
Enter פועלת כיישות תומכת ומתכללת. מטרתה המרכזית הינה לייצר השפעה משמעותית ורחבה על החברה בישראל ועל הקהילות היהודיות 

בעולם בתחום העמיות היהודית ויחסי ישראל תפוצות. זאת באמצעות בניית אסטרטגיות פעולה חדשות לצד קידום הבשלתם של תנאים קיימים 

בשטח. יוזמת Enter פועלת לגייס מקורות מימון עבור אסטרטגיות אלה ואף מקדמת יצירתם של כלי הערכה ומדידה חדשים לתחום.

Enter הינה יוזמה חברתית חדשנית, השואפת להבטיח את עתידו של 
העם היהודי כעם דינמי, מגוון, מאוחד, בטוח ופלורליסטי.

 
Enter נוסדה בשנת 2019 לאור חזונם של הפילנתרופ הנודע צ'ארלס 

ברונפמן וד"ר ג'ף סולומון, בשותפות ייחודית עם מספר מנהיגים יהודים 
וקרנות פילנתרופיות מישראל ומהתפוצות.

The Jewish Peoplehood Alliance
היוזמה לקידום עמיות יהודית

“I’ve always believed in cross-pollination between the Diaspora and 
Israel. It’s the simple concept of ‘united we stand, divided we fall”

                            Charles Bronfman, 2016

ערכי יסוד

העם היהודי הוא המשפחה המורחבת
יוזמת Enter מאמינה בפיתוח זהות יהודית משותפת אשר תעמיק את 

תחושת השייכות לעם. כמו במשפחה הגרעינית, כך גם בקרב העם 
היהודי - הידיעה שכולם שייכים היא הקו המנחה. יוזמת Enter אינה 

מונעת ממוטיבציה של "איחוי הקרע" או "פתרון המשבר", אלא מבקשת 
להנחיל תפיסות של הכלה (Inclusion) וערבות הדדית.

לא קרע כי אם תרבות מחלוקת 
במשך שנים הצליח העם היהודי לפרוח ולשגשג על בסיס פתיחות 

 Enter לחידושים מחשבתיים וניהול מושכל של תרבות מחלוקת. יוזמת
מכירה בכך שביכולתן של תפיסות עולם שונות להוביל לשיח פתוח 

במקום לקרע. כאשר אחדות עומדת בבסיס השיח, בכוחה של תרבות 
המחלוקת ליצור ולהוליד רעיונות חדשים. 

יוזמת Enter אינה מציעה פתרון, אולם היא מתווה
את הדרך אליו

יוזמת Enter הינה א-פוליטית. איננו מקדמים אידיאולוגיה מסוימת על 
מנת לקרב בין קהילות התפוצות לבין ישראל, אולם אנו מבקשים לקדם 
דרך המבוססת על שיח נרחב. יוזמת Enter פועלת על מנת שקולם של 

כל יהודי העולם יישמע, בכל צומת משמעותי בו מתקבלות החלטות 
המשפיעות על עתיד העם היהודי, בישראל או בחו"ל.

העצמת הקיים: יוצרים "יש מיש" ולא "יש מאין"
אסטרגיית הפעולה של Enter מתבססת על שכלולם והעצמתם של 
המהלכים הקיימים בשדה העמיות היהודית בישראל ובחו"ל. ישנו 
מספר רב של ארגונים מצויינים הפועלים כיום בשטח, ומקדישים 

 Enter מאמצים רבים לפיתוחם של מוצרים מעוררי השראה. יוזמת
מבקשת להוביל מהלכים אפקטיבים באמצעות איגום משאבים,

זיהוי תחומי התמחות ומניעת כפל מאמצים. 

מרתון וספרינט
הוגי ומייסדי יוזמת Enter מבינים שבכדי ליצור שינוי תודעתי עמוק, 

עלינו לתכנן לטווח ארוך. לאור זאת, בתחום החינוך תבקש תכנית 
העבודה של Enter להשפיע על תהליכי חיברות בקרב הדור הצעיר. 

יחד עם זאת, בתחומי ההנכחה ודעת הקהל, תפתח התכנית גם 
מהלכים אשר יביאו להישגים קצרי טווח ולהשפעה על מקבלי 

החלטות בעת הנוכחית. הישגים מסוג זה הינם הכרחיים על מנת 
להתקדם לעבר השגת המטרות ארוכות הטווח. 

Enter תיאוריית השינוי של יוזמת
באמצעות מערכות החינוך, אנו מבקשים להשפיע על דור העתיד 

ולהנחיל תפיסת עמיות מגיל צעיר. באמצעות מערכי ההנכחה, אנו 
מבקשים להשפיע על השיח בהווה ולהעלות את המודעות להיותנו 
עם אחד. באמצעות פיתוח כלי מדידה והערכה, אנו מבקשים לוודא 

שהעשייה שלנו ושל שותפינו בתחום, מתבצעת באופן אפקטיבי.


