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מעבר לקשת התנועה הציונית (ע"ר) מגישה בזאת דו"ח מילולי לשנת המס המסתיימת ביום
31.12.2018
בהתאם לסעיף 37א לחוק העמותות תש"ם –  ,1980מתכבדים בזאת חברי ועד העמותה להגיש לרשם
העמותות ולציבור הרחב דין וחשבון בדבר פעילות העמותה ,כמפורט בתוספת השלישית לחוק האמור.
ועדת הביקורת של העמותה לאחר שעיינה ולמדה את הדו"ח המילולי המליצה לאסיפה הכללית לאשר
את הדו"ח.
ואלה הם פרטי העמותה :
שם העמותה

מעבר לקשת – התנועה הציונית (ע"ר)

מספר העמותה

580592244

כתובת משרד רשום

רחוב החשמונאים 45א ,קריית מוצקין.

טלפקס

04-6996482

אתר אינטרנט

www.overtherainbow.org
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פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדו"ח :
הסכום
למופיע
הכספים

פעולות לקידום מטרות העמותה בשנת הדו"ח

.1

.2
.3
.4

בהתאם
בדו"ח

ניהול פעילות ציונית ב 14-סניפי התנועה ברחבי העולם (אנגליה ,איטליה,
גרמניה ,צרפת ,שוויץ ,הולנד ,קנדה ,בלגיה ,צ'ילה ,ספרד ,שבדיה ,צרפת,
דרום אפריקה ,גואטמלה).
הליכי רישום התנועה בפדרציה הציונית של ארצות הברית.
₪ 3,591,470
השתתפות בפעילויות הפדרציות הציוניות ברחבי העולם.
ניהול הקמפיין הבינלאומי לשחרור חללי צה"ל.

חברי ועדת הביקורת של העמותה ,מר דוד מנור ומר שלומי תורג'מן ,לאחר
שעיינו ולמדו את הדו"ח המילולי המליצו לאסיפה הכללית לאשר את הדו"ח
המילולי.
על החתום

שלומי תורג'מן

דוד מנור
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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 מאזן הגירה שלילי של ישראלים יהודים בדו"חות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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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.
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)2016 , (דו"ח הלמ"ס2014  ועד1990 מאזן ההגירה מישראל משנת

 לציונות אתגרים גלובאליים נוספים; כושרה של מדינת ישראל להגן על עצמה ולהבטיח,בעולם הגלובאלי
, ברחוב האירופי, בתקשורת הזרה:לתושביה רמת חיים נאותה מושפע במידה רבה במתרחש מעבר לים
 יהודי התפוצות מהווים לא פעם קו קדמי.בקמפוסים האקדמיים ובמסדרונות הממשל של מדינות מרוחקות
 ותרומתם אינה נופלת מאלו שהחליטו לעלות לישראל ולממש,בקידום משימות ציוניות חשובות שעל הפרק
.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.

"מעבר לקשת – התנועה הציונית" מאמינה שלהיות ציוני ,זה קודם כל התחושה שבלב ,ומשעה
שבישראל קל באופן יחסי לממש את ההוויה היהודית והציונית ,קמה התנועה כדי לסייע ליהודי
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התפוצות לשמר ולטפח את זיקתם לישראל ולרעיון הציוני על משקל המשפט המתומצת "אם אינך
בא לישראל ,ישראל תבוא אליך" .מייסדי התנועה רואים את מבחנם – מבחנה של התנועה הציונית
בכללותה – בשימור וטיפוח זיקתם של רוב יהודי העולם לישראל ולרעיון הציוני לאורך זמן .זו אינה
משימה לשנה או לעשור ,אלא לחמישים השנים הבאות .לפיכך ,נדרשת הסטת כובד הפעילות
הציונית מישראל אל הקהילות הציוניות והיהודיות ברחבי העולם – עם מאמץ מיוחד כלפי היהודים
שאינם מאוגדים במסגרות ציוניות רשמיות בתפוצות ,פרטים שלמעשה מהווים את רוב רובו של
העם היהודי.

הקונגרס הציוני העולמי
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''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.
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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".

לאחר הבחירות לקונגרס הציוני העולמי הל"ז ,בראשית שנת  2016הוכרה מעבר לקשת התנועה
הציונית כברית ציונית ע"י ההסתדרות הציונית העולמית.

תכנית-ירושליםhttp://www.wzo.org.il/

1
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הבחירות לקונגרס
על-מנת ש התנועה תוכל 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.
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פריסת צירי הקונגרס הל"ז מטעם תנועת מעבר לקשת :
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

לאחר כינון הקונגרס הציוני העולמי הל"ז הודיעו נשיא הפדרציה הציונית של מדינת צ'ילה וסגן נשיא
הפדרציה הציונית של מדינת דנמרק על הצטרפותם למעבר לקשת.
בנובמבר  2016הוקמה נציגות של התנועה במנהטן ניו-יורק ,ארה"ב.
בנובמבר  2017הסניף האמריקני של התנועה החל ברישומה במסגרת הפדרציה הציונית של אמריקה
( .)AZMעקב קשיים שמערים ארגון ה AZM-הליך הרישום נמשך גם לתוך שנת .2018
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מימון ותרומות
מימון פעילות העמותה בישראל ופעילויותיה ברחבי העולם נשענות על גיוס כספים מתורמים פרטיים
ובאמצעות אתר האינטרנט של עמותת ישראל תורמת ) .(Israelgives.orgבשלוש שנות הפעילות הראשונות
שלה ,הצליחה התנועה לגייס תרומות כסף ושוות כסף ללא עלויות נלוות משמעותיות.
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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 פִּ ינק 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
יפ הרבורג
חזן יהודי ליטאי .יחד הם יצרו את השיר ,הרולד ארלן
שנבחר על ידי איגוד תעשיית ההקלטה של
אמריקה ( )RIAAוהקרן הלאומית לאמנויות ( )NEAלשיר 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
מת גשמים .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 .מייסדי וחברי
התנועה חושבים עושרה של הקשת הציונית ועל יעדיה שמעבר.

2

אדגר איזידור-יפסל (יפ) הרבורג Edgar Isidore-Yipsel (Yip) Harburg

3

הרולד ארלן Harold Arlen
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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  2017לתנועה נציגויות ב 14-מדינות.
התנועה כמעט ואינה פעילה בישראל ,אינה מיוצגת בכנסת
ישראל ולפיכך אין לה חברי קונגרס מישראל .סניפיה
ברחבי העולם מאוגדים 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.
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אישור ניהול תקין
עם מלאת שנתיים וחודש לייסוד העמותה בישראל ולאחר שעמדה בתבחיני והוראות רשם העמותות
.31.12.2019  ניתן לעמותה אישור ניהול תקין עד ליום,במשרד המשפטים
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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

₪
₪
₪

1,103,770
169,640
1,819,075

 .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

5

13

מס' המועסקים בעמותה בשנת הדו"ח1 :
מס' המתנדבים בעמותה בשנת הדו"ח65 :

 .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
₪
2 3 0 0 0
₪
3 7 6 2 5
₪
6 7 5 2

תיאור כללי של השירות/קניות המהוות חלק מרכזי
בפעילות התאגיד (ללא שם נותן השירות)
שירותים מקצועיים ומשפטיים
דמי שכירות משרד
אחזקת משרד ומשרדיות

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

לא

כן

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
00
00
00
00

0 7 1 2 7 0 .
.
.
.

מטרת התרומה
1

₪

פעילות ציונית

השימוש שנעשה בתרומה
בתקופת הדו"ח
פעילות ציונית
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 .7עלויות גיוס התרומות בשנת הדו"ח:
אופן הגיוס

הסכום שהתקבל

עלות גיוס התרומה
₪

₪

 .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
 .11דרישה לתיקון ליקויים על -ידי גורם מוסמך בשנת הדו"ח:
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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

כנסים אירועים ,מיזמים ציוניים.

גרמניה

אירועי יום העצמאות ,תמיכה בקהילות ישראליות ,ייצוג משפחות
חללי ונעדרי צה"ל ,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 ,הליך הכרה בפדרציה הציונית.

קנדה

יום העצמאות לישראל ,הליך הכרה בפדרציה הציונית.

צ'ילה

מפגשים קהילתיים ,חגיגות יום העצמאות של ישראל.

ארצות הברית

הקמת נציגות רשמית במנהטן ניו-יורק ,הליך רישום בארגון בפדרציה
המקומיות ,ייצוג משפחות חללי ונעדרי צה"ל.

בלגיה

כנסים בבריסל ,חשיפת המוסדות הלאומיים לקהילה.

ספרד

כנסים בברצלונה ומדריד ,חשיפת המוסדות הלאומיים לקהילה.

צרפת

כנסים במרסיי ,חשיפת המוסדות הלאומיים לקהילה.

ישראל

ייצוג הפעילות הציונית בתפוצות מול ההסתדרות הציונית העולמית.
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 .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):
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לא רלוונטי

חלק ב' -הודאה באשר לבעלי התפקידים בעמותה
 .16בעלי תפקידים בעמותה נכון ליום מילוי הטופס ,תאריך31.12.2018:
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

8

5

2

6

2

7

5

0

אייל

מזרחי

ראשון
לציון
קריית
יוסף,
גבעתיים
גושן ,ק.
מוצקין
מילאנו,
איטליה

מספר
שנים
בתפקיד

תאריך מינוי
5

1

/

5

0

/

1

1

3

5

1

/

5

0

/

1

1

3

5

1

/

9

0

/

6

0

3

8

1

/

4

0

/

8

2

1
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לידיעתכם ,על פי חוק יש לדווח על כל חברי וועדת הביקורת
חברי ועדת ביקורת/גוף מבקר:
ועדת הביקורת כוננה בהחלטת האסיפה הכללית של העמותה מיום  26.4.2017והחברים שנבחרו אליה הם מר שלומי
תורג'מן ומר דוד מנור.

מספר זיהוי
9
5

-

0
1

9
4
9

-

0
2
7

0
8

4
3

8
3

4
9

1
4

3
6

0
0

שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

מספר שנים
בתפקיד ברצף

שלומי
דוד

תורג'מן
מנור

חבר ועדת ביקורת
חבר ועדת ביקורת

2
1

מורשי חתימה:
מספר זיהוי
0
0
7

4
4
6

8
4
8

4
6
3

1
4
6

3
0
3

תקנון העמותה  Vמאפשר

0
3
0

שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

מספר שנים
בתפקיד ברצף

צבי
איגור
אביב

אבישר
מורי
לוי

מנכ"ל
גזבר
מזכיר

5
3
3

לא מאפשר למנות מורשי חתימה שאינם חברי ועד( נא לסמן X
באחת האפשרויות)
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:רואה חשבון
מספר שנים
)שם משפחה(ליחיד
שם פרטי(או שם
מספר זיהוי
בתפקיד ברצף
)המשרד
5
לנדאו
נפתלי
0 5 1 3 7 6 4 4 - 0
)אינה חייבת במינוי רואה חשבון (נא לסמן באחת האפשרויות
העמותה חייבת
V

חתימת חברי וועד העמותה
 מאשרים בזאת את פרטיו של, שני חברי וועד העמותה,אביב לוי- נתנאל טייטלבוים ו, הח"מ,אנו
 אישרה את סעיפים12.3.2019  האסיפה הכללית מיום. המפורט לעיל2018 הדו"ח המילולי לשנת
 מצורפת הודאה באשר לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם נכון, בנוסף. של הדו"ח המילולי1-4
.)ליום מילוי טופס זה (חלק ב' של הדו"ח המילולי

__________________
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חתימה

________________
חתימה

2019  במרץ12
______________

תאריך
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פעילויות הארגון ברחבי העולם
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אנגליה
פעילות התנועה באנגליה מתבצעת באמצעות חברת הבת
 )ISC( Israel Solidarity Campaignהמתמקדת בייזום וניהול
קמפיינים פרו-ישראליים ,מאבק בארגוני  BDSובחיזוק
הקשרים הבילטראליים שבין ישראל ובריטניה .החברה
Palestine
נועדה להוות תשובת נגד לארגון
 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  2018התמקדה פעילות החברה ב 5-משימות עיקריות :
•

פעילות במסגרת הפדרציה הציונית הבריטית

•

תמיכה בפסטיבל הסרטים הישראלי בלונדון
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פסטיבל הסרטים הישראלים בלונדון שנערך בתאריכים  6-17במאי  ,2018הוא פרי יוזמתה של
חברת הקונגרס הציוני העולמי בבריטניה מטעם מעבר לקשת ,הגב' ענת קורן .הפסטיבל מקדם
את הקולנוע הישראלי בתפוצות ודרך כך מקדם הפצה של תרבות ישראלית ,הסברה ישראלית
ותמיכה ביוצרים ישראליים .ייחודו בנוף ,שהוא מקדם עשייה קולנועית ישראלית שאינה מזוהה
רק עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני וכן שאינו מהווה במה לקידום רעיונות אנטי-ישראליים.
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 בבריטניהIsrAction Day ספונסרים וחברי ועדת ההיגוי של פרויקט

•

פרויקט ציוני עולמי שנתי במסגרתו מעבר לקשת ושותפותיה מיפו בבריטניה סופרמרקטים שאוימו
 התנועה ריכזה בהן רכישות. בגלל שדבקו בהחלטתם למכור תוצרת ישראליתBDS מצד ארגוני
 ארגוני רווחה והומלסים,של תוצרת ישראלית בהיקף עשרות אלפי פאונדים שנתרמו לבתי תמחוי
 הוא דוגמא מצוינת למפעל המגשים בעת ובעונה אחרת ערכיםIsrAction Day  פרויקט.בריטיים
ישראלית ומאבק- קידום הסברה פרו, תמיכה במשק הישראלי,אוניברסאליים-הומניטאריים-ציוניים
.BDS אפקטיבי בארגוני
BDS ישראלית ומאבק בארגוני-פרויקטים בהסברה פרו
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•

: ציוניים בבריטניה ובראשם-בשותפות עם גופים ציוניים ופרו
Northern Oreland Friends of Israel החברים של ישראל בצפון אירלנד
North West Friends of Israel
Sussex Friends of Israel
Jewish Labour Movement תנועת העבודה היהודית
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איטליה
איטליה נחשבת לאחד המרכזים הדומיננטיים של תנועת
מעבר לקשת ופעילותה הציונית בארץ המגף מתפרשת
, ונציה, בגרמו, טורינו, פירנצה, רומא,בערים מילאנו
 ורונה וקביליו ונוגעת במרבית הקהילות היהודיות,ג'נובה
.ישראל במדינה-והגופים אוהדי
 המשמש גם כראש הקבוצה הציונית,בראש הסניף האיטלקי של מעבר לקשת עומד הנשיא ד"ר אייל מזרחי
.של מילאנו וכיושב ראש ארגון הידידים של ישראל באיטליה
:  משימות עיקריות2- התמקדה פעילות התנועה ב2018 במהלך שנת
. מהלך נמשך של הסדרת פעילות הפדרציה הציונית באיטליה.1
.BDS  ומאבק באנטישמיות וארגוני,ישראליים- הפקת אירועי תרבות והסברה פרו.2
GC4I  שיתוף פעולה עם המשרד לעניינים אסטרטגיים במסגרת ועידת.3
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 שארגןGC4I  נשיא התנועה באיטליה שימש כנציגה של מעבר לקשת בוועידת,ד"ר אייל מזרחי
. נאור גילון, בתמונה עם שגריר ישראל לשעבר באיטליה.2018 המשרד לעניינים אסטרטגיים ביוני
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אל באיטליה-תמיכה בפרויקטים של שר
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אירועי יום העצמאות של ישראל באיטליה
..2018  באפריל29 אירועי יום העצמאות של ישראל באיטליה צוינו ביום
האירועים נערכים בערים שונות ברחבי איטליה ונחשבים שם לנקודת הציון הציונית החשובה ביותר
 האירוע המרכזי. אירועים אלה מושכים אליהם אלפי מבקרים יהודים ושאינם יהודיים.בלוח השנה
.ידי התנועה- מנוהל וממומן על,שנערך במילאנו מופק
, קרן היסוד, משרד התיירות, שגרירות ישראל באיטליה:בין הגופים שחוברים אלינו מידי שנה
.על- וחברת התעופה הלאומית אל, ארגוני נוצרים אוהבי ישראל,קק"ל
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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 ה 2000-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 כ 5,000-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.
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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.
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מפגשי לימוד והכרת המוסדות הלאומיים עבור מנהיגי הקהילה היהודית במרכז וצפון איטליה
תכנית המופעלת זו השנה השלישית ומיועדת לחשיפת המוסדות הלאומיים בקרב מנהיגי הקהילות
, ורונה, ברגמו, פירנצה, טורינו, רומא, מפגשים נערכו בערים מילאנו26- כ.היהודיות באיטליה
.ונציה וג'נובה
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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 .ב 1990-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.
בראש הסניף הגרמני של מעבר לקשת עומד הרב נתנאל טייטלבוים ,המשמש גם כרב מדינת ברמן.
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במהלך שנת  2018התמקדה פעילות התנועה בגרמניה :
 .1הפעלת תכניות לחיזוק זהות יהודית וציונית בקרב יהודי ברה"מ לשעבר שהיגרו לגרמניה.
 .2הפקת אירועי תרבות והסברה פרו-ישראליים ,ומאבק באנטישמיות וארגוני .BDS
 .3הפקת הוועידה השנתית של תנועת מעבר לקשת בברלין.
אירועי יום העצמאות ה 70-של ישראל במינכן ובברמן
התנועה הפיקה ביום בחודש אפריל את אירועי יום העצמאות ה 70-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.
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
שהיגרו לגרמניה ובחרו להתגורר בברמן ,יהודים שהיגרו ממדינות ערב וכן יהודים למחצה
שנמצאים בהליך גיור.
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פגישה עם נשיא גרמניה :סייע להחזרת החללים והחטופים ברצועת עזה
תנועת מעבר לקשת שותפה פעילה בקמפיין להשבת גופות החללים סגן הדר גולדין וסמ"ר אורון
שאול לקבר ישראל .ב 27-בפברואר  2018נפגשו מייסד ומנכ"ל התנועה צבי ציקי אבישר ונשיא
התנועה בגרמניה ,הרב נתנאל טייטלבוים עם נשיא גרמניה ,פרנק ולטור שטיינמאייר ,וביקשו ממנו
להירתם למאמצי הלחץ הבינלאומיים על חמאס עזה .בפגישה הדגיש אבישר את העובדה כי
השניים נחטפו בזמן שהוכרזה הפסקת אש הומניטארית בפיקוח האו"ם ומכאן החשיבות המוסרית
של הירתמות הקהילה הבינלאומית .הנשיא שטיינמאייר הבטיח כי ינחה את ארגון הביון הגרמני
לפעול בנושא .שבועות ספורים לאחר מכן עמד בהבטחתו כאשר לעזה הגיעו סוכנים גרמנים לסייע
במאמצי התיווך.
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הפעלת תכנית הגיור
 את התכנית הארצית לקידום הגיור האורתודוכסי בגרמניה ובשנת2017 מעבר לקשת יזמה בשנת
 התכנית נועדה לסייע למי שאינם מוכרים כיהודים. החלה להרחיבה לשאר מדינות אירופה2018
 בעקבות עיבוי פעילות התנועה בתוככי.על פי ההלכה ומעוניינים לעשות במסלול האורתודוכסי
 התקבלו פניות רבות מקרב יוצאי ברה"מ לשעבר שגילו עניין רב,הקהילות היהודיות בגרמניה
 יקר ומהווה, מסורבל, אלא שהם מצאו אותו בלתי מסביר פנים,בהתגיירות במסלול האורתודוכסי
.מקור לתסכול רב
 לשעבר מנהל תחום הגיור במכון עמי,את תכנית הגיור במעבר לקשת מנהל הרב דוד בן ניסן
.שפעל בתמיכת אגף הגיור במשרד לשירותי דת
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הוועידה השנתית הרביעית של מעבר לקשת נדחתה לשנת 2019
בין התאריכים  8-12בנובמבר  2017נערכה בברלין ,גרמניה ,ועידת הנשיאים השנתית ה 3-של
מעבר לקשת .הוועידה הבאה שתוכננה להיערך בדצמבר  2018נדחתה למועד לא ידוע בשנת
 2019נוכח הצפי להקדמת הבחירות הכלליות לכנסת ורצונם של אישים ישראלים בכירים שהוזמנו
כאורחי כבוד לוועידה להימנע משהות בחו"ל.
הוועידות השנתיות של ראשי התנועה מהעולם מוקדשות לדון ביעדי התנועה.
לרגל הוועידה האחרונה ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח מכתב ברכה אישי לנשיאי וראשי
התנועה.
את ועידת ברלין פתח נשיא המדינה ,ראובן ריבלין בברכת וידאו מירושלים ולאחר השר לעניינים
אסטרטגיים ,ח"כ גלעד ארדן .אורחי הכבוד בוועידה היו מר בועז ביסמוט ,העורך הראשי של
ישראל היום ,הגב' רויטל יכין-קרקובסקי ,מנהלת אגף תודעה במשרד הממשלתי לעניינים
אסטרטגיים ,ומר עמית סגל ,הכתב הפוליטי הבכיר של ערוץ .2
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3-מכתב ראש הממשלה לנשיאי תנועת מעבר לקשת לרגל הוועידה ה
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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 כמנכ"לית 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.
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 Foundationבפעולותינו בנושא זה אנו פועלים כתף
לכתף עם שגרירות ישראל בשבדיה והעומד בראשה השגריר יצחק בחמן.
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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.
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ארצות הברית
 נמשך תהליך2018  ובשנת,2016 מעבר לקשת החלה להסדיר את פעילותה בארצות הברית החל משנת
.( על מנת שתשמש חברה מלאה בארגון זהAZM) רישומה במסגרת הפדרציה הציונית האמריקאית
 כחלק, ולוס אנג'לס, מיאמי,יורק-בארצות הברית פעילה התנועה בעיקר בקרב קהילות של ישראלים בניו
 יזמה וניהלה מספר, במקביל.ממאמציה לשמר ולטפח זיקה ציונית ויהודית בקרב יהודים שעזבו את ישראל
פרויקטים ובכללם הקמפיין להגברת התודעה להשבתם לקבר ישראל של לוחמי צה"ל סגן הדר גולדין וסמ"ר
.אורון שאול
.בראש הסניף האמריקני של התנועה עומד עו"ד עומר גמליאלי

33

WWW.OVERTHERAINBOW.ORG YouTube | Flickr | Facebook | Wikipedia | GuideStar | IsraelGives
Over The Rainbow – the Zionist movement is a registered association in Israel under number 580592244 and whose registered office is at aHashmonaim 45A St. Apartment 21 Kiryat Motzkin 2633765.
Israel Solidarity Campaign is a company limited by guarantee incorporated in England and Wales under company registration number 9113346 and whose registered office is at Winnington House 2 Woodberry Grove London N12 0DR
Israel Solidarity Campaign is an affiliate of ‘Over the Rainbow’, an international network of Zionist groups.

34

WWW.OVERTHERAINBOW.ORG YouTube | Flickr | Facebook | Wikipedia | GuideStar | IsraelGives
Over The Rainbow – the Zionist movement is a registered association in Israel under number 580592244 and whose registered office is at aHashmonaim 45A St. Apartment 21 Kiryat Motzkin 2633765.
Israel Solidarity Campaign is a company limited by guarantee incorporated in England and Wales under company registration number 9113346 and whose registered office is at Winnington House 2 Woodberry Grove London N12 0DR
Israel Solidarity Campaign is an affiliate of ‘Over the Rainbow’, an international network of Zionist groups.

קנדה
מעבר לקשת קנדה פעלה בשנת  2018בערים 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.
בראש הסניף הקנדי של התנועה עומד מר מקס בן-נעים ,מראשי הקהילה היהודית הספרדית בטורונטו.

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 400-מפגינים מכל רחבי אירופה ביום פרסום דו"ח ועדת שייבס .משרד ראש הממשלה
ומשרד החוץ שיבחו פעילות התנועה באירועים אלה.
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יתר מדינות העולם
2018 מעבר לקשת קיימה פעילות ציונית ענפה במהלך שנת
, הולנד,ביתר מוקדיה בעולם והם במדינות דרום אפריקה
 שם היא תומכת, דנמרק וצ'ילה, צרפת, בלגיה, ספרד,גואטמלה
ישראלית ומפעילה- מקדמת הסברה פרו,בקהילות ישראליות
 פועלת לחשוף את המוסדות, התנועה מפיקה אירועים בחגים יהודיים, כמו כן.BDS-תכניות כנגד קמפיין ה
הלאומיים של העם היהודי בפני הקהילות היהודיות ומעודדת את חבריהן להצטרף לשורות הפדרציות
.המקומיות
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מבנה ארגוני
 המנכ”ל המנהלים, קרי,המבנה הארגוני של מעבר לקשת התנועה הציונית בנוי מלמטה למעלה
 על מנת לבטא את השותפות ואת האחריות ולא את השליטה, מראהו כעץ-  המבנה.בסיס המבנה/בתחתית
.וההיררכיה
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בעלי תפקידים בתנועה ובעמותה בישראל
:"מייסד ומנכ"ל התנועה העולמית "מעבר לקשת – התנועה הציונית
 צבי אבישר.1

: )חברי האסיפה הכללית (לפי הא"ב
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 אילני ליעד.1
 גמליאלי עומר.2
 דדון דוד.3
 טייטלבוים נתנאל.4
 לוי אביב.5
 מורי איגור.6
 מזרחי אייל.7
 מנור דוד.8
 עמרני אביאור אייל.9
 פיינשטיין בטי.10
 שמיר עמי.11
 תורג'מן שלומי.12

: )חברי הוועד המנהל (לפי הא"ב
טייטלבוים נתנאל
לוי אביב
מורי איגור
מזרחי אייל

.1
.2
.3
.4

: )חברי ועדת הביקורת (לפי הא"ב
 מנור דוד.1
 תורג'מן שלומי.2
: )מנהל תחום תיעוד (בהתנדבות
מר שמיר עמי
: רואה חשבון העמותה
 רו"ח,מר לנדאו נפתלי
.לנדאו בירושלים-משרד רו"ח טל
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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

הרב נתנאל טייטלבוים
ד"ר תומאס מונץ

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

ססקיה פנטל

שוויץ
נשיא

ג'ונתן קורצ'י

ספרד
נשיאה

סילביה ספאלטר

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

בלגיה
נשיאה

בטי דן

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

גואטמלה
נשיאה

סוזאן מיכאלי

ח .הקונגרס הציוני העולמי הל"ז

(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

(ג'נבה)
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 הקונגרס הציוני העולמי הל"ז.ח
 הקונגרס הציוני העולמי הל"ז.ח
 הקונגרס הציוני העולמי הל"ז.ח
 הקונגרס הציוני העולמי הל"ז.ח
מ"מ בקונגרס הציוני העולמי הל"ז

צבי עמאר
אסף בר
רוקסאן רואס

צרפת
נשיא

אוסקר קליינקופף

צ'ילה
נשיא

יונתן מולר סוסה

דנמרק
נשיא
ארה"ב

עומר גמליאלי

נציג רשמי
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ערוצי מידע ברשת האינטרנט
Flickr אלבום תמונות ברשת

האתר הרשמי

YouTube התנועה ברשת

Facebook התנועה ברשת

התנועה באתר משרד המשפטים

Israel Gives התנועה באתר

הערך בוויקיפדיה

Linked-In התנועה ברשת
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יש לך שאלה נוספת
" התנועה הציונית- על "מעבר לקשת
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ניתן לפנות אלינו
גם באמצעות הדואר האלקטרוני

Info@overtherainbow.org
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