
ישראל

והקהילה היהודית הבריטית

יחסים ממושכים



סדר היום

הקהילה מבנה•

הקהילה מול סיכונים•

המציאות - יהודי בריטניה•

וישראל יהודי בריטניה•

והתפוצות בין ישראל מעורבות•



היתה   הצהרת בלפור

בבריטניה הציונות לראשי מופנית







אלף יהודים בבריטניה 270-300
בעולם בגדולה 5-ה היהודיתהאוכלוסייה 

,סקוטלנד הפעילים אך הילות קטנותק

וצפון אירלנד ויילס 

והסביבה לונדון רבתי ב 75%

:מפתח נוספות מרכזי

)30000( סטר'מנצ

)9000( לידס

)3000( ליברפול

)2000( ברמינגהאם

)700( גייטסהד

)5000( גלזגו

בורנמות



היהודית המנהיגות מועצת: תשתיות קהילתיות

ומתאם פעילות קולקטיבית מרכזיים סדרי עדיפויות מגדיר•

לטווח ארוך י הובלת תכנון"ע לסיכונים מגיב•

 פוליטית קבוצה ביקורת•



Board of

Deputies

מרכזיים מוסדות

מועצת

היהודית המנהיגות

פרטני ייצוג•

יומיות סוגיות מיידיות ויום•

צירים נבחרים על ידימונע •

המוסדות   י"ע פעולה קולקטיבית מאפשר•

המרכזיים

סוגיות אסטרטגיות  / התמונה הגדולה •

 טווחארוכי 

מוסדיים לפי אינטרסים לנהוג•



Jewish Leadership Council
(Political Oversight Group)

•BOD
•CST

•Trade Union FoI
•BICOM

•CFI, LFI, Lib Dem FoI
•Holocaust Ed Trust

•London Jewish Forum
•PCAA

•Regional 
Rep. Councils

•UJS
•Zionist Federation
•Office G Janner
•Fair Play CG
•“We Believe”

מועצת

המנהיגות

היהודית

Board of

Deputies

,ממשלה

,בטחון ,פוליטיקה

סינגור
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ישראל

•UJIA

•Friends of….

•JAFI

•KKL UK

•JNF

•MDA

•NIF

•WIZO UK

•Zionist Federation

•Hadassah 

•Yachad – Likud UK etc
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רווחה

•Jewish Care
•Norwood
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•JAMI
•JBD
•JCHA
•JWA

•Hammerson House
•Kisharon

•Nightingale
•SAGE
•LDR
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•“We Believe”

בין דתית

•Council of Christians
& Jews
•JCore

•Joseph Foundation
•3 Faiths Forum

•Coexistence Trust
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•Masorti

•Liberal

•Reform

•Spanish & Portuguese

•UOHC

•United Synagogue

•Chief Rabbinate

•Adas

•Kedassia

•Aish, Chabad, JLE, SEED
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•London Jewish Forum
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•Regional 
Rep. Councils

•UJS
•Zionist Federation
•Office G Janner
•Fair Play CG
•“We Believe”

דתיתבין 

•Council of Christians
& Jews
•JCore

•Joseph Foundation
•3 Faiths Forum

•Coexistence Trust
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•Liberal

•Reform

•Spanish & Portuguese

•UOHC

•United Synagogue

•Chief Rabbinate

•Adas

•Kedassia

•Aish, Chabad, JLE, SEED

חינוך

Formal
•Schools
•PAJES

•Leo Baeck College
•LJCC
•LSJS

Informal
JCC for London

Jeneration
•Limmud

•UJS
•UJIA 

•UJIA JAMS
•Youth movements



מועצת

המנהיגות

היהודית

Board of
Deputies

תרבות ,אמנויות
וספורט

•JCUK
•Jewish Book Week
•JCC for London

•Jewish Film Festival
•Jewish Music Institute

•London Jewish 
Cultural Centre

•Ben Uri
•Jewish Museum

•Maccabi GB
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•Schools
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Jewish Leadership Council
(Political Oversight Group)

•BOD
•CST

•Trade Union FoI
•BICOM

•CFI, LFI, Lib Dem FoI
•Holocaust Ed Trust

•London Jewish Forum
•PCAA

•Regional 
Rep. Councils

•UJS
•Zionist Federation
•Office G Janner
•Fair Play CG
•“We Believe”

דתיתבין 

•Council of Christians
& Jews
•JCore

•Joseph Foundaton
•3 Faiths Forum

•Coexistence Trust

ישראל

•UJIA

•Friends of….

•JAFI

•KKL UK

•JNF

•MDA

•NIF

•WIZO UK

•Zionist Federation

•Hadassah 

•Yachad – Likud UK etc

חיים דתיים

•Masorti

•Liberal

•Reform

•Spanish & Portuguese

•UOHC

•United Synagogue

•Chief Rabbinate

•Adas

•Kedassia

•Aish, Chabad, JLE, SEED

פעילות חברתית 

•JCC for London
•JCore

•Mitzvah Day
•Limmud
•Tzedek

•Renee Cassin
•Fair Trade Campaign

•UJIA
•Jewish Social Action Forum

•Rene Cassin
•JVN

רווחה

•Jewish Care
•Norwood

•Camp Simcha
•Chai Cancer Care

•JAT
•JAMI
•JBD
•JCHA
•JWA

•Hammerson House
•Kisharon

•Nightingale
•SAGE
•LDR

תכנון אסטרטגי

•Jewish Leadership Council
•(Jewish Policy Research)

 סוגיות העולם

•Bnai Brith
•ECJC
•EJC

•Tzedek
•WJC
•WJR

•Aegis Trust

וחדשנות יצירתיות

•Carlebach Minyan
•Jewdas
•JHub

•Limmud
•Moishe House
•Wandering Jews

תקשורת יהודית

•JC
•Jewish Media 

Network
•Hamodia

•Jewish Quarterly
•Jewish 

Renaissance
Jewish Telegraph

Jewish Tribune
-Shalom Radio



פוליטי - עיקריים סיכונים

ישראלה של הלגיטימיות על תקיפה•

בפועל השפעהבעל -כ BDS ראשונים שלסימנים •

מימון ממשלתי לבתי   עלאיום  -ממשלה  קיצוצים בתקציבי•

ספר דתיים



סיכונים עיקריים - חברתי / דמוגרפי

 ופוליטיתקיטוב דתית •

ביחס   75 < פי שניים( גיל פרופיל•

)הכללית לאוכלוסיה

הרחבה מתמדת בילודה החרדית  •

החרדית בקהילה רציני ומחסור לעוני מובילה



הפרדוקס - בריטניה יהדות

ממשיך   יהדות בריטניה, הדמוגרפיים והפוליטיים האתגרים למרות•

:אנו מודדים כאשר לשגשג

השתתפות•

חינוך והשכלה•

חדשנות / אקטיביזם•

ספר  בבתי  לומדים + 60% :לדוגמא

... לעלותנתון שממשיך  )1982 בשנת 25% לעומת( יהודיים



שבירת מיתוס

כיהודי ברחובות לונדון ללכת זה בטוח•

סטודנט   .מאודחזק  UJS .מבודד בעיות ,השתפרה המצב - קמפוס הקיצוניות•

2012בשנת  NUS הנשיאסגן -כ נבחר יהודי

בית  מכלילדים  שני הממשלה ממנת .הלאומית הלימודיםתוכנית ב נלמדת השואה•

שנהמדי  באושוויץ ספר לבקר

ושירותים סוציאלייםיהודיים  בתי ספר מימנה הממשלה•



)2(מיתוס שבירת 

:מסרים טלוויזיוניים לאומה•

 בחג המולד דקות 5 = המלכה

השנה דקות בכל 10=  מקנטרבריהארכיבישוף 

י ראש השנה דקות בכל 20=  הרב הראשי

.לממשלה סדירה ממוסדת גישה•

בפועל חרם אקדמי * שום * אין•

של  גידול£ 3,750,000,000 אומד על וישראל סחר בין בריטניה•

האחרונה בלבד בשנה 34%



,קבוע מעורבות

עם  ממוסדת

הפוליטי ההנהגה

בבריטניה ת



בין שתי המדינות היחסים



גישה חדשה בזירה הציבורית

הקהילה •

לכבוד  לישראל הצדעה מצעד להפעיל לאמריקה מחוץ היחידה

)סטר'ומנצ בלונדון איש 50,000(לישראל  60-הגיגיות ה 

בכיכר טרפלגר בחנוכה אלפים•

ליווינגסטוןקן  לדוגמה - הציבורי במרחב בעיות עםלהתמודד •



בחנוכה בכיכר טרפלגר



תגובה - עופרת יצוקה

בכיכר טרפלגר הפגנה•



לישראל הצדעה מצעד



לונדון לראשות העיר בבחירות מילא תפקיד מפתח ויראלי קמפיין



הלגיטימציה של ישראל על תקיפה

המרכז היחיד לאאך  -מרכז  היא בריטניה•

הזהות  כהתקפה על רואים זאתאנו •

 .בעד ישראל הסברה רק עניין של לא .בבריטניה היהודית

להיות   אבל זה יכול, בוערת פלטפורמה עומדים על לאאנו •

כזה



אנו מגיבים אליו ... ו

-בדה של לחימה עולמי מרכז-כ בלונדון לבנות מחדש אנחנו רוצים•

ֶלִגיִטיַמְציָה

מקומי ביצוע / מרכזי תיאום - הוליסטית תגובה פיתחנו•

בתוך הקהילה ממריץ כוח זה .הזמן כל לא ננצח גם אם במאבק יש ערך

פעולה  לדוגמה, הנכון יכולות למשל ליצור הארכיטקטורה שינוי

חדשים בתחומים מהירה

בפוליטיקה  למשל( תחומים מרכזיים בכמה שהוכרו הייחודיים היתרונות

ארגונים לא  / האיגודים / כנסיות למשל( באחרים וטיפול בחולשות )הארצית

)ממשלתיים



עמיות & חיבור

מערכת  עםנאבקים  צעירים :האתגר

עם ישראל היחסים שלהם

 -ה בתוך מרחב וליצור לנסות:תגובה

MAINSTREAM BIG TENT



חיבור & עמיות

תפקיד   משחקת ישראל אומר בבריטניה היהודים מכלל 82%•

בזהותם או חשוב מרכזי

אבותיהםמולדת  רואים בישראל 90%•

בישראל ביקרו 95%•

היום יום שלהםבחיי  רלוונטי-כ רואים בישראל 76%•



חיבור & עמיות

מדינת ישראל הישרדות אחראים להבטיח יהודיםש מסכימים 87%•

)מתנגדים 14%( של שתי מדינות תומכים בפתרון 78%•

במבצע עופרת   וראו הבטחון בגדר תומכים 72%•

עצמית כהגנה יצוקה

קיומי על ישראל באיראן איום רואים 87%•



עמיות & חיבור

ִלי  ִדיְספּונְְקְציֹונָ   הפוליטיקה הישראלית סבורים כי 67%•

מופלים לרעה מיעוטים לא יהודיים שבני סבורים 56%

להרחבת ההתנחלויות  מתנגדים 74%



אופי היחסים

:הם ישראל כלפיהעמדות 

מחויב•

מודאג•

מפויס •



" WE BELIEVE"יצרו  אלה עמדות

מעורבות מעורבב עם סינגור



שאלת המפתח

עם  האם אנחנו

?אחד



הקשר העמקת

ומכובד  נשמע קולנו שבו ישיר, אשר פתוח "גדולה שיחה"

להיות צריך גם ֶלִגיִטיַמְציָה -ֶדהמרכז  כל"

יעודד קהילות  זה  -' גדולה שיחה' מרכז

מנסה ֶלִגיִטיַמְציָה-הֶדה טריז נגד בתפוצות

לפתוח



עם   בשיחה טאובהשגריר 

בבריטניה היהודית ההנהגה



אחריות הדדית - תפוצות

ישראלמדינת  לקיומה שלאחריות  לקבל•

בישראל ופוליטית כלכליתתמיכה •

ישראל קשר חי עם לעורר•

של העם   כמדינת הלאום עם ישראל ויציבה איתנה מעורבות•

היהודי

המוסדי היהודייםלחיים  לחלחל חייבתישראל •

עמדת   את עליונותו של לקבלחייבים  קהילות התפוצה•

וביטחון קיומיים בנושאים ישראל



ישראל -הדדית  אחריות

בינינו  לדבר - בין ישראל והתפוצות "גדולה שיחה" לאפשר•

.עצמנועל  לבין עצמנו

גישהBIG TENT  לעורר•

את היושרה   לקדם•

הביאנו למשפחת  שאנחנו בערכים המושרשות עם של

העמים



משותפת אחריות

להגן על  בין הרצון המתח לנהל את לעבוד יחד כדי•

ופעיל  מלא תפקיד בעוד ,היהודיוהעם  ישראל

לקדם את  על הדרך הטובה ביותר הפנימי היהודי בדיון

השלום

-כ  ישראלה של הלגיטימיות על לראות את המתקפהיש •

על המטופל  ,בתפוצותוהן על היהודים ישראל  הן על איום

הואבאשר  שני הצדדים ידי



אחריות משותפת

עברית   כדי לקדם את חייבים לעבוד שני הצדדים•

אותנו שקושר כשפה

הנוכחות –היהודית  החיוניות

על   צריך להיות התפוצה קהילות בלב ישראלית

החיוניות שלהם קידום



מסקנות

המשתלט   וכותרות היפרבוליות. בריטניה יהדות האמיתית של עם המורכבות לעסוק•

המדינותבין שתי  והיחסים ,שלנו בקהילה פגוע בריטניה על השיח בישראל על

 LIMMUD -מ החל לשתף BEST PRACTISE יש בריטניה יהדותל•

BDS בהתמודדות שלנו להצלחות

לתמוך בישראל  "BIG TENT" לבנות מחדש קואליציות •

המדיניהתהליך  לתוך זהגורם •

התפוצותיהודי  עם "CONVERSATION BIG -ה"•

קולותיהם  לישראל תמיכה יעילה לספק לקהילות•

בתוך ישראל להישמע צריכים שלהם המנהיגים של


