
מזיזים את המחט

יוזמת Enter שואפת להביא להבשלת התנאים 
בשטח ולשמש זרז לשחקנים הרלוונטים בשדה 

העמיות היהודית, במטרה להגביר באופן משמעותי 
את מידת החשיבות שמייחסים הן בישראל והן 

בתפוצות, למערכת היחסים שבין שני חלקי העם. 
זאת באמצעות השפעה על מהלכי חיברות בגיל צעיר 
(סוציאליזציה), השפעה על מקבלי החלטות ועל דעת 

הקהל, וקידום מהלכים יצירתיים בזירת המחקר, 
ההערכה והמדידה של התחום. לשם השגת המטרות 

  Enter ועל מנת להביא להשפעה רחבה, בכוונת
לנקוט, בין היתר, בפעולות של גיוס משאבים 

ומקורות מימון עבור המהלכים שבכוונתה לקדם.

היוזמות שלנו פועלות במטרה לייצר 
השפעה חברתית משמעותית, רחבה 

וארוכת טווח.

היוזמות שלנו מגוונות ונוגעות בעולמות 
תוכן שונים. בכוונתנו להזמין "שחקנים" 

רבים ככל שניתן, לקחת חלק בשיח העמיות 
היהודית.

היוזמות שלנו בנויות על בסיס שיתוף 
פעולה בין ישראלים וקהילות יהודיות 

בתפוצות, תוך חיזוק הקשרים המקצועיים 
בתוך העולם היהודי. 

חינוך
בכוונתנו לקדם תוכניות חיברות ארוכות טווח. ההבנה הקיימת היא כי על ידי קידום 

ההשכלה (ידע), יצירת תוכן ומידע והרחבת האפשרויות ללמידה חווייתית הן 
בישראל והן בתפוצות, נוכל לקדם סולידריות, תחושת ערבות הדדית וכבוד בכל 
רחבי העולם היהודי. אחת מאבני היסוד בנושא העמיות היהודית הינה התחושה 

ש"כולנו חלק ממשפחה אחת". אם נפעל יחד, נוכל לקדם את תחושת המשפחתיות 
הזו, ולהטמיע אותה טוב יותר. Enter פועלת בזירת החינוך הפורמלי (בתי ספר), 

הבלתי פורמלי (תנועות נוער, מחנות קיץ, למידה חווייתית) ובערוצי המדיה 
המרכזיים (כולל המדיה החברתית).

הנכחה בשיח הציבורי
בכוונתנו לייצר השפעה בזירת השיח הציבורי ובקרב מקבלי ההחלטות. אנו פועלים 

ליצירת "מודעות לעמיות יהודית" בקרב הציבור בישראל, ולהעצמת השיח בנושא 
בקרב יהדות התפוצות. אנו מבקשים להנכיח בקרב הציבור בישראל את עצם קיומם 

של יהודי התפוצות באופן תדיר ושוטף. זאת באמצעות פעילות חינוכית, תקשורתית 
וציבורית, ורתימת מעצבי דעת קהל וקובעי מדיניות למהלך זה.

מדידה
שדה העמיות היהודית בעולם כיום מתאפיין בהיעדר תיאום ואף בחוסר תקשורת 

בין גופי מחקר וידע המפרסמים ניירות עמדה ונתונים, לבין ארגונים חינוכיים 
וחברתיים הפועלים בשטח. ריבוי שיטות המחקר, עיתוי המחקרים ונקודות המוצא 
של החוקרים, מקשים מאד על יצירת תובנות רחבות. יוזמת Enter פועלת למיפוי 

חדשני של שדה העמיות היהודית, ובכוונתה להביא ליצירת "אינדקס העמיות 
היהודית": אוסף של קטגוריות ומדדים אשר בעזרתם ניתן יהיה לזהות מגמות, 

לחזות שינויים, להבין לעומק את המתחים הקיימים ביחסי ישראל- תפוצות 
ולהרחיב את יכולת השפעתם של הארגונים הפועלים בשטח.

יוזמת Enter פועלת בשלוש זירות עיקריות:

Enter -השותפים ב
לצד המייסדים, צ'ארלס ברונפמן וד"ר ג'ף סולומון (ניו יורק), שותפים גם הקרן ע"ש דיאנה וגילפורד גלייזר (קליפורניה), קרן קורת (קליפורניה), 

קרן נדב (ישראל) ותורמים נוספים מישראל ומהתפוצות. לארגון ועדת היגוי מקצועית בהנהגתם של השר לשעבר, דן מרידור ושגריר ארה"ב 
לשעבר, דן שפירו, המורכבת ממנהיגים ומנציגי ארגונים מובילים בתחום. יוזמת Enter מנוהלת על ידי המנכ"ל המייסד, אלון פרידמן.

Enter הוא סטארט-אפ חברתי חדשני השואף להבטיח את עתידו
של העם היהודי כעם דינמי, מגוון, גלובלי, מאוחד, בטוח ופלורליסטי.

יוזמת Enter נוסדה בשנת 2019 על ידי הפילנתרופ הנודע צ'ארלס 
ברונפמן וד"ר ג'ף סולומון, בשיתוף עם קואליציה ייחודית של קרנות 

ומנהיגים מישראל ומהתפוצות.

“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
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היוזמה לקידום עמיות יהודית


