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פעולות עיקריות שבוצעו השנת הדו"ח :
פעולות לקידום מטרות העמותה בשנת הדו"ח
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ניהול פעילות ציונית ב 7-סניפי התנועה ברחבי העולם (אנגליה ,איטליה,
גרמניה ,שוויץ ,הולנד ,קנדה ,דרום אפריקה)
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ניהול הליכים משפטיים להסדרת מעמד התנועה בפדרציות הציוניות
בעולם
השתתפות בפעילויות הפדרציות הציוניות ברחבי העולם
התמודדות בבחירות לקונגרס הציוני העולמי הל"ז
הפקת הוועידה השנתית הראשונה

הסכום
למופיע
הכספים

בהתאם
בדו"ח

₪ 4,954,922

רו"ח מבקר העמותה מר אלי טל ,המחליף את ועדת הביקורת של העמותה,
לאחר שעיין ולמד את הדו"ח המילולי המליץ לאסיפה הכללית לאשר את
הדו"ח המילולי.
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אודות
"מעבר לקשת – התנועה הציונית" היא ארגון
ציוני עולמי ,שהוקם בראשית שנת 2014
במטרה להעתיק את מרכז הכובד של
הפעילות הציונית הממוסדת מישראל אל
הקהילות הציוניות ברחבי העולם ,ולשקוד על
חיזוקן וטיפוח זיקתן לישראל ולרעיון הציוני.
התנועה מתמקדת בייזום והפעלת תכניות
לחיזוק זהות יהודית וציונית ,למאבק
באנטישמיות ובארגוני  ,BDSלקידום הסברה
פרו-ישראלית ,לחיזוק קהילות ישראליות
בתפוצות ,וליצירת שותפויות עם ארגונים
שונים בעולם על מנת לעודד אחווה בין קהילות יהודיות ללא יהודיות בתפוצות.
מייסדי התנועה מאמינים כי האתגר המרכזי והראשון במעלה של התנועה הציונית במאה ה 21-נעוץ
בעתידם של רוב יהודי העולם ,רוב שאינו חי בישראל ,ובמידת זיקתם ומחויבותם למדינת ישראל ולרעיון
הציוני.
בעשור השני של שנות ה 2000-רק  40%מקרב כ 14-מיליון היהודים בעולם חיים בישראל .רובם
המוחלט של שישים האחוזים הנותרים ,הגרים בתפוצות ,אינו רואה את עתידו  -זה הנראה לעין -
בישראל; העלייה לישראל מתאפיינת בפרטים מועטים וקהילות יהודיות מועטות באורח יחסי .במדינות
בהן גוברת האנטישמיות היא לאו דווקא מיתרגמת לעלייה לישראל וניכר כי רבים מקרב אלה שמחליטים
להגר עושים זאת למדינות אחרות שאינן ישראל .בתוך כך ,ניתן לזהות כי חלקם של הישראלים שעזבו
את ישראל מקרב אותם שישים האחוזים גדל בהתמדה; בשנת  2012העריכה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה כי היהודים מהווים למעלה מ 80%-מבין כ 550-אלף הישראלים שעזבו את ישראל עד
אותה שנה (נתון זה אינו כולל את ילדיהם) .באותה שנה העריך המשרד לקליטת העלייה את מספרם
הכולל של המהגרים הישראלים וילדיהם בכ 750-אלף איש.
אל מול נתונים אלה חשוב לומר כי רובם המכריע של יהודי התפוצות ,ובכללם הישראלים שעזבו את
ישראל ,לא חדל ממחויבותו לישראל .בעולם גלובאלי ,אנשים נעים בתבל ועשויים לקבוע את מקום
מגוריהם משיקולים מגוונים כדוגמת לימודים ,עבודה או נישואין – מבלי שוויתרו על זהותם הציונית.
תנועה של אנשים בעולם הפכה קלה וזולה ,הטכנולוגיה המתקדמת מגשרת על מרחקים וערכים ומאוויים
אוניברסאליים הופכים את כדור הארץ לכפר קטן .זהו העולם הגלובאלי וזו המציאות האקטואלית של
יהודי העולם" .מעבר לקשת – התנועה הציונית" גורסת כי שיפוטיות מחמירה כלפי תופעת הירידה
מהארץ או אי עלייה לישראל אינה משרתת את יעדיה של התנועה הציונית; גם לא ההתמקדות של
הציונות הממוסדת בעליה לישראל או תרומת כספים לישראל ,כביטויים הבלעדיים או העיקריים להגדרת
העשייה הציונית.
בעולם הגלובאלי ,לציונות אתגרים גלובאליים נוספים; כושרה של מדינת ישראל להגן על עצמה ולהבטיח
לתושביה רמת חיים נאותה מושפע במידה רבה במתרחש מעבר לים :בתקשורת הזרה ,ברחוב האירופי,
בקמפוסים האקדמיים ובמסדרונות הממשל של מדינות מרוחקות .יהודי התפוצות מהווים לא פעם קו
קדמי בקידום משימות ציוניות חשובות שעל הפרק ,ותרומתם אינה נופלת מאלו שהחליטו לעלות לישראל
ולממש את זכותם להתיישב בה.
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לפיכך מעבר לקשת משקיעה משאבים רבים ביצירת מודלים חדשים לעשייה ציונית בתפוצות ובראשם :







תכניות לחיזוק זהות יהודית וציונית בתפוצות.
תכניות למאבק באנטישמיות ,ובדגש על אנטישמיות החדשה.
תכניות הסברה פרו-ישראלית ומאבק בארגוני .BDS
תכניות לחיזוק והעצמת קהילות ישראליות בתפוצות.
יצירת שותפויות עם ארגונים יהודים ולא-יהודיים ,ציוניים ולא-ציוניים על מנת לקדם מיזמים
ציוניים והומניטאריים ולעודד אחווה בין קהילות יהודיות ולא יהודיות בתפוצות.
חיבור הקונגרס הציוני העולמי לקהל היעד שלו בתפוצות – העם היהודי
 הזרמת ידע ומידע לקהילות יהודיות ולמנהיגים ציוניים בתפוצות אודות המוסדותהלאומיים ,תפקידם ההיסטורי ,והזכות לגישה למשאביהם השונים.
 מתן תמיכה פיננסית ,לוגיסטית ומשפטית למנהיגים ציוניים על מנת שיזכו בהכרה מצדהפדרציות הציוניות בתפוצות ויוכלו להתמודד במסגרתן על ייצוג קהילותיהם בקונגרס
הציוני העולמי.
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הקונגרס הציוני העולמי
''מעבר לקשת – התנועה הציונית" רואה בקונגרס הציוני
העולמי מכשיר ופלטפורמה מרכזיים להשגת מטרותיה
ופועלת להשיב את הרלוונטיות למוסד הציוני הדמוקרטי
החשוב בעולם.
כמו-כן ,התנועה רואה בקונגרס הציוני העולמי מכשיר
פוטנציאלי להעצמת מנהיגים ומנהיגויות ציוניות בתפוצות,
במיוחד מקרב הדור הצעיר.
המייסדים רואים בתנועתם זרז וגורם משני למוסדות
הלאומיים ,להם נתונים המשאבים והפוטנציאל לקדם את
מטרותיה הציוניות של "מעבר לקשת – התנועה הציונית".
מרגע הקמתה פועלת התנועה בדבקות לצרף כמה שיותר יהודים באשר הם והשקפותיהם לשורות
ההסתדרות הציונית העולמית ,לחשוף אותם לקונגרס הציוני ,לסייע בעדם לבחור ולהיבחר אליו ,במטרה
שיקדמו את ענייניהם וצרכיהם באפקטיביות .ככל שתגבר ייצוגיות הקהילות בקונגרס ,תגבר גם
הרלוונטיות ,האחווה ושיתוף הפעולה בין כלל הקהילות והזרמים ביהדות ,ויושבו לקונגרס הציוני זוהרו
ומעמדו ההיסטורי.
 118שנים לאחר ייסוד הציונות ו 67-שנים לאחר הקמתה ,התעצבה דמותה של ישראל באמצעות מיזוגן
של תפיסות ציוניות ואוניברסאליות שונות .אף דרך לא ניצחה את יריבתה – האחת השפיעה על רעותה.
תובנה זו היא שעומדת בבסיס פעילות תנועת מעבר לקשת ,שקמה לתמוך ולחזק את התנועה והמחשבה
הציונית באשר היא – חילונית ודתית ,ימנית ושמאלנית .מייסדי ,ראשי וחברי התנועה מגיעים מכל
הזרמים הדתיים והאידיאולוגיים שבאכסניה של התנועה הציונית.
בכדי שהתנועה תוכר כברית ציונית ע"י הקונגרס הציוני העולמי היא נדרשה לעמוד בקריטריונים הבאים :
 .1להסכים לחוקת הצ"ע ובראשה ההכרה ב'תכנית ירושלים'.1
 .2לפעול בלפחות  5מדינות ו 3-יבשות (להוציא את מדינת ישראל ויבשת אסיה).
 .3לפקוד את חבריה להסתדרות הציונית העולמית באמצעות נציגויות הקונגרס ברחבי העולם ,הן
ה"-פדרציות ציוניות".
בטרם יעמוד ארגון ציוני כלשהו בקריטריונים שקבעה הצ"ע ויזכה בהכרתה ,רשאים מייסדיו לסנפו לאחת
מסיעות הקונגרס – בהסכמתה  -ומתוקף כך לזכות במעמד רשמי בתוך המוסדות הלאומיים .מן הטעם
הזה בחרו מייסדי התנועה להסתנף לברית 'התנועה העולמית – הנוער הציוני' ,שהייתה סיעה מוכרת
בקונגרס ה-ל"ו ואשר נעתרה לבקשת הסינוף .הבחירה להסתנף לסיעה זו ולא לאחרת נבעה מהסכמת
סיעת האם הן לזמניותו של הסינוף והן לעצמאותה של "מעבר לקשת  -התנועה הציונית" כפי שדרשו
מייסדיה.

תכנית-ירושליםhttp://www.wzo.org.il/
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עצמאות "מעבר לקשת – התנועה הציונית" בהקשר הסינוף באה לידי ביטוי ביכולתה :
.1
.2
.3
.4

לצרף אליה חברים ולמנות את ראשי סניפיה בעולם באופן עיוור לזרם הדתי או האידיאולוגי עליו
הם נמנים.
להתמודד על מקום בקונגרס הציוני גם בפדרציות הציוניות בהן מועמדי סיעת האם מתמודדים
(כפי שאירע בקנדה ,דרום אפריקה ואנגליה).
לממש את ייעודה ומטרותיה מבלי שיושפעו מסדר יומה של סיעת האם.
לחדול מהסינוף עם ההכרה בה לאחר הקונגרס הציוני העולמי הל"ז.

בקונגרס הציוני הל"ז שהתכנס בירושלים באוקטובר  2015הפכה "מעבר לקשת – התנועה הציונית"
לתנועה עצמאית.

הבחירות לקונגרס
על-מנת שהתנועה ת וכל להשפיע על סדר יומו ומדיניותו של הקונגרס הציוני העולמי עליה להעמיד את
נציגיה לבחירת חברי הפדרציות הציוניות ברחבי העולם או לחילופין ,להגיע להסכמות עם ראשי הכוחות
הפוליטיים בכל פדרציה ציונית .בחירות או דיוני הסכמות אלה נערכים אחת לארבע או חמש שנים (כפי
שמחליט הקונגרס הציוני העולמי) ובסיומן מתכנס הקונגרס הציוני החדש למושב ראשון בבנייני האומה
בירושלים.
התנועה שקמה ,כאמור ,בראשית שנת  ,2014נערכה
להתמודדות ראשונה במסגרת הבחירות לקונגרס
הציוני הל"ז שהתכנס באוקטובר שנת .2015
בשנה הראשונה לייסודה התמקדה התנועה בהקמת
סניפים ביבשת אירופה במדינות  :אנגליה ,איטליה,
גרמניה ,הולנד ושוויץ .ביבשת אפריקה במדינת דרום
אפריקה ובצפון אמריקה במדינת קנדה .והניחה
תשתית להתרחבות למדינות נוספות.
לצד הפעלתן של תכניות מגוונות העולות קנה אחד עם מטרות התנועה והעמותה ,הושקעו גם משאבים
רבים ברישום הפעילויות המקומיות במסגרת הפדרציות הציוניות ,ובהעצמת מנהיגים ציוניים שהצטרפו
לתנועה על מנת שיוכלו להתמודד על מקום בקונגרס הציוני העולמי מטעם ארצם.
תהליך זה של עידוד צירופם של מנהיגים ציוניים בתפוצות לשורות הפדרציה המקומית ובאמצעותה
לקונגרס הציוני העולמי נתקל בקשיים רבים .גופים פוליטיים שפעלו במסגרת הפדרציות הציוניות השונות
ביקשו להצר את צעדי אותם מנהיגים ולמנוע את השתלבותם בתוך המוסדות הלאומיים של העם היהודי,
באופן שחייב את התנועה לעתור לבית הדין הציוני העליון .ואכן ,במהלך שנת  2015פתחה וניהלה
התנועה שבעה הליכים משפטיים כנגד הפדרציות הציוניות של איטליה ,בריטניה ,גרמניה ,הולנד ,שוויץ,
קנדה ודרום אפריקה .בכל אחד מן ההליכים המשפטיים רשמה התנועה ניצחון ,עת בית הדין הציוני
העליון חייב כל אחת מן הפדרציות השונות להכיר ב"מעבר לקשת – התנועה הציונית" .ואולם ,ניצחון זה
עלה במשאבים רבים שהוסטו לאפיק המשפטי במקום שיושקעו בפעילות ציונית בתפוצות .הוועד המנהל
של התנועה ראה חיוניות רבה במאבק המשפטי וצעד אסטרטגי שנועד לסלול את הדרך עבור מנהיגים
וארגונים ציוניים רבים בתפוצות ,שגישתם לקונגרס הציוני העולמי ומשאביו הייתה חסומה בפניהם מזה
עשרות שנים.
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בסך הכול הצליחה התנועה להביא לבחירתה של רשימה בת  12צירים ,מחציתה מראשי "מעבר לקשת"
במדינות השונות ומחציתה השנייה צירים עצמאיים שהביעו אמון בתנועה והצטרפו אליה במהלך כינוס
הקונגרס .כמו כן ,קיבלה התנועה  4צירים במעמד משקיפים וזכתה להכרה כסיעה עצמאית בקונגרס
הציוני העולמי הל"ז.
להלן פריסת הצירים :
צרפת
בריטניה
איטליה
דרום אפריקה
שוויץ
שבדיה
בלגיה
גואטמלה
ספרד

  3צירים  2צירים  1ציר  1ציר  1ציר  1ציר  1ציר  1ציר 1 -ציר

קנדה
הולנד
גרמניה

  2משקיפים  1משקיף 1 -משקיף

כמו-כן ,לאחר כינון הקונגרס הציוני העולמי הל"ז הודיע נשיא הפדרציה הציונית של מדינת צ'ילה על
הצטרפותו למעבר לקשת.
מימון ותרומות
מימון פעילות העמותה בישראל ופעילויותיה ברחבי העולם נשענות על גיוס כספים מתורמים ובאמצעות
אתר האינטרנט של עמותת ישראל תורמת ) .(Israelgives.orgבשתי שנות הפעילות הראשונות שלה,
הצליחה התנועה לגייס תרומות כסף ושוות כסף ללא עלויות נלוות משמעותיות.

רישום העמותה בישראל
ביום  16ביולי  ,2014יח' תמוז התשע"ד ,נרשמה "מעבר לקשת –
התנועה הציונית" כעמותה בישראל שמספרה .580592244 :
העמותה בישראל מהווה את הנהלתה הראשית של תנועת "מעבר
לקשת – התנועה הציונית" והיא גורם מנחה ומסייע לסניפי התנועה
ברחבי העולם ,בדגש על ייצוגם מול המוסדות הלאומיים ובראשם
ההסתדרות הציונית העולמית שמקום מושבה בירושלים.
בסוף שנת  2015לתנועה נציגויות ב 13-מדינות.
התנועה כמעט ואינה פעילה בישראל ,אינה מיוצגת בכנסת ישראל
ולפיכך אין לה חברי קונגרס מישראל .סניפיה ברחבי העולם מאוגדים
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כישויות משפטיות עצמאיות והם אוטונומיים מבחינה פיננסית .לפיכך ,עיקר פעילות גיוס המשאבים
וניצולם נעשית מחוץ לישראל ושלא דרך המערכת החשבונאית של העמותה בישראל ובהתאם גם הדיווח
לרשויות הרלוונטיות במדינות שמעבר לים .רק מקצת מן המשאבים שמגויסים על-ידי מייסדי העמותה
בישראל ובעולם מועברים לישראל לצורך כיסוי הוצאות הנהלה וכלליות.
הוצאות ההנהלה והכלליות של העמותה כוללות בעיקר את תשלומי השכר של מנכ"ל העמותה ,שהוא
המועסק היחיד בעמותה למן יום ייסודה.

מדוע אנו נקראים "מעבר לקשת – התנועה הציונית" ? Over the rainbow – the Zionist movement
בטקס האוסקר שנערך בשנת  2014חגגו  75שנים לעלייתו לאקרנים של הסרט "הקוסם מארץ עוץ".
הזמרת פינק שרה את הבלדה זוכת האוסקר ” “Somewhere Over the Rainbowמ ,1939-כשברקע
מוקרנים קטעים נבחרים מהסרט .הקהל באולם ובבית התמוגג מהביצוע המרטיט של פינק לקלאסיקה
ההוליוודית הנצחית הזאת ,אולם רק מעטים היו מודעים לכך
שהשיר ,שנכתב על ידי יּפ הרבורג 2והולחן על ידי
הרולד ארלן ,3מסמל יותר מכל את החוויה היהודית .
יפ הרבורג היה הצעיר מבין ארבעה ילדים שנולדו למהגרים
יהודים מרוסיה .שמו האמיתי היה איזידור הוכברג והוא גדל
בבית יהודי אורתודוקסי בניו יורק .ארלן היה בנו של חזן יהודי
ליטאי .יחד הם יצרו את השיר ,שנבחר על ידי איגוד תעשיית
יפ הרבורג
ההקלטה של אמריקה ( )RIAAוהקרן הלאומית לאמנויות ( )NEAהרולד ארלן
לשיר החשוב ביותר של המאה העשרים .השיר ,שנכתב קצת לפני פרוץ השואה ,הוא מסע מצמרר
למעמקי התודעה היהודית של השניים ,דרך הפוגרומים שמשפחותיהם עברו ועד לנבואה על אותו מקום
מעבר לקשת שבו הצרות נמסות והחלומות מתגשמים .כשקוראים את המילים שוב ,בהקשר היהודי,
מבינים ש “Somewhere Over the Rainbow”-הוא גם שיר נבואי על הישרדותו של העם היהודי.
הקשת בענן ,ובה אינספור גוונים ,משקפת את רבגוניותו של העם היהודי ובהתאם את מטרות התנועה
והרכב חבריה המגיעים מכל הזרמים בדת היהודית ומהווים את הפס הרחב ועתיר השונות שמאפיין את
התנועה הציונית מערש הקמתה ועד ימינו .אנחנו חושבים על הקשת הציונית ועל יעדיה שמעבר.

 2אדגר איזידור-יפסל (יפ) הרבורג Edgar Isidore-Yipsel (Yip) Harburg
 3הרולד ארלן Harold Arlen
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דו"ח מילולי לשנת

1

0

2

בהתאם לסעיף  37א לחוק העמותות ,תש"ם ,1980 -מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש
לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק האמור:

שם העמותה :מעבר לקשת – התנועה הציונית

מספר58 -0592244 :

שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט.
משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.

חלק א' -דו"ח מילולי
 .1פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדו"ח:
הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום
מטרותיה במהלך שנת הדו"ח

הסכום שהוצא ע"י העמותה לביצוע
הפעולות בהתאם למופיע בדו"ח הכספי

פעילות הסניפים ביבשת אירופה
פעילות הסניפים ביבשות אפריקה ואמריקה
תמיכה בפרויקטים ציוניים בתפוצות

₪
₪
₪

2,248,661
52,299
1,914,965

 .2המבנה הארגוני של העמותה בשנת הדו"ח (עובדים ומתנדבים לסוף שנת הדו"ח) :נושאי משרה
המועסקים בעמותה -מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות כגון -סגן מנהל כללי ,דבור ,יועץ משפטי.
מספר זיהוי

שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

מספר שנים
בתפקיד
ברצף

0 3 1 4 8 4 0 0 - 9

צבי

אבישר

מנכ"ל

2

מס' המועסקים בעמותה בשנת הדו"ח1 :
מס' המתנדבים בעמותה בשנת הדו"ח71 :

 .3פירוט תאגידים קשורים בשנת הדו"ח:
תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם ,הם בעלי מניות או שותפים בהם(אם יש אסיפה
של נציגים לפי סעיף  24לחוק ,תאגידים אשר מרבית הנציגים הם בעלי מניות או שותפים בהם):
לא רלוונטי
תאגידים אשר נושאי משרה בעמותה מכהנים בתאגידים אלו כנושאי משרה או בתפקיד לנושא
משרה:
לא רלוונטי
תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון:
לא רלוונטי
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 .4השירותים שניתנו לעמותה בשנת הדו"ח והיוו חלק מרכזי בפעילותה:
היקף כספי שנתי של השירות
שניתן/קניה
4 0 8 3 0 8
7 9 1 2 9
2 2 3 6 2
1 2 3 4 8

תיאור כללי של השירות/קניות המהוות חלק מרכזי
בפעילות התאגיד (ללא שם נותן השירות)
ייעוץ משפטי
סוכנות נסיעות
שירותי תרגום
גיוס כספים

₪
₪
₪
₪

 .5האם מחזור העמותה עלה על  ₪ 300,000בשנת הדו"ח?
כן

V

לא

אם כן -האם העמותה קיבלה תרומות מישויות מדיניות זרות ,ששווין המצטבר עולה על  ₪ 20,000בשנת
הדו"ח?
לא
כן
V

 .6שימוש בכספי תרומות בשנת הדו"ח:
סכום התרומה
89
50
14
00

.
.
.
.

7
1
0
9

2
7
9
3

0
9
2
2

0
3
4
2

מטרת התרומה

0
0
0
3

₪ 6
3
₪ 1
₪

הנהלה והוצאות כלליות
הנהלה והוצאות כלליות
הנהלה והוצאות כלליות
הפקת ועידה בגרמניה

8 9 3 8 4 . 61

₪

הנהלה והוצאות כלליות

השימוש שנעשה בתרומה
בתקופת הדו"ח
שכר ,מנהלה ופעילות ציונית
שכר ,מנהלה ופעילות ציונית
שכר ,מנהלה ופעילות ציונית
השתתפות בהפקת ועידה
בגרמניה
שכר ,מנהלה ופעילות ציונית

 .7עלויות גיוס התרומות בשנת הדו"ח:
אופן הגיוס

עלות גיוס התרומה

אתר אינטרנט 'ישראל תורמת' 1 2 3 4 8
0
גיוס ישיר

הסכום שהתקבל
₪
₪

1
8

0
3

2
2

8
6

9
3

1
9

₪
₪

 .8העברת כספים ונכסים ללא תמורה ,שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדו"ח:
לא רלוונטי
 .9פירוט עסקאות במקרקעין בשנת הדו"ח:
לא רלוונטי
 .10עסקאות שלא במקרקעין שביצעה העמותה עם צדדים קשורים בשנת הדו"ח:
" צדדים קשורים" כמפורט בסעיף ( )9לתוספת השלישית לחוק העמותות תש"ם.1980-
לא רלוונטי
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 .11דרישה לתיקון ליקויים על -ידי גורם מוסמך בשנת הדו"ח:
לא רלוונטי
 .12פירוט אירועים חריגים בשנת הדו"ח:
לעניין זה "אירועים חריגים" כדוגמת :התפטרות מוסד ממוסדות העמותה ,התפטרות מנכ"ל ,שינוי
משמעותי בקהל היעד שלה או שינוי משמעותי באזור הפעילות .פתיחה בחקירה פלילית כנגד העמותה
או מי מנושאי המשרה בה והגשת כתב האישום כנגד העמותה או כנגד מי מנושאי המשרה בה.
לא רלוונטי
 .13תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת הדו"ח:
מקום
איטליה

פעילות
אירועי יום העצמאות ,יום הניצחון על הנאצים ,כנסים והפגנות.

אנגליה

הפקת ועידת בריטניה ישראל ,כנסים אירועים ,מיזמים ציוניים.

גרמניה

אירועי יום העצמאות ,תמיכה בקהילות ישראליות ,כנסים ואירועים

שוויץ

הפקת עצרות ,הפגנות תמיכה וכנסים בז'נבה.

שבדיה

הפקת העצרת השנתית כנגד האנטישמיות בשטוקהולם ,כנסים.

הולנד

כנסים באמסטרדם ,הליך הכרה בפדרציה הציונית

דרום אפריקה

כנסים ביוהנסבורג וקייפטאון ,הליך הכרה בפדרציה הציונית

קנדה

כנסים בטורונטו ,הליך הכרה בפדרציה הציונית

צ'ילה

מפגשים קהילתיים

ישראל

ייצוג הפעילות הציונית בתפוצות מול ההסתדרות הציונית העולמית

 .14פירוט עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדו"ח:
לא רלוונטי
 .15עדכונים ( שינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מסוף שנת הדיווח ועד להגשת הדו"ח
המילולי לאישור האסיפה הכללית):
לא רלוונטי
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חלק ב' -הודאה באשר לבעלי התפקידים בעמותה
 .16בעלי תפקידים בעמותה נכון ליום מילוי הטופס ,תאריך30.1.2016:
לידיעתכם ,על פי חוק יש לדווח על כל חברי הוועד
חברי הוועד:
שם
פרטי

שם
משפחה

כתובת

מספר זיהוי
4

2

0

4

4

6

4

0

3

איגור

מורי

9

7

7

6

8

3

6

3

0

אביב

לוי

5

1

4

2

9

9

1

3

0

נתנאל

טייטלבוים

6
6

4
9

8
8

7
5

7
8

6
8

7
5

3
3

0
0

אביאור
ניר

עמרני
שובל

ראשון
לציון
קריית
יוסף,
גבעתיים
גושן ,ק.
מוצקין
תקוע
הפעמונים,
רעננה

מספר
שנים
בתפקיד

תאריך מינוי
5

1

/

5

0

/

1

1

1

5

1

/

5

0

/

1

1

1

5

1

/

9

0

/

6

0

1

5
4

1
1

/
/

7
7

0
0

/
/

9
9

2
2

2
2

לידיעתכם ,על פי חוק יש לדווח על כל חברי וועדת הביקורת
חברי ועדת ביקורת/גוף מבקר:
רואה חשבון ,אלי טל ,מ.ר ,10025 .מונה לתפקיד מבקר העמותה ביום  .6.10.2014משמש בתפקיד
עד ליום הוצאת הדו"ח המילולי והפיננסי לשנת .2015
מורשי חתימה:
מספר זיהוי
9
4
9

-

0
2
7

0
0
7

4
4
6

8
4
8

4
6
3

Xתקנון העמותה V

1
4
6

3
0
3

0
3
0

מאפשר

שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

מספר שנים
בתפקיד ברצף

צבי
איגור
אביב

אבישר
מורי
לוי

מנכ"ל
גזבר
מזכיר

2
1
1

לא מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד( נא לסמן
באחת האפשרויות)
רואה חשבון:

מספר זיהוי
0 5 1 3 7 6 4 4 - 0
V

העמותה חייבת

שם פרטי(או שם
המשרד)
נפתלי

שם משפחה(ליחיד)
לנדאו

מספר שנים
בתפקיד ברצף
2

אינה חייבת במינוי רואה חשבון (נא לסמן באחת האפשרויות)
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חתימת חברי וועד העמותה
אנו ,הח"מ ,אביאור עמרני ו -אביב לוי ,שני חברי וועד העמותה ,מאשרים בזאת את פרטיו של
הדו"ח המילולי לשנת  2015המפורט לעיל .האסיפה הכללית מיום  4.2.2016אישרה את סעיפים 1-4
של הדו"ח המילולי .בנוסף ,מצורפת הודאה באשר לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם נכון ליום
מילוי טופס זה (חלק ב' של הדו"ח המילולי).

 4בפברואר 2016
______________

תאריך

________________
חתימה

__________________
חתימה
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אנגליה
פעילות התנועה באנגליה מתבצעת באמצעות חברת הבת
 )ISC( Israel Solidarity Campaignהמתמקדת בייזום
וניהול קמפיינים פרו-ישראליים ,מאבק בארגוני BDS
ובחיזוק הקשרים הבילטראליים שבין ישראל ובריטניה.
לארגון
נגד
תשובת
להוות
נועדה
החברה
 Palestine Solidarity Campaignהפועל בבריטניה.
מטעמים של ביטחון אישי ,ולאור העובדה כי גורמים פרו-
פלסטיניים פועלים לאסוף מידע אחר פעילים פרו-ציוניים
בממלכה ,בין היתר ,באמצעות אתר האינטרנט של רשם
החברות הבריטי ,הוחלט כי לחברה הבריטית ימונה
דירקטור יחיד ,הוא מנכ"ל "מעבר לקשת – התנועה הציונית" ,שאינו אזרח בריטי.
בראש הסניף הבריטי של מעבר לקשת בבריטניה עומדים מר צבי אבישר ומר ג'רמי ניומארק.
במהלך שנת  2015התמקדה פעילות החברה ב 4-משימות עיקריות :


מאבק להכרה רשמית בה במסגרת הפדרציה הציונית בבריטניה
פעילותה של מעבר לקשת מתנהלת בבריטניה באמצעות חברת הבת שלה לתועלת הציבור
 .Israel Solidarity Campaignההליך המשפטי בעניינה נוהל מול בית הדין הציוני העליון בראשות
הנשיאה טובה שטרסברג-כהן על-ידי משרד עורכי הדין מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'.
בסיומו של ההליך שנמשך כחצי שנה קיבלה התנועה  10%ייצוג במוסדות הפדרציה ובשני
מטעמה
מושבים
)20
(מתוך
הציוני
בקונגרס
הל"ז.
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הפקת ועידת בריטניה-ישראל :האתגרים האסטרטגים המשותפים.
הוועידה נערכה בארמון ווסטמינסטר (מקום מושבו של הפרלמנט הבריטי) ,בשיתוף פעולה עם
העיתון היהודי הבריטי  Jewish Newsוהשדולה הפרו-ישראלית-בריטית  .Bicomלוועידה
הזמינה התנועה ראשי ממשל ומנהיגים פוליטיים מישראל ; המשנה לראש הממשלה סילבן
שלום ,יו"ר האופוזיציה יצחק בוז'י הרצוג ,יו"ר מפלגת 'יש עתיד' ,יאיר לפיד ,שר הביטחון
והרמטכ"ל לשעבר שאול מופז .כמו כן ,דיפלומטים ישראליים ואמריקניים וביניהם  :מרטין
אינדיק ,דניס רוס ,השגריר רון פרושאור ונוספים.
https://youtu.be/iDEYufW_Abg?t=53s

ושגריר ישראל באו"ם רון פרושאור.
ארמון ווסטמינסטר ,לונדון

הוועידה גררה עניין תקשורתי רב ,במיוחד בנוגע להזמנתו של הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר
שאול מופז .לגביו איימו ארגוני  BDSבריטיים ובראשם עורך הדין היהודי-בריטי דניאל מקובר ,כי
יוציאו צו מעצר נגדו .חוות דעת משפטית סותרת הובילה את התנועה להטיס את מופז ללונדון
בטיסת בריטיש איירווייז – על מנת להבהיר ציבורית כי אין ממש מאחורי איומים אלו ,והגעתו של
מופז לבריטניה אכן לא הופרעה מצד הרשויות במדינה.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4670589,00.html

סיקור הגעתו של מופז ללונדון בYNET-
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ספונסרים וחברי ועדת ההיגוי של פרויקט  IsrAction Dayבבריטניה
פרויקט ציוני עולמי שנתי במסגרתו מעבר לקשת ושותפותיה מיפו בבריטניה סופרמרקטים
שאוימו מצד ארגוני  BDSבגלל שדבקו בהחלטתם למכור תוצרת ישראלית .התנועה ריכזה בהן
רכישות של תוצרת ישראלית בהיקף עשרות אלפי פאונדים שנתרמו לבתי תמחוי ,ארגוני רווחה
והומלסים בריטיים .פרויקט  IsrAction Dayהוא דוגמא מצוינת למפעל המגשים בעת ובעונה
אחרת ערכים ציוניים-הומניטאריים-אוניברסאליים ,תמיכה במשק הישראלי ,קידום הסברה פרו-
ישראלית ומאבק אפקטיבי בארגוני .BDS
https://youtu.be/82OWExAl2Po



פרויקטים בהסברה פרו-ישראלית ומאבק בארגוני BDS
בשותפות עם גופים ציוניים ופרו-ציוניים בבריטניה ובראשם :
החברים של ישראל בצפון אירלנד Northern Oreland Friends of Israel
North West Friends of Israel
Sussex Friends of Israel
תנועת העבודה היהודית Jewish Labour Movement
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מטרה להתקפות מצד ארגוני BDS
פעילותה של  ISCבבריטניה גררה ניסיונות של גופים פרו-פלסטיניים להלך אימים על אישים וגופים
ציוניים ושאינם ציוניים המשתפים עמה פעולה ,וכן לקעקע את הלגיטימיות שלה בתוך בריטניה.
למהלכים אלו חברו גם אינדיבידואלים יהודים הנמנים על חוגי שמאל קיצוני במדינה .אחד הביטויים
הוויראליים הבולטים למאמצים אלו עלה ביום  9בדצמבר  2015לרשת האינטרנט באתר הבינלאומי
הפרו-פלסטינאי  The Electronic Intifadaבאופן הנחזה לתחקיר עיתונאי רב-השקעה .כותבי המאמר
רמזו ש ISC-ו"מעבר לקשת" הם לכאורה גוף המממן התנחלויות "בלתי חוקיות" בישראל.
https://electronicintifada.net/content/new-uk-zionist-group-funding-settlements/15053
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איטליה
איטליה נחשבת לאחד המרכזים הדומיננטיים של תנועת
מעבר לקשת ופעילותה הציונית בארץ המגף מתפרשת
בערים מילאנו ,רומא ,פירנצה ,טורינו ,בגרמו ,ונציה,
ג'נובה ,ורונה וקביליו ונוגעת במרבית הקהילות היהודיות
והגופים אוהדי-ישראל במדינה.
בראש הסניף האיטלקי של מעבר לקשת עומד הנשיא ד"ר אייל מזרחי ,המשמש גם כראש הקבוצה
הציונית של מילאנו וכיושב ראש ארגון הידידים של ישראל באיטליה.
במהלך שנת  2015התמקדה פעילות התנועה ב 2-משימות עיקריות :
 .1מאבק להכרה רשמית בפעילות התנועה במסגרת הפדרציה הציונית האיטלקית.
 .2הפקת אירועי תרבות והסברה פרו-ישראליים ,ומאבק באנטישמיות וארגוני .BDS


מאבק להכרה רשמית במסגרת הפדרציה הציונית באיטליה
המאבק נוהל מטעם התנועה ע"י משרד עורכי הדין מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות' מול
בית הדין הציוני העליון בראשות הנשיאה טובה שטרסברג-כהן .בסיומו קיבלה התנועה 25%
ייצוג במוסדות הפדרציה ובמושב אחד מטעמה (מתוך  )4בקונגרס הציוני הל"ז.
באיטליה" ,מעבר לקשת" היא לארגון
הציוני הגדול והדומיננטי במדינה .הדבר
בא לידי ביטוי הן במספר החברים
הרשומים והפעילים בו והן במספר ,היקף
ותהודת האירועים היהודיים והציוניים
שהוא מפיק מידי שנה .בין הבולטים בהם:
הפקת אירועי יום העצמאות של ישראל
ברחבי איטליה ,ייצוגה של הבריגדה
היהודית בצעדות יום הניצחון הלאומי על
הנאצים ,ייזום ותמיכה בהפקת אירועי
תרבות יהודיים וישראליים בכל רחבי
איטליה והוא נחשב גם לשותף הדומיננטי
של שגרירות ישראל באיטליה בהפקת
אירועים פרו-ישראליים ,בעצרות כנגד
האנטישמיות ובמאבק בארגוני  .BDSיתר
על כן ,פעילותו של הסניף האיטלקי של
מעבר לקשת חורגת מחוץ לגבולות ארץ המגף ומאות מפעילי הארגון אף מרחיקים למדינות
נוספות בהן נערכות פעילויות פרו-ישראליות (שוויץ ,גרמניה ובריטניה).
מן הטעמים דלעיל דרשה התנועה לקיים בחירות דמוקרטיות בתוך הפדרציה הציונית של
איטליה ,על מנת שאלה תשקפנה את כוחה של התנועה במוסדות הלאומיים .הפדרציה הציונית
מצדה ,נקטה אינספור תכסיסים ומניפולציות עד למנת לדחות את מועד קיום הבחירות ,עד כדי
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שלא ניתן היה לערוך אותן בסמיכות כה רבה לכינוס הקונגרס הציוני הל"ז .בית הדין לא חסך
בביקורת כלפי הפדרציה הציונית של איטליה " :ברצוננו לציין בצער שהפדרציה באיטליה
התנהלה בניגוד לעקרונות דמוקרטיים בכל נושא הבחירות וחלוקת המנדטים ופעלה שלא
בהתאם לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית."..
יחד עם זאת ,דחק הזמנים אילץ את בית הדין הציוני העליון בירושלים לחלק באופן שרירותי את
המנדטים של איטליה – מנדט אחד לכל גוף ציוני שדי והצהיר על קיומו באיטליה .המשמעות
העגומה של חלוקה זו הייתה שגופים שפעילותם הציונית במדינה דלה עד שאינה קיימת – קיבלו
ייצוג בקונגרס על חשבון נציגי מעבר לקשת.
הכרעת בית הדין הציוני העליון רק חידדה עד כמה ארכאיים מוסדות ההסתדרות הציונית
העולמית ,וסיפקה מענה נוסף לתהייה מדוע הקונגרס הציוני העולמי התנתק מקהל היעד שלו –
העם היהודי בתפוצות.



הפקת אירועי תרבות והסברה פרו-ישראליים ,ומאבק באנטישמיות וארגוני BDS
אירועי יום העצמאות של ישראל באיטליה
אירועי יום העצמאות של ישראל באיטליה צוינו ביום  26באפריל .2015
האירועים נערכים בערים שונות ברחבי איטליה ונחשבים שם לנקודת הציון הציונית החשובה
ביותר בלוח השנה .אירועים אלה מושכים אליהם אלפי מבקרים יהודים ושאינם יהודיים .האירוע
המרכזי שנערך במילאנו מופק ,מנוהל וממומן על-ידי התנועה.
בין הגופים שחברו אלינו :שגרירות ישראל באיטליה ,משרד התיירות ,קרן היסוד ,קק"ל ,ארגוני
נוצרים אוהבי ישראל ,וחברת התעופה הלאומית אל-על .השנה ,בנוסף לתכניה הרגילה ,הביאה
התנועה מישראל את להקת המחול 'האירוס היזרעאלי' בת  16הרקדנים ,שהיוותה האטרקציה
המרכזית באירוע.
https://youtu.be/_lQDW3n4mWk
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ייצוג הבריגדה היהודית בצעדות יום הניצחון על הנאצים
צעדת ה 25-באפריל היא אחד האירועים הלאומיים החשובים ביותר באיטליה שנועד לציין את
הניצחון על הנאצים והפשיזם .בצעדות הנערכות בערים המרכזיות באיטליה משתתפות משלחות
של כל הארגונים שנטלו חלק בשחרור איטליה מידי הכובש הנאצי ומצטרפים אליהם ארגונים
וקבוצות המזדהים עם מורשת הניצחון.
לפני יותר מעשור החלו להצטרף לצעדות הללו ארגונים פרו-פלסטינים שהשוו בין שחרור איטליה
מידי הכובש הנאצי לבין המאבק הלאומי פלסטיני במדינת ישראל .בשנים אלה הפך הדגל
הפלסטיני נפוץ בצעדות וההתייחסות לנרטיב הפלסטיני קיבלה באיטליה ממד של אמפתיה
והזדהות.
ניסיון של פעילים פרו-ישראלים לרבות מזרמים ליברליים להצטרף בראשית שנות ה2000-
לצעדות הללו ולהניף דגלי ישראל נענה בעוינות מצד המשתתפים ומצד הרשויות שראו בכך
פרובוקציה מכוונת.
היוזמה והמחקר ההיסטורי סייעו למעבר לקשת באיטליה לבלום את הסחף .בפנייה של נשיא
מעבר לקשת במדינה למינהלת אירועי יום ה 25-באפריל באיטליה צורף תימוכין היסטורי על
תפקידה של הבריגדה היהודית במאבק לשחרור איטליה .כזכור ,הבריגדה מנתה כ5,000-
לוחמים יהודים מתנדבים מארץ ישראל שהגיעו לצפון איטליה על מנת לתמוך במאבק לשחרור
המדינה מידי הנאצים .כ 800-מהם נפלו חללים במלחמה ובתאונות בדרכם ממנה ואליה.
המהלך של מעבר לקשת הניב פירות והמינהלת האיטלקית אישרה למעבר לקשת לארגן
משלחת צועדים קבועה שתייצג את חיילי הבריגדה בצעדות הנערכות ברחבי המדינה .כך ,בדלת
הראשית ,הפכו דגלי הבריגדה היהודית ודגלי ישראל לסמל אינטגרלי ביום חגם הלאומי של
האיטלקים לציון שחרורה של איטליה מידי הנאצים .בשנתיים האחרונות זוכה המשלחת היהודית
לעניין תקשורתי ולאהדה ציבורית באיטליה ואילו המפגינים הפרו-פלסטיניים המצדדים במאבק
אלים נגד ישראל נתפסים כצד הפרובוקטיבי והרשויות האיטלקיות מגבילות את פעילותם.
https://youtu.be/_lQDW3n4mWk?t=1m45s
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הפקת פסטיבל יין ישראלי בSan Colombano al Lambro-
האירוע נערך ביוזמת מעבר לקשת ובשיתוף פעולה עם משרד התיירות הישראלי ושורת יקבים
ישראליים (ביניהם" ,רקנאטי"" ,אפרת" ונוספים) .סאן-קולומבאנו אל-לאמברו ממוקמת  30ק"מ
דרומית מזרחית למילאנו ועורכת מידי שנה משך  58שנים חגיגות יין מסורתיות בהן משתתפים
רק יקבים איטלקיים .בשנת  2015התאפשר למעבר לקשת לקדם באירוע גם יקבים ישראליים.
לערב הפתיחה הגיעו  3פעילים פרו-פלסטיניים מונהגים על-ידי צלם העיתונות האנרכיסט ויטוריו
פרה ) )Vitorio FERRAוביקשו לחבל באירוע  .הפעילים שלפו דגלי פלסטין וקראו למארגנים לסלק
את מארגני פסטיבל היין הישראלי ,שתומך לדבריהם בכיבוש הישראלי.
בשל התערערות תחושת הביטחון במקום ,חלק מחברי מועצת העיר ביקשו את ראשי התנועה
באיטליה לשקול לבטל את השתתפותם בפסטיבל שנמשך מספר ימים ,ומשעה שהבקשה סורבה
על-ידי מעבר לקשת ,הראשונים פנו לראש העיר בלוני פסקל ) )Belloni Pasqualeוהוא נעתר
לבקשה לבטל את השתתפותנו.
בתגובה לכך הפעילה התנועה מכבש לחצים על ראש העיר ,שכלל את גיוסו של שגריר ישראל
באיטליה נאור גילון ועיתונאים שאוהדים את ישראל .במאמצינו חשפנו בפני ראש העיר ויתר
המארגנים את זהותו של ויטוריו פרה ,ששבועות ספורים קודם לכן גורש מישראל לאחר שביים
ביחד עם משפחת תמימי הפלסטינית התגרות של ילדים פלסטיניים כלפי חיילי צה"ל.
כתוצאה מהמהלך בו נקטנו הושגה פשרה לפיה דוכני היין הישראלי לא יפונו מהפסטיבל ,אלא
ימוקמו באזור שיהיה נתון לאבטחה קבועה.

ב
י
י
ם

כרזת פסטיבל היין בסאן קולומבאנו לאמברו

ויטוריו פרה ) )Vitorio FERRAשהפגין
בפסטיבל היין ביום 27.9.2015

ויטוריו פרה ) )Vitorio FERRAנעצר ע"י
כוחות צה"ל ביום  28.8.2015וגורש
לאיטליה
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הפגנות ברחבי איטליה כנגד גופי  BDSהפועלים במדינה
מעבר לקשת באיטליה מנהלת באופן שוטף פעילות כנגד ארגוני  BDSושמאל רדיקאלי הקוראים
להחרמתה של ישראל .ביום  19.9.2015נערכו ברומא ובמילאנו (שם התקיימה ב2015-
תערוכת ה )EXPO-עצרות כנגד הקריאה לחרם ובעד רכישת תוצרת ישראלית .לעצרות אלה
מגיעים בין היתר חברים מארגונים לא-יהודיים.

נשיא התנועה באיטליה ,ד"ר אייל מזרחי ,נואם בהפגנה
פרו-ישראלית במילאנו

מפגינים כנגד השחתת סמלים יהודיים וציוניים
במהלך תערוכת ה EXPO-שהתקיימה במילאנו בשנת  2015הושחת
מספר פעמים תורן דגל ישראל שהוצב במרכז העיר .בכל אחת מן
הפעמים שבוצעה השחתה שכזאת (בדרך כלל ע"י התזת דיו אדומה על
הדגל) הגישו חברי התנועה תלונה לרשויות וטרחו להגיע למקום להפגין
כנגד השחתת סמלים יהודיים וציוניים ובעד הדמוקרטיה הישראלית.
בתיעוד המצולם ,הפגנה שנערכה ביום  3.7.2015ברחובות מילאנו.

דגל ישראל שהושחת

עצרת תמיכה והזדהות במילאנו עם נפגעי אינתיפאדת הסכינים בישראל
ביום  21.10.2015הפיקה מעבר לקשת ביחד עם הקהילה היהודית של מילאנו עצרת תמיכה
והזדהות עם נפגעי גל הטרור שפרץ בישראל בסתיו .2015

מפגינים בעד ישראל נושאים לפידים בעצרת התמיכה
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תערוכת צילומים  Israel Todayבקביליו ()Cuveglio
מעבר לקשת תומכת בפרויקטים תרבותיים
ואמנותיים שונים ברחבי העולם .באיטליה ,תמכה
התנועה בפרויקט תיעוד של  10צלמים איטלקים
יהודים ושאינם יהודים שתיעדו את ישראל מזווית
אישית במהלך השנים  2013-2015וביום  7ביוני
 2015הציגו את עבודותיהם בתערוכה שהפיקה
התנועה בעיר קביליו שבצפון איטליה.
צלמי פרויקט Israel Today

מפגשי לימוד והכרת המוסדות הלאומיים עבור מנהיגי הקהילה היהודית במרכז וצפון
איטליה
תכנית המופעלת זו השנה השנייה ומיועדת לחשיפת המוסדות הלאומיים בקרב מנהיגי הקהילות
היהודיות באיטליה .כ 26-מפגשים נערכו בערים מילאנו ,רומא ,טורינו ,פירנצה ,ברגמו ,ורונה,
ונציה וג'נובה.

הקרנת הסרט "מתחת לקסדה"
הקרנת הסרט התיעודי  Beneath the Helmetשהופק ע"י עמותת  Jerusalem Uתורגם במימון
מעבר לקשת לשפות גרמנית ואיטלקית והוקרן במרכזים קהילתיים יהודיים רבים ברחבי איטליה.
הסרט מתעד את תהליך החיול של חמישה לוחמים לחטיבת הצנחנים.
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גרמניה
פעילותה של מעבר לקשת בגרמניה
מתמקדת בערים ברמן ,ברלין ,מינכן,
פרנקפורט ,המבורג ,קלן וקונסטאנץ.
התנועה נחשבת לאחד הארגונים הציוניים
הגדולים הפועלים כיום במדינה.
החל משנות ה 90-של המאה העשרים החל
גל הגירה גדול של יהודים למדינה ,עת כ 200-אלף מיהודי ברה"מ לשעבר באו בשעריה .ב1990-
התגוררו בגרמניה כ 25-אלף יהודים ואילו כיום האמיר המספר ליותר מ 200-אלף .סיפור הגירתם
וזיקתם לתנועה הציונית מהווה דוגמא חיה למשבר של זהויות ,מאמץ לטיפוח מחדש של זיקה לציונות,
ליהדות ולעלייה לישראל.
לפיכך ,עיקר הפעילות והמשאבים של התנועה מופנה לחיזוק זהות יהודית וציונית בקרב הדור הראשון
והשני של יהודי ברה"מ לשעבר .משימות נוספות של התנועה בגרמניה הן העמקת קשרי הממשל
והתרבות בינה לישראל ,תמיכה ייחודית בקהילות הישראליות הצומחות בערי גרמניה ,מאבק
באנטישמיות ובביטויים של קמפיין ה ,BDS-ויצירת שיתופי פעולה עם ארגונים ושדולות לא-יהודיות פרו-
ישראליות ובראשן שיתוף הפעולה עם אגודת הידידות גרמניה-ישראל בראשות חבר הפרלמנט הגרמני
לשעבר ריינהולד רובה.
בראש הסניף הגרמני של מעבר לקשת עומד הרב נתנאל טייטלבוים ,המשמש גם כרב מדינת ברמן.
במהלך שנת  2015התמקדה פעילות התנועה ב 5-משימות מרכזיות :
.1
.2
.3
.4
.5

הפעלת תכניות לחיזוק זהות יהודית וציונית בקרב יהודי ברה"מ לשעבר שהיגרו לגרמניה.
הפקת אירועי תרבות והסברה פרו-ישראליים ,ומאבק באנטישמיות וארגוני .BDS
מאבק להכרה רשמית בפעילות התנועה במסגרת הפדרציה הציונית הגרמנית.
פעילות מול המוסדות הלאומיים להבטחת ייצוגה של הפדרציה הציונית הגרמנית בקונגרס הציוני
הל"ז.
הפקת הוועידה השנתית של תנועת מעבר לקשת במדינת ברמן.

מנהל תחום התיעוד במעבר לקשת ,עמי שמיר ,במשימת צילום בגרמניה ,עם מנהיגת
הקהילה היהודית בברמן ,הגב' אלווירה נועה .אפריל 2015
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אירועי יום העצמאות ה 67-של ישראל במינכן ובברמן
התנועה הפיקה ביום  23באפריל  2015את אירועי יום העצמאות ה 67-של ישראל בערים מינכן
וברמן .משכם יום שלם ומשתתפים בהם אלפי מבקרים – יהודים ושאינם יהודים .לאירועים
שהפיקה התנועה בגרמניה הגיעו גם נציגי המוסדות הלאומיים ,הרבנים הראשיים מישראל
וחברי התנועה.
https://youtu.be/mESrcx93bSQ

המקהלה היהודית של העיר ברמן מורכבת מיוצאי ברית המועצות לשעבר .שרה את המנון 'התקווה' ביום העצמאות ה67-

נשיא התנועה בגרמניה ,הרב נתנאל טייטלבוים ומייסד
ומנכ"ל התנועה צבי אבישר

הגב' אלוירה נועה ,מנהיגת הקהילה היהודית
במדינת ברמן

ערבי ישראל וציונות בכל סוף שבוע בבית הקהילה היהודית במדינת ברמן
תכנית "סופשבוע יהודי-ציוני" במסגרתה מידי סוף שבוע מפיקה התנועה ערבי פעילות הכוללים
הרצאות העשרה בנושאים ציוניים ,שירה בציבור ודיון בפרשת השבוע .התכנית מופעלת זו השנה
השנייה בבית הקהילה היהודית במדינת ברמן .את הערבים מנחה נשיא התנועה בגרמניה
המשמש גם כרב המדינה ,הרב נתנאל טייטלבוים .למפגשי סוף השבוע מגיע קהל מגוון ; יהודים
שהיגרו בשנות ה 90-מברה"מ ,שארית הפליטה של צאצאי היקים ,ששרדו את השואה ,ישראלים
שה יגרו לגרמניה ובחרו להתגורר בברמן ,יהודים שהיגרו ממדינות ערב וכן יהודים למחצה
שנמצאים בהליך גיור.
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הקרנת בכורה של הסרט התיעודי הישראלי " "Beneath the Helmetבברלין
ביום  10.2.105נערכה בברלין הקרנה הבכורה לקהל הגרמני מול  150צופים .מעבר לקשת
מימנה את תרגום הסרט שהפיקה עמותת  Jerusalem Uלשפה הגרמנית .במהלך שנת 2015
הפיקה התנועה  8הקרנות של הסרט.

"מתחת לקסדה" ,הגרסה המתורגמת לגרמנית בהקרנת הבכורה בברלין.

הרצאות של אמנים ישראלים בפני ישראלים שהיגרו לברלין
תחת הכותרת "אם אינך בא לישראל ,נביא את ישראל אליך" מפעילה מעבר לקשת תכניות
תרבות וסדנאות העשרה לחיזוק הקשר עם קהילות ישראליות בתפוצות .התכניות כוללות הטסה
של מרצים ,סרטים ישראלים ואמנים מתחומים שונים.
https://youtu.be/PXDgZlCVcBQ

הצלם ראובן קופיצ'ינסקי במרכז הקהילתי היהודי שברחוב בפזננשטראסה ,ברלין,
מיום  1במרץ 2015
הזמנות באנגלית וגרמנית
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ועידת "מעבר לקשת" קשרי ישראל-גרמניה בברלין לציון  50שנות יחסים דיפלומטיים
הוועידה עסקה בהעמקת יחסי ישראל וגרמניה ובקידום יכולותיה של תנועת מעבר לקשת לתרום
להן על רקע אתגריה המדיניים של ישראל והמאבק בנגע האנטישמיות החדשה .הדוברים
המרכזיים באירוע היו חבר הפרלמנט הגרמני לשעבר ונשיא אגודת גרמניה-ישראל ריינהולד
רובה ,מזכיר ארגון הגג היהודי לשעבר ,שטפאן קרמר ונשיא "מעבר לקשת" בגרמניה הרב
נתנאל טייטלבוים.

הרב נתנאל טייטלבוים

מר שטפאן קרמר

מר ריינהולד רובֶּה

תמיכה בקבוצות הנוער לכדורגל עם מוגבלויות גופניות בטורניר אירופי
בתאריכים  4-8ביוני  2015מעבר לקשת אירחה בגרמניה את קבוצת הכדורגל "מפעלות" לנוער
עם מוגבלויות .הקבוצה השתתפה בטורניר אירופי שהופק ביחד עם מועדון הספורט Achim
ובשיתוף פעולה עם מועדון הכדורגל
ורדר-ברמן.
הקבוצה הישראלית הורכבה משחקני
כדורגל צעירים בגילאי  .15-18הקבוצה
הישראלית משכה עניין רב נוכח כך ,שכל
חברי המשלחת היו מוסלמים ,דרוזים
וערבים-נוצרים ,אזרחי ישראל ,ששיחקו
ספורט מרגש וייצגו את מדינתם בגאווה.
מעבר לקשת שמחה לתמוך בפרויקט
הספורטיבי ,שנערך זמן קצר לאחר חברי המשלחת ביציע העיתונות של מועדון ורדר-ברמן
הרשות
של
הכושלים
ניסיונותיה
הפלסטינית להדיח את ישראל מפיפ"א .טורניר כדורגל הנוער לבעלי מוגבלויות הוכיח שוב את
תפקידו החשוב של הספורט לא רק בהתמודדות עם מוגבלויות פיזיות וקוגניטיביות אלא גם
ביצירת קשרים חברתיים בין לאומים ,תרבויות ודתות.
https://youtu.be/P3Tlnt2CqEs
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ביקורים במוזיאון היהודי בפרנקפורט.
התנועה מסבסדת ביקורי משלחות של צעירים יהודים מכל רחבי גרמניה למוזיאון היהודי
בפרנקפורט .רובם ילדים למהגרים יהודים מברה"מ לשעבר .התכנית מופעלת אחת לרבעון,
כאשר בכל קבוצה משתתפים כ 25-50-צעירים בכל פעם.

משלחת מגרמניה בעצרת התמיכה בישראל מול בנייני האו"ם בג'נבה
התנועה הפיקה את עצרת התמיכה בישראל ובצה"ל מול בנייני האו"ם בג'נבה ביום  29ביוני
 ,2015בו פורסם באופן רשמי דו"ח ועדת החקירה על מבצע 'צוק איתן' .משלחת מתנועה
מגרמניה כללה נציגות מברלין ,ברמן ,פרנקפורט וקלן ,בראשות הרב נתנאל טייטלבוים .פרטים
נוספים אודות האירוע תחת דף הפעילות הציונית בשוויץ.

חברי מעבר לקשת בעולם ברחבת הכניסה לארמון האומות בג'נבה ביום  29ביוני 2015

30

תכנית הסיוע למתגיירים במסלול האורתודוכסי בגרמניה
מעבר לקשת יזמה את התכנית הארצית לקידום הגיור האורתודוכסי בגרמניה .התכנית נועדה
לסייע למי שאינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה ומעוניינים לעשות במסלול האורתודוכסי.
בעקבות עיבוי פעילות התנועה בתוככי הקהילות היהודיות בגרמניה ,התקבלו פניות רבות מקרב
יוצאי ברה"מ לשעבר שגילו עניין רב בהתגיירות במסלול האורתודוכסי ,אלא שהם מצאו אותו
בלתי מסביר פנים ,מסורבל ,יקר ומהווה מקור לתסכול רב.
במענה ישיר לעניין הגובר החלה התנועה לחפש שותפים למציאת פתרון הלכתי ומצאה מכוני
גיור אורתודוכסים פרטיים שהביעו נכונות לסיוע לתנועה לגבש מתווה מסייע ובראשם מכון עמי
שפועל בתמיכת אגף הגיור במשרד לשירותי דת.
קהל היעד הפוטנציאלי של התכנית נאמד בכ 100-אלף איש שאינם נחשבים יהודים על פי
ההלכה ומעוניינים להתגייר.



מאבק להבטחת ייצוגה של הקהילה היהודית בגרמניה בקונגרס הציוני העולמי
מעבר לקשת החלה לפעול בגרמניה כאשר הפדרציה הציונית במדינה הייתה מצויה בשיאו של
משבר פנימי עמוק ,שהוביל את מוסדות ההסתדרות הציונית העולמית לדון באפשרות של
מחיקתה מהקונגרס הציוני העולמי ולמעשה למחוק את ייצוגה של הקהילה היהודית מהמוסדות
הלאומיים.
במקביל ,נדרשה התנועה לפתוח במאבק משלה כנגד הפדרציה הציונית בגרמניה לאחר
שהאחרונה סירבה להכיר במעבר לקשת כארגון ציוני הפעיל במדינה.
פועל יוצא לכך ,מעבר לקשת ניהלה שני הליכים משפטיים בבית הדין הציוני העליון ,שנוהלו
מטעם התנועה ע"י משרד עורכי
הדין מיתר ,ליקוורניק ,גבע,
לשם ,טל ושות' .בהליך הראשון,
התנועה דרשה ,שבית הדין יורה
לפדרציה הציונית בגרמניה
לקבל אליו את התנועה כחברה
מלאה .דרישה זו התקבלה
במלואה על-ידי בית הדין הציוני
העליון ביום .21.6.2015
ההליך השני ,עסק בדרישתה
של התנועה להבטיח את ייצוגה
של הפדרציה הציונית בגרמניה,
אף להגדיל את ייצוגה במסגרת
הקונגרס הציוני הל"ז ולהורות
בחירות
לקיים
לפדרציה
דמוקרטיות – כל זאת ,בניגוד
לעמדתה המקורית של ועדת המנדטים בהסתדרות הציונית העולמית להורות על מחיקת הייצוג
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של גרמניה .בית הדין הציוני העליון בראשות הנשיאה טובה שטרסברג-כהן נענה לכל דרישותיה
של מעבר לקשר כאשר בהחלטתו הורה על הבטחת הייצוג של גרמניה ,הגדלת ייצוגה מ 4-ל5-
מושבים ,והורה לפדרציה לקיים בחירות דמוקרטיות.
הפדרציה הציונית בגרמניה גררה את רגליה עד חודש אוגוסט  2015מבלי שתקיים בחירות ,תוך
שהיא מטעה את בית הדין ביחס לכוונותיה האמתיות .בית הדין שנדרש לסוגיה בשנית האשים
בהחלטתו מיום  30באוגוסט ( 2015סעיף  7להחלטה) את נשיאת הפדרציה הציונית של גרמניה
באי-עריכת בחירות ולאור דחק הזמנים נוכח כינוסו הקרוב של הקונגרס החליטה על מחיקת
ייצוגה בפועל של הפדרציה .ביטוי עגום נוסף לאופן בו מתנהל המוסד הדמוקרטי העליון של העם
היהודי.

במהלך הקונגרס הציוני הל"ז נערכה ביוזמת מעבר לקשת פגישת פסגה בין ראשי התנועה ובין
ראשי הפדרציה הציונית בגרמניה ,שנועדה לאפשר שינויי תקנון והתנעת הליך לשיקום פעילות
הפדרציה על מנת שתתאפשר פעילותה הסדירה בשנים הקרובות ואת קיומן של בחירות
דמוקרטיות לקראת הקונגרס הציוני העולמי בשנת .2020

מימין  :הגב' לילי יוקלס (נשיאת הפדרציה הציונית של גרמניה) ,פרידריך
טול (סגן נשיאת הפדרציה) ,הרב נתנאל טייטלבוים (נשיא מעבר לקשת
בגרמניה) ,צבי אבישר (מייסד ומנכ"ל מעבר לקשת) ,ארי בן-דוד (נשיא
מעבר לקשת בדרום אפריקה).
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הוועידה השנתית של מעבר לקשת בברמן
בין התאריכים  14-17בדצמבר  2015נערכה בברמן ,גרמניה ,הוועידה השנתית של מעבר
לקשת .ראשי התנועה מ 9-מדינות ו 4-יבשות התכנסו לאחר הקונגרס הציוני הל"ז על-מנת לדון
ביעדי ותכניות התנועה לחמש השנים הבאות.
https://youtu.be/gQxZ1p23L9A

נשיאי מעבר לקשת מהעולם בפתיחת הוועידה השנתית עם ראש ממשלת ברמן ,קארסטן זילינג

מר אביאור אייל עמרני לוחץ ידו של נשיא הסנאט
הברמני ,כריסטיאן וובר

העיתונאי אלדד בק בסקירה לנשיאי התנועה על
יחסי ישראל-גרמניה והמאבק באנטישמיות החדשה

ראשי הפרלמנט הברמני עם מייסד התנועה

מוזמנים לטקס פתיחת הוועידה בסימן חנוכה בבניין
הממשל
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בהודעה לעיתונות שפרסמה התנועה עם תום הוועידה נכתב:
מעבר לקשת הינו ארגון פָּ אן-ציוני שקם על מנת לחזק קהילות יהודיות ואינדיבידואלים ציוניים
ברחבי העולם ולטפח את זיקתם לישראל ולרעיון הציוני .הארגון אינו מסונף לזרם דתי או מפלגתי
ולמעשה מאגד את פסיפס הזרמים של העם היהודי בתפוצות ובישראל.
הוועידה עסקה בבניית מודלים חדשניים של עשייה ציונית עולמית בתחומים שהם יעדי הליבה של
התנועה:
-

חיזוק זהות יהודית וציונית בתפוצות
העצמה קהילות ישראליות בתפוצות
הסברה פרו-ישראלית ומאבק בארגוני  BDSבתפוצות
קידום תכנית סיוע למועמדי גיור בתפוצות במסלול האורתודוכסי

החדשנות באה לידי ביטוי באופנים הבאים :
.1
.2

.3
.4

הגעה לקהלים שאינם מאוגדים או נתמכים על-ידי מסגרות של ההסתדרות הציונית העולמית או
גופים ציוניים פרטיים.
צירוף אינדיבידואלים וארגונים ציוניים פרטיים למוסדות הקונגרס הציוני העולמי על מנת
שהאחרון ומשאביו יהיו רלוונטיים עבורם .למעשה ,הפיכת הקונגרס הציוני העולמי לייצוגי
ורלוונטי עבור קהל היעד שלו.
קידום ערכים ציוניים אוניברסאליים והומניטריים תוך כדי יצירת שותפויות עם גורמים לא-
יהודים או לא-ציוניים במטרה לקדם אחווה ,סובלנות ושותפות בין עמים וקבוצות שונות בתבל.
חיפוש אחר מענים למגמות דמוגרפיות אקטואליות של העם היהודי ולא על פי תפיסות עולם
פוליטיות ישנות.

ברמן
מדינת ברמן ,נחשבת לאחד המרכזים החשובים בפעילות של מעבר לקשת בעולם .שיתוף הפעולה
שבין התנועה ,הקהילה היהודית ,הממשל הפדרלי והעירוני של ברמן הוא מודל חיקוי עבור מרכזים
אחרים של התנועה בתבל.
במסגרת הוועידה השנתית הפיקה התנועה את טקס חג החנוכה השנתי בבניין הממשל של מדינת
ברמן במעמד ראש המדינה
 ,Carsten Sielingראשי הקהילה
היהודית במדינה ,ראשי מפלגות
הבונדסטאג ונשיאי מעבר לקשת.
קודם לכן ,אירח נשיא הפרלמנט
של ברמן ,כריסטיאן וובר ,את
נשיאי התנועה באולם המליאה.

ראשי מעבר לקשת על בימת הפרלמנט הברמני
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משתתפי ועידת ברמן
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

Dadon David
Jonatan Møller Sousa
Newmark Jeremy
Mizrahi Eyal
Pantell Saskia
Teitelbaum Netanel
Kleinkopf Oscar
Koren Anat
Barr Assaf
Skira Simon
Doug Dalgleish
Andras Patkai
Beck Eldad
Rachman Rogel
Manor David
Turgeman Shlomi
Cohen Haim
Shamir Ami
Amrani Avior
Tzvi Avisar

נשיא התנועה בהולנד
נשיא התנועה בדנמרק
נשיא התנועה בבריטניה
נשיא התנועה באיטליה
נשיאת התנועה בשבדיה
נשיא התנועה בגרמניה
נשיא התנועה בצ'ילה
חברת קונגרס ציוני עולמי מבריטניה
חבר קונגרס ציוני עולמי מצרפת
חבר קונגרס ציוני עולמי עצמאי מצרפת
מפיק ברשות השידור הבריטית ה BBC -בשנים 1978-2015
הדירקטור האירופי של Israel Allies Foundation
עיתונאי "ידיעות אחרונות" בברלין
ממונה ההסברה בשגרירות ישראל בברלין
חבר הנהלת תנועת הנוער הציוני,מתנדב במעבר לקשת העולמית
מתנדב במעבר לקשת העולמית
חבר הנהלת ה WZO-מטעם מעבר לקשת
מנהל תחום תיעוד במעבר לקשת העולמית
חבר הנהלה מעבר לקשת העולמית
מייסד ומנכ"ל מעבר לקשת העולמית
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שבדיה
מעבר לקשת תומכת
הפדרציה הציונית של
באנטישמיות החדשה,
ציבור פרו-ישראליים
הסברה פרו-ישראלית.

בפעילותה השוטפת של
שבדיה ומתמקדת במאבק
חיזוק הקשרים עם נבחרי
בפרלמנט השבדי וקידום

בראש הסניף השבדי של מעבר לקשת עומדת הגב' ססקיה פנטל ,המשמשת גם כנשיאת הפדרציה
הציונית של שבדיה.
שבדיה היא אחת המדינות האנטישמיות
כיום בעולם .זרמי המהגרים המוסלמים
אליה ,אהדה וסובלנות עממית כלפי עמים
שנראים חלשים ולכך יש להוסיף ממשלה
המחזיקה בעמדה ביקורתית כלפי
ישראל ,כולם יחדיו הפכו את ישראל על
זרמיה וגווניה השונים מוקצה מחמת
מיאוס .משכך ,נוצרה אנומליה בה
לגיטימי לבקר את ישראל ,ומאידך ,כמעט
כל ניסיון לקיים פעילות ציונית בשבדיה
נתפס כאקט של פרובוקציה .לכך יש
להוסיף כי בניגוד למדינות כמו בריטניה
וצרפת ,אירועי אלימות רבים בשבדיה
שהם בעלי רקע אנטישמי מתויגים
כפליליים בלבד ומעוותים את חלקם של
פשעי השנאה באומדנים הרשמיים.

משתתפי העצרת השנתית כנגד האנטישמיות בכיכר ראול ולנברג ,שטוקהולם

המאבק באנטישמיות הוא להשקפתנו
הכותרת והכלי מרכזי להסברתה החיובית
של הציונות .משעה שהאנטישמיות
החדשה מקפלת בתוך עצמה שנאה כלפי
כלפי ישראל וכלפי היהודים ,כל אירוע
שאנו מפיקים כנגד האנטישמיות מסייע גם להרחבת הלגיטימציה של הציונות .חברי פרלמנט,
פוליטיקאים ומובילי דעה בציבור השבדי מגלים עניין רב במידע שהתנועה מעבירה להם בחוגים
אינטימיים ,בין היתר באמצעות שיתוף פעולה הדוק שהארגון מקיים עם .Israel Allies Foundation
בפעולותינו בנושא זה אנו פועלים כתף לכתף עם שגרירות ישראל בשבדיה והעומד בראשה השגריר
יצחק בחמן.
ססקיה פנטל והמתנדב אמנון ישראלי

השגריר יצחק בחמן

גולת הכותרת בפעילות התנועה בשבדיה הוא הפקת העצרת השנתית כנגד האנטישמיות בכיכר ראול
ולנברג בשטוקהולם .בעצרת משתתפים מאות אנשים ועולים על בימתה חברי פרלמנט שבדים עימם אנו
מקדמים פרויקטים המשלבים ערכים ציוניים ואוניברסאליים.
https://youtu.be/z18CyjXJ_0g
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קנדה
מעבר לקשת קנדה פעלה בשנת  2015בערים טורונטו
ומונטריאול .פעילותה במדינה מוקדשת לחשיפת המוסדות
הלאומיים בפני הקהילה היהודית ועידודם ליטול בהם חלק
פעיל באמצעות הפדרציה הציונית שכמעט ואינה פעילה
במדינה (להבדיל ,מהפדרציה היהודית בקנדה) וכן
לפעילות הסברתית פרו-ישראלית ברחוב הקנדי.
במהלך שנת  2015התבצעו חילופי גברא בראשות הסניף הקנדי ,עת הנשיא הקודם מר ג'רמי אנזל עלה
למדינת ישראל .החליפו מר מקס בן-נעים ,מראשי הקהילה היהודית הספרדית בטורונטו.
ההליך המשפטי וההכרה הרשמית במסגרת הפדרציה הציונית בקנדה
למן שנת  2014סירבה הפדרציה הציונית בקנדה להכיר בפעילותה
של מעבר לקשת במדינה ,הגם שהתנועה פעלה באדיקות למילוי כל
הנחיות הפדרציה .בהליך משפטי מייגע שנמשך כמעט שנה בפני
בית הדין הציוני העליון הורה האחרון לפדרציה על צירופה של מעבר
לקשת כחברה מלאה בה .כמו-כן ,נעתר בית הדין לדרישת התנועה
והורה לפדרציה לקיים בחירות דמוקרטיות .בדומה לפדרציות ציוניות
רבות בעולם שאיבדו את זיקתן לקהילות היהודיות במדינות בהן הן
יושבות ,גם הפדרציה הציונית של קנדה גררה רגליים ודחתה את
הבחירות של נציגיה עד למועד הסמוך לכינוסו של הקונגרס הציוני
הל"ז ואז אימצה בחטף שיטת בחירות שאינה עולה קנה אחד עם
האמור בהוראות חוקת ההסתדרות הציונית העולמית .כל תכלית
שיטת הבחירות שהומצאה בן-רגע הייתה למנוע את ייצוגה של
מעבר לקשת מטעם הפדרציה הקנדית .באופן שלא הוברר עד תום,
ככל הנראה נוכח אילוצי זמן ,החליטה ועדת הבחירות המרכזית
בראשות השופט עזרא קמא לאשרר את השיטה .בעקבות כך ,עתרה
התנועה לבית הדין הציוני העליון .בית הדין החליט שלא להתערב
בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית בתואנה של אי עמידת התנועה
בדרישה תקנונית טכנית (אי הגשת חתימות פיזיות ובמקומן הוגשו
אישורי דואר אלקטרוני מצד החותמים) .החלטת בית הדין הסבה
עוגמת נפש רבה לתנועה העולמית של מעבר לקשת ובמיוחד לראשי
וחברי התנועה בקנדה ,שלא זכו לסעד המשפטי המתבקש.
ההערכה השלטת היא ,כי עקב דחק הזמנים ונוכח משקלה
האלקטוראלי הגדול של קנדה בקונגרס הציוני העולמי ( 20צירים),
נאלץ בצעד חריג בית הדין הציוני העליון לאשרר גם הוא את שיטת
הבחירות תוך שהוא מקצה למעבר לקשת  2צירים בדעה מייעצת
(משקיפים) במקום צירים רגילים מטעם הפדרציה הציונית בקנדה.
את ההליך המשפטי מול בית הדין הציוני העליון בראשות הנשיאה
טובה שטרסברג-כהן ניהל עבור התנועה משרד עורכי הדין מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'.
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שוויץ
בז'נבה שווייץ ,בה שוכנים משרדי מועצת זכויות האדם של
האו"ם ,מתמקדים חברי מעבר לקשת בפעילות הסברה פרו-
ישראלית בקרב גופים בלתי ממשלתיים רבים השוכנים בעיר ובהפקת עצרות בעד-ישראל מול בנייני
האומות המאוחדות .באחת העצרות הגדולות בעד ישראל שהופקו בשווייץ בשנים האחרונות הביאה
מעבר לקשת קרוב ל 1,000-מפגינים מכל רחבי אירופה ביום פרסום דו"ח ועדת שייבס .משרד ראש
הממשלה ומשרד החוץ שיבחו פעילות התנועה באירועים אלה.
במישור פעילותה במסגרת המוסדות הלאומיים ,ניהלה התנועה במהלך  2015הליך משפטי כנגד
הפדרציה הציונית של שוויץ לאחר שזו סירבה להכיר בפעילותה הציונית בקרב הקהילה היהודית בז'נבה,
בתוך מוסדות האו"ם וכנגד קמפיין ה .BDS-בית הדין הציוני העליון בראשות הנשיאה טובה שטרסברג-
כהן בהחלטתו מיום  1.8.2015הורה לפדרציה להכיר בתנועה .בעקבות ההחלטה הכירה הפדרציה
המקומית בתנועה וכוחה נאמד בשליש מסך חברי ההסתדרות הציונית העולמית בשוויץ .פועל יוצא לכך,
הוקצה למעבר לקשת שוויץ מושב אחד מתוך  3המושבים השמורים למדינה.
במהלך שנת  2015התבצעו חילופי גברא בראשות הסניף השוויצרי ,עת הנשיא הקודם מר דניאל
גראוברדט הוחלף על-ידי הד"ר יונתן קורצ'י.
עצרת תמיכה צה"ל ביום פרסום דו"ח ועדת שייבס (על מבצע 'צוק איתן')
ביום  29ביוני פרסמה מועצת זכויות האדם של האו"ם את דו"ח ועדת שייבס בנוגע למבצע 'צוק איתן' אליו
צה"ל ברצועת עזה שנה קודם לכן .ישראל בחרה שלא לשתף פעולה באופן רשמי עם הוועדה ,מה
שהוביל להנחה הברורה ,שהדו"ח יהיה מוטה כנגד צה"ל ומדינת ישראל .די היה בכך על מנת שמעבר
לקשת תיזום ותפיק עצרת תמיכה בצה"ל ובישראל ביום פרסום הדו"ח מול ארמון האומות בז'נבה .ליוזמה
הצטרפו גופים וארגונים נוספים יהודים ושאינם יהודים תומכי ישראל.
מבחינה לוגיסטית ,זה היה לאירוע המורכב ביותר שהפיקה עד לאותה העת תנועת מעבר לקשת .הוא
כלל שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין סניפי התנועה בשוויץ ,איטליה ,גרמניה ,בריטניה ,שבדיה והולנד .כל
נשיאי התנועה באירופה התגייסו על
מנת להביא את פעילי התנועה ותומכי
ישראל ממדינות שונות – באוטובוסים,
רכבות ,טיסות פנים ורכבים פרטיים.
בעוד שבבקשת הרישיון להפגנה
ממשטרת ג'נבה העריכה התנועה כי
יגיעו לכל יותר  600מפגינים ,בפועל
הגיעו לאירוע למעלה מ 800-מפגינים,
והוא זכה לסיקור תקשורתי ישראלי
ובינלאומי .לאחר ובגין הפקת העצרת
התקבלו בתנועה מכתבי הערכה
ממשרד ראש הממשלה וממשרד החוץ
הישראלי.
https://youtu.be/E93iV0df0rg
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ראשי מעבר לקשת בשוויץ בעצרת התמיכה בצה"ל מול ארמון האומות בז'נבה

The Times Of Israel -סיקור תקשורתי ב

https://www.flickr.com/photos/overtherainbowzionism/albums/72157655206429612
http://www.timesofisrael.com/in-geneva-jews-and-christians-from-across-europe-rally-for-israel/

מכתבי ההערכה ממשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ בעקבות ארגון העצרת בז'נבה
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ההליך המשפטי וההכרה רשמית במסגרת הפדרציה הציונית השוויצרית
את ההליך המשפטי מול בית הדין הציוני העליון בראשות הנשיאה טובה שטרסברג-כהן ניהל עבור
התנועה משרד עורכי הדין מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות'.
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יתר מדינות העולם
מעבר לקשת הפעילה במהלך שנת  2015סניפים במדינות
דרום אפריקה והולנד ,שם היא תומכת בקהילות ישראליות,
מקדמת הסברה פרו-ישראלית ותכניות כנגד קמפיין ה,BDS-
מפיקה אירועים בחגים יהודיים ,פועלת לחשוף את המוסדות
הלאומיים של העם היהודי בפני הקהילות היהודיות ומעודדת
את חבריהן להצטרף לשורות הפדרציות המקומיות.
גם במדינות אלה נאלצה התנועה לנהל הליך משפטי ארוך,
יקר ומורכב במסגרת בית הדין הציוני העליון על מנת לחייב
את הפדרציות הציוניות המקומיות להכיר בחברי התנועה כמי שעומדים בקריטריונים שקבעה ההסתדרות
הציונית העולמית .ואכן ,בשתי החלטות נפרדות של בית הדין הציוני העליון הוכרה פעילותה הציונית של
מעבר לקשת במדינות אלה.
בראש הסניף הדרום-אפריקני של מעבר לקשת עומד מר ארי בן-דוד ,שנבחר לשמש חבר קונגרס מטעם
הפדרציה הציונית של דרום אפריקה .בראש הסניף ההולנדי עומד מר דוד דדון ,שנבחר לשמש ציר
במעמד משקיף מטעם הפדרציה הציונית ההולנדית.
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הצטרפות צירים עצמאיים למעבר לקשת במהלך הקונגרס הציוני הל"ז ולאחריו
באוקטובר  2015התכנס הקונגרס הציוני הל"ז בבנייני האומה בירושלים .במהלכו הודיעו צירים עצמאיים
ומסיעות אחרות על החלטתם להצטרף לשורות תנועת מעבר לקשת .בסך הכול הצטרפו לתנועה  3צירים
מצרפת 1 ,מספרד 1 ,מבלגיה 1 ,מגואטמלה ו 1-משבדיה.
הצירה מספרד ,הגב' סילביה ספאלטר ,מכהנת בתפקיד נשיאת הפדרציה הציונית של ספרד.
הצירה משבדיה ,הגב' ססקיה פנטל ,משמשת כנשיאת הפדרציה הציונית של שבדיה.
לאחר הקונגרס הודיעו נשיא הפדרציה הציונית של צ'ילה ,מר אוסקר קליינקופף ,ומר יונתן מולר סוסה,
ממלא מקום נשיא הפדרציה הציונית של דנמרק ,על הצטרפותם לשורות מעבר לקשת.

מימין  :נשיא הפדרציה הציונית בדנמרק ,יונתן מולר סוסה

מימין  :נשיא הפדרציה הציונית בצ'ילה ,אוסקר קליינקופף
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מבנה ארגוני
המבנה הארגוני של מעבר לקשת התנועה הציונית בנוי מלמטה למעלה ,קרי ,המנכ”ל והמנהלים
בתחתית/בסיס המבנה .המבנה  -מראהו כעץ ,על מנת לבטא את השותפות ואת האחריות ולא את
השליטה וההיררכיה.
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בעלי תפקידים בתנועה ובעמותה בישראל
מייסד ומנכ"ל התנועה "מעבר לקשת – התנועה הציונית" :
 .1צבי אבישר
חברי האסיפה הכללית (לפי הא"ב) :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

גולדברג אורן
הראל חגית
טייטלבוים נתנאל
לוי אביב
מורי איגור
עמרני אביאור
רווה טלי
שובל ניר

חברי הוועד המנהל (לפי הא"ב) :
.1
.2
.3
.4
.5

טייטלבוים נתנאל
לוי אביב
מורי איגור
עמרני אביאור
שובל ניר

מנהל תחום תיעוד (בהתנדבות) :
מר שמיר עמי
רואה חשבון העמותה :
מר לנדאו נפתלי ,רו"ח
רואה חשבון מבקר העמותה (במקום ועדת ביקורת) :
מר טל אלי ,רו"ח
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ראשי מעבר לקשת בעולם
איטליה
נשיא
יו"ר התנועה ברומא

בריטניה
דירקטור יחיד בISC-
נשיא

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

אייל מזרחי
דן ששון (רומא)

(מילאנו)

צבי אבישר
ג'רמי ניומארק
ענת קורן

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז
ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

(לונדון)

גרמניה
נשיא ויו"ר התנועה בברמן
יו"ר התנועה במינכן
רכז התנועה בברלין

הרב נתנאל טייטלבוים
ד"ר תומאס מונץ
אלדד בק

דרום אפריקה
נשיא

ארי בן-דוד

הולנד
נשיא
מנהל תכניות התרבות

דוד דדון
ג'ק תורג'מן

קנדה
נשיא
יו"ר התנועה במונטריאול

מקס בן-נעים
אלי בן-שטרית

שבדיה ומדינות סקנדינביה
נשיאה
סגן נשיאה

ססקיה פנטל
אמנון ישראלי

שוויץ
נשיא

ג'ונתן קורצ'י

(ברמן)

(יוהנסבורג)

(אמסטרדם)

ציר משקיף בקונגרס הציוני הל"ז

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

ציר משקיף בקונגרס הציוני הל"ז

(טורונטו ,אונטריו)

ציר משקיף בקונגרס הציוני הל"ז
ציר משקיף בקונגרס הציוני הל"ז

(שטוקהולם)

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

(שטוקהולם)

(ג'נבה)

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז
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ספרד
נשיאה

סילביה ספאלטר

בלגיה
נשיאה

בטי דן

גואטמלה
נשיאה

סוזאן מיכאלי

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

צבי עמאר
אסף בר
רוקסאן רואס

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז
ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז
ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

צרפת
נשיא

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

הצטרפו לאחר הקונגרס הציוני הל"ז:
צ'ילה
נשיא

אוסקר קליינקופף

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

דנמרק
נשיא

יונתן מולר סוסה

מ"מ בקונגרס הציוני העולמי הל"ז
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ערוצי מידע ברשת האינטרנט
האתר הרשמי

אלבום תמונות ברשת Flickr

התנועה ברשת Facebook

התנועה ברשת YouTube

התנועה באתר Israel Gives

התנועה באתר משרד המשפטים

התנועה ברשת Linked-In

הערך בוויקיפדיה
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Info@overtherainbow.org
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