים הבאים:

עליות אלו מהוות מנוע צמיחה
לחברה ולמשק ,מחזקות את
הדמוגרפיה היהודית ,מוסיפות
בעלי מקצועות נדרשים כגון
רופאים ומורים ותורמות
להתפתחותה הכללית של
ישראל ולשגשוגה.
מאז שנת  ,2005הגידול המבורך
במספר היהודים בישראל הפך
אותנו להיות הקהילה היהודית
הגדולה בעולם ,אך עדיין רובו
של העם היהודי (למעלה מ8-
מיליון) אינו נמצא כאן איתנו.
כיוון שכל ישראל ערבים זה
לזה וכמדינה יהודית חזקה אנו
מאמינים כי הגיע הזמן לקחת
אחריות אמיתית על המשך
קיומו של העם היהודי.

יהדות
התפוצות
וקליטת
עליה

.1
.2
.3
.4
.5

החלשות הזהות היהודית והציונית בעיקר בקרב
הדור הצעיר של היהודים ברחבי העולם.

קושי גדל של קהילות רבות לקיים את מוסדות
הקהילה והחינוך היהודיים.

אנטישמיות ותנועות החרם והדה לגיטימציה
 BDSהפועלות כנגד מדינת ישראל פוגעות
ומשפיעות גם על יהודים רבים בדגש על
הקמפוסים (ע"פ מחקרים 41% ,מהצעירים
היהודיים אינם מזדהים עם מדינת ישראל).
צורך בחיזוק 'תשתיות מאפשרות עליה'-
תשתיות חינוכיות בקהילות בחו"ל שידברו
בשפה יהודית -ציונית ברורה מצד אחד
וקהילות קולטות עליה בארץ מהצד השני.

כתוצאה מכל אלו – אחוז נישואי התערובת
(התבוללות) מרקיע שחקים במדינות רבות.

מה נעשה בכנסת הבאה
בתחום יהדות התפוצות
וקליטת עליה?
הכרה רשמית וחיזוק מוסד השליחות
הציונית לקהילות היהודיות.
כיום ,פועלים מספר ארגוני מגזר שלישי המפעילים מערכי
שליחות ציונית עצמאיים .שליחים אלו פועלים במסירות רבה
למען מדינת ישראל ללא הכרה רשמית מצד המדינה ולרוב
בתנאים בלתי סבירים.

נפעל למען:
 .1חיזוק והכרה רשמית של המדינה בשליחים ציוניים
הפועלים בתפוצות בחקיקה.
 .2נקיים שולחן עגול עם ארגוני השליחות ונפעל להכרה של
המדינה בגופים אלו וביסוס פעילותם כנותני שירות למדינה.

בס״ד

חיזוק הפעילות בקרב
סטודנטים ותנועות הנוער
הציוניות.
תנועות החרם והדה לגיטמיציה של מדינת ישראל פועלות במלוא עוזן בקמפוסים
רבים ברחבי העולם ,דבר המייצר פגיעה ברורה לא רק במדינה אלא גם בזהותם
היהודית והציונית של הצעירים היהודיים .הדור הצעיר של היהודים בחו"ל –
מנהיגי העתיד ,הם המפתח לביסוס רוח יהודית -ציונית עתידית ועלינו לחזקם.
בנוסף ,סטודנטים יהודים רבים מהעולם מגיעים לשנות לימוד בישראל ומסיבות
שונות ,דווקא כאן הם עוברים תהליכים שונים של החלשות הזיקה הציונית.

בכנסת הבאה נפעל:

.1
.2

לחזק פעילות חינוך והסברה ציוניים ותוכניות
מנהיגות שישנו את מאזן הכוחות בקמפוסים.

נקדם תוכניות הכשרה ומנהיגות לסטודנטים
מחו"ל המגיעים לישראל כדי להפוך אותם
לסוכני שינוי עם חזרתם למדינות המוצא.

.3

נפעל לתקצוב תנועות הנוער הציוניות העולמיות
בבסיס התקציב.

חיזוק החינוך היהודי
– ציוני.
עלויות החינוך היהודי בחו"ל מקשות על משפחות
יהודיות רבות לשלוח את ילדיהן לבתי ספר יהודים וכך
ילדים רבים גדלים ללא זהות יהודית -ציונית מוצקה.
בנוסף קיים קושי עצום לרבים מבתי הספר לגייס צוותי
הוראה המסוגלים להעניק חינוך יהודי לתלמידיהם.

בכנסת הבאה נפעל:

.1
.2
.3
.4

נפעל לחיזוק הקשר שבין בתי הספר היהודיים
בעולם ליצירת שיתופי פעולה ,קידום צרכים
משותפים והעשרות תוכן בתחומי יהדות וציונות.
הגדלה משמעותית של מספר המורים הישראלים
היוצאים לפעילות חינוכית בבתי ספר יהודיים
בחו"ל בדגש על קהילות פריפריאליות -דבר
אשר יעשיר וישפר את איכות המורים שיחזרו
לארץ לאחר מספר שנות שליחות ויתן לקהילות
חמצן ורוח ציונית רעננה.
נקדם תוכניות ופרויקטים חינוכיים לחיזוק זהות
יהודית – ציונית בקרב ראשי קהילות יהודיות
ומובילי דעה בדגש על קהילות קטנות עם אחוזי
התבוללות גבוהים.

נבחן אפשרות להקמת בתי ספר תיכוניים דוברי
אנגלית בישראל שיתנו מענה זול יותר ואיכותי יותר
ליהודי העולם שירצו לשלוח לכאן את ילדיהם.

בס״ד

עידוד
וקליטת
עליה
עלית יהודים לארץ הינה
מאבני היסוד של הקמת
המדינה כמתואר במגילת
העצמאות ,שיבת עם ישראל
לארצו מהווה את ההגשמה
הגדולה מכל ,של חזון נבאי
האומה ותורמת לצמיחה
החברתית והכלכלית של
מדינת ישראל.
נתוני השנים האחרונות
מלמדים כי לבד מאירועי
קיצון (כדוגמת המלחמה
באוקראינה) ירידה בביטחון
האישי ואירועי אנטישמיות
אינם מהווים זרז משמעותי
לעליית יהודים לארץ .יהודים
רבים שבוחרים לעשות עליה
לישראל עושים זאת מסיבות
אידיאולוגיות.
מציאות זו מתקיימת בהינתן
תשתית קהילתית מקומית
המדברת בשפה ציונית וכן
ביכולת של מדינת ישראל
לקלוט את העולים באופן
מיטבי.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

נפעל לחיזוק קהילות יהודיות בחו"ל המפעילות
פעילות ציונית לעידוד עליה לארץ.

נקדם תוכניות לקהילות קולטות עליה בישראל
שיעניקו לעולים תמיכה חברתית ואישית.

נפעל להקלת הבירוקרטיה התעסוקתית הנדרשת
מעולים המבקשים הכרה בישראל ללימודיהם
ותחומי העיסוק שלהם בחו"ל.

נדאג לבחינת סל הקליטה הקיים והתאמתו
לצרכים העדכניים של העולים.

נפעל לתיקון תקנות המס וההסכמים הבינ"ל
באופן שיקל על עולים שלא לאבד זכויות
סוציאליות ותנאי פנסיה ולמנוע כפל תשלומים
המהווה גורם הרתעה בקרב העולים.

נפעל לשיפור מעמדם של החיילים הבודדים
ובנות השירות הבודדות.

נפעל להובלת תוכנית להעלאת  50,000יהודים
מצרפת שלפי המחקר האחרון רוצים לעלות
אך אינם יכולים מחוסר בתוכנית פרו אקטיבית
להעלאתם.
נעביר החלטת ממשלה רוחבית אשר מגייסת את
כלל משרדי הממשלה לטובת קליטה מיטבית,
כ״א בתחומו.
נחזק ארגונים מעודדי עלייה באופן שיאפשר
הגדלת פעילותם בתפוצות ונוודא טיפול
הוליסטי בעולים משלבי טרום העלייה ועד
לאחר קליטתם בישראל.

.10

נפעל לייצר מסלולי עלייה ייחודיים
לבעלי מקצועות נדרשים כדוגמת
רופאים ,מורים ואנשי הייטק כמענה
לאתגרים לאומיים (מחסור בצוותים
רפואיים ,פיתוח הפריפריה ,העצמת
ההייטק הישראלי וכו').

.12

.11

נפעל בקרב החינוך הפורמלי והבלתי
פורמלי בישראל לקליטה טובה יותר של
ילדי העולים באמצעות תגבור לימודי
העברית ,הצטרפות לתנועות נוער,
פעילויות במתנ״סים וכ"ו בכדי לקדם את
השתלבותם בחברה הישראלית.

.13

נקיים שולחן עגול עם כלל ארגוני העולים
לאורך כל הקדנציה לאיתור חסמים ומתן
פתרונות.

עדכן את חוק השבות ואת הסייגים לו כך
שיבטא את הלכי הרוח העדכניים וידאג
להמשך הקיום של העם היהודי בארצו.
(ביטול סעיף הנכד ,ביטול הסייג של
מוגבלות נפשית ,וכד׳).

בס״ד

חיזוק הקשר שבין ישראל
ויהדות התפוצות
תחושת הערבות ההדדית בין תושבי
ישראל לבין יהודי התפוצות תיבנה
מתוך הגדלת ההיכרות בין הצדדים,
רוב היהודים בישראל אינם מודעים
כיום לאתגרים איתם מתמודדים יהודי
התפוצות.
בתוך כך ,אנו רואים בעולים החדשים
בישראל גשר ומשאב עצום שחשוב
לשלב בהנהגת המדינה ובפורומים
מובילים.

בכנסת הבאה נפעל:

.1
.2

נפעל לקדם מיזמים חינוכיים במערכת החינוך
הישראלית שתחשוף את תלמידי ישראל ליהדות
התפוצות ותייצר היכרות.
נפעל לשלב עולים חדשים בפורומים מובילים
של חשיבה ודיונים וכן בהנהגת המפלגה
והמדינה.

חיזוק תוכניות 'שנה בארץ'
בכל שנה מגיעים לישראל ,רובם במסגרת 'מסע' ,עשרות אלפי משתתפים בוגרי תיכון
מהעולם לשנת לימודים בישראל .אנו רואים במפעל זה הזדמנות גדולה להעמיק ולחזק
את זיקתם של המשתתפים עם מדינת ישראל באופן שיבחרו להשאר בארץ ולקבוע
כאן את עתידם .ולאלו שיבחרו לחזור למדינות המוצא  -שיבחרו לקחת אחריות על
המשך הובלתם קהילותיהם כמנהיגים בעלי תודעה יהודית וציונית משמעותית.
בכנסת הבאה נפעל:

.1
.2
.3

נפעל ליצור פורום עם נציגי המפלגה שיארח
באופן קבוע לאורך השנה מפגשים עם ראשי
המוסדות והתוכניות השונות על מנת ללמוד את
האתגרים והצרכים השונים שלהם ולמצוא להם
פתרונות.
נפעל לביטול הקיצוץ שבוצע בתקופת הקורונה
במלגות הניתנות למשתתפים בתוכניות התורניות
במסגרת מסע.

נפעל לתוספת תקצוב לתוכניות שיחזקו את
פעילותם הציונית.

.4
.5
.6

נקדם תוכנית לעידוד משתתפים לצאת לשירות
צבאי/לאומי לאחר שנת הלימודים.

נפעל לסייע בהקלת התהליכים הבירוקרטיים
הנוגעים להוצאת אשרות כניסה לישראל לכלל
המשתתפים בתוכניות ,כולל צעירים מתחת לגיל
 18ותושבים חוזרים.
נפעל לחזק את הקשר ואת החיבור של
המשתתפים עצמם לישראל באמצעות תכניות
חינוכיות ותוכניות מנהיגות ,בארץ ובחוץ לארץ,
בשנת הלימודים שלהם ולאחריה ,באופן שיעצים
ויחזק את החלטתם להישאר בארץ ,או להוות
מנהיגים ציוניים מקומיים בקהילתם בחו"ל.

ט

