
 
 

 

 

 של  הארגונים הציוניים –כנס ציונות 

 

 

 הגדרת "ציונות":

 )ולא שום הגדרה אחרת(  בית לאומי, לעם היהודי, בארץ ישראל. 

 

 תיאור הבעיה   – רקע  

מתוקף הברית  הרשומה בטאבו  שקמה בארץ ישראל, היא ביתו ומולדתו של  העם היהודי,  ,מדינת ישראל .1
השאיפה לחזור , מתוקף כך(ב הכרה   יש     והאסלאםהתנ"ך )גם בספרי הדת של הנצרות    , בספר הספרים

כפי על משפט העמים, ישראל מאז ומקדם, ובהסתמך  -מהגלות, וכן הנוכחות הרציפה של יהודים בארץ
  - מתוקף החוזה עליו הושתתה, מתוקף מגילת העצמאות   . החלטות חבר הלאומים והאו"םשנחקק ב

 . עולםמדינה שבה חיים מרבית היהודים ב  ,בפועל  ,ומעצם העובדה שהיא

צדקת טעמי  אך חלקים רבים ממנו  איבדו את    .בתפיסתוהוא ציוני    ,ברובו המוחלט  ,הציבור הישראלי .2
תוצאתו היא בלבול והפך לרוח השלטת בישראל,  השיח הזה    .לאומי-טיאנ  השפעות שיח מערביהדרך בשל 

את הבלבול הזה אנחנו מבקשים ".  תושביה"מדינת סך כל   - הרעיון המאחד שלהן  לא עקבי של תפיסות, ש 
 למגר. 

מערכת המשפט,  דרך האקדמיה,    ;הציבורי הדיוןעל    השתלט   מעשה אנטי ציוני(לציוני" )ו "פוסט השיח  ה .3
  .בישראלהרעיונות  ושוק  והקרנות הזרות שניכסו את זירת המאבק האזרחי    התקשורת, מערכת החינוך

,  הם אינם מסכימים איתם זרים לורעיונות   ידי-לקולם של מרבית אזרחי ישראל מיוצג עכתוצאה מכך, 
 ורואים בהם רעיונות עוינים.  

אל הביאה לכך שהציבור היהודי הציוני על הפקידות בכל שדירת השלטון בישר  העויןהשתלטות השיח   .4
זכויותיו מצטמצמות והולכות, הוא אינו חווה חירות, לא חש עצמו   ;נרדף, מוכפש, נרמס, מופלל ומודר

היהודי מביט בעיניים כלות על האופן שבו נלקחות ממנו   האזרח מושתק ומושפל. הציבור  בביתו שלו,  
 . על פניו  ותמועדפ אוכלוסיות עוינותים ו כאשר קבוצות של תושבים בלתי חוקי,  יוזכויות

השתלט גם על השפה במטרה הוא    ; רחיםחדיר אוירה של חששות בקרב האז שיח זה, שנוהג כזן פולש, מ .5
ו, או נלהעלים מתוכה מילים שניתן היה לבטא בהם גאווה לאומית, להעלות טיעונים בשם צדקת דרכ

 להתנגד לכפייה ולהשתקה. 

מוצאים   אזרחים טובים  תהליך מתמשך של אובדן הזהות היהודית של עם ישראל.מתקיים  התוצאה:  .6
 . מותשים תחת המתקפה התקשורתית והם חיים במחתרת מושגית ורגשיתעצמם 

. אחרי זכר  לא יישאר מהם  – כל אלו הם מושגים שבשפה. ברגע שנאבד אותם    –יהדות, מסורת, ציונות     .7
עומד בפני איום של אובדן הבית. ולא בגלל  , עם ישראלהטראומות ההיסטוריות שכוללות גירוש ושואה

   , אלא בגלל זיוף מסמכים בטאבו.מלחמת אחים



 
לכל האתגרים הללו מבקש "כנס ציונות" לתת מענה עוצמתי, מרוכז, אפקטיבי, במטרה להתניע מחדש את השיח 

 במדינת ישראל.   במהמרכז ה הציוני ולהשיבו ל

 

 ההזדמנויות

 מרבית תושבי ישראל מחוברים עדיין בכל נימי נפשם לציונות  .1
למגר את  השיח   –עשרות רבות של ארגונים ציוניים פועלים בנחישות, באפקטיביות עם הצלחות מוכחות   .2

 בכל תחומי העשייה. הפולש, 
אנו סבורים שאירוע אחד גדול, מרשים, עתיר פעילויות הארגונים הללו, מוגבל.  אלא שטווח ההשפעה של  .3

ן בתורו יפעל כדי לגרש את החושך ולפזר את ארגוכל    .ההשפעהממדי  יעצים מאד את   –פרסום  במדיה 
  ת.  משכנע   ת ציוני  אמירה  מסה קריטית של  ניצור    ;הערפל של שיח מבלבל  מסך  

 היתרונות: 

מסה קריטית של שיח  הכנס עצמו  יצור שבעקבותיהם  כמה שבועות של פרסום הכנס,    .  ריכוז אפקטיבי  .1
 הכפויה.    מתוך ההדחקה הרעיון ייצא  המרכזי, ואת המושג "ציונות" על השיח  תכפה  . בכך  ציוני מרוכז

 . נתניע מחדש את הדיון הציבורי בנוגע לאתגרי הציונות
מקור ויהפוך ל   –הכנס ירכז את "כל מה שצריך לדעת כדי להתחיל לחשוב מחדש על ציונות"   .הקניית יידע .2

 מידע עשיר. 
, האזנה לדיונים ולטיעוניםכנס, נוכחותו ב יזכה בהעצמה מעצם  שיתאסף  קהל רב    .פסיכולוגיאפקט  .3

  .מכובדיםוחשיפה למשתתפים ודוברים 
ם, הזדמנות לשיתופי פעולה בין במה מכובדת, נראות תמידית בפרסו זה אירוע שמעניק   .העצמת הארגונים .4

 מתנדבים.גיוס תומכים ווזיהוי  ארגונים, הזדמנות לקשר עם תורמים,  
 תשפיע על התקשורת המסקרת "ציונות" מהגלות הפנימית המלה הוצאת     .מצטבראפקט  .5
סרטונים יופקו ניירות עבודה למדיניות  עבור מקבלי החלטות,  וביל לחיבור  הכנס י   .היום שאחרי אפקט .6

 .לאה להסברה, וחומרים רבים נוספיםשישמשו מעתה וה

של חלק  לטשטש את ההזדהותכדי  שבעוד שלקרנות זרות נדרשו עשרות שנים וסכומי כסף אדירים  ו מאמינים, אנ
אין לצפות .  תרק פעולת התנעה עוצמתית אחמצריך  הזיקה לציונות חידוש    -עם הציונות בישראל    מהאליטה 

 . הדבר החיוני בשלב זהההתנעה היא פעולת אנו מאמינים ש  אבל לפתרון הבעיות.  

 מימון:

שלושה ימי למימון   –תורם גדול אחד,  או מספר תורמים  יימצא  עקרי התוכנית,    יש לנו בסיס לחשוב, שלאחר גיבוש 
מודעות ופרסום בתקשורת האלקטרונית והדיגיטלית, וכל שאר הדרוש מחו"ל, כולל שמות המרצים,  אירוח, הבאת 

 !השיח   נשיב את ההיגיון והציונות למרכז ,  נממש את הכנס.  ברמה ההפקתית

 

 


