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פעולות עיקריות שבוצעו השנת הדו"ח :
פעולות לקידום מטרות העמותה בשנת הדו"ח

הסכום בהתאם למופיע בדו"ח הכספים

הקמת  7סניפים בעולם וקיום פעילות ציונית במסגרתם

₪ 2,136,163

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  2014במטרה להעתיק
את מרכז הכובד של הפעילות הציונית הממוסדת מישראל אל הקהילות הציוניות ברחבי העולם ,ולשקוד
על חיזוקן וטיפוח זיקתן לישראל ולרעיון הציוני.
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.
בשנת  2014רק  40%מקרב כ 14-מיליון היהודים שחיים בעולם התגוררו בישראל .רובם המוחלט של
שישים האחוזים הנותרים הגרים בתפוצות אינו רואה את עתידו הנראה לעין בישראל; העלייה לישראל
מאפיינת פרטים מועטים וקהילות יהודיות מועטות באורח יחסי .גם במדינות בהן גוברת האנטישמיות היא
לאו דווקא מיתרגמת לעלייה לישראל וניכר כי רבים מקרב אלה שמחליטים להגר עושים זאת למדינות
אחרות .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 מ80%-
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 .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.
"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 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.
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הקונגרס הציוני העולמי
"מעבר לקשת – התנועה הציונית" רואה בקונגרס הציוני העולמי מכשיר ופלטפורמה מרכזיים להשגת
מטרותיה ופועלת להפוך את המוסד הציוני הדמוקרטי החשוב בעולם לרלוונטי עבור העם אותו הוא
מתיימר לייצג.
המייסדים רואים בתנועתם זרז וגורם משני למוסדות הלאומיים ,להם נתונים המשאבים והפוטנציאל
לקדם 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 ע"י הקונגרס הציוני העולמי היא נדרשה לעמוד בקריטריונים הבאים :
 .1להסכים לחוקת הצ"ע ובראשה ההכרה ב'אמנת ירושלים'.
 .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 היוצא ונעתרה 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 .
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 על-ידי הצ"ע.
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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 .בחירות אלה נערכות אחת לחמש שנים ובסיומן
מתכנס הקונגרס הציוני החדש למושב ראשון בבנייני האומה בירושלים .התנועה שקמה ,כאמור ,בראשית
שנת  ,2014נערכה להתמודדות ראשונה במסגרת הבחירות לקונגרס הציוני הל"ז שיתכנס בירושלים
באוקטובר .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 .כמו כן
התנועה החלה באיתור פעילים ציוניים גם במדינות הונגריה ,שבדיה ,אוסטריה ואוסטרליה ,וכן במספר
מדינות בדרום אמריקה ,מתוך מגמה להתרחב ולבסס בהן פעילויות ציוניות מאורגנות בשלב מאוחר יותר.
המהלך הארגוני שהחל בשנת  2014וכלל את הקמת הסניפים ברחבי העולם ורישומם בפדרציות
הציוניות המקומיות לווה גם בייזום ,מימון וניהול פעילויות ציוניות בקרב קהילות יהודיות במדינות אלה.
אופיין של פעילויות אלה נועד להוות מודל לאופי הפעילויות וטיב הקשר עם הקהילות היהודיות שהתנועה
מעוניינת להתוות במסגרת המוסדות הלאומיים של העם היהודי ,ובכך להשפיע על דמותה של התנועה
הציונית ועל עתידו של העם היהודי.

מימון ותרומות
מימון פעילות העמותה בישראל ופעילויותיה ברחבי העולם נשענות על גיוס כספים מתורמים ובאמצעות
אתר האינטרנט של עמותת ישראל תורמת ) .(Israelgives.orgבשנת הפעילות הראשונה הצליחה
התנועה לגייס תרומות כסף ושוות כסף ללא עלויות נלוות משמעותיות.

מטרות העמותה בשנת 2014
בשנה הראשונה לייסודה התמקדה התנועה בסינופה לברית 'התנועה העולמית – הנוער הציוני' ,בהקמת
 7סניפי פעילות ברחבי העולם ורישומם בפדרציות הציוניות המקומיות ,בניהול קמפיינים לצירוף חברים
לשורות ההסתדרות הציונית העולמית ,ובקיום פעילות ציונית בקרב הקהילות היהודיות בתפוצות
שבמדינותיהן הוקמה נציגות לתנועה.
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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 ומנהל בהיבטים של תוכן הפעילות עבור סניפיה ברחבי העולם ,ומתפקידה לייצג את חבריה ברחבי
העולם מול המוסדות הלאומיים ובראשם ההסתדרות הציונית העולמית שמקום מושבה בירושלים.
התנועה ,שפעילה ב 7-מדינות ברחבי העולם ,אינה 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.
הוצאות ההנהלה והכלליות של העמותה כוללות בעיקר את תשלומי השכר של מנכ"ל העמותה ,שהוא
המועסק היחיד בעמותה.

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 1והולחן על ידי
הרולד ארלן ,2מסמל 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.
 1אדגר איזידור-יפסל (יפ) הרבורג Edgar Isidore-Yipsel (Yip) Harburg
 2הרולד ארלן Harold Arlen
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פעילויות הארגון ברחבי העולם
אנגליה


צירוף  2,000חברים רשומים להסתדרות הציונית העולמית



הקמת (ISC) Israel Solidarity Campaign
נציגי הארגון בבריטניה הקימו חברה בריטית בע"מ בשם  Israel Solidarity Campaignשתכליתה
לנהל קמפיינים פרו-ישראליים ברחוב ,באקדמיה ובתקשורת הבריטית .שמה הוא בתגובה ל-
 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 ,מנכ"ל
"מעבר לקשת – התנועה הציונית" ,שאינו אזרח בריטי.



הפקת כנס הסברה במנצ'סטר
הכנס שנערך ביום  22.9.2014במנצ'סטר הופק ע"י התנועה בעקבות מבצע 'צוק איתן' בהשתתפות
מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר ד"ר דורון אביטל.
קישור https://www.flickr.com/photos/overtherainbowzionism/sets/72157648042649182 :



ספונסרים וחברי ועדת ההיגוי של פרויקט  IsrAction Dayבבריטניה
פרויקט ציוני עולמי שיצא לדרך ביום  ,21.12.2014במסגרתו קהילות יהודיות ברחבי העולם רוכשות
ותורמות תוצרת ישראלית המיובאת למדינתם והמאוימת בחרם מצד ארגונים פרו-פלסטיניים לטובת
דרי רחוב שאינם יהודים במדינתם.
קישור /http://www.sussexjewishrepresentativecouncil.org/israction-day-sunday-21st-december :



שיתופי פעולה עם ארגונים פרו-ישראלים אחרים
 תנועת העבודה היהודית Jewish Labour Movement החברים של ישראל בצפון אורלנד Northern Oreland Friends of Israel North West Friends of IsraelSussex Friends of Israel -



קמפיין לעידוד ההצטרפות להסתדרות הציונית העולמית
בתקשורת היהודית המקומית ובכללן ב ,Jewish Chronicle-וברשתות חברתיות יהודיות ושאינן
יהודיות ברחבי הממלכה ,הקמת אתר ורשת תפוצה של מיילים למטרות פרסום מידע והסברה.



פעילויות נוספות
 יזום הסדר אימוץ של מושב בגליל על ידי קהילה יהודית מקומית גדולהייסוד חטיבה צעירה של בני נוער שהצטרפו לתוך .Israel Solidarity Campaign
 מחקרי דעת קהל -הקמת מועצה מייעצת

ASYMMETRIC WARFARE, ISRAEL AND THE NEW MIDDLE EAST
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איטליה


צירוף  900חברים רשומים להסתדרות הציונית העולמית



ארגון ומימון שתי הפגנות פרו-ישראליות במילאנו במהלך מבצע 'צוק איתן' ולאחריו
התנועה בשיתוף פעולה עם הקהילה היהודית במילאנו ,ארגון החברים של ישראל באיטליה וארגוני
נוצרים אוהבי ישראל הפיקו שתי הפגנות פרו-ישראלית במרכז מילאנו ,בימין  17ו 24-ביולי 2014
בהשתתפות מאות בני אדם יהודים ושאינם יהודים.
קישור /https://www.flickr.com/photos/overtherainbowzionism/sets/72157645502845018 :



ארגון מפגש לימוד והכרת המוסדות הלאומיים עבור מנהיגי הקהילה היהודית בצפון איטליה
מרבית יהודי איטליה אינם חשופים למוסדות הלאומיים של העם היהודי .מפגשי לימוד והכרה של
מוסדות אלה הינם ממשימות הליבה של התנועה .ביום  21בספטמבר  2014נערך מפגש שכזה
במרכז מילאנו בהשתתפות  15ראשי הקהילות היהודיות של מילאנו ,טורינו ,פירנצה ,ברגמו ,ורונה,
ונציה וג'נובה.
קישור /https://www.flickr.com/photos/overtherainbowzionism/sets/72157647475155618 :



ארגון מפגש לימוד והכרת המוסדות הלאומיים עם ראשי הקהילה היהודית ברומא
מפגש לימוד והכרת המוסדות הלאומיים בסניף הרומאי נערך ביום  2בדצמבר  2014במעמד ראש
הקהילה היהודית ברומא ריקרדו פצ'יפיצ'י ,נשיא קק"ל רומא ,רפאל ששון ,ושליח קק"ל לאיטליה,
שריאל גון ובהשתתפות  50פעילים ציוניים בקהילה.
קישור https://www.flickr.com/photos/overtherainbowzionism/15932935782/in/set-72157649163733937 :



הקרנת הסרט "מתחת לקסדה"
הפקת ערבי הקרנת הסרט הדוקומנטרי ( Beneath the Helmetתיעוד מתגייסים המגיעים מרקעים
סוציו-אקונומיים שונים ליחידה קרבית בצה"ל) בקרב הדור הצעיר של הקהילות ברומא ומילאנו.
קישור /http://www.beneathhelmet.com :



ארגון יום העצמאות ה 66-לישראל במילאנו בשותפות עם קק"ל איטליה
האירוע הציוני השנתי המשמעותי ביותר באיטליה – חגיגות יום העצמאות של ישראל במילאנו -
מופק ,מנוהל וממומן על-ידי התנועה .חוברים אלינו שגרירות ישראל באיטליה ,משרד התיירות ,קרן
היסוד ,קק"ל ,ארגוני נוצרים אוהבי ישראל ,וחברת התעופה הלאומית אל-על.
קישור /https://www.flickr.com/photos/overtherainbowzionism/sets/72157646078848494 :
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גרמניה


צירוף  1,500חברים רשומים להסתדרות הציונית העולמית



הפדרציה הציונית של מינכן התמזגה לתוך התנועה וייסדה את הסניף בעיר
חברי הוועד המנהל של הפדרציה הציונית במינכן החליטו בשנת  2014להתמזג לתוך תנועת מעבר
לקשת ולהוות את סניף התנועה בעיר .הפדרציה הציונית במינכן מונה כ 1,000-חברים.



הפקת אירוע טו בשבט במינכן במעמד הקונסול הכללי של ישראל
ביום  19בינואר  2014הפיקה התנועה אירוע לרגל חג טו בשבט בבית הספר היהודי בג'קופלאץ
שבמינכן .האירוע החגיגי היה במעמד הקונסול הכללי של ישראל דן שחם ובהשתתפות  200מחברי
הקהילה היהודית במינכן ואורחים.



חגיגות יום העצמאות ה 66-לישראל במינכן
האירוע שנערך ביום  5במאי  2014נחשב למרכזי בשנה מבחינת הפעילויות הציוניות במינכן והופק
ע"י סניף התנועה בעיר .השתתפו כ 400 -אורחים ,רובם חברי הקהילה היהודית בעיר.



ערבי ישראל וציונות בכל סוף שבוע בבית הקהילה היהודית במדינת ברמן
למן קיץ  2014החלה תנועת מעבר לקשת להפיק ערבי פעילות יהודיים-ציוניים בבית הקהילה
היהודית בברמן ,גרמניה .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 ומתגיירים.



השקה רשמית של פעילות התנועה במעמד הכתרת הרב נתנאל טייטלבוים כרב הראשי של
מדינת ברמן ,במעמד נשיא הסנאט וראש ממשלת ברמן יאנס ברנסן ))Jens Böhrnsen
נשיא התנועה בגרמניה ,הרב נתנאל טייטלבוים ,משמש גם כרב הראשי של מדינת ברמן בצפון
מערב גרמניה .ביום  15בדצמבר  2014נערך בבית הקהילה היהודית בברמן וזמן קצר לאחר מכן
בבניין הסנאט של ברמן טקס ההכתרה הרשמי של הרב טייטלבוים כרב המדינה .במעמד ההכתרה
הושקה באופן רשמי פעילותה של "מעבר לקשת – התנועה הציונית" בגרמניה.
קישור /https://www.flickr.com/photos/overtherainbowzionism/sets/72157649991368875 :



עצרת נגד הגזענות בברלין
התנועה חברה לארגון הגג של יהודי גרמניה וסייעה במימון והסעת עשרות משתתפים מכל רחבי
גרמניה לעצרת המרכזית כנגד הגזענות שנערכה ביום  6בספטמבר בברלין במעמד הקנצלרית
אנגלה מרקל.
קישור http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.615739 :



הפקת ערב דיון בנושא "צה"ל – ככור היתוך חברתי" והקרנת הסרט הדוקומנטרי Beneath the
 Helmetבקרב סטודנטים יהודיים וישראלים שהיגרו לברלין.
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קנדה


צירוף  300חברים רשומים להסתדרות הציונית העולמית



כנס הכרת המוסדות הלאומיים ומעמדה של הפדרציה הציונית בקנדה בתוכם ביום  8בספטמבר
 2014בבית הכנסת 'בני-ישראל' באונטריו.



מפגש קהילתי בנושא המאבק באנטישמיות החדשה ביום  9בספטמבר בבית הקהילה היהודית
בטורנהיל ,אונטריו.



ארגון קמפיין הסברה על ישראל כאומת סטארט-אפ והמאבק בקמפיין ה BDS-כנגד ישראל
( )Boycott, Divestment and Sanctionsבקמפוסים הבאים בָאלב ְֶּרטָ ה :
 אוניברסיטת  Calgaryבתאריכים  17-19בספטמבר .2014 אוניברסיטת  ,Albertaבתאריכים  29-30בספטמבר .2014 אוניברסיטת  ,Mount Royalבתאריכים  9-10באוקטובר .2014 -אוניברסיטת  ,Lethbridgeבתאריכים  14-15באוקטובר .2014

דרום אפריקה


צירוף  250חברים רשומים להסתדרות הציונית העולמית



הקמת סניפים ביוהנסבורג וקייפטאון.



שותפים בארגון עצרת התמיכה בישראל בקייפטאון ב 10-אוגוסט 2014
במהלך מבצע 'צוק איתן' חוותה יהדות דרום אפריקה התגברות של קריאות אנטישמיות ,הפגנות
שנאה מצד גופים פרו-פלסטיניים שלוו גם בביקורת חריפה מצד גורמי ממשל כנגד ישראל .על רקע
המתיחות התגבשה קואליציה של ארגונים ציוניים ובהם תנועת מעבר לקשת שהפיקה את עצרת
התמיכה המרכזית בישראל ,שנערכה בקייפטאון ,בהשתתפות  5,000אנשים.
קישור https://www.youtube.com/watch?v=XctfOggx7ww :



הקמת חטיבת סטודנטים בראשות יושב ראש איחוד הסטודנטים היהודיים בדרום אפריקה
יושב ראש איחוד הסטודנטים היהודים בדרום אפריקה התמנה לעמוד בראש חטיבת הסטודנטים של
התנועה במדינה .ההתמקדות בצעירים ובעידודם להצטרף כחברים לשורות ההסתדרות הציונית
העולמית הוא אחד ממטרות הליבה של התנועה.
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הולנד


צירוף  67חברים רשומים להסתדרות הציונית העולמית.



התנועה הפיקה בשנת  2014אירועים קהילתיים רבים לרגל חגי ישראל
בין האירועים הבולטים  :מסיבת פורים ,מסיבת טו' בשבט ,ואירוע לרגל יום העצמאות ה 66-של
ישראל באמסטרדם.



התמקדות בקרב ישראלים שהיגרו להולנד
התנועה מכוונת את פעילותה בעיקר לישראלים שהיגרו להולנד ולהם מעמד חוקי (אשרת עבודה,
תושבות או אזרחות).



הארגון הציוני ההולנדי "מפגש" התמזג לתוך "מעבר לקשת – התנועה הציונית"
הארגון מתמחה מזה שנים בהפקת אירועים חברתיים לחברי הקהילה היהודית באמסטרדם.

שוויץ


צירוף  65חברים רשומים להסתדרות הציונית העולמית.



התמקדות בארגון פעילויות קהילתיות לדור היהודי הצעיר בשוויץ (גילאי )18-45
כיום יש בשוויץ כ 20,000-יהודים .רובם מתגוררים בשלוש הערים הגדולות – בציריך מתגוררים כ-
 7,000יהודים ,בבאזל כ 3,000-ובז'נבה כ .2,500-שאר יהודי שוויץ מתגוררים בעשרות קהילות
קטנות ,כמו באדן ,סנגטגלן ,ווינטרטור ועוד ,המפוזרות על פני המדינה כולה .הבעיה העיקרית
העומדת בפני הקהילה היהודית בשוויץ היא הירידה הדמוגרפית .בעוד האוכלוסייה הכללית הכפילה
את עצמה מאז ראשית המאה ה ,20-עקב נישואי תערובת ,הגירה לערים אחרות באירופה ועלייה
לארץ ,שומרת הקהילה היהודית על מספר קבוע .מעבר לקשת מתמקדת לפיכך בתמיכה בפעילויות
תרבות יהודית-ציונית ובמפגשים חברתיים של יהודים צעירים כפי שמארגנת קבוצת .Ready2Meet

סניפי התנועה שאינם רשומים בפדרציות הציוניות המקומיות :
ארצות הברית


לתנועה נציגים בניו-יורק וקליפורניה ועיקר המימון לפעילותה מגיע מארצות הברית .לתנועה
עשרות תומכים מכל רחבי ארצות הברית שנרשמו באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט
הרשמי .יחד עם זאת ,יצוין כי לפי שעה התנועה אינה מקיימת פעילות קהילתית בארה"ב.

אוסטרליה


לתנועה נציג במלבורן .הסניף האוסטרלי מונה  70חברים ומקיים פעילויות בסידני ומלבורן.

הונגריה


הסניף ההונגרי מונה  60חברים ומקיים פעילות בבודפשט.
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מבנה ארגוני
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בעלי תפקידים בתנועה ובעמותה בישראל
מייסד התנועה "מעבר לקשת – התנועה הציונית" (לפי הא"ב) :
 .1אבישר צבי
מייסדי העמותה בישראל (לפי הא"ב) :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אילני ליעד
גולדברג אורן
הראל חגית
טוביה מיכל
עמרני אביאור
רווה טלי
שובל ניר

חברים נוספים בעמותה בישראל :
 .1לוי אביב
חברי הוועד המנהל (לפי הא"ב) :
 .1אילני ליעד
 .2עמרני אביאור
 .3שובל ניר

מנכ"ל :
אבישר צבי
רואה חשבון העמותה :
לנדאו נפתלי ,רו"ח
רואה חשבון מבקר העמותה (במקום ועדת ביקורת) :
טל אלי ,רו"ח
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מפת הפעילויות ובעלי התפקידים בעולם

בריטניה
דירקטור יחיד בISC-
נשיא
ראשי ליגת צעירי התנועה
ועדה מייעצת בהתנדבות

צבי אבישר
סיימון וינטרס (לונדון)
סמואל איזק ,אבי סון
ג'רמי ניומארק ,רואל גן

איטליה
נשיא
יו"ר התנועה ברומא

אייל מזרחי
דן ששון

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

הרב נתנאל טייטלבוים
ד"ר תומאס מונץ
דוד אוחיון

הולנד
נשיא

עומר דדון

שוויץ
נשיא
נציג הפעילות בג'נבה

דניאל גראוברדט
ג'ונתן קורצ'י

דרום אפריקה
נשיא
יו"ר התנועה בקייפטאון

ארי בן-דוד
דניאל לוויט (סיים תפקידו באוקטובר )2014

קנדה
נשיא

ג'רמי אנזל

(מילאנו)

(ברמן)

(אמסטרדם)

(ציריך)

(יוהנסבורג)

(אלברטה)
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פרסומים נבחרים

מעבר לקשת – תומכת בפרויקט  IsrACTION Dayבבריטניה ,דצמבר | 2014
ג'ואיש כרוניקל

מעבר לקשת  -מפיקה את אירועי יום העצמאות
ה 66-של ישראל במילאנו ,מאי .2014

מעבר לקשת – בקמפיין לצירוף יהודים להסתדרות הציונית
העולמית באיטליה ,ספטמבר  | 2014בולטינו

מעבר לקשת – מארחת את ד"ר דורון אביטל בכנס
מנצ'סטר 'ישראל והמלחמה הא-סימטרית'
שהפיקה בספטמבר  2014לאחר מבצע 'צוק איתן'.

מעבר לקשת  -מפיקה הקרנת הסרט התיעודי "מתחת לקסדה" באיטליה,
גרמניה ובריטניה ,דצמבר .2014

מעבר לקשת – החלה בקמפיין לצירוף יהודים להסתדרות
הציונית העולמית ,אוקטובר  | 2014ג'ואיש כרוניקל

מעבר לקשת – הפיקה במהלך קיץ  2014שתי הפגנות פרו -ישראליות במילאנו בהשתתפות אלפי בני אדם ,יהודים ושאינם יהודים.

מעבר לקשת – השתתפה בעצרת התמיכה בישראל שנערכה
ב  4-באוגוסט  2014בקלגרי ,קנדה.

מעבר לקשת – השתתפה בארגון עצרת התמיכה בישראל שנערכה
ב  10-באוגוסט  2014בקייפטאון ,דרום אפריקה.

דיוני ההתמזגות של הפדרציה הציונית במינכן לתוך
תנועת מעבר לקשת 25 ,באוקטובר .2014
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ערוצי מידע ברשת האינטרנט

Official website | אתר רשמי
Facebook | פייסבוק
Youtube | יוטיוב
Israel Gives | ישראל תורמת
GuideStar | גיידסטאר
LinkedIn | אין-לינקד
Flickr | פליקר
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www.OVERTHERAINBOW.ORG
www.facebook.com/overtherainbow.org
www.youtube.com/user/OVERTHERAINBOWORG
www.israelgives.org/amuta/580592244
www.guidestar.org.il/organization/580592244
www.linkedin.com/company/5312756
www.flickr.com/photos/overtherainbowzionism

Info@overtherainbow.org
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