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דבר פתיחה
קרן משפחת רודרמן

חברים/ות יקרים/ות,
מדיניות  למעצבי  בעברית  הראשון  המדריך  את  בפניכם  להציג  ונרגשים  אנו שמחים 
ומובילי דעת קהל ישראלים המוקדש כולו להיכרות והתמצאות במפת הארגונים היהודיים 
של צפון אמריקה. מדריך זה, מסמל את התפיסה העומדת בבסיס פעילות הקרן בתחום 
חיזוק הקשר בין ישראל ליהדות צפון אמריקה: הדדיות הקשר אשר מבוססת על ידע, 

היכרות ושיח מכבד.

יהדות צפון אמריקה המאורגנת עסוקה רבות בישראל ובחברה הישראלית ומחויבת לחסנן 
ושגשוגן עוד מתקופת היישוב היהודי שלפני הקמת המדינה ועד היום. אנו מאמינים כי 
זוהי אחריותנו כישראלים בכלל וכמנהיגים ומובילי דעת קהל בפרט, להכיר את יהדות 
צפון אמריקה, ללמוד עליה, להבין אותה ואת השינויים החלים בה ולקחת אחריות על 

חיזוק הקשר.

מדריך זה הוא הגרסה הראשונה שיצאה לאור בעברית בישראל, והוא מיועד במיוחד 
עבור מנהיגות ישראלית. המדריך מספר את סיפורה של יהדות צפון אמריקה המאורגנת 

בדרך פרקטית ונגישה.

קריאה במדריך היא יציאה למסע היכרות עם אחת התופעות המרתקות והמרשימות ביותר 
בתקופה המודרנית, אחת הקהילות המצליחות, החזקות והמשפיעות ביותר בהיסטוריה 
נגיש  עבודה  כלי  עבורכם  יהווה  זה  מדריך  כי  לכם  מאחלים  אנו  היהודי.  העם  של 
ואפקטיבי להיכרות עם הקהילה היהודית של צפון אמריקה וכי הוא יסייע לכל הצדדים 

בחיזוק הקשר.
קריאה נעימה,
שירה וג’יי רודרמן
בשם קרן משפחת רודרמן

דבר פתיחה
הפדרציות היהודיות – צפון אמריקה

הקהילה היהודית בצפון אמריקה, על ארגוניה וענפיה, קשה להבנה אפילו עבור מי 
כאלה  גם  רבים,  ישראלים  היומיומית.  ברמה  מקרוב  בו  ועוסקים  בשדה  שמעורים 
המכירים את הנוף היהודי בתפוצות, נתקלים לעיתים בבלבול כשהם פוגשים במורכבותה 

של המערכת הקהילתית, הענפה והרב גונית.

על מנת לעשות סדר בנושא, אנו שמחים להציג בפניכם מדריך בשפה העברית שמטרתו 
למפות את הקהילה וארגוניה ולסייע לנווט בתוכם. המדריך נבנה בשיתוף פעולה בין 

הפדרציות היהודיות – צפון אמריקה לבין קרן משפחת רודרמן.

במשך מאה השנים האחרונות גילמו הפדרציות היהודיות תפקיד חשוב בבנייה ובתמיכה 
שוטפת במדינה ובחברה בישראל, ועל כך גאוותנו. היום, אנו מוסיפים נדבך ופועלים 
גם לחיזוק מערכת היחסים בין יהדות צפון אמריקה המאורגנת לבין ישראל. מבחינתנו, 

קרן משפחת רודרמן היא שותף טבעי למאמץ חיוני זה.

אנו מקווים כי המדריך ישרת אתכם לא רק ככלי עזר, אלא גם כחלון למערכת יחסים 
טובה, יציבה ומאחדת בין ישראלים לבין יהודי צפון אמריקה.

למען הצלחתנו המשותפת,
שלכם בידידות,

בקי כספי
סגנית נשיא בכירה
מנכ”לית JFNA ישראל
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מבוא
אנו שמחים להציג בפני הציבור הישראלי מדריך ארגוני הסוקר קשת רחבה של גופים 

וארגונים יהודיים בצפון אמריקה. במדריך זה נסקרים קרוב ל -200 ארגונים.

יהודים נמצאים בצפון אמריקה מזה כ -450 שנה. בהשוואה למקומות אחרים, הקהילה 
יחסית בתולדות עם ישראל.  היהודית הצפון אמריקנית הינה בבחינת תופעה חדשה 
יתרה מכך, קווי המתאר של הקהילה היהודית האמריקנית המוכרים לנו היום הם בעיקר 
תוצר של גלי ההגירה ההמונית של יהודים ממרכז ומזרח אירופה שהציפו את ארה”ב 
וקנדה בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים. עם זאת, במהלך התקופה 
הקצרה יחסית של קיום יהודי בצפון אמריקה, החל מן הרגע בו דרכה כף רגלם של 
יהודים על קרקע ה”עולם החדש” ובעיקר במעבר לתחילת המאה העשרים, התפתחה 
בארצות הברית תרבות יהודית עשירה ייחודית ונוצרה תשתית ענפה של מוסדות קהילה, 

דת, תרבות ורווחה.

הקהילה היהודית בארצות הברית התפתחה ועיצבה את זהותה בתוך התרבות האמריקנית 
הכללית המדגישה את ערכי הדמוקרטיה, הפלורליזם התרבותי, השוויון וחופש הדת. 
לצד, הקהילה היהודית בארה”ב, התפתחה במקביל, אם כי בממדים מצומצמים בהרבה, 
בקנדה. בין שתי הקהילות יש קווי דמיון רבים, אולם קיימים גם  הקהילה היהודית 
הבדלים מהותיים הנובעים הן מן הנסיבות הייחודיות של התרבות והחברה בקנדה, והן 

בשל תהליכי הגירה ייחודיים ליהודי קנדה.

יהודי צפון אמריקה הקימו בתוך זמן קצר תשתית ארגונית ענפה, המהווה מופת לחיים 
של קבוצת מיעוט אתני-דתי המשתלבת במרקם החיים של החברה הכללית. תשתית 
יהודיים עשירים ומלאים, לחזק את  זו מאפשרת ליהודים החפצים בכך לקיים חיים 
הקהילות ולפתחן, לפעול בזירה הגלובאלית ברחבי העולם ומול מדינת ישראל, וכל זאת 

מבלי לוותר על הזכות להשתלבות מלאה בחברה הכללית.

שמואל רוזנר, עיתונאי ישראלי, מסכם את הסיפור היהודי אמריקני בספרו:

“יהודי אמריקה שונים משאר האמריקנים, אך הם שונים גם משאר יהודי העולם...יהודי 
אמריקה חיים בקהילה שאין כמוה, ואולי לא הייתה מעולם. גם בטוחים, גם עשירים, גם 
חזקים, גם חסרי דאגות, באופן יחסי כמובן, אלא אם הם מתעקשים לדאוג למשהו שאין 
מבחינתם הכרח לדאוג לו. למשל, לדאוג לישראל, הרחוקה מהם, או לדאוג להמשכיותו 

של העם היהודי.”

שמואל רוזנר, 2011, שטעטל, בייגל, בייסבול: על מצבם הנורא והנפלא של יהודי אמריקה, כתר, עמ’ 19

המדריך שלפניכם מספר את הסיפור של הקהילה היהודית בצפון אמריקה מן ההיבט 
הארגוני. זהו היבט חשוב להבנת ההיקף והעוצמה של הקהילה הזו, אם כי חשוב לציין 

כי לא ניתן לקבל את מלוא התמונה רק דרך הפריזמה הארגונית.

מי נכלל במדריך הארגונים?
המכלול של הארגונים המוצג במדריך זה איננו משקף את כלל ההוויה של יהדות אמריקה. 
האתוס של יהדות אמריקה רחב בהרבה מסך כל הפעילות של הארגונים, בין אם הם 
נכללים בתוך המדריך ובין אם לא. ארבע מאות וחמישים שנות היסטוריה של הקהילה 
הגדולה והמפוארת הזו אינם יכולים להתכנס לתוך קטלוג ארגוני, רחב ככל שיהיה. עם 
זאת, הקשת הארגונית הענפה המוצגת להלן מייצרת תמונה רחבה על ציוויליזציה גדולה 

ועשירה הממלאת תפקיד מרכזי בקיומו ובשגשוגו של העם היהודי בימינו.

בצפון  הפועלים  וחשובים  בולטים  יהודים  ארגונים  כולל רשימה מקיפה של  המדריך 
אמריקה, אשר סברנו כי מן הראוי שייכללו במדריך.

המדריך מתמקד בשני סוגים של ארגונים:

1. ארגונים גג ארציים המהווים מטרייה לרשתות של ארגונים מקומיים

2. ארגונים יחידניים המשרתים את כלל הציבור היהודי, מעבר למיקום הגיאוגרפי שלהם

מי לא נכלל במדריך?
פונקציונאלית  או  גיאוגרפית  קהילה  המשרתים  מקומיים  ארגונים  כולל  אינו  המדריך 
כלשהי, כגון: פדרציות מקומיות, בתי כנסת, מרכזים קהילתיים )JCC(, בתי ספר ומרכזי 

תרבות מקומיים.

כמו כן, לא נכללים במדריך מאות ארגונים אשר הכותרת שלהם היא 
American Friends of… או בדומה לזה. ארגונים כאלה, הם תאגידים רשומים 
בצפון אמריקה המהווים למעשה נציגויות של תאגידים ישראלים הפועלים בצפון 
אמריקה למטרות גיוס כספים עבור ארגוני האם בישראל: אוניברסיטאות, בתי חולים, 
ישיבות, ארגוני חינוך וחסד, ועוד. במילים אחרות, ארגונים כאלה אינם מקיימים פעילות 

בקהילה הצפון אמריקנית מעבר לגיוס כספים.
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בארצות הברית וקנדה פועלות קרנות פילנתרופיות יהודיות רבות העוסקות בגיוס כספים 
ובינלאומיים. לקרנות האלה יש תפקיד משמעותי בהנעת  וחלוקתם לצרכים מקומיים 
הן  כן,  אם  אלא  הארגוני,  במדריך  מופיעות  אינן  אלה  קרנות  גם  לפעילות.  הקהילה 

מפעילות תכניות בעצמן.

כיצד באו הארגונים האלו לעולם?
מפת הארגונים המוצגת כאן היא השתקפות של ההיסטוריה המפוארת והמגוונת של יהודי 
ארצות הברית וקנדה. המפה מראה אמנם תמונת מצב עכשווית, אבל בתוכה מגולמים 
רבדים עמוקים של היסטוריה ארגונית וקהילתית. בתוך הקשת הזו אנו מזהים ארגונים 
שנולדו מתוך הצורך לסייע למהגרים יהודים, דרך ארגונים שפעלו לשילוב היהודים 
ושגשוגה של מדינת  לביסוסה  לסייע  ארגונים שנועדו  ובחברה האמריקנית,  בתרבות 
ישראל ועד לארגונים המשקפים את החיוניות והיצירתיות הדתית, התרבותית והרוחנית 

של הקהילה היהודית בימינו.

רבים מן הארגונים קשורים למדינת ישראל. הקשר לישראל מהווה ציר מרכזי לפעילותם 
של רבים מן הארגונים והוא מתבטא בקידום ותמיכה בפרויקטים בישראל, קידום סדר 
פעילות  ישראל,  למדינת  אמריקה  צפון  יהודי  של  הקשר  חיזוק  לישראל,  הנוגע  יום 
פוליטית, תרבותית, דתית ועוד. בחלק מן המקרים יש לארגונים גם נציגויות פורמאליות 

בישראל. הקשר עם ישראל הוא מוטיב משמעותי במפה הארגונים המוצגת כאן.

איסוף המידע
המידע המוצג כאן נאסף בעיקר באמצעות האינטרנט. כיום האינטרנט הוא הכלי המרכזי

המקצועית  המנהיגות  ואת  פעילותם  את  עצמם,  את  מציגים  הארגונים  שבאמצעותו 
והציבורית המפעילה אותם. כצפוי, איכות ההצגה של הארגונים באמצעות האינטרנט 
לציבור,  מידע  בהנגשת  ניכרים  משאבים  שמשקיעים  ארגונים  ישנם  אחידה.  אינה 
באמצעות אתרי אינטרנט מושקעים ועדכניים, בעוד שארגונים אחרים מחזיקים אתרים 

צנועים ולעיתים גם לא מעודכנים.
כל ארגון שנסקר במדריך מתואר על ידי שדות אחידים הכוללים:

שם הארגון )שם רשמי בעברית או בתרגום לעברית(  תיאור כללי על פעילות הארגון
שנת ייסוד  כתובת  אתר אינטרנט   תקציב שנתי  נושא/ת התפקיד המקצועי הבכיר 

 יו”ר / הדמות הציבורית הבכירה  נציגות בישראל

אנו בחרנו להציג לכל ארגון את שם הדמות המקצועית הבכירה המובילה את הארגון ואת 
שם הדמות הציבורית המתנדבת העומדת בראש הארגון. מעבר לשתי הדמויות הללו קיימת 
בכל הארגונים שכבה של אנשי מקצוע ומתנדבים הנושאים על גבם את פעילות הארגון. כל 
ארגון קיבל את הטיוטה של המידע שנאסף אודותיו לעיון, וניתנה לו שהות להעיר הערות 

ולהציע תיקונים.

תרבות ארגונית אמריקנית וקנדית
הארגונים המוצגים כאן פועלים במגרש הצפון אמריקני. לכך יש היבטים משפטיים 
ופורמאליים, וגם היבטים תרבותיים ארגוניים. ניסינו במהלך איסוף החומר לשקף את 
פעילות הארגונים על פי הפרמטרים של הארצות בהם הם פועלים ומצד שני לספק דברי 

הסבר מותאמים לקהל הקוראים הישראלי.

הביזור של הקהילה והיותה מיעוט אתני ודתי )מפולג( הפרוס על פני מרחב גיאוגרפי 
גדול, יוצרים מצב בו אין כלים פורמאליים המאפשרים לראות את כל התמונה בצורה 
מקיפה ומהימנה. לפיכך, כל ניסיון למיפוי הוא ב”עיני המתבונן” ומטבע הדברים הוא 
חלקי. יחד עם זאת, יהודי צפון אמריקה פועלים בגלוי וברמת נראות גבוהה ולכן קיימת 
לחוקרים ולמקבלי החלטות נגישות גבוהה המאפשרת לקבל מידע על בסיס מדריך זה 

וליצור באמצעות מידע זה תמונה וקשרים עם הארגונים.

בין  אבחנה  בכמה ממדים:  להתחשב  יש  אמריקה  צפון  יהודי  מיפוי של  תהליך  בכל 
פעילות מקומית ברמה של עיר או אזור גיאוגרפי לבין פעילות ברמה הארצית; הבנה 
של הפער הארגוני והתפעולי בין גופי השטח לעומת ארגוני גג המייצגים את המגזר 
בו פועלים גופים אלה; העדר מסגרות מרכזיות המסוגלות להביא קול קהילתי מאוחד; 
קיומם המתגבר של תהליכים משמעותיים המתרחשים “מתחת לרדאר” ללא זיקה ישירה 

למוסדות הקהילה.

ועל  ממדים,  בהרבה  הישראלית  מזו  שונה  והקנדית  האמריקנית  הארגונית  התרבות 
כך לא נוכל להרחיב את היריעה. בין ההבדלים חשוב לציין את ההפרדה הבולטת בין 
דת ומדינה, וקיומה של פעילות קהילתית ודתית מחוץ למגרש של מוסדות המדינה 
המתנדבת  המנהיגות  של  המשקל  הוא  נוסף,  מאפיין  המקומי.  והשלטון  הפדרלית 
)lay leadership(, המהווה דרג של אנשים הנושאים באחריות המשפטית, הכספית 

והציבורית בניהול הארגונים.

אנו מאחלים לכם שימוש פורה ומושכל במדריך ונשמח לשמוע את דעתכם,

ד”ר אילן אזרחי, עורך להכנת המדריך
דיויד דנקר, מנהל פרויקט
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Anti-Defamation League

Agudath Israel of North America

AIPAC

American Jewish Committee (AJC)

Association of Jewish Aging Services of North America

Association of Jewish Family and Children Agencies

B’nai Brith International

Chabad on Campus

Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations

Council of American Jewish Museums

Council of Jewish Emigre Community Organizations

Friends of the IDF

Hadassah

International Federation of Secular Humanistic Jews

Jewish Community Centers Association

Jewish Council for Public Affairs (JCPA)

Jewish Funders Network

Jewish Reconstructionist Communities

Jewish Federations of North America

רשימת הארגונים
לפי תחום פעילות

28

29

30

37

48

49

60

69

73

74

75

80

82

95

101

105

108

116

107

ארגוני גג

ארגוני רבנים וחזנים 
ומוסדות להכשרת רבנים וחזנים

ארכיונים ומוזאונים

זרמים ותנועות דתיים

חינוך

יחסי ישראל- 
צפון אמריקה

מוסדות אקדמיים

עיתונאות, כלי תקשורת 
והוצאה לאור

צדק חברתי, רווחה 
וזכויות אדם

קמפוסים

שתדלנות 
וייצוג קהילה

תנועות נוער

ארגוני גג
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The Jewish Women’s Archives

Museum of Tolerance

The National Center for Jewish Films

The National Museum of American Jewish History Philadelphia

Skirball Cultural Center

Aleph – Alliance for Jewish Renewal

Federation of Jewish Men’s Clubs

International Federation of Secular Humanistic Jews

Jewish Reconstructionist Communities

National Council of Young Israel

National Havurah Committee

Society for Humanistic Judaism

The Orthodox Union (OU)

Union for Traditional Judaism

Union for Reform Judaism

United Synagogue of Conservative Judaism

Women of Reform Judaism

Women’s League for Conservative Judaism

Anti-Defamation League

American Jewish Historical Society

American Jewish University

Amit Women

Association of Reform Jewish Educators

Be’chol Lashon

Big Tent Judaism

Bnei Akiva

Center for Israel Education

Clal

The Florence Melton School of Adult Jewish Learning

Foundation for Jewish Camp

Habonim-Dror

Hebrew Charter School Center

J Street

Keshet

North American Association of Community and Congregational

National Council of Jewish Women

National Havurah Committee

The Orthodox Union (OU)

UIA Canada

United Israel Appeal Inc. (UIA)

Academy for Jewish Religion, California

Academy for Jewish Religion, New York

Aleph – Alliance for Jewish Renewal

American Conference of Cantors

American Jewish University

The Cantor’s Assembly

Central Conference of American Rabbis

Hebrew College

Hebrew Union College- Jewish Institute of Religion

Institute for Jewish Spirituality

The Jewish Theological Seminary of America

Rabbinical Assembly

Rabbinical College of America

Rabbinical Council of America

Reconstructionist Rabbinical Association

Yeshiva University

Yeshivat Chovevei Torah

American Jewish Historical Society

Berman Jewish Policy Archive

Center for Jewish History

Council of American Jewish Museums

Jewish Gen

Leo Baeck Institute

The Jewish Museum New York

זרמים ותנועות דתיים

חינוך

32

76

95

28

38

40

46

47

55

59

61

65

70

77

79

81

85

26

27

32

36

40

64

67

86

87

91

ארגוני רבנים וחזנים 
ומוסדות להכשרת 
רבנים וחזנים

38

58

66

74

ארכיונים ומוזאונים

123

125

148

142

144

152

177

181

117

156

157

158

161

190

191

109

129

113

120

137

140

146

170

116

143

144

171

152

178

179

182

186

187
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Bnei Akiva

CAMERA

Center for Israel Education

Centre for Israel and Jewish Affairs

Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations

Friends of the IDF

Hadassah

The iCenter

Inter-Agency task Force on Israeli Arab Issues

Israel Policy Forum

Israel Bonds

Israel on Campus Coalition

Israeli American Council

JDC – American Jewish Joint Distribution Committee

Jewish Federations of North America

JNF USA

J Street

Mercaz USA

New Israel Fund

PEF - Israel Endowment Fund

Religious Zionists of America

T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights

Tzofim Tsabar

UIA Canada

United Israel Appeal Inc. (UIA)

WIZO

ZOA – The Zionist Organization of America

American Jewish Historical Society

American Jewish University

Association of Jewish Studies

Academy for Jewish Religion, California

Academy for Jewish Religion, New York

Berman Jewish Policy Archive

Brandeis University

Hebrew College

Hillel

The iCenter

InterFaith Family

JCC Camps

Jewish Community Centers Association

The Jewish Educators Assembly

Lehrhaus Judaica

Limmud New York

Meah

My Jewish Learning

North American Association of Community and Congregational 

Ort America

Partnership for Excellence in Jewish Education

PJ Library

Ramah Camps

RAVSAK

Schechter Day School Network

URJ Camps

A Wider Bridge

The Abraham Fund

Anti-Defamation League

AIPAC

Ameinu

America-Israel Cultural Foundation

American Jewish Committee (AJC)

American-Israel Friendship League

American Zionist Movement

Americans for a Safe Israel

Americans for Peace Now

Amit Women

Association of Reform Zionists of America

B’nai Brith International

מוסדות אקדמיים

61

63

65

68

73

80

82

90

94

96

97

98

99

86

89

90

93

38

40

50

26

27

58

62

24

25

28

30

34

35

37

42

43

44

45

46

47

60

יחסי ישראל- 
צפון אמריקה

100

101

106

128

130

132

138

148

151

153

155

159

160

168

180

102

107

121

123

134

147

154

163

175

176

177

181

185

195
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קמפוסים

שתדלנות וייצוג קהילה

Avodah

Bend the Arc

B’nai Brith International

Coalition on the Environment and Jewish Life

Hazon

HIAS

JDC – American Jewish Joint Distribution Committee

Jewish Community Centers Association

Jewish War Veterans of the United States of America

Keshet

Mazon

Museum of Tolerance

Na’amat USA

National Council of Jewish Women

Repair the World

T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights

Workmen’s Circle

AIPAC- The American Israel Public Affairs Committee

Alpha Epsilon Pi (AE)

CAMERA

Chabad on Campus

Hillel

Israel on Campus Coalition

J Street

Anti-Defamation League

Agudath Israel of North America

AIPAC

Ameinu

American Jewish Committee (AJC)

Americans for a Safe Israel

Americans for Peace Now

Bend the Arc

B’nai Brith International

Center for Israel Education

Center for Jewish History

Clal

Cohen Center for Modern Jewish Studies

Hebrew College

Hebrew Union College- Jewish Institute of Religion

The Institute for Jewish and Community Research

Leo Baeck Institute

Museum of Tolerance

Spertus Institute for Jewish Learning and Leadership

Stern College

Yeshiva University

Yiddish Book Center

YIVO

American Jewish Press Association

Behrman House - URJ Press

The Forward

Jewcy

Jewish Book Council

The Jewish Journal

Jewish Lights

Jewish Publication Society

The Jewish Week

JTA – Jewish Telegraphic Agency

Ktav

Kveller

Mesorah Publication / ArtScroll

Shamash

Tablet

Anti-Defamation League

American Jewish Committee (AJC)

American Jewish World Service

Association of Jewish Aging Services of North America

Association of Jewish Family and Children Agencies

30

33

63

69

89

98

28

29

30

34

37

44

45

57

60

52

57

60

71

84

88

65

66

70

72

86

87

92

39

56

78

28

37

41

48

49

עיתונאות, כלי תקשורת 
והוצאה לאור

צדק חברתי, רווחה 
וזכויות אדם

129

137

172

173

190

192

193

102

101

118

125

131

137

139

142

164

175

188

123

103

104

111

112

115

119

124

126

127

135

169

174
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A Wider Bridge

The Abraham Fund

Academy for Jewish Religion, California

Academy for Jewish Religion, New York

Anti-Defamation League

Agudath Israel of North America

AIPAC

Aish Hatorah

Aleph – Alliance for Jewish Renewal

Alpha Epsilon Pi (AE)

Ameinu

America-Israel Cultural Foundation

American Conference of Cantors

American Jewish Committee (AJC)

American Jewish Historical Society

American Jewish Press Association

American Jewish University

A

רשימת הארגונים

CAMERA

Centre for Israel and Jewish Affairs

Coalition on the Environment and Jewish Life

Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations

Council of Jewish Emigre Community Organizations

Israel Policy Forum

Jewish Council for Public Affairs (JCPA)

Jewish Federations of North America

Jinsa - The Jewish Institute for National Security Affairs

J Street

National Jewish Democratic Council

Religious Action Center for Reform Judaism (RAC)

Republican Jewish Coalition

World Jewish Congress

ZOA – The Zionist Organization of America

BBYO

Bnei Akiva

Habonim-Dror

Hashomer Hatzair- USA

National Conference of Synagogue Youth (NCSY)

North American Federation of Temple Youth (NFTY)

Tzofim Tsabar

USY- United Synagogue Youth

Young Judaea

63

68

71

73

75

96

54

61

81

83

תנועות נוער

105

107

110

123

145

162

165

189

195

141

149

176

183

194
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

American Jewish World Service

American-Israel Friendship League

American Zionist Movement

Americans for a Safe Israel

Americans for Peace Now

Amit Women

Association of Reform Zionists of America (ARZA)

Association of Jewish Aging Services of North America

Association of Jewish Family and Children Agencies

Association of Jewish Studies

Association of Reform Jewish Educators

Avodah

Baltimore Hebrew Institute

BBYO

Be’chol Lashon

Behrman House - URJ Press

Bend the Arc

Berman Jewish Policy Archive

Big Tent Judaism

B’nai Brith International

Bnei Akiva

Brandeis University

CAMERA

The Cantor’s Assembly

Center for Israel Education

Center for Jewish History

Central Conference of American Rabbis

Centre for Israel and Jewish Affairs

Chabad on Campus

Clal

Coalition on the Environment and Jewish Life

Cohen Center for Modern Jewish Studies

Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations

Council of American Jewish Museums

Council of Jewish Emigre Community Organizations

Federation of Jewish Men’s Clubs

The Florence Melton School of Adult Jewish Learning

The Forward

Foundation for Jewish Camp

Friends of the IDF

Habonim-Dror

Hadassah

Hashomer Hatzair- USA

Hazon

Hebrew Charter School Center

Hebrew College

Hebrew Union College- Jewish Institute of Religion

HIAS

Hillel

The iCenter

Institute for Jewish Spirituality

The Institute for Jewish and Community Research

InterFaith Family

Inter-Agency Task Force on Israeli Arab Issues

International Federation of Secular Humanistic Jews

Israel Policy Forum

Israel Bonds

Israel on Campus Coalition

Israeli American Council

JCC Camps

Jewish Community Centers Association

JDC - American Jewish Joint Distribution Committee

Jewcy

Jewish Book Council

Jewish Council for Public Affairs (JCPA)

The Jewish Educators Assembly

Jewish Federations of North America

Jewish Funders Network

Jewish Gen

Jinsa - The Jewish Institute for National Security Affairs

The Jewish Journal

A

B

C

F

H

J

I
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148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

Jewish Lights

The Jewish Museum

Jewish Orthodox Feminist Alliance

Jewish Publication Society

Jewish Reconstructionist Communities

The Jewish Theological Seminary of America

Jewish War Veterans of the United States of America

The Jewish Week

The Jewish Women’s Archives

JNF USA

JPRO Network

J Street

JTA – Jewish Telegraphic Agency

Keshet

Ktav

Kveller

Lehrhaus Judaica

Leo Baeck Institute

Limmud New York

Mazon

Meah

Men of Reform Judaism

Mercaz USA

Mesorah Publications\ ArtScroll

Moishe House

Museum of Tolerance

My Jewish Learning

Na’amat USA

The National Center for Jewish Films

National Conference of Synagogue Youth (NCSY)

National Council of Jewish Women

National Council of Young Israel

National Havurah Committee

National Jewish Democratic Council

The National Museum of American Jewish History

New Israel Fund

North American Association of Community and Congregational 

North American Federation of Temple Youth (NFTY)

OneTable

Ort America

The Orthodox Union (OU)

Partnership for Excellence in Jewish Education

PEF - Israel Endowment Fund

PJ Library

Rabbinical Assembly

Rabbinical College of America

Rabbinical Council of America

Ramah Camps

RAVSAK

Reconstructionist Rabbinical Association

Religious Action Center for Reform Judaism (RAC)

Religious Zionists of America

Repair the World

Republican Jewish Coalition

Russian American Jewish Experience

Russian Jewish Community Foundation

Schechter Day School Network

Shamash

Skirball Cultural Center

Society for Humanistic Judaism

Spertus Institute for Jewish Learning and Leadership

Stern College

Tablet

T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights

Tzofim Tsabar

UIA Canada

Union for Traditional Judaism

Union for Reform Judaism

Union for Reform Judaism Camps

United Israel Appeal Inc. (UIA)

United Synagogue of Conservative Judaism

USY- United Synagogue Youth
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184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

The Wexner Foundation Leadership Programs

WIZO

Women of Reform Judaism

Women’s League for Conservative Judaism

Workmen’s Circle

World Jewish Congress

Yeshiva University

Yeshivat Chovevei Torah

Yiddish Book Center

YIVO

Young Judaea

ZOA

W

Y
Z

הארגונים
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“גשר רחב” הינו ארגון פרו-ישראלי הבונה גשרים 
אמריקה.  בצפון  הלהטב”ק  קהילת  ובין  בישראל 
קשרים  הבונות  תכניות  בייזום  מתמקד  הארגון 
חינוך  מעורבות,  על  בדגש  ומוסדיים  בינאישיים 

והתנסות.

הארגון מאמין כי באמצעות פעילויותיו, חברי קהילות 
ישראל  את  יכירו  יהודים,  ולא  יהודים  להטב”ק, 
קהילות  לחיזוק  יוביל  זה  חיבור  אליה.  ויתחברו 

הלהטב”ק בישראל ובצפון אמריקה.

בתכנים  עשיר  אינטרנט  אתר  מפעיל  הארגון 
ובאפשרויות רישות.

* תרגום לעברית

A Wider Bridge*גשר רחב

שנת ייסוד
2010

כתובת
2912 Diamond Street #348 

San Francisco, CA 94131

אתר אינטרנט
www.awiderbridge.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Arthur Slepian,
Founder and Executive 

Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Dylan Tatz, Secretary 
and Interim Chair
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ומנהיגים  רבנים  של  קבוצה  ידי  על  נוסד  הארגון 
קהילתיים מזרמים שונים על מנת להכשיר מנהיגות 
קהילתית משמעותית בדגש על האתגרים הייחודיים 

למאה ה -21.

קהילה,  עובדי  חזנים,  רבנים,  מכשיר  המוסד 
שירות  של  לתפקידים  )המיועדים  רוחניים  ומלווים 
דתי בצבא, בתי חולים ועוד(. המוסד מוכר על ידי 
ומוסמך  הברית  בארצות  גבוהה  להשכלה  המועצה 

להעניק תואר מוסמך.

בסגל האקדמי חברים נציגים מזרמים שונים וכאלה 
בקהילות  משובצים  המוסד  בוגרי  מזוהים.  שאינם 

שונות ברחבי צפון אמריקה.

המוסד מקיים פעילו ענפה בתחום הבין דתי ומקיים 
שיתופי פעולה עם מוסדות יהודים ונוצרים.

 Academy for
 Jewish Religion,
California

האקדמיה 
לדת היהודית 
בקליפורניה*

שנת ייסוד
2000

כתובת
3250 Wilshire Boulevard

Suite 550
Los Angeles, CA 90010

אתר אינטרנט
www.ajrca.edu

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Tamar Frankiel, Ph.D., 
President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi Laura Owens, Chair

האב  אבינו,  אברהם  של  שמו  על  אברהם,  קרן 
לעסוק  מנת  על  נוסדה  ויהודים,  לערבים  המשותף 
בקירוב בין יהודים וערבים בישראל ולתמוך בתכניות 

המקדמות דו קיום ושוויון למיעוט הערבי בישראל.

תמיכה  עיקריים:  מישורים  בשני  פועל  הארגון 
והפעלת פעילות בתחום דו קיום ושיתוף פעולה עם 
ארגונים הפועלים בשטח במגע ישיר עם אוכלוסיות 
היעד וכן פעילות ציבורית ופוליטית על מנת לדרוש 
בישראל  המשאבים  וחלוקת  החקיקה  ברמת  שינוי 

והשוואת התנאים בין יהודים לערבים.

תכנית  היתר,  בין  רבות,  תכניות  מפעיל  הארגון 
בין  מפגשים  יהודיים,  ספר  בבתי  ערבית  ללימוד 
תלמידים יהודים וערבים ותכניות לעידוד תעסוקה 
הקרן  כן,  כמו  הערבית.  בחברה  כלכלית  וצמיחה 
פועלת בשיתוף עם ארגונים נוספים ומשרדי ממשלה 
בחברה  השוויון  את  לקדם  מנת  על  בכנסת  וועדות 
מפעילה  הקרן  כן,  כמו  הוגנת.  משאבים  וחלוקת 
תכניות להכשרת מנהיגות: מנהיגות צעירה, מנהיגות 
נשית ועוד על מנת לסלול את הדרך לשינוי משמעותי 

לאורך זמן.

 The Abraham
Fund

קרן אברהם
כתובת

162 West 56th Street
Suite 50 New York, 

NY 10019

אתר אינטרנט
www.abrahamfund.org

תקציב שנתי
2,500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

 Avner Tavori, Director of
Partnerships

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Orni Petruschka, 
Co-Chairman

of the Board, Israel 
Howard Sohn,
Co-Chairman

of the Board, Israel 

נציגות בישראל
אמנון בארי סוציליאנו

מנכ”ל משותף
ת’אבת אבו ראס,

מנכ”ל משותף
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ידי  על  נוסדה  הליגה   .1913 בשנת  הוקם  הארגון 
ארגון “בני ברית”, על מנת להיאבק בהסתה כנגד 
בני  לכל  הוגן  ויחס  צדק  לדרוש  מנת  ועל  יהודים 
הארגון  הליגה,  פעילות  האדם. במהלך מאה שנות 
קידם מאבקים לשוויון זכויות הן במישור הציבורי והן 

במישור החוקתי.

באנטישמיות  המאבק  את  דגלו  על  חרט  הארגון 
ובגזענות ונחשב לאחד הארגונים המרכזיים בארצות 
הברית בתחום קידום זכויות האזרח, הפחתת הגזענות 
ושנאת הזרים. בין הנושאים בהם הוא מטפל: מאבק

אנטישמיות,  וגילויי  שנאה  פשעי  באנטישמיות, 
הכרה בזכויות של בני הקהילה הלהט”בית, קידום 
רפורמה בהגירה וכן פעילות ציבורית והסברה למען 

מדינת ישראל.

אנטישמיות  גילויי  אחרי  במעקב  עוסקת  הליגה 
ואסלאמופוביה.  גזענות  ובגילויי  העולם  ברחבי 
הארגון עורך, בין היתר, סקרים בינלאומיים בנושא 
על  לחרם  הקוראים  ארגונים  ומיפוי  אנטישמיות 
מדינת ישראל. כמו כן, הליגה נאבקת כנגד ארגוני 
שפועלות  ומדינות  אדם  זכויות  מפרי  גופים  טרור, 

כנגד ישראל.

הליגה מגייסת בכוחות עצמה משאבים כדי לתמוך 
הארגון,  של  היום  סדר  את  המקדמות  ביוזמות 
מעצבי  עם  יחד  פועלת  וסיורים,  מפגשים  מארגנת 
בגזענות  להיאבק  מנת  על  ציבור  ואישי  מדיניות 
ובשנאה; מפיקה חומרים חינוכיים בנושא ומעבירה 

תכניות חינוכיות להכרת האחר.

ובאירופה  בארה”ב  סניפים  ושישה  עשרים  לארגון 
ומשרד נוסף בישראל.

 Anti-Defamation
League

הליגה נגד 
השמצה

שנת ייסוד
1913

כתובת
605 Third Avenue

New York, NY 10158

אתר אינטרנט
www.adl.org

תקציב שנתי
18 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jonathan Greenblatt,
National Director

Abraham Foxman,
National Director

Emeritus

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Marvin Nathan,
National Chair

נציגות בישראל
Nuriel Carole

Israel@adl.org

על-זרמי  מוסד  הינו  היהודית  לדת  האקדמיה 
וחזניות  ופלורליסטי המכשיר רבנים ורבות, חזנים 
המכון  היהדות.  במדעי  מתקדמים  תארים  ומעניק 
מדגיש את החשיבות בהכרות עם רבנים ומנהיגים 
יהודים מכל הזרמים ופונה אל כלל הקהילה היהודית.

המכון מדגיש את השותפות והלימוד המשותף בשלבי 
ההכשרה. הרבנים והחזנים לומדים תכנים וטקסטים 
יהודים, כיצד להוביל תפילות ואת נוסחי התפילה, 
טקסי  ולהוביל  להנחות  וכיצד  רוחני  וליווי  ייעוץ 

מעגלי חיים.

 Academy for
 Jewish Religion,
New York

האקדמיה 
לדת היהודית 

בניו יורק*

שנת ייסוד
 1956

כתובת
28 Wells Ave. 

Yonkers, NY 10701

אתר אינטרנט
www.ajrsem.org

תקציב שנתי
1.1 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

 Dr. Ora Horn Prouser,
Executive Vice-President

and Academic Dean

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi Bruce Alpert, Chair
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AIPAC הוא ארגון שדולה אמריקני שפועל על מנת 
ודיפלומטיים  הפוליטיים  היחסים  את  ולחזק  לקדם 
באמצעות  הברית,  ארצות  לבין  ישראל  מדינת  בין 
עבודה פוליטית עם ראשי הממשל והקונגרס משני 

צדי המתרס הפוליטי האמריקני.
הארגון שם לעצמו למטרה לחזק את היחסים בין שתי 
מרוויחות  המדינות  ששתי  האמונה  מתוך  המדינות 
מהקשר ההדוק והתמיכה ההדדית, וכי קשר זה תורם 

לביטחון שתי המדינות.
גורמים  עם  וקשר  פוליטית  שתדלנות  מלבד 
אייפא”ק מקדם הסברה פרו- משמעותיים בממשל, 

ומפעיל  ארה”ב  ברחבי  יהודיות  בקהילות  ישראלית 
משרדים אזוריים ב -10 מוקדים ועוד 7 סניפי משנה.

של  בקמפוסים  ענפה  פעילות  מקיים  הארגון 
לסייע  מנת  על  ארה”ב  ברחבי  אוניברסיטאות 
ביקורת  ארגוני  כנגד  במאבקם  יהודים  לסטודנטים 

חרם על ישראל.
 100,000 מעל  עם  חברים  ארגון  הוא  “אייפק” 
חברים רשומים. זהו אחד הארגונים החזקים בעולם 
הנחישות  בשל  האמריקני,  והממשל  הפוליטיקה 
והעקביות שבקשר עם פוליטיקאים משתי המפלגות 
הזרוע  עם  והקשרים  החקיקה  וקידום  הגדולות 

המבצעת של הממשל האמריקאי.

 AIPAC- The
 American Israel
 Public Affairs
Committee

איפא”ק
שנת ייסוד

1951

כתובת
251 H Street NW

Washington, 
DC 20001

אתר אינטרנט
www.aipac.org

תקציב שנתי
75 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Howard Kohr,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Robert Cohen,
President

נציגות בישראל
AIPAC-  AIEF

(American Israel
Education Foundation)

Israel
Cameron Brown,

Director

“אגודת ישראל בצפון אמריקה” הינו ארגון גג חרדי 
מן  חלק  הינו  הארגון  קהילתיות.  ויוזמות  לארגונים 
הארגון  תחת  העולמית.  ישראל  אגודת  של  המערך 
פועלות קבוצות חסידיות וליטאיות כאחד וזהו ארגון 
בארה”ב.  החרדית  החברה  של  ביותר  הגדול  הגג 
לארגון קשרים עם המפלגות “אגודת ישראל” ו”דגל 

התורה” הפועלות בישראל.

אגודת ישראל נוסדה בשנת 1912 באירופה על ידי 
רבנים חרדים מובילים, ביניהם הרב ישראל מאיר 
כגן )”החפץ חיים”(, האדמו”ר מצ’ורטקוב והאדמו”ר 
מגור. סניף קטן הוקם כבר ב-1922 בארה”ב אך הוא 
צבר תאוצה לאחר השואה עם ההגירה הגדולה של 

יהודים חרדים לאמריקה.

למען  ושתדלנות  ציבורית  בפעילות  עוסק  הארגון 
ובני  לילדים  קיץ  מחנות  מפעיל  החרדית,  החברה 
ומממן  קשישים  עבור  וחסד  צדקה  ארגוני  נוער, 
מוסדות חינוך, ביניהם רשת בתי הספר “בית יעקב” 

לנערות.

לארגון עצמו אין אתר אינטרנט בשל עמדת החברה 
אתר של  ישנו  ברשת.  לשימוש  המתנגדת  החרדית 

יוזמה שצמחה מתוך הארגון:
The Lefkowitz Leadership Initiative

 Agudath Israel
of North America

אגודת 
ישראל בצפון 

אמריקה

שנת ייסוד
1912 )אירופה(
1922 )ארה”ב( 

כתובת
42 Broadway 

14th Floor
New York, NY 10004

אתר אינטרנט
www.ourlli.org

תקציב שנתי
13 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

הרב חיים דוד צוויבל,
סגן נשיא

נציגות בישראל
מפלגת אגודת ישראל
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מחוץ  הפועלת  גישה  מייצגת  “אלף”  של  המסגרת 
לזרמים הממוסדים ומבקשת להשפיע על כל חלקי 
הקהילה היהודית בצפון אמריקה בתחום ההתחדשות 
עמוקה  מחויבות  בין  משלבת  זו  גישה  הרוחנית. 
הרוח  מוטיב  הבלטת  לנשים,  גברים  בין  לשוויון 
והשמחה בסגנון ניאו- חסידי, מחויבות לצדק ועשייה 
ופתיחות  היהודית  למסורת  כבוד  מתוך  חברתית 

לחדשנות ולתרבות העכשווית.

“אלף” מעניק תמיכה לרבנים ופעילים המעוניינים 
לקדם תפיסה זו בקהילותיהם או בחייהם עצמם דרך 

לימוד, משאבים תכניים וארגוניים ועידוד יזמות.

אלף כמסגרת של התחדשות יהודית איננה זרם במובן 
הפורמאלי, אלא הוא דרך חיים וגישה השמה דגש 

על החוויה הדתית והרוחנית של היחיד והקהילה. 

מנהיג ומייסד הרשת היה הרב זלמן שכטר-שלומי 
ז”ל, רב חסידי שעזב את חב”ד והוביל את החבורות 
וחיפשו  הממוסדים  הכנסת  מבתי  שיצאו  הראשונות 
חוויה דתית ורוחנית חדשה. תנועת “אלף” מסמיכה 
רבנים ורבות בגישה זו, מחברת בין קהילות, מארגנת 
ומעודדת  המקודשת  השירה  בעולם  השתלמויות 

יצירה יהודית חדשה.

Aleph –
Alliance for 
Jewish Renewal

אלף –
הרשת 

ליהדות 
מתחדשת*

כתובת
7000 Lincoln Drive #B2

Philadelphia, 
PA 19119-3046

אתר אינטרנט
www. aleph.org

תקציב שנתי
1.3 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Shoshanna Schechter-
Shaffin,

Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi Rachel Barenblat,
Co-Chair of the BoardRabbi 

David Evan Markus,
Co-Chair of the Board

“אש התורה” באמריקה היא שלוחה של ארגון “אש 
התורה” אשר מרכזו נמצא בעיר העתיקה בירושלים, 
בסמוך לכותל המערבי. “אש התורה” הינה רשת עם 
ישיבות ומרכזים חינוכיים בלמעלה משלושים וחמשה 
מקומות ברחבי העולם. הארגון הוקם בשנת 1974 על 
לחיי  יהודים  לקרב  ויינברג על מנת  נוח  ידי הרב 
תורה ולהחיות את עולם התורה על ידי הנגשת העולם 
לקהל  פונה  הארגון  הרחב.  היהודי  לציבור  התורני 
אורתודוקסי ולא אורתודוקסי כאחד ומבקש להעניק 
לכולם מפגש משמעותי עם התורה על מנת להעניק 
חיים חדשים לעולם הלמדנות היהודית וליצור יהודים 

מחויבים.

הדגש בעבודת “אש התורה“ העולמי היא להעניק 
התורה  לעולם  להתחבר  ההזדמנות  את  יהודי  לכל 
ולימוד התורה. הארגון רואה בקיום מצוות הזדמנות 
כל  בין  האישי  הקשר  את  ומדגיש  אישית  לצמיחה 

יהודי לתורה ולמצוות התורה.

שלו  והאתר  וישיבות  חינוך  מרכזי  מפעל  הארגון 
מהווה עיתון רשת עם כתבות, קטעי וידיאו, בלוגים 
מארגן  לימוד,  וחומרי  סרטים  מפיק  הארגון  ועוד. 
ואישי  רבנים  ומארח  לישראל  ומשלחות  סמינרים 
עוסק  הארגון  כן,  כמו  ובאתר.  במרכזיו  ציבור 
עולם  תיקון  של  תכניות  ישראל,  למען  בהסברה 

וחיזוק הקשר לישראל.

Aish Hatorahאש
התורה

שנת ייסוד
 1974

כתובת
Aish International

505 8th Avenue
Suite 601

New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.aishinternational.com

תקציב שנתי
6,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Richard Boruch
Rabinowitz,

Executive Director

נציגות בישראל
המרכז העולמי:

ישיבת “אש התורה”
בירושלים
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“עמנו” הוקם בשנת 2003 על בסיס התשתית של 
הוא  “עמנו”  העולמית.  הציונית  העבודה  תנועת 
ארגון המקדם ערכים ליבראליים מתוך תפיסת עולם 
ציונית. הארגון שם לעצמו מטרה לקדם את ערכי 
הישראלי- לסכסוך  לפתרון  ודרכים  הציוני  השמאל 

פלסטינאי. הארגון תומך בפעילות פוליטית בישראל 
ומזוהה עם מפלגת העבודה ומחנה השלום. לארגון 
בפעילותו  העולמית.  הציונית  בהסתדרות  סיעה  יש 
הציונות,  ערכי  לחיזוק  פועלים  “עמנו”  החינוכית 

הדמוקרטיה והצדק החברתי.

בין היתר הארגון מפעיל את תנועת “דרור ישראל”, 
להילחם   ”The Third Narrative“ תכנית  ואת 
דרך  ישראל  מדינת  נגד  הדה-לגיטימציה  בתנועת 
כספים  מגייס  הארגון  פרוגרסיבי.  עולם  תפיסת 
חינוכיים  ומפעלים  בישראל  השלום  מחנה  לקידום 

כגון המרכז החינוכי בינ”ה ואג’יק-מכון הנגב.

Ameinuעמנו
שנת ייסוד

2003

כתובת
424 W. 33rd Street

Suite 150 
New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.ameinu.net

תקציב שנתי
$1,000,000

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Gideon Aronoff, Chief 
Executive Officer

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Kenneth Bob,
National President

הוקמה   )fraternity( פיי  האחווה, אלפא אפסילון 
בשנת 1913 על ידי סטודנטים יהודים באוניברסיטת 
ניו יורק שחיפשו מקום למפגש חברתי לסטודנטים 
נפתחו  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  יהודים. 
סניפים נוספים של האחווה בכ-28 קמפוסים ברחבי 

ארה”ב והאחווה המשיכה להתרחב עם השנים.

חוויה  בה  לחברים  להעניק  היא  האחווה  מטרת 
על  יהודי,  אופי  בעלת  משמעותית  סטודנטיאלית 
ידי הכשרת מנהיגות ויצירת זיקה ושייכות לקהילה 

היהודית.

דור  הכשרת  את  למטרה  לעצמה  שמה  האחווה 
העתיד של גברים צעירים שישתלבו בהנהגת יהדות 
חברתיים  קשרים  יצירת  ידי  על  הברית  ארצות 
לקיום  מעבר  בקמפוס.  משותפת  ופעילות  עמוקים 
האחווה  השנה  במהלך  בקמפוסים  ענפה  פעילות 
מקיימת שיתוף פעולה עם פרויקט “תגלית”, מחנות 
יוזם  ותוכניות קיץ להכשרת מנהיגות. הארגון  קיץ 
פרויקטים התנדבותיים ומפיק עיתון אינטרנטי בשם 

. The Lion Magazine

מצטרפים  שנה  ובכל  בוגרים   93,000 לאחווה 
כ-2500 בוגרים חדשים שמשתתפים בטקסי החניכה 
של האחווה ששמרו על מסורת של מאה שנה. סניפים 
של האחווה פועלים במאות קמפוסים ויש אפילו שני

ובמרכז  העברית  באוניברסיטה  בישראל,  סניפים 
הבינתחומי.

ארט  הזמר  האחווה:  של  הידועים  הבוגרים  בין 
גרפונקל, מרק צוקרברג, מייסד פייסבוק, עורך הדין 

אלן דרשוביץ, איש העסקים שלדון אדלסון.

Alpha Epsilon Pi
(AE∏)

אלפא 
אפסילון

פאי*
שנת ייסוד
 1913

כתובת
8815 Wesleyan Road
Indianapolis, Indiana 

46268-1171

אתר אינטרנט
www.aepi.org

תקציב שנתי
מיליון דולר

)תקציב העמותה.
לכל סניף של האחווה

תקציב נפרד(

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Andrew Borans,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Scott A. Cohon,
Supreme Master – Elect
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ACC, הינו האיגוד המקצועי של החזנים והחזניות 
של התנועה הרפורמית באמריקה שקם בשנת 1953. 
כל החברים בארגון בוגרי התכנית להכשרת חזנים 
הרפורמית:  היהדות  של  העליון  האקדמי  במוסד 
במוסדות  מוסמכים  או   Hebrew Union College

גבוהים אחרים ללימוד חזנות.

היהודי,  העם  של  במוסיקה  מתמחים  הארגון  חברי 
רוחניים,  בתפקידים  כנסת  בבתי  קהילות  משרתים 

ארגוניים וחינוכיים.

והשתלמויות,  המשך  לימוד  תוכניות  מספק  הארגון 
כנסים  מארגן  מקצועי,  לפיתוח  הזדמנויות  מקדם 
הארגון  “קולנו”.  בשם  עת  כתב  ומפרסם  שנתיים 
הפעילים  וחזניות  חזנים  מאות  חמש  מעל  משרת 
איגוד  עבורם  ומהווה  וקנדה  הברית  ארצות  ברחבי 
חזנים  להשמת  פועל  הארגון  היתר,  בין  מקצועי. 
וחזניות בקהילות התנועה הרפורמית או בפרויקטים 

מוסיקאליים נבחרים.

מעבר לסיוע לחזנות הקהילתית, הארגון שם לעצמו 
משותף,  מוסיקלי  ליטורגי  חזון  ליצור  למטרה 
להרחבת תחומי העשייה של החזנים ולטיפוח שירת 

הקודש ותרומת החזנים לקהילות.

התווים  חברת  את  הארגון  רכש  לאחרונה 
Transcontinental Music המוציאה לאור הגדולה 

והוותיקה ביותר בעולם למוסיקה יהודית.
מוסיקת  של  לאור  להוצאה  העיקרית  החברה  זוהי 

מקהלה יהודית וספרי תווים.

ליהדות  האיחוד   ,URJ ה-  של  ארגון  הוא   ACC-ה
הרפורמית באמריקה.

American 
Conference of 
Cantors

ועידת
החזנים 

האמריקנים

שנת ייסוד
 1953

כתובת
1375 Remington Road, 

Suite M
Schaumburg, Illinois 

60173-4844

אתר אינטרנט
www.accantors.org

תקציב שנתי
700,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rachel B. Roth,
Managing Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

 Cantor Mark Goldman,
President

באמנים  תומכת  ישראל  אמריקה-  התרבות  קרן 
ובמוסדות תרבות ואומנות בישראל ומטפחת אמנים 
ויוצרים צעירים בישראל באמצעות מענקים והענקת 

מלגות.

צעירים  אמנים  לזהות  למטרה  לעצמה  שמה  הקרן 
האומנויות  בהוראת  לתמוך  יצירה,  תחומי  במגוון 
באמצעות משרד החינוך וליצור קואליציה רחבה של 
תרמה  קיומה  בשנות  בישראל.  באומנויות  תומכים 
הקרן מיליוני דולרים למוסדות תרבות בישראל וכן 
לאמנים יחידים ועזרה לבסס את האומניות בישראל. 

מהקרן  ותמיכה  למלגות  שזכו  מהאמנים  רבים 
בישראל  גבוהה  להשכלה  במוסדות  כיום  מלמדים 
והאקדמיה  בצלאל  כגון  האומנות  בתחום  ובעולם 

למוזיקה ומחול וכן בבתי ספר כגון ג’וליארד.
רבים מהבוגרים משולבים במוסדות תרבות מגוונים: 
אחרים  אופרה.  ולהקות  תזמורות  מחול,  להקות 
עוסקים באופן פעיל בכתיבה ויצירה בתחום הקולנוע, 

הטלוויזיה והתיאטרון.

בוועדה המקצועית המייעצת לקרן כיהנו בין היתר 
המנצח זובין מהטה, הכנר יצחק פרלמן, המחזאי ניל 

סיימון והפזמונאי והמלחין סטיבן סונדהיים.

America-
Israel Cultural 
Foundation

קרן התרבות 
אמריקה-

ישראל

שנת ייסוד
 1939

כתובת
1140 Broadway

Suite #304
New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.aicf.org

תקציב שנתי
2.5 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

David Homan,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

William A. Schwartz, 
Chairman

נציגות בישראל
בית אמות משפט,

שדרות שאול המלך 8
קומה 4, תל אביב

מיקוד 64733
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האגודה להיסטוריה היהודית אמריקנית מנהלת את 
הארכיון הוותיק ביותר של קבוצה אתנית ותרבותית 
כלשהי בארצות הברית. האגודה אוצרת ארכיון עשיר 
הארכיון  ותמונות.  מקוריים  יד  כתבי  של מסמכים, 
מתעד ארבע מאות שנה של חיים יהודיים באמריקה.

אגודות  עם  נרחבים  פעולה  שיתופי  לאגודה 
היסטוריות נוספות וכן עם מוסדות אקדמיים. האגודה 
מפעילה ספריה פעילה ומחזיקה כמה וכמה אוספים 
של  לשימוש  מקוריים  ואוספים  נדירים  ספרים  של 
חוקרים וכן לקהל הרחב. כמו כן היא מקיימת אירועי 
תרבות והרצאות ומחלקת פרסים לחיבורים ומחקרים 
ואקדמאים  לחוקרים  כנסים  ומקיימת  מצטיינים 

בתחום ההיסטוריה היהודית האמריקאית. 

 Heritage האגודה מפרסמת ידיעון לקהל הרחב בשם
.American Jewish History וכתב עת אקדמי בשם

American Jewish 
Historical 
Society

האגודה 
להיסטוריה 

יהודית 
אמריקנית*

כתובת
15 West 16th Street
New York, NY 10011

אתר אינטרנט
www.ajhs.org

תקציב שנתי
2.5 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rachel Lithgow,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Sidney Lapidus,
Chairman

הועד היהודי האמריקני הוקם לפני מעל מאה שנה 
על מנת לקדם את הדרישה לצדק ושוויון של העם 
ולשיפור מצבם  היהודי אל מול הממשל האמריקני 
ברמה  פועל  ה”ועד”  אחרות.  במדינות  יהודים  של 
גלוי  ידי הפעלת מערך דיפלומטי  הבינלאומית על 
וכן פעילות מ”אחורי הקלעים” לטובת העם היהודי 

ומדינת ישראל.

היהודי  העם  של  החוסן  קידום  הוא  הארגון  מטרת 
ומדינת ישראל וכן להיאבק על דמותה הדמוקרטית 
מעין  רשת  מפעיל  ה”ועד”  הברית.  ארצות  של 
דיפלומטית בינלאומית הפועלת לטובת העם היהודי, 
בין  פעולה  ושיתופי  פרו-ישראלית  חקיקה  בקידום 
דתיים בארצות הברית. הועד מפעיל מעל 22 סניפים 
ברחבי אמריקה ועשרה סניפים נוספים ברחבי העולם, 

בין היתר בברלין, בריסל הונג קונג וירושלים.

מאבק  בארגון:  המתקיימים  הפרויקטים  בין 
באנטישמיות, גזענות ו- BDS, קידום סובלנות בין 
ומוסלמים,  נוצריים  זרמים  ראשי  מול  אל  דתית 
נושא  ישראל,  מדינת  אדם,  זכויות  למען  פעילות 

פלורליזם ועוד.

American Jewish 
Committee (AJC)

הועד
היהודי 

האמריקני
שנת ייסוד
 1906

כתובת
165 East 56th Street

New York, NY 10022-2709

אתר אינטרנט
www.ajc.org

תקציב שנתי
50 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

David Harris,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

 Stanley M. Bergman,
President

נציגות בישראל
Avital Leibovich,

Director
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מוסד  הינה  האמריקנית  היהודית  האוניברסיטה 
מוסדות  שני  של  איחוד  של  תוצר  המהווה  אקדמי 
אנגל’ס:  בלוס  המערבי  בחוף  לכן  קודם  שפעלו 
היהדות  של  והאוניברסיטה  ברנדייס-ברדין  מכון 
של  חזונו  בהשראת   ,)University of Judaism(

הרב מרדכי קפלן.

למוסד יש הכרה מצד המועצה להשכלה גבוהה של 
ארה”ב ויכולת להעניק תארים ראשונים ומתקדמים 
בתחום לימודי היהדות. המוסד מכשיר בעלי תפקידים 
לקהילה היהודית בתחום הרבנות, החינוך והניהול. 
לניהול  ספר  בית  מפעילה  האוניברסיטה  היתר  בין 

מלכ”רים, בית ספר לחינוך ובית מדרש לרבנים.

בנוסף ללימודים האקדמיים ישנו באוניברסיטה דגש 
עם  קשר  מתקיים  וכן  למבוגרים  משלים  חינוך  על 

מחנה קיץ לילדים ומכון להכשרת מנהיגות צעירה.

בחזון האוניברסיטה מודגש הרצון לקדם לימוד תורה 
לשמה, עמיות יהודית וקבלה של כל הזרמים בעולם 
חוויה  והענקת  חיה  יהודית  תרבות  פיתוח  היהודי, 
יהודית עשירה לסטודנטים. האוניברסיטה מזוהה עם 

התנועה הקונסרבטיבית.

American Jewish 
University

האוניברסיטה 
היהודית 

האמריקנית
שנת ייסוד
 2007

כתובת
Familian Campus

15600 Mulholland Dr.
Bel-Air, California 90077

אתר אינטרנט
www.aju.edu

תקציב שנתי
26 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Dr. Robert Wexler,
President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Kevin L. Ratner,
Chairman of the Board

נציגות בישראל
שלוחה המטפלת

בסטודנטים לרבנות
בעת שהייתם בישראל

מנת  על  רווח  מטרות  ללא  כארגון  הוקם  האיגוד 
עצמאית  יהודית  ועיתונות  יהודים  עיתונאים  לקדם 
יהודים כמו  ומקצועית. חברים בו אמצעי תקשורת 
וארגונים  יהודים,  עיתונאים  מקומיים,  עיתונים 

נוספים.

ברחבי צפון אמריקה קיימים מאות עיתונים יהודיים, 
רובם מקומיים. רבים מהם עברו בשנים האחרונות 

למהדורות דיגיטאליות.

האיגוד שם לעצמו למטרה לפתח אמצעי תקשורת 
חדשים ומקוריים, לעזור לעיתונות הוותיקה והחדשה 
של  הבא  הדור  את  ולטפח  עסקיים  מודלים  לפתח 
כותבים ועיתונאים יהודים על ידי הכשרה והשתלמות

לכתבים, מפיקים, עורכים ומוציאים לאור.

ליווי  ומעניק  והשתלמויות  סמינרים  מקיים  האיגוד 
ומסייע  השנה  במהלך  פרסים  מעניק  לעיתונאים, 

בהשמה של אנשי תקשורת.

American 
Jewish Press 
Association

איגוד 
העיתונות 
היהודית 

האמריקנית*
שנת ייסוד
 1944

כתובת
c/o KCA Association Management

107 S. Southgate Drive
Chandler, AZ 85226

אתר אינטרנט
www.ajpa.org

תקציב שנתי
180 אלף דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Cathy Herring,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Rich Kestenbaum,

President
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הארגון נוסד בשנת 1971 על מנת לקדם קשרי ידידות 
ארה”ב.  לאזרחי  ישראל  אזרחי  בין  משמעותיים 
מקימי הליגה ראו לנגד עיניהם את הצורך ביצירת 
קשרים משמעותיים בין ישראלים לאמריקניים ברמה

האישית ובשטח ולא רק בין פוליטיקאים או ארגונים, 
אזרחים  של  בישראל  התמיכה  את  למנף  מנת  על 
אמריקאים מרקעים שונים )ולא רק בקרב הקהילה 

היהודית(.

קבוצות  ובין  אנשים  בין  מפגשים  מקדמת  הליגה 
וקהילות וכן מקיימת פרויקט של שגרירים צעירים 

לבני נוער בישראל ומארה”ב.

הליגה מארגנת משלחות אמריקניות של בעלי השפעה 
משמעותיים  מפגשים  ומקדמת  בישראל  לסיורים 
הקבוצות:  בין  ואמריקניים.  ישראלים  עמיתים  בין 
סטודנטים בלימודי משפטים בהרווארד, משלחת של 

פרקליטי המדינה, אנשי עסקים ועוד.

American-Israel 
Friendship 
League

הליגה 
לידידות בין 

ישראל-
אמריקה

שנת ייסוד
 1971

כתובת
134 East 39th Street, 

3rd Floor
New York, NY 10016

אתר אינטרנט
www.aifl.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Daniella Rilov,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

 Mortimer B. Zuckerman,
Honorary President
 ,Kenneth J. Bialkin

Chairman and President

נציגות בישראל
השגריר דן גילרמן, 
ראש הועד הישראלי

ה- AJWS הינו הארגון היהודי הראשון והמוביל שחרט 
על דגלו את מיגור העוני וקידום זכויות האדם בעולם 
הארגון  היהודית.  בזהות  מרכזי  כמרכיב  השלישי 
מתנדבים.  והפעלת  פילנתרופיה  באמצעות  פועל 
ציבורית  עשייה  הינם  הארגון  של  הפעילות  תחומי 
של  הקשות  לבעיות  פתרונות  למציאת  וחקיקתית 
אלימות  איידס,  עם,  רצח  מניעת  השלישי:  העולם 
כלפי נשים וילדות, הומופביה וסיוע לנפגעי אסונות 

טבע.

הארגון נולד מתוך מחויבות יהודית לתיקון עולם וצדק 
חברתי בקרב קבוצת יהודים אמריקאיים קטנה שראו 
את עצמם מחויבים למיגור העוני בעולם השלישי. 
לכדי הפעלת  וגדל הארגון  זו צמח  מקבוצה קטנה 
תכניות  לרבות  המתפתח  העולם  ברחבי  תכניות 
התנדבות לצעירים במרכז אמריקה ואפריקה. הארגון 
הוביל קמפיינים למען מעורבות בינלאומית בדרפור, 
פעל כנגד ההומופביה האלימה באוגנדה וקידם יחד 
עם ממשל אובמה צדק חברתי ופעילות התנדבותית 

בעולם.

מקומיות  תוכניות  להפעלת  כספים  מגייס  הארגון 
ברחבי העולם ותומך בפיתוח מנהיגות בקרב יהודים 
ולא יהודים בתחום הצדק החברתי העולמי באמצעות 

תכנית עמיתים.

American Jewish 
World Service

שירות יהודי 
אמריקאי 

לעולם*
שנת ייסוד
 1985

כתובת
45 West 36th Street
New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.ajws.org

תקציב שנתי
60 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Ruth W. Messinger,
President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Kathleen Levin,
Chair, Board of Trustees
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“אמריקנים למען ישראל בטוחה” הוא ארגון שדולה 
הארגון  השלמה.  ישראל  ארץ  תנועת  מתוך  שצמח 
יוצא מנקודת הנחה שעל מנת לשמור על ביטחונה 
ישראל  מדינת  את  לבסס  יש  ישראל  מדינת  של 
כמדינה יהודית רחבה ושפתרון “שתי מדינות לשני 
ישראל  מדינת  ישראל.  ביטחון  את  מסכן  עמים” 
חזקה השומרת על גבולותיה הינה נכס ביטחוני עבור 
ארצות הברית והמזרח התיכון. הארגון מתנגד לרעיון 
להוצאת  ומתנגד  שלום  תמורת  שטחים  החזרת  של 
לקידום  האמריקני  הממשל  מצד  דולרים  מיליוני 

תהליכים מדיניים הפועלים בכיוון זה.

עורך  לישראל,  משלחות  מוציא  הארגון  היתר,  בין 
ימין  מנהיגי  של  הברית  ארצות  ברחבי  הרצאות 
הללו.  בנושאים  חינוכיים  חומרים  ומפתח  מישראל 
הארגון עוסק בשתדלנות אל מול הממשל האמריקני 
השלמה  ישראל  ארץ  רעיון  את  לקדם  מנת  על 

וביטחונה של מדינת ישראל.

Americans for a 
Safe Israel

אמריקנים 
למען ישראל 

בטוחה
שנת ייסוד
 1970

כתובת
1751 2nd Avenue

New York,
NY 10128-5363

אתר אינטרנט
www.afsi.org

תקציב שנתי
270,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Helen Freedman,

Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Mark Langfan,
Chairman

התנועה הציונית האמריקנית הינה רשת של ארגונים 
וישויות פוליטיות ודתיות המחויבים לציונות. התנועה 
היא השלוחה האמריקנית של  הציונית האמריקנית 

ההסתדרות הציונית.

יהודי  בין  הקשר  את  לחזק  היא  התנועה  מטרת 
ואזרחי ישראל, לפתח  ארה”ב לבין מדינת ישראל 
את ההכרה בחשיבות של קשר זה לזהות היהודית 
באמריקה ולהעמיק את היכרותם עם מדינת ישראל 
ארוכות  שותפויות  ויצירת  ביקור  ידי  על  ואתגריה 
טווח עם קהילות וארגונים בישראל. התנועה עוסקת 
בהגנה על ישראל ובתמיכה ביהודים ברחבי העולם, 
בהכשרת דור העתיד של המנהיגות הציונית בארה”ב, 

בחיזוק הזהות היהודית ובקידום ביקורים בישראל.

“יום  ההצדעה  מצעד  של  ממארגניה  היא  התנועה 
ישראל” שמתקיים בכל שנה בשדרה החמישית בניו 
למנהיגים  מלגות  מעניקה  התנועה  בנוסף,  יורק. 
צעירים ועוסקת בפעילות חינוכית. התנועה מארגנת 
כנסים ותוכניות ייחודיות על ישראל כגון תכנית על 
נשים ישראליות או ישראל ואקולוגיה. באתר התנועה 
יש משאבים חינוכיים רבים עבור קהילות וארגונים.

American Zionist 
Movement

התנועה 
הציונית 

האמריקנית
כתובת

40 Wall Street 
Suite 706

New York, NY 10005

אתר אינטרנט
www.azm.org

תקציב שנתי
350,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Karen J. Rubinstein,
National Executive

Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi Vernon Kurtz,
President

נציגות בישראל
ההסתדרות הציונית

העולמית
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המזרחי  תנועת  נשות  כארגון  נוסד  אמי”ת  ארגון 
החינוך  במערכת  לתמוך  מנת  על   1925 בשנת 
להיות  השנים  עם  וצמח  בישראל  הממלכתי-דתית 
הממלכתי- בחינוך  התומכת  ביותר  הגדולה  הרשת 

דתי בישראל, המשלבת בין לימוד טכנולוגי ומדעי 
בתי  תומך בלמעלה מ-110  הארגון  יהודי.  לחינוך 
 32,000 כ-  ומשרת  בישראל  חינוך  ומוסדות  ספר 

תלמידים ישראלים מכל שכבות האוכלוסייה.

ארה”ב  ברחבי  וקהילות  כנסת  בבתי  פעיל  הארגון 
ומגייס כספים לתמיכה ברשת בתי הספר בישראל, 
על מנת לקדם מצוינות וחינוך אורתודוקסי מודרני 

ברמה גבוהה לכל המעוניין בכך.

הארגון מחלק מלגות הצטיינות ותומך באופן מיוחד 
בבתי ספר בשכונות מצוקה ברחבי ישראל.

Amit Womenנשות אמי”ת
שנת ייסוד
 1925

כתובת
817 Broadway,

3rd Floor,
New York, NY 10003

אתר אינטרנט
www.amitchildren.org

תקציב שנתי
9,500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Andrew Goldsmith,
Executive Vice President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Debbie Moed, President

נציגות בישראל
אמי”ת ישראל

הארגון הישראלי “שלום עכשיו” הוקם בשנת 1978 
על ידי יוצאי צבא שביקשו לבסס את ביטחונה של 
מצרים.  עם  שלום  הסכם  באמצעות  ישראל  מדינת 
במהלך השנים, “שלום עכשיו” הפך לתנועה פוליטית 

חוץ מפלגתית בישראל.

הארגון “אמריקנים למען שלום עכשיו” הוקם בשנת 
השלום  לתהליך  תמיכה  להעניק  מנת  על   1981
כיום  עכשיו”.  “שלום  תנועת  באמצעות  הישראלי 
ארגון זה הוא אחד הארגונים הציוניים המובילים את 
פתרון  ומציאת  השלום  תהליך  בקידום  התומך  הקו 

קבע לסכסוך הישראלי-פלסטינאי.

יהודים  של  קולם  את  מייצג  האמריקני  הארגון 
אמריקניים שתומכים במדינת ישראל ובזכות קיומה 
את  להבטיח  ביותר  הטובה  שהדרך  המאמינים 
ביטחונה ושגשוגה הוא על ידי הגעה להסכם שלום 

וסיום הכיבוש הישראלי בגדה המערבית.

זווית  מתוך  וחינוך  לימוד  חומרי  מספק  הארגון 
יהודית-אמריקנית שתומכת בישראל ותומכת בשלום. 
כותב  פעילות הסברתית בקמפוסים,  הארגון מקיים 
תכנים לימודיים בנושא ומקדם סדר יום למען פתרון 

הסכסוך.

Americans for 
Peace Now

שלום עכשיו
שנת ייסוד
 1981

כתובת
2100 M Street NW

Suite 619
Washington,

DC 20037

אתר אינטרנט
www.peacenow.org

תקציב שנתי
2,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Debra DeLee,
President & CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

James Klutznick,
Chair

נציגות בישראל
שלום עכשיו
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האיגוד נוסד בשנת 1960 על מנת להיות ארגון גג 
עבור בתי אבות ומעונות לדיור מוגן לקשישים יהודים 
ברחבי ארצות הברית. הארגון מקדם פעילות ותמיכה 
עבור קשישים מתוך ערכים יהודים באמצעות חינוך, 

פיתוח מקצועי, פיתוח קשרים קהילתיים ועוד.

בארגון חברים מעל ל-90 בתי אבות, מעונות לדיור 
מוגן ומרכזי יום הפונים לקהל מבוגר ברחבי ארה”ב 
וקנדה. הארגון מקיים מפגשים מקצועיים בין אנשי 
כנסים  מקיים  וכן  מקצועית  תמיכה  מעניק  צוות, 

והשתלמויות לאנשי מקצוע ולעוסקים בתחום.

על  המידע  בהנגשת  ומסייע  ידע  מעמיד  הארגון 
יהודים  לקשישים  הקיימות  השונות  המסגרות 
באמריקה ולבני משפחותיהם, וכן מפתח תוכן וידע 

עבור הציבור הרחב.

Association of 
Jewish Aging 
Services of 
North America

איגוד 
השירותים 
לקשישים 

יהודים בצפון 
אמריקה*

שנת ייסוד
 1960

כתובת
2519 Connecticut Ave NW

Washington, DC 20008

אתר אינטרנט
www.ajas.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Don Shulman,
President and CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Jeff Cohen, Chair

ידי התנועה  נוסד בשנת 1978 על  ארגון “ארצה” 
התנועה  את  לייצג  מנת  על  באמריקה  הרפורמית 
קק”ל  )הצ”ע,  הלאומיים  במוסדות  הרפורמית 
והסוכנות היהודית(, ולתת ביטוי לקשר ההולך וגובר 
של התנועה להתפתחות התנועה הרפורמית בישראל. 
ויצירת  כספים  בגיוס  המוביל  הגוף  הוא  “ארצה” 
קשרים משמעותיים עבור התנועה הרפורמית בישראל 
ועבור המרכז הרפורמי לדת ומדינה )מקודם: המרכז 

לפלורליזם יהודי(.

“ארצה” פועל מתוך התפיסה שהציונות והלאומיות 
היהודית  מהזהות  נפרד  בלתי  חלק  הן  היהודית 
הרפורמית במאה ה -21 . “ארצה” מייצג את התנועה 
הרפורמית האמריקנית בהסתדרות הציונית ובסוכנות
לדת  הרפורמי  המרכז  את  ייסד  והארגון  היהודית 
התנועה  של  המשפטית  הזרוע  בישראל,  ומדינה 

הרפורמית בישראל.

בין  הקשר  חיזוק  את  למטרה  לעצמו  שם  “ארצה” 
ישראל  מדינת  לבין  בארה”ב  הרפורמית  היהדות 
זה  שקשר  התפיסה  מתוך  הישראלית  והחברה 
היהודית  מהזהות  נפרד  ובלתי  מהותי  חלק  הינו 
הרפורמית  בתנועה  תומך  “ארצה”  האמריקנית. 
בישראל כחלק מיעד של קידום חברה פלורליסטית 
ושוויונית לכלל אזרחי מדינת ישראל. הארגון מפתח 
לישראל  סיורים  לארגן  עוזר  חינוכיים,  משאבים 

ומארגן כנסים והרצאות.

Association of 
Reform Zionists 
of America 
(ARZA)

ארצה
שנת ייסוד
 1978

כתובת
633 Third Avenue

New York, NY 10017

אתר אינטרנט
www.arza.org

תקציב שנתי
URJ-אינו חלק מתקציב ה

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Joshua Weinberg, 
President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi Bennett Miller, 
Chairperson
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ידי קבוצה קטנה  נוסדה בשנת 1969 על  האגודה 
השיח  את  להעמיק  שביקשו  יהודים  חוקרים  של 
בלימודי  המחקר  עולם  של  והפדגוגי  המתודולוגי 
מאז  בארה”ב.  יחסית  צעיר  שהיה  תחום  היהדות, 
הגדולה  להתארגנות  והפך  צמח  הוא  הארגון  ייסוד 
והוא  היהדות  מדעי  בתחום של  חוקרים  ביותר של 
האקדמיים  הארגונים  מול  אל  התחום  את  מייצג 
האמריקאים העוסקים בתחומי מדעי הרוח והחברה. 

מטרת הארגון היא לקדם את המחקר והוראת מדעי 
ובמוסדות  באוניברסיטאות  במכללות,  היהדות 
להשכלה גבוהה ולקדם הבנה מעמיקה יותר של חקר 

היהדות בקרב הציבור הרחב.

ארגון חברים מעל ל- 1800 חוקרים, תלמידי מחקר 
מקיים  הארגון  חינוך.  ומוסדות  מוזיאונים  מתקדם, 
כתב  לאור  מוציא  חבריו,  עבור  שנתי  אקדמי  כנס 
עת אקדמי וכן מפרסם לוח דרושים עבור אקדמאים 
בתחום מדעי היהדות. בנוסף, הארגון מעניק מענקים

ותלמידי מחקר על מנת להמשיך  ומלגות לחוקרים 
ולקדם את התחום.

Association of 
Jewish Studies

האגודה 
ללימודי 
היהדות*

שנת ייסוד
 1969

כתובת
15 West 16th Street
New York, NY 10011

אתר אינטרנט
www.ajsnet.org

תקציב שנתי
750,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rona Sheramy, Ph.D., 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Jonathan Sarna, President

האיגוד הינו ארגון חברים המאגד בתוכו מעל 125 
ילדים  למען  הפועלים  מקומיים  וארגונים  גופים 
ומשפחות בצפון אמריקה. הארגונים הללו, המגוונים 
שירותים  מעניקים  עשייתם,  ובהיקף  בגודלם 
למשפחות יהודיות כגון: ייעוץ והנחיית הורים, ליווי 

של קשישים וחלוקת מזון לנזקקים.

ומעניק  יהודי  ערכים  עולם  מתוך  פועל  הארגון 
סיוע למשפחות בהם יש אבטלה או מצוקה כלשהי, 
וותיקות  ולמשפחות  לסיוע  הזקוקים  למהגרים  וכן 

הנתקלות בקשיים.

וביטוח  חיים  ביטוח  בתחום  סיוע  מעניק  האיגוד 
וכן  הרחב  לציבור  חינוכיים  תכנים  ומפתח  סיעודי 
שנה  מדי  והרווחה.  הסיוע  בתחום  מקצוע  לבעלי 
הארגון מקיים כנס שנתי ובו הם מדגישים את הקשר 
בין ערכים יהודים לשירותי רווחה למשפחה ולדאגה 
בין  לחבר  מסייע  הארגון  כן,  כמו  ולחלש.  לזולת 
מתנדבים פוטנציאלים לבין ארגונים הזקוקים לסיוע.

Association of 
Jewish Family 
and Children 
Agencies

איגוד מרכזי 
השירות 
היהודי 

למשפחה 
ולילדים*

שנת ייסוד
 1972

כתובת
5750 Park Heights Avenue 

Baltimore, MD 21215

אתר אינטרנט
www.ajfca.org

תקציב שנתי
1,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Lee Sherman,
President and CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Larry Reader, Board Chair
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ארגון “עבודה” נוסד על ידי הרב דוד רוזן בשנת 
1998 מתוך הרצון לחבר באופן הדוק ומעשי יותר את 
עולם הערכים היהודים לעשייה חברתית משמעותית 

ולפעילות למען שינוי חברתי.

הארגון התחיל עם קבוצה קטנה של פעילים שהגיעו 
מרקעים דתיים ומקצועיים שונים אשר חיפשו דרכים 
נפתחה  תחילה  אינטנסיבית.  בהתנדבות  לעיסוק 
קבוצה בניו יורק, לאחר מכן בוושינגטון ולאחר מכן, 
בעקבות סופת ההוריקן קתרינה, נוצרה פעילות בניו 

אורלינס.

ארגון “עבודה” מפעיל תכניות בנות שנה לצעירים 
למידה  חווית  להם  ומעניק  אוניברסיטה  בוגרי 
ענפה.  חברתית  עשייה  עם  בשילוב  משמעותית 
על  מלאה.  חיים  מסגרת  היא  השנתית  התוכנית 
והם  אחרים  במקומות  לעבוד  נאסר  המשתתפים 
רוכשים ניסיון מקצועי חשוב במהלך השנה, המלווה 
המתנדבים  מובילים.  מרצים  עם  חינוכית  בתכנית 
המשתתפים בתכנית השנתית עוסקים בשינוי חברתי 

בקהילות עירוניות מיעוטי יכולת.

Avodahעבודה
שנת ייסוד
 1998

כתובת
45 West 36th Street

8th Floor
New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.avodah.net

תקציב שנתי
3,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Cheryl Cook,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Benetta Mansfield,
Chair

של  המקצועי  הארגון  הינו   )NATE )לשעבר   ARJE
המחנכים בקהילות הרפורמיות בצפון אמריקה. מטרת 
הארגון היא להעצים את החינוך היהודי בבתי הכנסת 
הרפורמים על ידי התמיכה במחנכים ובשמירה על 
חינוך  בעיקרו  שהוא  הכנסת,  בבתי  החינוך  רמת 
לאנשי  והשתלמויות  כנסים  מקיים  הארגון  משלים. 
חינוך, מפיק חומרים חינוכיים לחינוך רפורמי בבתי 
כנסת ומסייע למחנכים בהשמה ובליווי במהלך שנות 

העבודה.

ARJE מקדם שיתוף פעולה מקצועי, חילופי מידע 
בין המחנכים הרפורמים הפזורים  והחלפת רעיונות 

בכל רחבי צפון אמריקה.

ARJE מסייע בהשמה של אנשי חינוך, מלווה אותם 
במהלך עבודתם ופועל למען קידום החינוך היהודי 
חינוך  לאנשי  מסייע  הוא  בנוסף  בכלל.  הרפורמי 

בשמירה על זכויותיהם במקומות עבודתם.

Association of 
Reform Jewish 
Educators
(ARJE)

איגוד 
המחנכים 

הרפורמים*
כתובת

633 Third Avenue, 7th Floor  
New York, NY 10017-6778

אתר אינטרנט
http://reformeducators.org/

תקציב שנתי
URJ -חלק מתקציב ה

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Stan Schickler, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi Laura Novak
Winer, President
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ארגון הנוער BBYO הוקם לפני 90 שנה על ידי ארגון 
צעירה, עשייה  מנהיגות  לפתח  מנת  על  ברית  בני 
חינוכית וחיזוק הזהות היהודית של בני נוער בצפון 
אמריקה. BBYO הינו ארגון נוער בעל אוריינטציה 
אחדות  המקדמת  זרמית  ועל  פלורליסטית  ציונית, 

יהודית והמשכיות של העם היהודי.

השנה  במהלך  פעילות  מקיימת  הנוער  תנועת 
בסניפים הפזורים בכל רחבי היבשת, מנהלת מחנות 
קיץ ברחבי ארה”ב, מארגנת משלחות נוער לישראל 
ומקיימת כנסים. BBYO מקיים פעילות ענפה בתחום
מגבש  הארגון  מפעילותו  וכחלק  מנהיגות  הכשרת 
ומפגשים  למשלחות  נוער  בני  של  נבחרות  קבוצות 
בינלאומיים וכן מקיים פעילות הכנה לקראת לימודים 
בקולג’ ולחיים בקמפוסים. נושא מיוחד הוא הדגש 
על שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בפעילות 
ועידוד בני הנוער ליטול חלק בפעילות התנדבותית. 
הורי  ועם  הבוגרים,  עם  ופעילות  קשר  לארגון 

ומשפחות החניכים.

BBYO- B’nai 
B’rith Youth
Organization

ארגון הנוער 
של בני ברית*

שנת ייסוד
 1924

כתובת
800 Eighth Street NW

Washington, DC 20001

אתר אינטרנט
www.bbyo.org

תקציב שנתי
25,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Mathew Grossman, CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Walter Solomon,
Board Chair

לאחר שנים בהם המכון פעל כמוסד אקדמי עצמאי 
 ,Baltimore Hebrew University המותג:  תחת 
 .Towson המכון התמזג ופועל כיום בתוך אוניברסיטת
בתוך  היהדות  מדעי  תחום  לחיזוק  פועל  המכון 
האוניברסיטה. המכון תומך בתלמידי מחקר בתחום 
וחינוך  הרצאות  של  סדרות  ומקיים  היהדות  מדעי 

בלתי פורמאלי למבוגרים בתחום מדעי היהדות.

במדעי  שני  תואר  מציעה  האוניברסיטה  היתר  בין 
היהדות, תואר שני בחינוך יהודי למנהיגות חינוכית 

וקהילתית, תעודת הוראה בחינוך יהודי ועוד.

Baltimore 
Hebrew Institute

מכון 
בולטימור 

היברו*
כתובת

8000 York Road
Towson, MD 21252

אתר אינטרנט
www.towson.edu

תקציב שנתי
חלק מתקציב האוניברסיטה

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Jill Max, Director
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ותיק  לאור  הוצאה  בית  הינו   Behrman House
וחינוכיים  עיוניים  חומרים  של  בפרסום  המתמחה 
יהודים לכל הגילאים. לאחרונה חבר בית ההוצאה 
של  לאור  ההוצאה  כל  ובעתיד  הרפורמית  לתנועה 
התנועה הרפורמית, הכוללת תכנים חינוכיים, ספרי 

פרשנות והגות, תתקיים באמצעות בית ברמן.

הוצאת ברמן נוסדה בשנת 1921 על ידי לואיס ברמן, 
מהגר יהודי שלמד בהיברו יוניון קולג’ בסינסינטי. 
הוגי דעות  כותרים של  זהו עסק משפחתי שפרסם 
עם  ואחרים.  אבן  אבא  ביניהם,  יהודים  וכותבים 
השנים ההוצאה החלה לפרסם ספרי לימוד והוראה 

לבתי ספר יהודים.

Behrman House- 
URJ Press

בית ברמן 
הוצאה לאור*

שנת ייסוד
 1921

כתובת
11 Edison Place

Springfield, NJ 07081

אתר אינטרנט
www.behrmanhouse.com

תקציב שנתי
חברה פרטית

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

David Behrman

את  למטרה  לעצמו  ששם  ארגון  הינו  לשון”  “בכל 
קידום הפלורליזם האתני וקבלת השונה בעם היהודי 
מתוך התפיסה שרק יהדות פתוחה, רבת פנים ומגוונת 
מבחינה אנושית, תרבותית ודתית, תהיה יהדות ברת 

קיימא.

הארגון עוסק במחקר על מנת לקדם תפיסת עולם זו, 
באמצעות תיעוד ואיסוף עדויות מאנשים המגלמים 
מקדם  לשון",  “בכל  היהודי.  בעולם  המגוון  את 
ברחבי  מגוונת  קהילות  ובניית  לחיזוק  פרויקטים 
ארה”ב וכן עוסק בחינוך בתחום רב הגוניות של העם 

היהודי. 

יהודיות  לקהילות  לעזור  מנת  על  הוקם  הארגון 
וליחידים להביא קולות שונים ומגוונים לשיח היהודי 
מתוך התפיסה שהיהדות איננה מיקשה אחת ויש בה 
בעלי רקע שונה, עדות, גזעים וצבעים שונים. המסר 
כי היהדות האמריקנית איננה רק  של הארגון הוא 

יהדות אשכנזית בעלת גוון ואופי מסוים.

שנתיים  ומפגשים  קיץ  מחנה  מפעיל  לשון”  “בכל 
למשפחות ומארגן משלחות של “תגלית” לישראל.

Be’chol Lashon”בכל לשון“
כתובת

קליפורניה

אתר אינטרנט
www.bechollashon.org

תקציב שנתי
1,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Diane Tobin, Director
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הארכיון מרכז בתוכו מידע וחומר מחקרי רב העוסק 
בעם היהודי, מדיניות ציבורית יהודית ועוד. הארכיון 
הוקם על מנת להנגיש לציבור את עושר המידע והידע 
היהודית  הקהילה  על  למחקרים  הנוגע  בכל  הקיים 
והמדיניות הציבורית העוסקת בקידום הקהילה בצפון

אמריקה.

הארכיון הוא דיגיטאלי ובמהלך שנות קיומו הועלו 
מאמרים,  לרבות  לרשת  רבים  חומרים  לאוויר 
החיים  בנושא  עמדה  וניירות  סקרים  מחקרים, 

היהודים בארה”ב.

Berman Jewish 
Policy Archive

ארכיון ע”ש 
ברמן למדיניות 

יהודית 
באוניברסיטת 

ניו יורק*

כתובת
NYU Wagner

295 Lafayette St #3013
New York, NY 10012-9604

אתר אינטרנט
www.bjpa.org

תקציב שנתי
בתוך תקציב האוניברסיטה

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Professor Steven M. Cohen, 
Director

Bend the Arc הוא ארגון ארצי הפועל למען חיזוק 
וקידום  יהודיות  קהילות  של  החברתית  העשייה 
פעילות למען צדק חברתי ושינוי מדיניות חברתית 
צדק  של  יהודית  תפיסה  מתוך  נושאים,  במגוון 
חברתי. הארגון פועל בעיקר בקליפורניה והוא מקיים 
פעילות במגוון מוקדים: תכניות להכשרת מנהיגות, 
חוק  והצעות  חוקים  על  הצבעה  לעידוד  קמפיינים 

במסגרת המדינה ולהכרות עם נציגי ציבור.

ידי  על  לאזרחות משמעותית  בחינוך  עוסק  הארגון 
הציבור  נבחרי  עם  הכרות  לבחור,  אנשים  עידוד 
שיפעלו  מנהיגי שטח  והכשרת  חוק  הצעות  וקידום 
לצדק  הקשור  בכל  והיהודי  הכללי  הציבור  למען 

חברתי.

כגון:  חברתיים  בנושאים  קמפיינים  הוביל  הארגון 
הגבלות  מניעת  להט”בים,  זכויות  הגירה,  רפורמת 

על בוחרים ועוד.

Bend the Arc*בנד דה ארק
כתובת

330 7th Avenue
Suite 1900

New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.bendthearc.us

תקציב שנתי
430,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Stosh Cotler,
Chief Executive Officer

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Stephen Rohde, Chair
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ארגון “בני ברית” הוקם בשנת 1843 על ידי יהודים 
הדאגה  מתוך  מגרמניה  הברית  לארצות  שהיגרו 
למצוקה של היהודים בארצות הברית ועל מנת לפעול 
למען זכויותיהם של יהודים באשר הם ולמען שמירה 
ברמה  גם  פעל  הארגון  בהמשך  האדם.  זכויות  על 

הבינלאומית במאבק באנטישמיות באירופה.

במסגרת פעילותו רבת השנים של הארגון למען העם 
היהודי ולהגנה על זכויות האדם ברחבי העולם הוא 
הארגון  המאוחדות.  באומות  ייצוגי  בתפקיד  נושא 
היהודי  העם  אחדות  של  החשיבות  את  מדגיש 
אסון  מוכי  באזורים  תומך  היהודית,  וההמשכיות 
ומקיים פעילות הסברתית למען מדינת ישראל. עם 
השנים אחד הדגשים המשמעותיים של הארגון הוא 

תמיכה בבתי אבות ובקשישים יהודים.

בתחום זכויות האדם הארגון מפעיל תכניות ומגייס 
העולם  ברחבי  אסון  מוכי  אזורים  למען  כספים 
ופעילות סעד במקומות כמו האיטי וקובה. במקביל, 
“בני ברית” ממשיך לפעול לקידום המטרה המלווה 
אותו מיום הקמתו והוא המאבק באנטישמיות ברחבי 
העולם לצד המאבק בגזענות וקידום סובלנות וזכויות 

לכל אדם.

B’nai Brith 
International

בני ברית 
העולמי

שנת ייסוד
 1843

כתובת
1120 20th St. NW

Suite 300N
Washington, DC 20036

אתר אינטרנט
www.bnaibrith.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Daniel S. Mariaschin, 
Executive Vice President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Allan J. Jacobs, President

נציגות בישראל
Alan Schneider, Director

יהודי  אדם  כל  לקרב  למטרה  לעצמו  שם  הארגון 
או לא יהודי אל חיק היהדות, מתוך אמונה בכבוד 
בבית  אדם  לכל  מקום  שבמתן  והחשיבות  הבריות 

היהודי. הארגון מדגיש את חשיבות הגיוון האנושי
והפלורליזם שקיים בין יהודים שונים.

יהודים  שאינם  ולאלה  ליהודים  פונה  הארגון 
המתעניינים באשר הם נמצאים ופועל על מנת שלא 

לדרוש תשלום גבוה עבור הפעילות שהם מציעים.

תכניות  לארגן  ולקהילות  ליחידים  מסייע  הארגון 
ופעילויות שנועדו לקרב קבוצות יהודיות באוכלוסייה 
או  מסורתיות  בקהילות  בנוח  להרגיש  שמתקשים 

שמרניות.

הארגון מחבר את הציבור לקהילות פתוחות ומקבלות, 
וחובר  יהודיות  ומסורות  חגים  על  מידע  מנגיש 
לרבנים המדגישים את הפתיחות והקבלה של יהודים 

ולא יהודים כאחד.

Big Tent Judaism*אוהל גדול
כתובת

1040 Avenue of the Americas 
Suite 9A 

New York, NY 10018

אתר אינטרנט
http://bigtentjudaism.org/

תקציב שנתי
1,500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Kerry M. Olitzky, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Lee Livingston,
Interim President
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בני עקיבא היא תנועת הנוער עולמית של היהדות 
היהודי,  העולם  רחבי  בכל  הפועלת  האורתודוקסית 
ובישראל. בצפון אמריקה יש לבני עקיבא פעילות 
ענפה החל מתכניות לילדים ונוער בגילאי בית ספר 
והיציאה  יסודי  העל  הספר  בית  סיום  ועד  היסודי 

ללימודים אקדמיים.

היהודי  לעם  הקשר  לחיזוק  מחנכת  הנוער  תנועת 
ולחיים  לציונות  להלכה,  מחויבות  מתוך  וליהדות 

בעולם המודרני.

לתנועת בני עקיבא פעילות סדירה בסניפים מקומיים 
שבתונים,  מקיימת  התנועה  כנסת(.  בבתי  )בעיקר 
להגיע  הבוגרים  את  ומעודדת  קיץ  מחנות  מפעילה 
בסוף  למנהיגות  להכשרה  שנתית  לתכנית  לישראל 
גם  התנועה  יסודי.  העל  הספר  בבית  הלימודים 
וכן הכשרה למנהיגות  מפעילה תכניות לסטודנטים 

בארה”ב.

Bnei Akivaבני עקיבא
כתובת

520 8th Avenue
15th Floor

New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.bneiakiva.org

תקציב שנתי
3,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Shaul Feldman,
Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Norman Friedman,
Chairman

נציגות בישראל
בני עקיבא עולמי

אוניברסיטת ברנדייס היא מוסד אקדמי פרטי השוכן 
של  שמו  על  נקראה  האוניברסיטה  בוסטון.  באזור 
השופט העליון היהודי והציוני הגדול, לואיס ברנדייס, 

ויש לה מעמד ייחודי בנוף האקדמי בארה”ב.

אחת  של  מכובדת  ברשימה  נמצאת  “ברנדייס” 
משלושים וחמש האוניברסיטאות המובילות בארה”ב. 
יהודי  איננו מוגדר כמוסד אקדמי  למרות שהמוסד 
בעלת  כאוניברסיטה  נחשב  הוא  ליהודים,  המיועד 
מחויבות לקידום המחקר והחיים היהודים באמריקה. 
בשל כך, אחוז ניכר מן הסטודנטים ב”ברנדייס” הם 

יהודים.

המוסד מתייחד במגוון רחב של תחומי דעת והוראה 
הקשורים ליהדות ולישראל, ללימוד השפה העברית, 
הכשרת כוח אדם לשירות הקהילה ולהכשרת דורות 
של חוקרים. כמו כן, אוניברסיטת ברנדייס היא בית 
למספר מכוני מחקר מובילים העוסקים בשאלות של 

מדיניות ציבורית יהודית.

Brandeis 
University

אוניברסיטת 
ברנדייס

שנת ייסוד
 1948

כתובת
415 South Street

Waltham, MA 02453

אתר אינטרנט
www.brandeis.edu

תקציב שנתי
390,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Lisa Lynch,
Interim President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Perry M. Traquina,

Chair Board of Trustees
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‘קאמרה’ היא ארגון ביקורת תקשורת אמריקני המונה 
כ- 65 אלף חברים, הוא נוסד ב-1982 ופועל לקידום 
דיוק, איזון וסיקור מלא של ישראל והמזרח התיכון. 
מתוך מודעות לתפקיד החיוני של תקשורת ההמונים 
פועלת  הציבורית,  והמדיניות  הקהל  דעת  בעיצוב 
‘קאמרה’ כדי לוודא שהפרסומים העיתונאיים תואמים 

את הכללים המקצועיים להתנהגות העיתונות.
הארגון מנחה הן עיתונאים והן צרכני תקשורת, בקשר 
במזרח  שלום  להשגת  הקשורים  המורכבים  לנושאים 
פעילותה  מאד  התרחבה  האחרונות  בשנים  התיכון. 
כוללת  הבריטית  המחלקה  ‘קאמרה’.  של  הגלובלית 
וכן   UK Media Watch השפעה:  בעלי  בלוגים  שני 
BBC Watch , העוקבים אחר כלי התקשורת הבריטיים 
הבולטים ופועלים לפרסום תיקונים. המחלקה הספרדית, 
Revista de Medio Oriente , סופרת טעויות, מתקנת 
אמריקה  בספרד,  ציבורית  פעילות  ומקדמת  אותם 
המחלקה  ‘פרספקטיבה’,  הברית.  וארצות  הלטינית 
העברית של ‘קאמרה’, מקדמת דיווח מדויק ומקצועי 
פרויקט הקמפוסים של  בתקשורת העברית בישראל. 
קבוצות  וכן   CAMERA Fellows בשיתוף  ‘קאמרה’, 
בעד  וחינוך  פעילות  מקדם   ,  EMET for Israel
ישראל, בלמעלה מ 72 קמפוסים בצפון אמריקה ומחוץ 

לה. ‘קאמרה’ מציעה
כישורי  הבונה  ז’-י”ב,  לכיתות  לימודים  תוכנית  גם 
חשיבה חיוניים הנוגעים למידע על ישראל. הפרויקט 
ישראליות  אנטי  הטיות  מונה  ‘קאמרה’,  של  הנוצרי 
בתקשורת הנוצרית ומגביר את המודעות למצב הנרדפות 
של הנוצרים ברחבי המזרח התיכון. מרכז הפעילות של 
‘קאמרה’ בבוסטון וישנם גם משרדים נוספים בניו יורק, 

וושינגטון DC , פלורידה ולוס אנג’לס.

CAMERA - 
Committee for 
Accuracy in Middle 
East Reporting
in America

קאמרה – 
הוועדה לדיוק 

בדיווח על 
המזרח התיכון

באמריקה
שנת ייסוד
 1982

כתובת
P.O. Box 35040

Boston, MA 02135-0001

אתר אינטרנט
www.camera.org

תקציב שנתי
5,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Andrea Levin,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Robert Weisberg,

Chairman

נציגות בישראל
Tamar Sternthal,

Director, Israel Office

הינה  הקונסרבטיבית  התנועה  של  החזנים  כנסת 
ארגון הגג של חזני וחזניות התנועה, הפועלים בבתי 

כנסת קונסרבטיבים בצפון אמריקה.
הארגון מהווה רשת מקצועית המלווה חזנים במהלך 
שנות עבודתם, מסייעת בהשמה ובשמירה על זכויות 

החזנים ובטיפוח המקצועיות של החזנים.

והשתלמויות מקצועיות עבור  כנסים  הארגון מקיים 
החזנים, מפיק אלבומים של מוסיקה ליטורגית ומנהל 
חנות רשת בה ניתן לרכוש דפי תווים ואלבומים של 
לעצמו  הארגון שם  תפילה.  ונוסחי  יהודית  מוסיקה 
כפי  המסורתי-אשכנזי  הנוסח  את  לשמר  למטרה 
שהתפתח בבתי כנסת קונסרבטיבים במהלך השנים 

ולהיות מקור ידע ומרכז לחזנות ברמה גבוהה.

The Cantor’s 
Assembly

כנסת
החזנים

שנת ייסוד
 1947

כתובת
55 S. Miller Road

Suite 201
Fairlawn, OH 44333-4168

אתר אינטרנט
www.cantors.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Hazzan Stephen J. Stein, 
Executive Vice President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Hazzan Alberto Mizrahi, 
President
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המרכז יוזם, יוצר ומפעיל תכניות חינוכיות. הוא מקיים 
בארה”ב,  יהודים  ארגונים  עם  רחב  פעולה  שיתוף 
בישראל, באירופה ובדרום- אמריקה וכן עם מוסדות 

חינוך יהודים ולא-יהודים. המרכז ממוקם באטלנטה.

במרכז מפתחים ומפיקים חומרים חינוכיים על ישראל 
אלקטרוניים  ספרים  שעור,  מערכי  כולל  המודרנית, 
בצפון  למחנכים  וסדנאות  השתלמויות  ומארגנים 
האינטרנט  אתר  באמצעות  מפיץ  המרכז  אמריקה. 
המקיף והחדשני שלו מידע מעמיק ועדכני על מדינת

ישראל.

המרכז מתמקד בתחומי ההיסטוריה, התרבות, החברה, 
ישראל  מדינת  של  הבינלאומיים  והיחסים  הכלכלה 
המתפרסמים  אלה,  בתחומים  חינוכיים  חומרים  ויוצר 

באתר האינטרנט שלו.

של  שמרכזיותה  היא,  הארגון  של  הכוונות  הצהרת 
לגיבוש הזהות היהודית. המרכז  חיונית  ישראל היא 
של  מצוות  מורכב  והוא  רווח  כוונת  ללא  מוסד  הוא 

חמישה מומחים.

Center for Israel 
Education

המרכז לחינוך 
על ישראל

שנת ייסוד
 2008

כתובת
P.O. Box 15129 

Atlanta, Georgia 30333

אתר אינטרנט
www.israeled.org

תקציב שנתי
650,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Dr. Kenneth W. Stein,
Founder and President

המרכז להיסטוריה יהודית הינו מוסד תרבותי ומכון 
מחקר היסטורי השוכן בניו יורק והמהווה בית לחמשה 
ארגונים מרכזיים בתחום המחקר ההיסטורי היהודי: 
מכון ליאו בק, YIVO , הפדרציה הספרדית, מוזיאון 
יהודית  להיסטוריה  והאגודה  יוניברסיטי,  ישיבה 
אמריקנית. במרכז פועלת ספרייה עשירה ואוספים 
ייחודיים המאגדים בתוכם חומרים היסטוריים יהודים 

על פני תקופה של מעל 700 שנה.

המרכז אוצר תערוכות, מאפשר לקהל הרחב לעיין 
בארכיון עשיר ומציע אפשרויות ללימוד על גנאלוגיה 
השתלמויות  כנסים,  מארגן  המרכז  משפחתית. 
לחוקרים  עמיתים  תכניות  מקיים  וכן  והרצאות 

ותלמידי מחקר.

Center for 
Jewish History

המרכז 
להיסטוריה 

יהודית*
שנת ייסוד
 2000

כתובת
15 West 16th Street 
New York, NY 10011

אתר אינטרנט
www.cjh.org

תקציב שנתי
8,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Joel J. Levy,
President and Chief

Executive Officer

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Amy Goldman Fowler,
Chair
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ה- CCAR הוא איגוד הרבנים של התנועה הרפורמית. 
רוב חברי הארגון הם בוגרי בית המדרש לרבנים של 
Hebrew Union College ומשרתים בקהילות התנועה 
הרפורמית בצפון אמריקה. זהו ארגון הרבנים הוותיק 
והגדול ביותר בארה”ב. מטרת ה- CCAR היא לחזק 
את הקהילות היהודיות באמצעות חיזוק הרבנים וטיפוח 
רבנות משמעותית וערכית. הארגון מעצים את מנהיגות 
הרבנים, מעניק תמיכה לרבנים ורבות ועוזר לרבנים 

להגביר את קולם ולקדם את קהילותיהם.

הארגון עוסק בחינוך המשך לרבנים מוסמכים, מקדם 
פסיקת הלכה רפורמית ונותן מענה לשאלות של הלכה 
וחיי הקהילה וכן בהחלטות אידיאולוגיות הרלוונטיות 

לתנועה הרפורמית בכלל.

הארגון עוסק בכתיבה ליטורגית של סידורי ומחזורי 
תפילה, מוציא לאור כתב עת ועוסק בהשמה וליווי של 
רבנים בשלבים השונים של חייהם המקצועיים. הארגון 
מציע לימודי המשך בתחום לימוד תורה, עברית וארגון 
ולימוד  לישראל  משלחות  כנסים,  באמצעות  קהילתי 

ברשת.

לארגון קשרים משמעותיים עם ארגון הרבנים הרפורמים 
בישראל )מר”ם(.

Central Conference 
of American 
Rabbis (CCAR)

איגוד הרבנים 
הרפורמים 
האמריקנים

שנת ייסוד
 1889

כתובת
355 Lexington

Avenue New York,
NY 10017

אתר אינטרנט
www.ccarnet.org

תקציב שנתי
4 מיליון דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Andrea Levin,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Rabbi Denise Eger

המרכז הקנדי ליהדות ולישראל )CIJA( הינו איחוד 
בקידום  שעסקו  יהודים-קנדים  ארגונים  מספר  של 
ה-  ובמיוחד  היהודית,  הקהילה  של  האינטרסים 
 Canada-Israel -וה Canadian Jewish Congress

.Committee
הארגון המאוחד הינו הזרוע האקטיביסטית והביצועית 
של הפדרציות היהודיות בקנדה בכל תחומי החיים 
קנדה-ישראל,  יחסי  קידום  זה  ובכלל  הציבוריים, 
דיאלוג בין-דתי ושיח עם מנהיגי הקהילות האתניות 
פעילות  באנטישמיות,  מאבק  בקנדה,  האחרות 

בקמפוסים, ועוד.

Centre for Israel 
and Jewish 
Affairs (CIJA)

המרכז
הקנדי

ליהדות 
ולישראל

שנת ייסוד
 2011

כתובת
World Exchange Plaza

45 O’Connor Street,
Suite 730

Ottawa Ontario
K1P 1A4 Canada

אתר אינטרנט
www.cija.ca

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Shimon Fogel,
Chief Executive Officer

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

David Cape, Chairman

נציגות בישראל
David M. Weinberg

Director, Israel Office
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פעילות חב”ד בקמפוסים קשורה ישירות לסגנון המיוחד 
של פעילות חב”ד ברחבי העולם. כבר משנות ה-50 
של המאה העשרים הרבי מלובביץ’ החל לשלוח חסידי 
חב”ד לקמפוסים שונים ברחבי ארה”ב על מנת לחזק 
היהודית של סטודנטים  והחוויה  היהודית  הזהות  את 
חשוב  מרכיב  מהווה  בקמפוס  החיים  פרק  צעירים. 
לספק  מיועדת  חב”ד  של  והפעילות  היהודית  בזהות 
לחיבור  ואפשרויות  הזדמנויות  היהודים  לסטודנטים 

לזהותם ולחיי קהילה.

ושואפת  לכולם  פתוחה  בקמפוס  חב”ד  של  הפעילות 
להעניק לסטודנטים הרגשה של “בית” הרחק מהבית. 
הארגון מקיים פעילות ענפה בתוך ומחוץ לקמפוסים, 
ואירועי  מסיבות  ארוחות,  תפילות,  שיעורים,  כולל 

תרבות.

חב”ד פעילה בכ-230 קמפוסים.

Chabad on Campusחב”ד
בקמפוס*

שנת ייסוד
 2003

כתובת
719 Eastern Parkway

First Floor
Brooklyn, NY 11213

אתר אינטרנט
www.chabad.edu

תקציב שנתי
5,300,000 דולר

)תקציב של ארגון הגג(

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Yossy Gordon, 
Executive Vice President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi Moshe Kotlarsky, 
Chairman

נציגות בישראל
מוסדות חב”ד בישראל

וברחבי העולם

“כלל” הינו ארגון בעל גישה פלורליסטית להכשרת 
והקשבה.  דיאלוג  ידע,  ויצירת  פיתוח  מנהיגות, 
 )inclusive( הארגון דוגל בהעצמת קהילות מכלילות
בהם יש מקום לכל קול. הארגון עובד עם מנהיגות 

מתנדבת ועם אנשי מקצוע בקהילה היהודית.

“כלל” מדגיש את רעיון ההכללה ו”כלל ישראל” שבו 
היהודיים  למקורות  וגישה  מקום  יש  היהודים  לכל 
והתורה. הארגון תומך ברבנים ומנהיגים קהילתיים 
האזרחית  המחויבות  את  להעמיק  שמעוניינים 
והיהודית של קהילותיהם. הארגון מוציא לאור ספרים 
וכתבות בנושאים החשובים לו, משדר תכנית רדיו 
ועוסק בחיבור בין קהילות יהודיות שונות. במסגרת 
השורה  מן  ואקדמיה  חינוך  אנשי  פועלים  הארגון 

הראשונה המפעילים את התכניות השונות.

Clal-
The National 
Jewish Center 
for Learning
and Leadership

כלל –
המרכז היהודי 
הארצי ללימוד 

ולמנהיגות*
שנת ייסוד
 1974

כתובת
440 Park Avenue South

4th Floor
New York, NY 10016-8012

אתר אינטרנט
www.clal.org

תקציב שנתי
2,800,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Rabbi Irwin Kula,

President
Rabbi Brad Hirschfield, 

President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Steve Rotter,
Chairman of the Board
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הנשיא  סגן  הקריאה של  בעקבות  הוקם  קוג’ל  ארגון 
לשעבר אל גור אל מנהיגים יהודים לקחת חלק במאבק 
הארגון  הארץ.  כדור  ושימור  הסביבה  שמירת  על 
נוסד על ידי שיתוף פעולה של כמה ארגונים יהודים 
גדולים: ה- Religious Action Center של התנועה 
הרפורמית, ה- Jewish Theological Seminary של 
לנושאים  היהודית  והמועצה  הקונסרבטיבית  התנועה 
 The Jewish Council for Public( ציבוריים 
Affairs(. ארגונים אלו שמו לעצמם למטרה לפעול 
במישורים  לפעולה  היהודי  הציבור  להנעת  במשותף 
שונים למען שימור הטבע והסביבה ושינוי המדיניות 

הציבורית.

השונים,  הזרמים  עם  פעולה  בשיתוף  עובד  הארגון 
לעורר  מנת  על  אחרים  יהודים  וארגונים  קהילות 
מודעות לשמירת טבע ויצירת שינוי משמעותי. הארגון 
מסייע לקהילות וארגונים יהודיים להפוך לירוקים יותר 
וחסכוניים יותר, מפתח תכנים עבור השטח בנושאים 
של יהדות ושמירת טבע ופועל במישור הציבורי לעורר 

מודעות לשינויי אקלים והתחממות גלובאלית.

לעידוד  דתיות  בין  תכניות  מפעיל  הארגון  כן,  כמו 
שמירת טבע מתוך תפיסה דתית ומקיים שיתוף פעולה 

נרחב עם פעילים סביבתיים מהעולם הקתולי.

 The Jewish Council -הארגון מתנהל בתוך ארגון ה
.for Public Affairs

The Coalition on 
the Environment 
and Jewish Life 
(COEJL)

הקואליציה
לענייני
הסביבה
והחיים

היהודיים*
שנת ייסוד
 1993

כתובת
1775 K Street NW

Washington, DC 20006

אתר אינטרנט
www.coejl.org

תקציב שנתי
JCPA -התקציב הוא תחת ה

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jared Feldman,
JCPA Vice President

and Washington Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi Fred
Scherlinder Dobb, COEJL 

Committee Chair

“מרכז כהן” הינו מכון מחקר רב תחומי אקדמי, השוכן 
באוניברסיטת ברנדייס. עבודת המכון מיישמת את 
הרעיונות, התיאוריות והמיומנויות של מדעי החברה 
על חקר יהדות זמננו. המכון מיישם מתודות מחקר 
ארה”ב  יהדות  של  להבנה  לתרום  ושואף  חדשניות 

ולספק מידע רלוונטי לקובעי מדיניות.

בוחן  ארה”ב,  ברחבי  יהודיות  קהילות  חוקר  המכון 
ועוקב  יהודית  זהות  על  המשפיעים  הגורמים  את 
אמריקנים  יהודים  של  התייחסותם  אופן  אחרי 
למדינת ישראל. כמן כן, המכון מנהל מחקר מקיף 
על פרויקט “תגלית” ומקיים מחקר-על דמוגרפי על 
יהדות ארה”ב. המכון גם מבצע מחקרי הערכה של 
תכניות חינוכיות ויוזמות שונות של ארגונים יהודיים 
בסיס  את  ומנהל  מפתח  המכון  בנוסף,  בארה”ב. 
הנתונים המרכזי )JData( של הארגונים המספקים 

חינוך יהודי פורמלי ובלתי-פורמלי בארה”ב.

תחומים  ממגוון  מגיעים  כהן  במרכז  החוקרים 
תחומיים.  רב  צוותים  ידי  על  נערכים  והמחקרים 
המכון מקיים כנסים אקדמיים, מוציא לאור דו”חות 
וניירות עמדה ומפרסם עלון מקוון הסוקר את הנעשה 
במכון. כמו כן, מאמרים אקדמיים של חוקרי המכון 
ספרים  ומספר  אקדמיים  עת  בכתבי  מפורסמים 

פורסמו על ידי החוקרים הבכירים במכון.

Cohen Center 
for Modern 
Jewish Studies 
(Brandeis 
University)

מרכז כהן 
ללימודים 

יהודים 
מודרניים*

שנת ייסוד
 1980

כתובת
415 South Street

Waltham, MA 02453

אתר אינטרנט
www.brandeis.edu/cmjs

תקציב שנתי
2,500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Director Leonard Saxe,
PhD
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ראשי  את  המכנס  גג  ארגון  היא  הנשיאים”  “וועידת 
הארגונים היהודים הגדולים בארה”ב על מנת לקדם את 
סדר היום המשותף של הארגונים היהודים בארה”ב, 
להעמיק את הקשרים בין הארגונים והקהילות ולחזק 

את הקשרים עם ישראל.

הארגון מוביל פעילות הסברה והגנה על ישראל באו”ם, 
נאבק ביחס השלילי כלפי ישראל ומקדם את זכויותיהם 
של יהודים ברחבי העולם מתוך רצון לבנות קשרים עם 

העולם המערבי.

ועוד  כוללת כ-50 ארגונים חברים,  ועידת הנשיאים 
רחבה  היא  הארגונים  קשת  נספחים.  ארגונים  מספר 
ופלורליסטית וכוללת גופי ימין ושמאל, וכן את קשת 

הזרמים הדתיים.

ראשי הארגון מרבים להיפגש עם מנהיגים בינלאומיים 
ועם המנהיגות הישראלית על מנת לקדם את האינטרסים 
של היהודים בעולם ועל מנת ליצור חיבורים משמעותיים 
עם העולם המערבי. כמו כן, הוועידה מובילה יוזמות 
ומפגשים עם אישי ציבור על מנת לקדם את ביטחונה 

של ישראל ופועלת לחיזוק החברה הישראלית.

Conference of 
Presidents of Major 
American Jewish 
Organizations

וועידת
הנשיאים של 

הארגונים
היהודים הגדולים

באמריקה
שנת ייסוד
 1956

כתובת
633 Third Avenue

New York, NY 10017

אתר אינטרנט
www.

conferenceofpresidents.org

תקציב שנתי
600,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Malcolm I. Hoenlein, 
Executive Vice Chairman

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Stephen M. Greenberg,
Chair

של  הגג  ארגון  הינה  היהודים  המוזיאונים  מועצת 
מוזיאוניים  כמוסדות  עצמם  המגדירים  המוזיאונים 
בתחומי  אם  בין  היהודי,  לעולם  בנגיעה  העוסקים 
האומנויות או בתחום ההיסטוריה והתרבות.  בארגון 
וקטנים  גדולים  מוזיאונים  ל-80  מעל  חברים 
כאחד, חלקם בערים הגדולות וחלקם באזורים יותר 
פריפריאליים. קשת המוסדות הכלולים במועצה היא 
גדולים, ארכיונים, תצוגות  רחבה החל ממוזיאונים 
בתוך בתי כנסת, ועד למכוני תרבות ומחקר האוצרים 

אוספים ותערוכות.

למוזיאונים  סיוע  להעניק  היא  הארגון  מטרת 
העוסקים בתכנים יהודיים, לקיים השתלמויות לצוותי 
המוזיאונים  למען  בשתדלנות  ולעסוק  המוזיאונים 

היהודים.

הארגון מקדם תערוכות ניידות היכולות לעבור בין 
המוזיאונים השונים, מארגן כנסים אזוריים בארה”ב 
הנעשה  את  המתאר  דיגיטאלי  עלון  לאור  ומוציא 

במוזיאונים שונים ברחבי צפון אמריקה.

Council of 
American Jewish 
Museums (CAJM)

מועצת 
המוזיאונים 

היהודים*

שנת ייסוד
 1977

כתובת
P. O. Box 12025 

Jackson, MS 39236-2025

אתר אינטרנט
www.cajm.net

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Melissa Martens

Yaverbaum,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Deborah Cardin, Chair
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COJECO הינו הארגון המרכזי ליהודים דוברי רוסית 
שהיגרו במהלך העשרים השנים האחרונות לארה”ב. 
הארגון נוסד על מנת לסייע למהגרים אלו להשתלב 
האמריקנית.  בחברה  ביותר  והטובה  המהירה  בצורה 
קוג’קו הינו ארגון גג המשרת שלושים ושלושה ארגונים
משמש  והוא  רוסית  דוברי  יהודים  של  יותר  קטנים 
כגשר בין הקהילה היהודית האמריקנית הוותיקה לבין 
המהגרים החדשים. הארגון אמנם מזוהה עם המרחב 
המטרופוליטני של ניו יורק, אך יש לו תפקיד וחשיבות 

ברמה הארצית.

הארגון עוסק בחינוך יהודי, הכשרת מנהיגות ומתן סיוע 
תכניות  לפתח  המעוניינים  וותיקים  יהודים  לארגונים 
המותאמות לקהל דובר רוסית. בין היתר, הארגון תומך 
האוכלוסייה  בין  לקרב  שנועדו  קהילתיות  ביוזמות 
היהודית הוותיקה לבין המהגרים החדשים באמצעות 

חינוך, מפגשי תרבות וחברה ושיתופי פעולה.

Council of 
Jewish Emigere 
Community 
Organizations 
(COJECO)

מועצת
הארגונים

של קהילות
המהגרים 
היהודיים*

שנת ייסוד
 2001

כתובת
   40 Exchange Place

Suite 1302
New York, NY 10005

אתר אינטרנט
www.cojeco.org

תקציב שנתי
1,600,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Roman Shmulenson, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Edward Mermelstein, 
President

הגברים  מועדוני  של  גג  ארגון  הינה  הפדרציה 
צפון  ברחבי  קונסרבטיבים  כנסת  בבתי  הפועלים 
אמריקה. בארגון חברים כ- 250 קבוצות המשרתות 
לעודד  היא  הארגון  מטרת  חברים.  אלף  כ-25 
השתתפות פעילה של גברים יהודים בקהילה ובחיים 
הקונסרבטיביות  בקהילות  הגברים  ארגוני  יהודים. 
נועדו לחזק הן את החיים בתוך הבית היהודי והן את 
הקהילות הקונסרבטיביות ולהמריץ אחרים להתגייס

לפעילות.

לקהילה  הצעיר  הדור  בקירוב  עוסק  הארגון  כיום 
ולבית הכנסת, מקדם יוזמות מקומיות ופועל להמשך 
חיזוק הקהילות. מלבד הפעילות הייעודית לגברים 
על  שמשפיעים  נוספים  פרויקטים  מקדם  הארגון 
ובני/ האקולוגיה  החינוך,  בתחום  התנועה  קהילות 

בנות מצווה.

מפרסם  לשנתיים,  אחת  ארצי  כנס  מקיים  הארגון 
חומרים כתובים ותומך ביוזמות מקומיות בבתי כנסת.

Federation 
of Jewish 
Men’s Clubs 
(Conservative)

פדרציית מועדוני 
הגברים היהודיים 

של התנועה
הקונסרבטיבית*

שנת ייסוד
 1929

כתובת
475 Riverside

Drive Suite 832 New York,
NY 10115-0022

אתר אינטרנט
www.fjmc.org

תקציב שנתי
1,200,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Charles E. Simon, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Allan Gottesman,

President

נציגות בישראל
מרכז פיוקסברג
ליהדות מסורתית

בירושלים
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רשת בתי הספר על שם פלורנס מלטון פרוסה ברחבי 
בתחומי  למבוגרים  לימודים  תכניות  ומציעה  העולם 
היהדות, מתוך תפיסה פלורליסטית ועל זרמית. המטה 
העולמי של הפרויקט מתנהל מן האוניברסיטה העברית 

בירושלים.

כגון:  בנושאים  שנתיים  קורסים  מציעים  הספר  בתי 
היסטוריה  יהודים,  ערכים  יהודים,  ומורשת  תרבות 

יהודית ועוד. למרכז שותפות עם
“רחוב סומסום” והוא מפיק חומרים לילדים במסגרת 
של  המוכרות  הדמויות  בין  המחבר   “sesame שלום“

רחוב סומסום לבין תכנים יהודיים.

איטליה,  לישראל,  וסיורים  משלחות  מארגן  המרכז 
בלתי  לימודית  חוויה  להעניק  מנת  על  וספרד  פולין 
אמצעית עבור המשתתפים. כמו כן, המרכז מאפשר 
למידה מרחוק עבור יהודים תושבי אירופה שאין להם 

גישה ישירה למרכז.

The Florence 
Melton School 
of Adult Jewish 
Learning

ביה”ס על שם 
פלורנס מלטון 

לחינוך מבוגרים*
שנת ייסוד
 1980

כתובת
95 Revere Drive, Suite F

Northbrook, IL 60062

אתר אינטרנט
www.meltonschool.org

תקציב שנתי
1,100,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Judy Mars Kupchan,
CEO

נציגות בישראל
מרכז מלטון באוניברסיטה

העברית בירושלים,
ד”ר האווי דיטשר, מנהל

הוותיקים  היהודים  העיתונים  אחד  הוא  ה-פורוורד 
ביותר בארה”ב. העיתון החל כעיתון מודפס בשפה 
באנגלית  מהדורה  הוסיף   1990 ובשנת  האידית 
עבור הציבור היהודי. לעיתון מעל 30,000 מנויים 
מיליון  וכ-1.3  המודפסת  המהדורה  את  המקבלים 

מבקרים באתר בחודש.

מערכת העיתון שוכנת בניו יורק.

העיתון מדווח על מגוון רחב של נושאים החל מחדשות 
ופוליטיקה, תרבות, פנאי, אוכל, דת ודתיות בתרבות 
דעה  טורי  קבועים,  כותבים  לעיתון  הפופולארית. 

ועדכונים יומיים במגוון התחומים אותו הוא מסקר.

The Forwardפורוורד
שנת ייסוד
 1897

כתובת
125 Maiden Lane 

8th floor
New York, NY 10038

אתר אינטרנט
www.forward.com

תקציב שנתי
7,800,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Samuel Norich,
Publisher

Jane Eisner,
Editor-in-Chief

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Jacob Morowitz

נציגות בישראל
Naomi Zeveloff 

כתבת
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מקצועי  ארגון  הינה  יהודיים  קיץ  למחנות  הקרן 
אמריקה.  בצפון  יהודי  לנוער  קיץ  במחנות  התומך 
הארגון פועל הן לחיזוק המחנות, והן לקידום מעמד 

הסקטור של מחנות הקיץ בקהילה היהודית.

הארגון, שהוקם על ידי יזמים ותורמים פרטיים, דוגל 
ברעיון שמחנות קיץ הם אחד מן כלים האפקטיביים 
אמריקה  בצפון  היהודית  הזהות  להבניית  ביותר 
מאחר והחוויה במחנה הינה אינטנסיבית וטוטאלית, 
המייצרת מפגש בין נערים ונערות יהודים ממקומות 
שונים עם תכנים יהודים באופן חוויתי ומהנה. מפעל 
מחנות הקיץ בצפון אמריקה קיים מזה עשרות שנים 
וקיים תיעוד רב אודות חיוניותו. מחנות קיץ מציבים 
את הבסיס ליצירת קהילות יהודיות חזקות ומחזקות 
המהווה  ישראל  מדינת  לבין  הנוער  בין  הקשר  את 

מוטיב בולט בתכנית המחנות.

ומעניק  המחנות  מובילי  את  ומכשיר  תומך  הארגון 
להם הכשרה וליווי, מפתח תכנים לשימוש במחנות 
הקיץ ומסייע לפתח מחנות קיץ מסוגים שונים על 
מנת להרחיב את מספר הילדים ובני הנוער במחנות 

קיץ יהודיים.

קיץ  מחנות  בצוותי  ותומך  משאבים  מגייס  הארגון 
ותוכניות עמיתים שנועדו לחזק  באמצעות מענקים 
את המחנכים וצוותי ההוראה במחנות הקיץ. הארגון 
אף עוסק בסיוע להורים באיתור מחנה קיץ לילדיהם.

Foundation for 
Jewish Camp

הקרן למחנות 
קיץ יהודיים*

שנת ייסוד
 1998

כתובת
253 West 35th Street

4th Floor
New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.jewishcamp.org

תקציב שנתי
12,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jeremy J. Fingerman,
CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Peter Weidhorn, Chair

אמריקאי  ארגון  הוא  בארה”ב  צה”ל  ידידי  ארגון 
ובמשפחותיהם  בחיילים  התומך  רווח,  מטרות  ללא 
כלכליות,  חברתיות,  חינוכיות,  תוכניות  באמצעות 
נוסד   FIDF רווחה.  מבני  של  והקמתם  תרבותיות 
בשנת 1981 על ידי קבוצה של ניצולי שואה והוא 
פועל ב -15 סניפים ברחבי ארצות הברית ופנמה. 
בין היתר, FIDF מעניק את מלגת IMPACT! לחיילים 
סיוע  מעניק  הבודדים,  בחיילים  תומך  משוחררים, 
בתהליך  עוזר  משגת,  אינה  שידם  לחיילים  כלכלי 
נופש  שבועות  מממן  צה”ל,  פצועי  של  השיקום 
מסייע למשפחות  צה”ליות,  יחידות  מבצעי, מאמץ 
וחינוך  רווחה  ומבני  חייל  בתי  ובונה  השכולות, 

לחיילים ברחבי הארץ.

Friends of the 
IDF (FIDF)

ארגון ידידי 
צה”ל בארה”ב

שנת ייסוד
 1981

כתובת
1430 Broadway

New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.fidf.org

תקציב שנתי
92,500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Major General (Res.)
Meir Klifi-Amir,

FIDF National
Director and CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Arthur Stark, Chairman

נציגות בישראל
FIDF Israel Office

Israeloffice@fidf.org
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תנועת הנוער “הבונים-דרור” הינה שילוב של שתי 
הציונית  “הבונים”  הנוער  תנועת  נוער:  תנועות 
סוציאליסטית שנוסדה בשנת 1929 בלונדון ותנועת 
ב-1980   .1915 בשנת  שנוסדה  מפולין  “דרור” 
שתי תנועות הנוער הללו התאחדו ברמה העולמית. 
התנועה פועלת במקומות שונים ברחבי העולם, ובין 

היתר בצפון אמריקה.

נוער  תנועת  הינה  “הבונים-דרור”  הנוער  תנועת 
תנועת  עם  המזוהה  עולמית  פרוגרסיבית  ציונית 
“הנוער  הנוער  לתנועת  במקביל  ופועלת  העבודה 
העובד והלומד” בישראל. תנועת הנוער שמה לעצמה 
דמוקרטית,  פתוחה,  חברה  בישראל  לקדם  למטרה 
צודקת ושוויונית השואפת לשלום עם שכניה. התנועה 
לתפוצות,  ישראל  בין  הקשר  חיזוק  על  דגש  שמה 
שנתית  תכנית  ומקיימת  לארץ  משלחות  מארגנת 
לחניכיה בין התיכון לאוניברסיטה. כמו כן התנועה 
מקדמת סדר יום חברתי סוציאליסטי ושואפת לקידום 

הצדק החברתי באמריקה ובעולם.

קיץ  תכניות  ארה“ב,  ברחבי  קיץ  מחנות  לתנועה 
בישראל ותכנית של שנה בארץ.

Habonim-Drorהבונים-דרור
שנת ייסוד
 1982

כתובת
1000 Dean St. #353
Brooklyn, NY 11238

אתר אינטרנט
www.habonimdror.org

תקציב שנתי
90,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

התנועה מתנהלת על
ידי שליח של הסוכנות

היהודית ומתנדבים

נציגות בישראל
הבונים דרור- עולמי

ארגון נשות הדסה נוסד ב -1912 על ידי הנרייטה 
הגדולים  הנשים  מארגוני  אחד  הוא  הארגון  סולד. 
בעולם והוא מונה כ- 330,000 חברות. נשות הדסה 

פועלות בסניפים מקומיים בכל רחבי היבשת.

נשות הדסה מחויבות לתמיכה בישראל במיוחד בתחום 
הרפואה והרווחה. הארגון מגייס כספים ותמיכה למען 
המרכז הרפואי הדסה בירושלים ומקדם סדר יום נשי 

ותמיכה בנשים.

הארגון שם לעצמו למטרה להעניק שירותים רפואיים 
לכל אדם, ללא הבדל דת, גזע מין או מוצא והארגון 

אף היה מועמד לפרס נובל לשלום בשנת 2005.

ומנהל  ארה”ב  ברחבי  גם  פעילות  מקיים  הארגון 
פרו- הסברה  מקדם  הבריאות,  בתחומי  קמפיינים 

ישראלית ופועל למען הישגי הארגון בישראל. נשות 
הדסה עוסקות בהכשרת המנהיגות העתידיות על ידי

של  מערך  וקיום  מנהיגות  להכשרת  תכניות  יצירת 
מעודד  הארגון  בנוסף  וארצית.  מקומית  מנהיגות 
יזמות ויוזמות של נשים צעירות ומעניק להן תמיכה 

על מנת לקדם את רעיונותיהן.

Hadassahנשות הדסה
שנת ייסוד
 1912

כתובת
40 Wall Street

New York, NY 10005

אתר אינטרנט
www.hadassah.org

תקציב שנתי
19,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Janice Weinman,

Chief Executive Officer

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Marcie Natan,
President

נציגות בישראל
נשות הדסה בישראל
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השומר הצעיר היא תנועת נוער בין לאומית המובלת 
על ידי בני נוער וצעירים. התנועה מבוססת על ערכי 

הציונות והצדק החברתי.

 .1923 בשנת  בארה”ב  נוסד  הצעיר”  “השומר 
לסיום  ועד   7 מגיל  החל  היא  בתנועה  הפעילות 

האוניברסיטה.

חלק מרכזי בפעילות התנועה עוסק בישראל ובחברה 
יהדות  על  דגש  בנוסף  שמה  התנועה  הישראלית. 
סביבתי  חברתי,  לצדק  מחויבות  פיתוח  חילונית, 
התנועה  ומחנכים.  מנהיגות  הכשרת  וכן  וכלכלי, 
מקיימת מחנה קיץ, מפגשים וטיולים במהלך השנה 

ומשלחות לישראל.

Hashomer 
Hatzair- USA

השומר הצעיר 
ארה”ב

שנת ייסוד
 1923

כתובת
Camp Shomria

424 West 33rd St.
Suite 150

New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.campshomria.com

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Omer Hakim,
Central Shaliach

נציגות בישראל
תנועת הנוער

“השומר הצעיר” העולמי

ערכים  בין  החיבור  את  המקדם  ארגון  הינו  “חזון” 
יהודים לבין ערכים אקולוגים ואת השאיפה לחיזוק 
הקיימות וההמשכיות למען דורות עתידיים. “חזון” 
מקדם פעילות בריאה ופעילות ברת קיימא בקהילות 
מפעיל  הארגון  אמריקה.  צפון  ברחבי  היהודיות 
אופניים,  מסעות  הכוללות  ומגוונות  רבות  תכניות 
חיבורים בין קהילות לחקלאות בת קיימא, בית מדרש 

בנושאים אקולוגיים ועוד.

הארגון מדגיש שלושה אופנים בהם הוא יוצר שינוי 
חברתי:

1. חוויות משמעותיות המשנות את חיי המשתתפים 
ומעניק להם כלים לשינוי. 

2. הכשרת מנהיגות בתחום הקהילה והקיימות.
לקידום  בשטח  הפועלים  בארגונים  תמיכה   .3

הרעיונות של “חזון”.

בארה”ב  אופניים  מסעות  הארגון:  פעילויות  בין 
ובישראל, ארגון עבודה חקלאית קהילתית, סמינרים 
והשתלמויות ליחידים ולקהילות ובית מדרש. לארגון 

סניפים ביו יורק, קולורדו וסן פרנסיסקו.

Hazonחזון
שנת ייסוד
 2000

כתובת
125 Maiden Lane

Suite 8B
New York, NY 10038

אתר אינטרנט
www.hazon.org

תקציב שנתי
3,200,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Nigel Savage, President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Richard Shuster, Chair 
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המרכז לבתי ספר צ’רטר )בתי ספר ציבוריים ייחודיים( 
 )public schools( נועד לתמוך בבתי ספר ציבוריים
שייחודיותם באה לידי ביטוי בכך שהם מלמדים שפה 
ותרבות עברית, בעוד הם פתוחים לכלל הציבור. בתי 
ספר הללו הינם בתי ספר ציבוריים במימון המדינה 
ולימוד העברית אינו מהווה לימוד דתי, כמו גם שאין 
בבתי ספר אלה דרישה מקדמית לכניסה לבית הספר 

והם פתוחים לכלל ציבור התלמידים וההורים.

מטרת המרכז הינה ליצור ולקיים רשת של בתי ספר 
ברחבי ארה”ב לקידום התרבות העברית על בסיס 
הפלטפורמה של החינוך הציבורי האמריקני. המרכז 
מעניק תמיכה להסבת בתי ספר ציבוריים לבתי ספר 
עבריים, מסייע בתכנון תקציבי ואסטרטגי ובאיתור 
צוותי הוראה וניהול. לאחר הקמת בית הספר המרכז 
וכן  חינוכיים  ובתכנים  ההוראה  סגלי  בליווי  מסייע 

מקיים אירועים ארציים על מנת לחזק את הרשת.

המרכז מאמין שישנם יתרונות רבים בלימוד דו-לשוני 
בכלל ובעברית כשפה שנייה בפרט. לימוד מסוג זה 
מאפשר לתלמידים להגיע להישגים אקדמיים ולשפר 

מיומנויות בתחומים שונים.

Hebrew Charter 
School Center

המרכז לבתי 
ספר צ’רטר 

עבריים*
כתובת

729 Seventh Avenue 
9th Floor

New York, NY 10019

אתר אינטרנט
www.hebrewcharters.org

תקציב שנתי
3,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jonathan Rosenberg, JD, 
President and CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Sara Berman, Chair

הקולג’ העברי בבוסטון נוסד בשנת 1921 בעקבות 
גל ההגירה של יהודים ממזרח אירופה שרצו ללמוד 
וללמד בעברית ולהקים בארה”ב מרכז תרבותי יהודי 
עשיר. בתקופה הזו הוקמו מוסדות אקדמיים יהודים 

בכל רחבי ארה”ב. 

כיום הקולג’ הינו מוסד אקדמי על-זרמי ופלורליסטי 
רבנים,  ומכשיר  היהדות  במדעי  תארים  המעניק 

חזנים ומנהיגים קהילתיים.

בין התכניות של המוסד: בית מדרש לרבנים, בית 
ספר למוסיקה יהודית, תואר במדעי היהדות, תארים 
בחינוך ובעבודה קהילתית יהודית, לימודי דוקטורט 
במדעי  ושני  ראשון  תואר  ולימודי  יהודי  בחינוך 
היהדות, חינוך יהודי ועוד. תלמידי תכנית הרבנות 

לומדים שנה בישראל במסגרת הכשרתם.

בנוסף, הקולג’ מהווה בית לתכנית לתלמידי תיכון 
מאזור בוסטון בשם “פרוזדור”.

Hebrew College –הקולג’ העברי
בוסטון*

שנת ייסוד
 1921

כתובת
160 Herrick Road 

Newton Centre,
MA 02459

אתר אינטרנט
www.hebrewcollege.edu

תקציב שנתי
9,700,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Daniel L. Lehmann, 
President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Harold Kotler, Chair
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הגדול  יהודית  מנהיגות  להכשרת  המוסד  הינו   HUC
והוותיק ביותר בצפון אמריקה עם קמפוסים בסינסינטי, 
מכשיר  המוסד  וירושלים.  אנג’לס,  לוס  יורק,  ניו 
רבנים, חזנים, אנשי חינוך, מנהיגים קהילתיים ומלווים 
רוחניים על פי תפיסת העולם של היהדות הרפורמית. 
והחינוך  החזנות  הרבנות,  ללימודי  הראשונה  השנה 

מתקיימת בקמפוס בירושלים.

המוסד מהווה את המרכז הרוחני והאינטלקטואלי של 
לתכניות  ובנוסף  אמריקה  בצפון  הרפורמית  התנועה 
והענקת  הוראה  מחקר,  מוסד  מהווה  הוא  ההכשרה 
היהדות:  במדעי  תחומים  במגוון  מתקדמים  תארים 

מקרא, תלמוד, ארכיאולוגיה, ליטורגיקה, סוציולוגיה
והיסטוריה יהודית.

בכל אחד מהקמפוסים יש ספרייה עשירה עם כתבי יד 
וכן גלריות ומוזיאונים לטובת הקהל הרחב.  נדירים, 
 Hebrew Union המוסד מוציא כתב עת אקדמי בשם

.College Annual

 HUC ל-  הרבנים,  להכשרת  הדגל  לתכנית  בנוסף 
מקודשת  למוזיקה  הספר  בית  ייחודיות:  תכניות  יש 
על שם דבי פרידמן, תכנית להכשרת עובדי קהילה 
בלוס אנג’לס, תכנית להכשרת מלווים רוחניים ותכנית 
בירושלים  הקמפוס  יהודיים.  למחנכים  שני  לתואר 
ללימודי  תכנית  מקיים  וכן  ישראלים,  רבנים  מכשיר 

תואר מוסמך ותכניות תעודה ומנהיגות.

בצפון  רפורמיות  בקהילות  מועסקים  התכניות  בוגרי 
אמריקה ובישראל.

Hebrew Union 
College- Jewish 
Institute of 
Religion (HUC-JIR)

היברו יוניון 
קולג’-

מכון למדעי 
היהדות

שנת ייסוד
 1875

כתובת
Brookdale Center

One West Fourth Street
New York, NY 10012-1186

אתר אינטרנט
www.huc.edu

תקציב שנתי
38,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Aaron Panken, 
President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Andrew Berger, Chair

נציגות בישראל
הרב נעמה קלמן– דיקנית, 
היברו יוניון קולג’ ירושלים

הארגון נוסד בשנת 1881, עם תחילת ההגירה הגדולה של 
יהודים ממזרח אירופה לארה”ב והתמקד בסיוע למהגרים 
החדשים, מרביתם פליטים שברחו מפוגרומים ורדיפות, 
העולם  מלחמת  לאחר  באמריקה.  החדשים  בחייהם 
השנייה הארגון היה משמעותי ביותר בקליטת הפליטים 
ראשוני.  וסיוע  עזרה  ובמתן  מאירופה  השואה  ניצולי 
במהלך השנים הארגון המשיך וסייע לכל גל של מהגרים 
הפעילות  הורחבה  ובהמשך  לאמריקה  שהגיעו  יהודים 
לסיוע לקליטה של מהגרים לא יהודים, לדוגמא, פליטים 
במבצע  תמך  גם  הארגון  המלחמה.  בזמן  מווייטנאם 
לאחר  ה -80.  בשנות  לישראל  אתיופיה  יהודי  עליית 
כ-120 שנות עזרה בעיקר למהגרים ופליטים יהודים, 
במאה ה-21 החל הארגון לסייע לפליטים בני לאומים 
ודתות שונים, לרבות מאסיה, אפריקה, מרכז אמריקה 
ואזור הקריביים, דרום אמריקה, ברית המועצות לשעבר 
והמזרח התיכון. הארגון מעניק לפליטים סיוע משפטי 
קהילתי,  ופיתוח  מקצועיות  הכשרות  ופסיכו-סוציאלי, 
כמו גם מתן כלים למציאת תעסוקה למהגרים החדשים. 
הארגון הינו הארגון היהודי היחיד המוכר על ידי הממשל 
האמריקני ויש לו מעמד רשמי בהענקת תמיכה ראשונית 
לפליטים. הארגון מקבל פליטים רבים ונותן סיוע ראשוני 
אך גם דואג לשלבים הבאים בקליטתם באמריקה. לארגון 
סניף ישראלי הפועל למען פליטים ושיפור הליכי המקלט 
במדינה. הארגון נטל חלק מרכזי בהכשרת יחידת ה- 
לטיפול   RSD – Refugee Status Determination
במבקשי מקלט במשרד הפנים, וכן הוביל הכשרות בדיני 
תכנית  הארגון  מפעיל  כיום  דין.  עורכי  עבור  פליטים 
לייצוג משפטי פרו בונו של מבקשי מקלט על מנת לסייע 
להם בבירור ומיצוי זכויותיהם בישראל. כמו כן, מעניק 
יעוץ בענייני הגירה למבקשי מקלט  המשרד בישראל 
המעוניינים להתאחד עם בני משפחה במדינות אחרות. 
הארגון מפעיל גם תכנית מלגות לסטודנטים עולים, אשר 
נבחרים בהתאם להישגם האקדמיים, צורכיהם הכלכלי 

ותרומתם לקהילה.

HIAS – (Formerly 
Hebrew Immigrant 
Aid Society)

היאס – 
)לשעבר האגודה 

העברית לסיוע 
למהגרים(*

שנת ייסוד
 1881

כתובת
1300 Spring Street

5th Floor
Silver Spring, MD 20910

אתר אינטרנט
www.hias.org

תקציב שנתי
40,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Mark Hetfield,
President & CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Dianne F Lob, Chair Elect

נציגות בישראל
www.hias.org.il



ארגוני יהדות צפון אמריקה  |  המדריך הראשון 8990 ארגוני יהדות צפון אמריקה  |  המדריך הראשון

סטודנטיאלית  לפעילות  עולמי  ארגון  הינו  הילל 
הפועל בכ-15 מדינות ברחבי העולם. מטה הארגון 
בשנות  הוקם  הארגון  ארה”ב.  בוושינגטון  נמצא 
ה-20 של המאה הקודמת. הלל אינו משויך לזרם 
או גוף פוליטי או דתי כלשהו והוא רואה עצמו כבית 
רחב  וממגוון  הקשת  גווני  מכל  יהודים  לסטודנטים 

ביותר של זהויות ודעות.

עיקר פעילות הארגון הינו בהפעלת “מרכזי הילל” 
ובקהילות  וישראל(  )ארה”ב  בקמפוסים  מקומיים 
את  משרתים  הילל  מרכזי  העולם(.  )רחבי  צעירים 
בקמפוסים  היהודים  והצעירים  הסטודנטים  ציבור 
יהודים,  חיים  בתחומי  נרחב  עיסוק  תוך  ובקהילות 
ערכים ועמיות יהודית, הקשר לישראל ותיקון עולם. 
עיקר פעילותו של הארגון הינה בצפון אמריקה )כ-
ניכרת  משמעותית  פעילות  אולם  קמפוסים(   450
מתקיימת גם בישראל, אמריקה הלטינית, בריה”מ 

לשעבר ובשנים האחרונות אף באירופה.

בתי הילל מפעילים תכניות חינוכיות ותכניות לפיתוח 
לחיי הסטודנטים  הנוגעים  נושאים  במגוון  מנהיגות 
היהודים בקמפוסים: מפגשים חברתיים, שירותי דת, 
פעילות תרבותית, חילופי משלחות עם הלל ישראל 
מוצבים  אמריקה  בצפון  קמפוסים  בכ-70  ועוד. 
הסוכנות  עם  בשיתוף  ישראל(  )עמיתי  שליחים 

היהודית.

הילל הינו מפעיל מרכזי בפרויקט “תגלית”

Hillel
International

הלל העולמי
שנת ייסוד
 1923

כתובת
800 8th Street NW 

Washington, DC 20001

אתר אינטרנט
www.hillel.org

תקציב שנתי
120,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Eric Fingerhut,
President and CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Sidney Pertnoy,
Chair of the

International Board
of Directors

נציגות בישראל
אלון פרידמן,

מנכ”ל הילל ישראל
alonf@hillelisrael.org

פעולה  בשיתוף  הפועל  חינוכי  מרכז  הינו   iCenter
עם מערכות החינוך היהודי בצפון אמריקה במטרה 
להעשירם בתכניות המחזקות את הקשר בין הציבור 
והחברה  ישראל  מדינת  לבין  בארה”ב  היהודי 

הישראלית.

חינוכיים  ארגונים  עם  פעולה  בשיתוף  פועל  הארגון 
הלימודים  תכניות  את  להעשיר  מנת  על  רבים 
הארגון  ישראל.  בנושא  שלהם  החינוכיות  והתכניות 
העוסקים  מחנכים  ובליווי  מחנכים  בהכשרת  מסייע 
בתחום, מפתח תכנים וחומרים חינוכיים ומרחיב את 
כלל העשייה בתחום על ידי יצירת רשתות של מחנכים 
וארגונים העוסקים בתחום החינוך לישראל עבור יהודי 

ארה”ב.

הארגון פועל עם ארגונים קהילתיים ובתי ספר על מנת 
לחזק את תחום החינוך לישראל, מהווה חממה ליזמים 
ויוזמות בתחום החינוך לישראל ופועל יחד עם מוסדות 
אקדמיים ומפעיל תכנית לתואר שני בחינוך לישראל. 
כמו כן, הארגון מפתח פעילות מיוחדת למחנות קיץ 
ניתן  הארגון  אתר  דרך  לישראל.  החינוך  בתחום 

להיחשף לתכנים רבים הנוגעים בישראל.

The iCenter*i מרכז
שנת ייסוד
 2008

כתובת
85 Revere Dr, Suite I

Northbrook, IL 60062

אתר אינטרנט
www.theicenter.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Anne Lanski,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
לארגון ועד מנהל
ללא יו”ר הבנוי
מנציגי הגופים
המממנים אותו
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הארגון הוקם בסוף שנות ה-90 בעקבות ההבנה של 
מייסדיו שיהודים רבים נמצאים בחיפוש אחר רוחניות 
בבודהיזם  תשובות  ומוצאים  פנימית  והתבוננות 
התפיסה  בסיס  על  הוקם  המכון  מזרחיות.  ובתורות 
שהיהדות מציעה ליהודים בני זמננו כיוון רוחני ייחודי 

וגישות מדיטטיביות מיוחדות.

ולידיעת  לאור  להביא  למטרה  לעצמו  שם  המכון 
הציבור שיטות שונות מתוך עולם הקבלה, החסידות 
המכון  רוחנית.  משמעות  לעיצוב  היהודים  וההגות 
התמקד בחידוש היהדות באמצעות טיפוח המנהיגות 
היהודית, בדגש על רבנים מכל הזרמים. ההנחה היא 
כי דרגי המנהיגות שיושפעו מגישת המכון יוכלו לתת 
מענה לצרכים רוחניים ולהשפיע על קהילות ברחבי 

העולם היהודי.

סביב  בעיקר  השנה  במהלך  פעילות  מקיים  המכון 
כנסים וסמינרים אליהם מוזמנים רבנים וחזנים לפרקי 
ועוסקים  רוחני  תרגול  לומדים  בהם  מרוכזים  זמן 
תכנית  מפעיל  המכון  כן  כמו  פנימית.  בהתבוננות 
להכשרת מורים למדיטציה וגם מפתח חומרי לימוד 
לשימוש הרבנים בתחומים של רוחניות ותרגול רוחני.

IJS - Institute for 
Jewish Spirituality

המכון לרוחניות 
יהודית*

שנת ייסוד
 1999

כתובת
135 W. 29th St Suite 1103
New York, NY 10001-5224

אתר אינטרנט
www.jewishspirituality.org

תקציב שנתי
1,400,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Lisa Goldstein,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Larry Schwartz, Chair

המכון הינו מרכז מחקר וחשיבה הנמצא בסן פרנסיסקו 
העוסק בשלושה תחומים עיקריים: אנטישמיות וביטחון 
העם  והמשכיות  פילנתרופיה  היהודית,  הקהילה 
היהודי. המכון עורך מחקרים וסקרים בנושאים אלו 
על מנת לסייע למנהיגי הקהילות היהודיות ולציבור 
היהודי הרחב לחזק את הקהילה היהודית המקומית 

והארצית וליזום יוזמות חדשות.

היחס  כגון:  שונים  בנושאים  המכון מפרסם מחקרים 
יהודים  ארגונים  ולאילו  מדוע  בקמפוסים,  לישראל 

תורמים ואנטישמיות בארה”ב.

בקידום  העוסק  לשון”  “בכל  לארגון  קשור  הארגון 
קהילה יהודית מגוונת ופלורליסטית, מתוך התפיסה 

שלא כל יהודי ארה”ב הם ממוצא אשכנזי אירופאי.

The Institute 
for Jewish and 
Community 
Research

המכון למחקר 
יהודי וקהילתי*

כתובת
סן פרנסיסקו

אתר אינטרנט
www.jewishresearch.org

תקציב שנתי
1,200,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Diane Tobin, President
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פתוחות  בזרועות  לקבל  הרצון  מתוך  הוקם  הארגון 
לתוך הקהילה היהודית יהודים שנמצאים בזוגיות עם 
לא יהודים, לאפשר להם לחיות חיים יהודים מלאים 
התחיל  הארגון  אותם.  שמקבלות  קהילות  ולמצוא 
כעיתון רשת ועבר להיות ארגון המרכז מידע ופעילות 

עבור משפחות מעורבות.

יהודים  ויצירת חומרים עבור  הארגון עוסק בכתיבה 
שנמצאים בזוגיות עם לא יהודים, מחבר ביניהם לבין 
קהילות ורבנים המגלים פתיחות לנושא ומרכז פעילות 

ייחודית עבור משפחות וזוגות מסוג זה.

נישואין  טקסי  על  מידע  למצוא  ניתן  הארגון  באתר 
וטקסי חיים נוספים, מידע על חגים והצעות לדרכים 
בהן ניתן לציין אותם בבית והצעות לקהילות ומסגרות 
דוגמת מחנות קיץ שמקבלות ילדים ממשפחות שבהן 

בני הזוג אינם בני אותה הדת.

InterFaith Family משפחות רב
דתיות*

שנת ייסוד
 2001

כתובת
90 Oak Street 

Fourth Floor
PO Box 428

Newton Upper Falls, 
MA 02464

אתר אינטרנט
www.interfaithfamily.com

תקציב שנתי
2,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jodi Bromberg,
Chief Executive Officer

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Edmund Case, Founder

כוח המשימה בנושא ערבים בישראל הינו קואליציה 
של ארגונים יהודים מצפון אמריקה: תורמים פרטיים, 
קרנות, פדרציות, ארגוני אדבוקציה, תנועות דתיות 
וארגונים נוספים המעוניינים ללמוד יותר ולהעלות את 
הקשורים  בנושאים  היהודית  הקהילה  של  המודעות 
בישראל.  רוב-מיעוט  וליחסי  הערבים  לאזרחים 
ובחברה משותפת  הבחירה בעיסוק בחברה הערבית 
בישראל נובעת מתוך רצונם של הארגונים היהודים-

שוויונית  אזרחית  וחברה  מדינה  לקדם  אמריקאים 
העצמאות  הצהרת  בסיס  על  בישראל,  ודמוקרטית 
של ישראל. חברי הקואליציה מייצגים ארגונים מכל 

הקצוות של יהדות צפון אמריקה.

ועדת ההיגוי של הקואליציה כוללת את ארגון הג’וינט 
העולמי, קרן קרולין ובריאן לורי, הפדרציה היהודית 
ועידת הנשיאים  יורק, הליגה נגד השמצה,  ניו  של 
של הארגונים היהודיים, הקרן החדשה לישראל, קרן 

ברונפמן, קרן בלאושטיין וקרן פוהס.

כוח המשימה פועל מול הארגונים היהודים-אמריקאים 
החברים בו על ידי כתיבת ניירות מיפוי לגבי נושאים 
הקשורים לחברה ערבית ויחסי רוב מיעוט )השכלה, 
תעסוקה, חברה משותפת, חקיקה(; קיום שיחות ועידה 
בענייני השעה; הכנסת תכנים אלו לכנסים מרכזיים 
דוברים  של  הרצאות  תיאום  ארה”ב;  יהדות  של 
אלו  תכנים  והכנסת  הקואליציה,  לארגוני  מישראל 
לסיורים בישראל של פדרציות וארגונים יהודים תוך 
חשיפה מתמדת הפעילות בשטח – הן של הממשלה 

והן של ארגוני החברה האזרחית.

Inter-Agency 
Task Force on 
Israeli Arab 
Issues

כוח המשימה 
הבין ארגוני 

בנושא ערבים 
בישראל*

שנת ייסוד
 2006

כתובת
711 Third Avene

New York, NY 10017

אתר אינטרנט
www.iataskforce.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Michal Steinman,

Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Brian Lurie, Co-Chair
Alan H. Gill, Co-Chair

נציגות בישראל
אביבית חי
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הפדרציה מחברת בין קהילות יהודיות ברחבי העולם 
ששייכות לזרם היהודי ההומניסטי. גישה זו מדגישה 
חילונית  תפיסה  מתוך  ביהדות,  ההומניסטי  הפן  את 

ותרבותית.

יהודים  שיותר  כמה  אל  לפנות  היא  הארגון  מטרת 
וקהילות המחפשות גישה יהודית הומניסטית וחילונית 
ולסייע להן לקיים את הקהילות הללו ולחנך את הילדים 
ואת דור העתיד בגישה זו. כמו כן הארגון מפיק חומרי 
לימוד והגות של רבנים, מחנכים ופילוסופים יהודים 
והומניזם  יהדות  בין  המחברים  העשרים  המאה  בני 
ומעדכן על פעילותן של קהילות הומניסטיות מרחבי 

העולם.

International 
Federation 
of Secular 
Humanistic Jews

הפדרציה 
הבינלאומית 

ליהדות 
הומניסטית*

שנת ייסוד
 1986

כתובת
1777 T Street

Washington,
DC 20009-7125

אתר אינטרנט
www.ifshj.net

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Yair Lifshits, President

הארגון הוקם בשנת 1993 בעידודו של ראש הממשלה 
הארגון  של  העיקרית  משימתו  ז”ל.  רבין  יצחק 
יהודית  כמדינה  ישראל  של  עתידה  את  לקדם  היא 
לסכסוך  מדיני  פתרון  קידום  ידי  על  ודמוקרטית 

הישראלי-פלסטינאי.

הארגון משלב עבודה של שתדלנות ולוביזם פוליטי 
יחד עם קבוצות מיקוד וחשיבה.

הארגון מאפשר ישיבה משותפת של אנשי מקצוע על 
מנת שיוכלו לעצב ולהציע מדיניות לפתרון הסכסוך 
והכשרת הקרקע למציאת פתרון מדיני. הארגון עוסק 
בחינוך הציבור ויוצר קשרים עם גורמים בממשל על 
מדגיש  הארגון  לסכסוך.  ופתרון  דיאלוג  לקדם  מנת 
מרכזיות  גישות  הבמה  למרכז  להביא  מנסה  שהוא 
היהודית  הקהילה  כי  מדגיש  הארגון  ופרגמטיות. 
מורכבת ממגוון קולות, כך שלא ניתן לתמוך באופן 
גורף במדינת ישראל מחד ומצד שני הביקורת צריכה 

להיעשות בצורה מבוקרת ולא גורפת.

הארגון אינו גוף מפלגתי והוא פועל עם גורמים שונים 
בממשל האמריקני והישראלי על מנת להביא לשיח 
וקידום פתרון הסכסוך. הארגון מפרסם ניירות עמדה 
בנושא וחובר לנציגים בכירים בממשל האמריקני על 

מנת לקדם את סדר יומם.

IPF - Israel 
Policy Forum

הפורום 
למדיניות ישראל

שנת ייסוד
 1993

כתובת
140 West 57th Street 

Suite 6C 
New York, NY 10019

אתר אינטרנט
www.israelpolicyforum.org

תקציב שנתי
500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

David A. Halperin,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Peter A. Joseph, 
Board Chair
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בפיתוח  עשורים  ששה  מעל  פועל  הבונדס  ארגון 
הכלכלי של מדינת ישראל באמצעות הנפקת אגרות 
חוב. הרווחים שהצטברו בעקבות המכירה של האגרות 
עזרו לתמוך בכל תחומי החיים בישראל, כגון: הפרחת 
הנגב, בניית דרכי תחבורה, קליטת עלייה והשתתפות 
במפעלים לאומיים. במהלך השנים נמכרו באמצעות 

הבונדס אגרות בשווי של כ- 40 מיליארד דולר.

הנפקת אגרות החוב היא פעילות גלובאלית, והאגרות 
ביותר  כאמינות  נחשבות  הארגון  ידי  על  המונפקות 
בשוק האגרות. משקיעים בהן יהודים פרטיים, ארגונים 
ממשלתיים,  תאגידים  מקומיות,  רשויות  יהודים, 
קרנות וחברות פרטיות. כיום יש כ -600,000 מחזיקי

ממלאים  האגרות  מן  רווחים  העולם.  ברחבי  אגרות 
ישראל  של  הכלכלית  בהתפתחות  משמעותי  תפקיד 
ובטכנולוגיה  בכלכלה  משמעותי  לשחקן  והפיכתה 

העולמית.

שונים  לגופים  המאפשרים  שונים  אגפים  לארגון 
להשקיע באגרות: בתי כנסת, ארגוני נשים, תאגידים 

ועוד.

הארגון פרוש על פני צפון אמריקה.

Israel Bondsהבונדס
שנת ייסוד
 1951

כתובת
641 Lexington Avenue

9th Floor New York,
NY 10022

אתר אינטרנט
www.israelbonds.com

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Israel (Izzy) Tapoohi,
President & CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Richard L. Hirsch,

Chairman of the Board

ארגון ארצי הפועל יחד עם סטודנטים, מרצים ואנשי 
פרו- פעילות  ולחזק  לקדם  השואפים  אקדמי  סגל 

ארה”ב.  ברחבי  האקדמיים  בקמפוסים  ישראלית 
הארגון תומך במנהיגות מקומית על מנת לקדם אווירה 
לארגונים  ומסייע  בקמפוסים  ישראל  כלפי  חיובית 
מנת  על  פעולה  בשיתוף  לפעול  בקמפוסים  שונים 

לקדם מטרה זו.

בין היתר הארגון מקיים כנסים למנהיגים, מעניק סיוע 
אנטי- לאירוע  להגיב  דחוף  צורך  יש  כאשר  מיידי 

ישראלי וחונך סטודנטים בקמפוסים השונים הנאבקים 
כנגד קבוצות אנטי-ישראליות. כמו כן הארגון מעודד 

ותומך ביוזמות מקומיות ועורך מחקרים בתחום.

ויחידים  לארגונים  כספיים  מענקים  נותן  הארגון 
ומקיים  ישראל  למען  הקמפוסים  ברחבי  הפועלים 

תכנית עמיתים לסטודנטים.

Israel on Campus 
Coalition (ICC)

הקואליציה 
למען ישראל 

בקמפוס*
שנת ייסוד
 2002

כתובת
800 8TH St. NW 

Washington, 
D.C. 20001-3724

אתר אינטרנט
www.israelcc.org

תקציב שנתי
2,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jacob Baime,
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Tina Price, Chair
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מטרת הארגון היא ליצור קהילה ישראלית -אמריקאית 
את  הבאים,  הדורות  את  שתחזק  ומאוחדת  פעילה 
ישראל.  מדינת  ואת  המקומית  היהודית  הקהילה 
ופונה למעל חצי מיליון  הארגון הוקם בשנת 2007 

ישראלים-אמריקאים שחיים בארה”ב.

דרך  הישראלית  התרבות  בהעצמת  מתמקד  הארגון 
ודרך  המקומית  בקהילה  אישית  ומעורבות  נתינה 
השפה  היהודית,  הזהות  את  שמחזקות  פעילויות 
מוביל  הארגון  ישראל.  במדינת  והתמיכה  העברית 
בין  ותרבותיים  כלכליים  עסקיים,  פעולה  שיתופי 
ארה”ב לישראל תוך התמקדות בטכנולוגיה וחדשנות 

ישראלית.

הארגון פועל בערים מרכזיות ברחבי ארה”ב בהן יש 
מגוון  ומפעיל  ישראלים-אמריקאים  של  גדול  ריכוז 
באמריקה  פיג’מה  ספריית  כמו  מקומיות  תכניות 
)פרויקט של חלוקת ספרי ילדים בעברית(, תוכניות 
העצמה והנהגה לתלמידי תיכון ולסטודנטים, תוכניות 
חברתיות  רשתות  של  ולחיזוק  ליצירה  המיועדות 
ובמורשת  בחינוך  המתמקדות  ותכניות  ומקצועיות 

הישראלית.

בנוסף, הארגון מקיים בכל שנה את הכנס הישראלי-
אמריקאי הגדול ביותר בארה”ב, אליו מגיעים מנהיגים 
דעה,  ומנהיגי  שונים  מתחומים  מומחים  פוליטיים, 

לשלושה ימים של שיח, למידה והעצמה חברתית.

Israeli- American 
Council (IAC)

ארגון הקהילה 
הישראלית - 

אמריקאית
שנת ייסוד
 2007

כתובת
5900 Canoga Avenue

Woodland Hills, CA 91367

אתר אינטרנט
www.israeliamerican.org

תקציב שנתי
18,000,000 דולר 

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Shoham Nicolet, CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Adam Milstein, Chairman
of the National Board

רשת מחנות הקיץ של ה- JCC כוללת מחנות יומיים 
הגדולה  הקיץ  מחנות  רשת  זוהי  לינה.  עם  ומחנות 
קיץ  מחנות  מעל 150  כוללת  והיא  אמריקה  בצפון 

ומסגרות לילדים בחופשה.

הרשת דואגת לשיבוץ שליחים מישראל למחנות הקיץ 
ופיתוח  חינוכיים  לצוותים  והכוונה  ייעוץ  השונים, 
מכון  עם  פעולה  בשיתוף  ייחודיים  חינוכיים  תכנים 

מנדל לחינוך יהודי.

ניתן לקבל הכוונה באיתור מחנה  דרך אתר הארגון 
קיץ על פי צרכי הילד.

יותר  בוגרים  לילדים  הרשת מפעילה במחנות הקיץ 
תכנית תלת-שנתית הנקראת “ישראל שלי” ומשלבת 
בין תכנית המחנה לבין חינוך לערכים וזהות יהודית.

JCC Camps מחנות קיץ
של המרכזים 
הקהילתיים 
היהודיים*

כתובת
JCC Association
520 8th Avenue

New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.jcca.org/jcc-

camp-programs

תקציב שנתי
חלק מהתקציב הכולל

JCCA -של ה

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jodi Sperling,
Senior Consultant

for JCC Camps
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ה-JCCA הינו ארגון גג למרכזי קהילה ופנאי הפרושים 
ברחבי צפון אמריקה וחברים בו מעל ל-350 מרכזי 
קהילה, ספורט ומחנות קיץ. הארגון מציע לחבריו מגוון 
בתוך המרכזים  חלקן  ופעילויות,  רחב של שירותים 
הקהילתיים וחלקם בפרויקטים נוספים כגון מחנות קיץ 
וקייטנות, משחקי המכבייה, תכניות ביקור בישראל 

ותמיכה במרכזי חינוך לגיל הרך.

הארגון החל את פעילותו באמצע המאה-19 עם ייסוד 
סיוע  ומתן  צעירים  יהודים  מהגרים  לקליטת  מרכז 
קמו  המאה  סוף  לקראת  לאמריקה.  הגעתם  לאחר 
עשרות מרכזי ספורט לנערים ולנערות שעזרו לקלוט

את גלי ההגירה הגדולים ולסייע להם בתחום הרווחה 
והחוסן האישי. עם השנים הארגון צמח, הרחיב את 
מעבר  הפעילות,  תחומי  מנעד  ואת  פעילותו  היקף 

לספורט ובריאות.

כיום הארגון מתמקד בנוסף לפעילות בשעות הפנאי 
יהודים  של  מתמיד  ומפגש  היהודית  הזהות  בחיזוק 
עם חוויות יהודיות, תרבות יהודית, חיבור בין יהודים 
הקהילה  בין  וחיזוק הקשר  שונים,  ורקעים  מזרמים 

היהודית בצפון אמריקה עם ישראל.

מעבר לפעילות בכל מרכז קהילתי, ה- JCCA מרכז 
ומפעיל את מרכז  את פעילות ארגון הספורט מכבי 
מנדל לחינוך יהודי. הארגון מפעיל רשת של מלווים 
ארה”ב  בצבא  לחיילים  דתיים  ומנהיגים  רוחניים 

).JWB(

JCCA- Jewish 
Community 
Centers 
Association

איגוד המרכזים 
הקהילתיים 
היהודיים*

שנת ייסוד
 1854

כתובת
JCC Association
520 8th Avenue

New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.jcca.org

תקציב שנתי
22,000,000 דולר 

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Stephen Hazan Arnoff, 
President and Chief

Executive Officer

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Stephen Seiden, Chair

נציגות בישראל
לאה גארבר, מנהלת

משרד בירושלים

ה-”ג’וינט” הוא ארגון אמריקני יהודי וותיק שהוקם 
הומניטרי  סיוע  להעניק  מנת  על  שנה  כמאה  לפני 
למען  פועל  הארגון  כיום  אירופה.  במזרח  ליהודים 
רווחתם של יהודים ביותר משבעים מדינות. הארגון 
ותרופות  ביגוד  מזון,  הומניטרי בדמות  סיוע  מעניק 
ליהודים נזקקים במדינות שונות ברחבי העולם כגון 

רוסיה, אמריקה הלטינית וצפון אפריקה.

מעבר לדאגה לצרכים בסיסיים הארגון תומך בקהילות 
התרחש  בהן  במדינות  יהודית  ובהתחדשות  יהודיות 
נתק של שנים בין היהודים ליהדותם, במיוחד בברית 
במקומות  ושוקד  אירופה  ומזרח  לשעבר,  המועצות 
מקומית  יהודית  במנהיגות  ותמיכה  גיוס  על  אלה 

בתכניות שונות לפיתוח מנהיגות.
לג’וינט משרדים במקומות רבים ברחבי העולם. המטה 
מהקצבות  נהנה  הג’וינט  יורק.  בניו  נמצא  העולמי 
אמריקה  צפון  של  היהודיות  הפדרציות  מארגון 

ובמקביל מפעיל מערכת גיוס כספים עצמאית.
עובד  הג’וינט  בישראל.  ענפה  פעילות  יש  לג’וינט 
בשיתוף פעולה עם ממשלת ישראל ומשרדי ממשלה 
תכניות  מפעיל  הג’וינט  אסטרטגיים.  רווחה  בנושאי 
רבות בישראל לאוכלוסיות מגוונות ובתחומים שונים 
כגון: תמיכה במשפחות וילדים עם צרכים מיוחדים, 
מובטלים,  מבוגרים  בקרב  תעסוקה  וקידום  עידוד 
וסיוע  עזרה  לקשישים,  תשתיות  פערים,  צמצום 

לניצולי שואה ועוד.
סיוע  ומעניק  מתגייס  הארגון  האחרונות  בשנים 
הפריסה  העולם.  ברחבי  אסון  מוכי  לאזורים  מיידי 
וסעד  בתמיכה  והעיסוק  הארגון  של  הבינלאומית 
בשגרה מאפשרת לארגון להתארגן בצורה יעילה גם 

בזמני חירום.

American 
Jewish Joint 
Distribution 
Committee (JDC)

ארגון הג’וינט 
העולמי

שנת ייסוד
 1914

כתובת
711  3rd Ave

New York, NY 10017

אתר אינטרנט
www.jdc.org

תקציב שנתי
350,000,000 דולר 

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Alan Gill,
Executive Vice

President & CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Penny Blumenstein,
President

נציגות בישראל
ג’וינט ישראל-

גבעת רם ירושלים
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עיתון הרשת ג’יוסי הינו פלטפורמה לתכנים מגוונים 
צעירים.  עבור  במיוחד  מכוון  והוא  היהודי  בעולם 
באתר ניתן למצוא טורים על פרשת השבוע מתוך זווית 
צעירה, כתבות על החיים של צעירים יהודים בארה”ב 
סטודנטים  של  החוויה  על  מיוחד  ומדור  ובאירופה 

יהודים באוניברסיטאות באירופה.

ועל  יהודים  ידוענים  על  נרחב  באופן  כותב  העיתון 
יהדות ויהודים בתרבות הפופולארית, על זוגיות, מין 

ועל אוכל יהודי.

בעיתון יש מדור מיוחד לנושאים דתיים וחיפוש דתי 
וצדק חברתי. העיתון קשור  וכן מדורים על קהילה 
 ,Tablet Magazine -החשוב היהודי  הרשת  לעיתון 

Nextbook Inc ונמצא בבעלות ארגון

Jewcy*ג’וסי
כתובת

West 28th Street
8th Floor 37

New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.jewcy.com

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jane Braden-Golay,
Guest Editor

מועצת הספרים היהודים החלה את דרכה בשנת 1925 
כאירוע של שבוע הספר היהודי, ביוזמתה של ספרנית 

יהודייה שרצתה לקדם ספרים של סופרים יהודים.

כיום המועצה פועלת על מנת לקדם ולטפח סופרים 
כמרכז  משמשת  ויהודים,  ביהדות  העוסקת  ויצירה 
מידע בתחום הספרות היהודית באנגלית ומקדמת את 

הספרות היהודית במעגלים בינלאומיים.

הארגון מקיים מדי שנה את “חודש הספר היהודי”, 
לספרים  פרסים  ומעניק  ספרותי  עת  כתב  מפרסם 

וסופרים יהודים.

ניתן  בהם  ארה”ב  ברחבי  אירועים  מקיים  הארגון 
להכיר ספרים וסופרים, מחזיק מועדון קריאה בטוויטר 

ומארגן כנסים בדגש על ספרי ילדים.

באתר הארגון ניתן לקרוא ביקורות על ספרים חדשים, 
מאמרים על ספרים וסופרים יהודים וחומרים נוספים 

בתחום.

Jewish Book 
Council

המועצה למען 
הספר היהודי*

שנת ייסוד
 1994

כתובת
520 8th Avenue 4th Floor

New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.jewishbookcouncil.org

תקציב שנתי
1,100,000 דולר 

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Naomi Firestone-

Teeter - Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Edith Everett, President
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מטרת המועצה היא להוות קול מייצג עבור הקהילה 
בתחומים  האמריקנית  החברה  עם  ביחסיה  היהודית 
שונים: הגנה על יהודים וזכויותיהם ברחבי העולם, 
שמירה על ביטחונה של מדינת ישראל וקידום החברה
פלורליסטית  דמוקרטית,  כחברה  האמריקנית 
ושוויונית. JCPA מייצג 14 ארגונים לאומיים ו-125 

.)JCRC( מועצות מקומיות ליחסי קהילה
JCPA מגבש מעמדות על ידי קונצנזוס בין הארגונים.

המועצה נוסדה בשנת 1944 על ידי ארגון הגג של 
הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה על מנת לזהות 
אתגרים ובעיות עבור העם היהודי ולהגדיר מדיניות 

ודרכי פעולה להתמודד עם האתגרים הללו.

 Israel ה-  פרויקט  את   JCPA הקים   2011 בשנת 
הפדרציות  ארגון  עם  בשיתוף   Action Network
בתנועת  להילחם  במטרה  אמריקה  צפון   – היהודית 

הדה-לגיטימציה נגד ישראל בצפון אמריקה.

Jewish Council 
for Public Affairs 
(JCPA)

המועצה היהודית 
לעניינים ציבוריים

שנת ייסוד
 1994

כתובת
116 East 27th Street
New York, NY 10016

אתר אינטרנט
www.jewishpublicaffairs.org

תקציב שנתי
3,500,000 דולר 

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
David Bernstein,

President and CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Susan W. Turnbull, Chair

כנסת המחנכים היהודים של התנועה הקונסרבטיבית 
הינה רשת מקצועית עבור מורים, מחנכים ומחנכות 
הפועלים בבתי כנסת ובתי ספר של התנועה. הארגון 
מסייע  מקצועי,  וליווי  תמיכה  בו  לחברים  מעניק 

בהשמה ומפיק חומרי לימוד ופדגוגיה.

הארגון מקיים כנסים והשתלמויות עבור החברים בו 
ומסייע להם בשמירה על זכויותיהם כעובדים.

הארגון שם לעצמו למטרה לחזק ולטפח את הקהילה 
השקעה  ידי  על  והקונסרבטיבית  הכללית  היהודית 

במחנכים ובהעלאת רמת החינוך.

טקסטים  עם  מעמיקה  הכרות  על  דגש  שם  הארגון 
הזהות  וחיזוק  העברית  בשפה  שליטה  יהודים, 
היהודית של החברים בארגון ושל התלמידים. הארגון 
פועל בשיתוף פעולה עם שאר האגפים של התנועה 
הקונסרבטיבית על מנת להגיע להשפעה מלאה על 

התנועה וחבריה.

The Jewish 
Educators 
Assembly

כנסת המחנכים
שנת ייסוד
 1994

כתובת
PO Box 413, Broadway

and Locust Avenue
Cedarhurst, NY 11516

אתר אינטרנט
www.jewisheducators.org

תקציב שנתי
130,000 דולר 

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Edward (Eddie) Edelstein, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Michael Schatz, President
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כרשת  לשמש  מנת  על  בשנת 1990  הוקם  הארגון 
שאינם  עצמאיים  ולתורמים  לקרנות  מקצועית 
מעבירים את משאביהם למגבית מרכזית והעוסקים 

בפילנתרופיה ישירה.

הארגון מפגיש בין תורמים שונים, בדגש על תורמים 
לתמוך  אותם  לעודד  מנת  על  וחדשים,  צעירים 
ובקהילה  בישראל  וחברתיים  חינוכיים  במפעלים 
בליווי  לתורמים  מסייע  הארגון  בארה”ב.  היהודית 
וחניכה  סיוע  מעניק  ידם,  על  הנתמכים  פרויקטים 
ושונים  חדשים  תחומים  לפתח  שרוצים  לתורמים 

ומחבר בין פילנתרופים אמריקנים לישראלים.

חשובים  פרסים  מעניק  כנסים,  מקיים  הארגון 
וביניהם פרס “ג’נסיס” ומקבץ חומרים רבים בתחום 

הפילנתרופיה.

לתורמים  המודל  את  המביא  בישראל  סניף  לארגון 
ישראלים. 

כספים  המגייסת  מיוחדת  תכנית  מפעיל  הארגון 
מקצועית  במנהיגות  ותומכת  נוער  לבני  לתכניות 
כנסת,  בבתי  הנוער  תחום  את  לקדם  ומתנדבת 

קהילות ועוד.

 )JFNA( ארגון הפדרציות היהודיות - צפון אמריקה
מ-300  ולמעלה  יהודיות  פדרציות   151 מייצג 
הפדרציות,  תנועת  עצמאיות.  יהודיות  קהילות 
בצפון  הגדולים  ארגוני הצדקה  הנמנית עם עשרת 
של  לרווחתם  לפעול  למטרה  לה  שמה  אמריקה, 

יהודים ברחבי העולם. 

פדרציה היהודית היא הגוף הקהילתי המאוחד הפועל 
בכל עיר או אזור בו חיים יהודים. הפדרציה מגייסת 
ומעניקה משאבים ליעדים הקולקטיבים של הקהילה 
היהודית כגון רווחה, חינוך יהודי, טיפוח מנהיגות 
הרחבה.  הקהילה  מול  היהודית  הקהילה  וייצוג 
ותומכות  משאבים  מעבירות  הפדרציות  במקביל, 
בחיים היהודיים מחוץ לצפון אמריקה בעיקר דרך 
שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית  וארגון הג'וינט, 

ואורט עולמי.

ארגון הגג של הפדרציות )JFNA( מספק לפדרציות 
מגוון של שירותים המיועדים לחזק פעילותן ולאפשר 
פעילות קולקטיבית ברמה הלאומית והבינלאומית. 
מחוץ  משאבים  וניתוב  תכנון  כוללים  השירותים 
ניהול תהליך העברת הכספים  לצרכים המקומיים, 
מחוץ לצפון אמריקה, הספקה של שירותים טכניים 
ופתרונות IT, קורסים והכשרות למנהיגי הפדרציות, 
ברמה  הקהילה  ייצוג  בישראל,  ביקורים  תכנון 
הלאומית ותיאום עם מערכות מרכזיות כגון הסוכנות 
סימן  ועוד.  ישראל  ממשלת  הג'וינט,  היהודית, 
ייחודית  היכר של עבודת הפדרציות הוא מחויבות 
חירום  ובזמני  משבר  בעתות  לסיוע  ומתמשכת 
בישראל, ברחבי הולם היהודי ובאסונות הומניטריים.

JFNA  מפעיל מספר של פרויקטים ברמה הלאומית. 
JFNA מפעיל בשיתוף עם ועידת הנשיאים והממשל 
 Secure Community Network ה-  את  הפדרלי 
להבטיח ביטחונן של הקהילות היהודיות . בשיתוף 

 Jewish Funders
Network

רשת התורמים 
היהודים*

הפדרציות
היהודיות –

צפון אמריקה

שנת ייסוד
 1990

כתובת
150 West 30th St. 

Suite 900
New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.jfunders.org

תקציב שנתי
6,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Andrés Spokoiny, President 
and CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Angelica Berrie, Co-Chair
Avi Naor, Co-Chair

נציגות בישראל
JFN Israel

שנת ייסוד
1998 )כתוצאה מאיחוד

בין מועצת הפדרציות
והמגבית הארצית( 

כתובת
25 Broadway 

17th Floor
New York, NY 10004

אתר אינטרנט
www.jewishfederations.org

תקציב שנתי
30,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Gerrald (Jerry) Silverman,
President and CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Richard Sandler, Chair,
Board of Trustees

נציגות בישראל
בקי כספי, סגנית נשיא בכירה 

ומנכ"לית המשרד הישראלי

The Jewish
Federations
of North America

את  פרויקט  את  מנהל  הארגון   ,JCPA-ה עם 
ה-Israel Action Network כדי להילחם בתופעות 
ברחבי  ישראל  מדינת  נגד  דה-לגיטימציה  של 
הפרויקטים המרכזיים של  מן  צפון אמריקה. אחד 
 GA  )General-ה כנס  הוא  היהודיות   הפדרציות 
Assembly( המתקיים מדי שנה בעיר אחרת בצפון 
אמריקה. בשנים האחרונות הכנס מתקיים בישראל 

מדי 5 שנים.
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הארגון הוקם בשנות השבעים על מנת לקדם סדר יום 
לחיזוק הכוח הצבאי האמריקני, מדיניות ביטחונית 
איתנה וקידום בריתות צבאיות בין ארה”ב לישראל 

ושותפים אחרים לדרך.

הארגון פועל אל מול קובעי מדיניות בתחום זה על 
מדינות  של  צבאות  עם  פעולה  שיתוף  ליצור  מנת 
את  להפעיל  לארה”ב,  הדומה  עולם  תפיסת  בעלי 
הקהילה הביטחונית של אמריקה למעורבות בנעשה 
במזרח התיכון ולהפצת מידע בקרב הציבור הרחב 

על התחומים הללו.

הארגון מארגן סיור שנתי של קצינים בדימוס לישראל 
על מנת לגייס תומכים נוספים למטרות הארגון, מביא 
צוערים לסיורים בישראל על מנת לקרב את עתודת 
הקצונה העתידית של צבא ארה”ב לנעשה בישראל. 
משטרת  בין  משלחות  חילופי  יוזם  הארגון  בנוסף, 

ישראל והשב”כ לבין מקביליהם האמריקנים.

הארגון מפעיל מכון לחשיבה אסטרטגית וצוותי חשיבה 
מיוחדים לאתגרים רגישים כגון האיום האיראני.

שמאגד  אינטרנטי  מידע  מאגר  הינו   Jewish Gen
משפחות  משפחה,  עצי  על  ומידע  מסמכים  בתוכו 
יהודיות ומורשת יהודית. מטרת הארגון להיות לעזר 
בשימור הזיכרון היהודי, לרבות זו שנכחדה בשואה. 
הארגון שייך למוזיאון המורשת היהודית בניו יורק 

ופועל תחתיו.

על  העולם  ברחבי  רבים  מתנדבים  מפעיל  הארגון 
על  ומידע  תמונות  חשובים,  מסמכים  לאתר  מנת 
לחבר  עוזר  אף  הארגון  יהודיות.  וקהילות  יהודים 
בין אנשים שגילו את יהדותם בשלב מאוחר בברית 
המועצות לשעבר או באירופה עם קרובי משפחתם 

ברחבי העולם.

משפחתיים,  עצים  לחקור  ניתן  האתר  באמצעות 
באירופה  שונות  קהילות  על  יזכור  דפי  לקרוא 
מורשת  של  בנושאים  דיון  לקבוצות  ולהצטרף 

משפחתית או קהילתית.

 JINSA - The
 Jewish Institute
 for National
Security Affairs

המכון היהודי 
לענייני ביטחון 

לאומי

גנאלוגיה יהודית*

שנת ייסוד
 1976

כתובת
1307 New York Ave. NW 

Suite 200
Washington, D.C. 20005

אתר אינטרנט
www.jinsa.org

תקציב שנתי
3,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Dr. Michael Makovsky, 
Chief Executive Officer

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Michael Nachman, 

Chairman

שנת ייסוד
1987

כתובת
Edmond J. Safra Plaza 36 

Battery Place  
New York, NY 10280

אתר אינטרנט
www.jewishgen.org

תקציב שנתי
חלק מתקציב המוזיאון 

למורשת היהודית בניו יורק

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Warren Blatt, Managing 
Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Michael Goldstein, Chair

Jewish Gen
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ה-ג’ואיש גו’רנל הוא עיתון מודפס ועיתון אינטרנטי 
העולם  סיקור  מלבד  אנג’לס.  בלוס  לאור  היוצא 
היהודי הרחב בארה”ב ומדינת ישראל, העיתון מסקר 
את חדשות הקהילה היהודית הגדולה בלוס אנג’לס.

בעולם  ליהודים  המוקדש  מיוחד  מדור  יש  לעיתון 
ומראיין  מסקר  העיתון  בפרט.  ובהוליווד  הבידור 
אנשי בידור יהודים על הקשר בין זהותם היהודית 
לבין עשייתם האומנותית וכן מדווח באופן נרחב על 

הקהילה היהודית בקליפורניה.

לעיתון יש בעלי טורי דעה קבועים, בלוגרים ומוסף 
המוקדש להספדים.

ג’ואיש 
ג’ורנל*

שנת ייסוד
 1985

אתר אינטרנט
www.jewishjournal.com

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rob Eshman, 
Editor-in-Chief

 The Jewish
Journal

בית ההוצאה לאור Jewish Lights הינו ארגון פרטי 
המתמחה בהוצאה של ספרי קודש, ספרי הגות דתית 
בעבר  היהודית  בחוויה  העוסקים  וספרים  ורוחנית 
ובימינו. ההוצאה מתמקדת במיוחד בספרים העוסקים 

בחיפוש אחר משמעות, רוחניות וחוויה דתית.

הפרסומים של JL מכוונים למבוגרים ולילדים.

ספרים  לפרסם  למטרה  לעצמה  שמה  ההוצאה 
על  ולימוד  ביהדות  הרוחניות  אחר  החיפוש  בנושא 
העולם היהודי הן עבור יהודים והן עבור לא יהודים 
המתעניינים בנושאים אלה. להוצאה יש חבר נאמנים

המייעץ ומסייע באיתור מחברים וסופרים העוסקים 
בחיפוש רוחני בעולם היהודי.

Jewish Lights*אורות יהודים

שנת ייסוד
 1990

כתובת
Sunset Farm Offices, 
Route 4, PO Box 237

Woodstock, VT 05091 

אתר אינטרנט
www.jewishlights.com

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Stuart M. Matlins, 

Publisher
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על  שקם  אורתודוקסי  פמיניסטי  ארגון  הינו   JOFA
מנת להתמודד עם האתגר הגדול שמציב הפמיניזם 
בפני הקהילה האורתודוקסית. הארגון הוקם בהשראה 
מדמותה ומפועלה של הוגת הדעות והאקטיביסטית 

הפמיניסטית האמריקנית החשובה בלו גרינברג.

נשים  של  תפקידן  את  להרחיב  היא  הארגון  מטרת 
יהודיות בקשת המסגרות של החברה היהודית: בבית 
הכנסת, במנהיגות קהילתית והמוסדית, בחינוך ועוד. 
מנהיגות  וקידום  עגונות  נשים  למען  פועל  הארגון 
נשית, כותב ומפתח תכנים חינוכיים רלוונטיים )כגון 
ספר עם פסיקות הלכה מקלות ושוויוניות יותר עבור 
נשים( ומקיים כנסים ופעילויות בנושאים של מגדר 

וחינוך לרגישות מגדרית. 

הארגון פועל יחד עם בתי כנסת ומוסדות חינוך על 
מנת לקדם חינוך מגדרי שוויוני ולקדם את מקומן של 

נשים בעולם האורתודוקסי.

היהודי  המוזיאון  הוא  יורק  בניו  היהודי  המוזיאון 
הוותיק ביותר בעולם. במוזיאון יש אוספים של מעל 
30,000 חפצי יודאיקה, אומנות יהודית ויצירות של 

אמנים יהודים.

בתצוגות הקבועות ניתן למצוא תערוכות על תולדות 
בנוסף  וארכיאולוגיה.  אומנות  דרך  היהודי  העם 
מתחלפות  תערוכות  של  מגוון  מארח  המוזיאון 
יהדות  בין  למפגש  הנוגעים  בתחומים  העוסקות 
ובאתנוגרפיות  רוח,  אנשי  של  בסיפורם  לאומנות, 
על קהילות יהודיות ברחבי העולם. המוזיאון מציג 
קמיל  כמו  עולמי  שם  בעלי  אומנים  של  עבודות 
פיסארו, מארק שאגאל, אמדאו מודיליאני, אדואר 

וויאר, וארט ספיגלמן. 

הקולנוע  פסטיבל  את  שנה  בכל  מארח  המוזיאון 
היהודי של ניו יורק בשיתוף עם אגודת הסרטים של 
מרכז לינקולן ומקיים אירועי תרבות רבים. המוזיאון 
מקיים פעילות חינוכית ענפה עבור ילדים ונוער וכן 
מקיים השתלמויות וכנסים עבור ארגונים המעוניינים 

להעשיר את צוותיהם.

Jewish Orthodox 
Feminist 
Alliance (JOFA)

רשת פמיניסטיות 
אורתודוכסיות*

המוזיאון היהודי 
בניו יורק

שנת ייסוד
 1997

כתובת
520 Eighth Avenue

4th Floor 
New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.jofa.org

תקציב שנתי
450,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Dr. Bat Sheva Marcus, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Judy Heicklen, President

שנת ייסוד
 1904

כתובת
1109 5th Ave

New York, NY 10128

אתר אינטרנט
www.thejewishmuseum.org

תקציב שנתי
18,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Claudia Gould, 
Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Robert Pruzan, Chair
David Resnick, President

 The Jewish
Museum New York
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רשת הקהילות הרקונסטרוקציוניסטיות הינה ארגון 
המתחדשת.  היהדות  זרם  של  הקהילות  של  הגג 
תלמידי  ידי  על  נוסד  הרקונסטרוקציוניסטי  הזרם 
הרב מרדכי קפלן בשנות ה -30 של המאה העשרים 
על פי תפיסתו הייחודית של היהדות כציוויליזציה, 

תרבות וחיים.

ארגון הגג פועל בשותפות עם בית המדרש לרבנים 
של התנועה ומעניק תמיכה לקהילות התנועה ולבית 
תמיכה  מעניקה  הרשת  רבנים.  להכשרת  המדרש 
לקהילות המזוהות עם התנועה במשאבים ובתכנים. 
רבנים  מכשיר  הארגון  המדרש  בית  עם  בשיתוף 
עם  במפגשים  הזרם  את  מייצג  בהשמתם,  ומסייע 
זרמים אחרים או בני דתות אחרות ומפתח תכניות 
ייחודיות לקהילות התנועה. הרשת מקדמת קשרים 
עם ישראל ומארגנת משלחת של בני נוער לישראל. 
כמו כן, הרשת מפעילה את מחנה הקיץ של התנועה 
השם דגש מיוחד על השילוב בין יהדות לאקולוגיה.

לימודים  לשנת  לישראל  מגיעים  הרבנות  תלמידי 
במסגרת הכשרתם.

הארגון אף מסייע במשאבים כלכליים ואחרים להקמת 
קהילות חדשות או חיזוק קהילות קיימות.

ה- JPS הינו בית ההוצאה לאור הוותיק ביותר בארה”ב 
בתחום של ספרים בעלי תוכן יהודי. אחד המפעלים 
החשובים של בית ההוצאה לאור הינו תרגום לאנגלית 
של ספר התנ”ך שנחשב לאחד התרגומים האמינים 
ומפרשים  מתרגמים  בידי  שנעשה  לאנגלית  ביותר 
יהודים. מלבד זאת ההוצאה מפרסמת ספרים בחקר 

המקרא ומדעי היהדות וההיסטוריה.

בהוצאה לאור ניתן למצוא ספרות עיונית, ספרי קודש 
עוסקים  לאור  ההוצאה  של  הכותרים  יפה.  וספרות 
בחקר המקרא, פרשנות מגדרית, היסטוריה וזיכרון 

השואה, חקר התרבות, ונושאים רבים.

 Jewish
 Reconstructionist
Communities

The Jewish
Federations
of North America

רשת הקהילות 
הרקונסטרוקציו-

ניסטיות*

ג’יי פי אס*

כתובת
Reconstructionist 

Rabbinical College 
1299 Church Road 

Wyncote, PA 19095

אתר אינטרנט
www.jewishrecon.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Deborah Waxman, 
President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

David Roberts, Board Chair

נציגות בישראל
אנדריאה הנדלר – מנהלת 
התכנית לתלמידי הרבנות 

האמריקנים בישראל

שנת ייסוד
 1888

כתובת
2100 Arch Street, 2nd Floor 

Philadelphia, PA 19103

אתר אינטרנט
www.jps.org

תקציב שנתי
350,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Barry L. Schwartz, 
Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Gittle Hilibrand, President

 Jewish
 Publication
Society
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האקדמי  המוסד  הינו  היהודי  התיאולוגי  הסמינר 
קיים  המוסד  הקונסרבטיבית.  התנועה  של  הראשי 
מעל למאה ועשרים שנה והוא המרכז האידיאולוגי 
והאקדמי של התנועה. במסגרת הסמינר פועלים בית
המדרש לרבנים המכשיר את רבנים )אנשים ונשים(
של התנועה, בית ספר למוסיקה יהודית וחזנות, בית 
ספר לחינוך יהודי והכשרת מחנכים ותכנית ללימודים 

אקדמיים מתקדמים במדעי היהדות.

הסמינר מציע מגוון גדול של תכניות לימודים, החל 
לתואר  לימודים  תיכון,  לתלמידי  משלים  מחינוך 
ראשון ותארים מתקדמים יחד עם מסגרות להכשרת 
רבנים, חזנים ואנשי חינוך. בסגל הסמינר חוקרים 
ותלמידי  מובילים במדעי היהדות, חוקרים אורחים 
מחקר. הסמינר מהווה גם בית קהילתי ורוחני עבור 
סטודנטים ואנשי סגל המתגוררים בסביבתו ומקיימים 
בוגרי  הקונסרבטיבית.  היהדות  ברוח  קהילה  חיי 
אקדמיה,  אנשי  חזנים,  כרבנים,  עובדים  המוסד 
אנשי חינוך ומנהיגים בתנועה הקונסרבטיבית והם 

המובילים את התנועה בהמשך.

הגדול  היודאיקה  באוסף  מחזיקה  הסמינר  ספריית 
ביותר בעולם המערבי ובו יותר מ -450,000 ספרים 

ומקורות.

The Jewish
Federations
of North America

הסמינר 
התיאולוגי 

היהודי 
באמריקה

שנת ייסוד
1886

כתובת
3080 Broadway 

New York, NY 10027

אתר אינטרנט
www.jtsa.edu

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Arnold M. Eisen, 

Chancellor

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Alan Levine, Chair, 
Board of Trustees

נציגות בישראל
מכון שכטר של התנועה 

המסורתית ומכון שוקן

 The Jewish
 Theological
 Seminary of
America

מסייע  האמריקני  הצבא  יוצאי  היהודים  ארגון 
ליהודים ששירתו בזרועות הצבא האמריקני בשנים 
שלאחר השירות ובסיוע בקבלת זכויותיהם. כמו כן, 
הארגון מסייע לחיילים יהודים בשירות פעיל לקיים 
את יהדותם באופן מלא. הארגון רואה ביהודים חלק 
בלתי נפרד מכוחות הצבא האמריקני הן בשגרה והן 
בחירום ומלווה חיילים ויוצאי צבא מעל למאה שנה.

שלחמו  יהודים  ידי  על  בתחילה  נוסד  הארגון 
במלחמת האזרחים האמריקנית. מאז ייסודו הארגון 
ביהדותם  מלאה  להכרה  יזכו  שיהודים  לכך  דאג 
במסגרת השירות הצבאי ודאג לקבורת חיילים שנספו 
באמצעות רבנים צבאיים ולכך שקברי החיילים יצוינו 

במגן דוד ולא בצלב.

כיום הארגון מסייע ליוצאי צבא עם חזרתם, מלווה 
ביוצאי  לתמיכה  כספים  ומגייס  ומשפחות  פצועים 

צבא במצוקה.

הארגון מפעיל מוזיאון ייחודי לתולדות החייל היהודי 
צבא  ליוצאי  מחסה  בית  ומפעיל  האמריקני  בצבא 

חסרי בית יהודים ולא יהודים כאחד.
הארגון הינו ארגון חברים והחברים בו מקבלים הטבות 

וזכאים לשירותים מטעם הארגון ופעילות חברתית.

 Jewish War
 Veterans of the
 United States of
America

יוצאי צבא 
יהודים בארה”ב*

שנת ייסוד
 1896

כתובת
1811 R Street NW, 

Washington, DC 20009

אתר אינטרנט
www.jwv.org

תקציב שנתי
1,800,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Greg Byrne, Director of 
Operations
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המודפס  עצמאי  שבועי  עיתון  הוא   Jewish Week
בניו יורק. במקביל העיתון מוציא גם מהדורת עיתון 
ברחבי  היהודים  החיים  על  מדווח  העיתון  רשת. 
היהודית  הקהילה  של  מבט  נקודת  מתוך  העולם 
הגדולה בניו יורק. העיתון מביא חדשות מישראל, 
חדשות על הקהילה היהודית האמריקנית הרחבה, 
מיקוד על החיים היהודיים בניו יורק, בלוגים וטורי 
דעה. העיתון גם מפיק מהדורות ממוקדות לרובעים 

השונים של ניו יורק.

העיתון עוסק בתרבות יהודית אמריקנית וישראלית, 
אוכל יהודי וחדשות מקומיות. בנוסף לעיתון מוספים 
ייחודיים ומעמיקים בנושאים כגון: התנדבות יהודית, 
מסעות יהודים, חינוך ועוד. לעיתון יש מדור טיולים 

וטורי דעה קבועים של כותבים וותיקים.

הג’ואיש וויק*

שנת ייסוד
1978

כתובת
1501 Broadway 

Suite 505
New York, NY 10036

אתר אינטרנט
www.thejewishweek.com

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Gary Rosenblatt, 

Editor and Publisher

The Jewish Week

עיסוקו  את  המקדיש  ייחודי  מוסד  הינו  הארכיון 
של:  מבט  מנקודות  יהודיות  נשים  על  במחקר 
היסטוריה, תרבות, מנהיגות ועוד. הארכיון הוקם על 
מנת לשמש מקור מהימן לחוקרים, מחנכים ואנשים

בעולם  נשים  של  מקומן  על  יותר  ללמוד  הרוצים 
היהודי, להביא לאור סיפורים נשכחים או מודחקים 
ולהגביר את קולן של נשים בתולדות העם היהודי. 

הארכיון ממוקם בבוסטון.

ייחודיים בנושאים שונים, ביניהם  לארכיון אוספים 
תולדות הפמיניזם, נשים חשובות בהיסטוריה, נשים 
פורצות דרך ועוד. הארכיון מוציא כתב עת ועדכונים 
על  עדכון  שבוע  בכל  מפרסם  הארכיון  שוטפים. 
“נשים בהיסטוריה” ויש באתר אנציקלופדיה ייחודית 

לתולדותיהן של נשים יהודיות.

הארכיון מפתח ומפרסם חומרי לימוד עבור מחנכים 
בנושאים של יהדות ונשיות, פמיניזם יהודי ויהדות 
ומגדר. באתר ניתן למצוא חומרים רבים על נשים 
בצפון  יהודיות  נשים  של  ההישגים  ועל  יהודיות 

אמריקה וברחבי העולם.

 The Jewish
Women’s Archives

ארכיון הנשים 
היהודיות*

שנת ייסוד
 1995

כתובת
One Harvard Street 

Brookline, MA 02445

אתר אינטרנט
www.jwa.org

תקציב שנתי
1,700,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Judith Rosenbaum, Ph.D., 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Tamara Kreinin, Co-Chair
Susan Augenblick Raskin, 

Co-Chair
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JNF ,Jewish National Fund, הוא הסניף האמריקני 
של הקרן הקיימת לישראל, ארגון שהוקם בשנת 1901 
כספים  לגיוס  מרכזי  ככלי  הרצל  תיאודור  ידי  על 
לטובת רכישת אדמות ופיתוח הקרקע בארץ ישראל. 
מאז ועד היום הארגון עוסק בגיוס כספים ומימון בניית 
כבישים,  סלילת  יערות,  נטיעת  בישראל:  התשתיות 

בניית מאגרי מים ועוד.

ה- JNF בארה”ב מגייס כספים עבור הקרן הקיימת 
יישובים  בפיתוח  מסייעת  הקיימת  הקרן  בישראל. 
ומוזיאונים  היסטוריים  באתרים  תומכת  וקהילות, 
)כגון גבעת התחמושת, מוזיאון תל חי ועוד( ומקיימת 

מחקר ועשייה בתחום היערנות והאקולוגיה.

עבור  חינוכיים  חומרים  מפתח  האמריקני  הארגון 
אמריקה  צפון  ברחבי  ספר  ובתי  יהודיות  קהילות 
ישראל  ומקדם את הקשרים עם  העוסקים בישראל 

וחיזוק הזהות היהודית של המשתתפים.

קק”ל בארה”ב

שנת ייסוד
 1901

כתובת
42 East 69th Street 

New York, NY 10021

אתר אינטרנט
www.jnf.org

תקציב שנתי
48,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Russell Robinson, CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Ronald Lauder, 
Chairman

נציגות בישראל
הקרן הקיימת לישראל

JNF USA

העובדים  אנשי מקצוע  עבור  גג  ארגון  הינו   JPRO
כנסים  מקיים  הארגון  היהודים.  הארגונים  בעולם 
בין  להפגיש  מנת  על  השנה  במהלך  והשתלמויות 
כנסים  היהודים.  ובארגונים  בקהילות  העובדים 
מקצוע  אנשי  בין  לחבר  נועדו  אלו  ומפגשים 
המועסקים בקהילות ובארגונים יהודים ולהעניק להם 

כלים מקצועיים.

אנשי  של  מקומיות  רשתות  להקמת  מסייע  הארגון 
להם  ומעניק  בהם  תומך  היהודי,  בעולם  מקצוע 
ובו  עלון  מפרסם  הארגון  לימוד.  וחומרי  משאבים 
במלאכה.  לעוסקים  הרלוונטיים  ופרסומים  חומרים 
כמו כן הארגון עוסק במחקר ובכתיבה עבור עובדי 

הקהילות והארגונים היהודיים.

מקצוע  אנשי  עבור  והשמה  באיתור  מסייע  הארגון 
המעוניינים בתעסוקה בקהילה היהודית.

JPRO Network רשת עובדי
הקהילה היהודית*

שנת ייסוד
 2014

כתובת
25 Broadway

Suite 1700
New York, NY 10004

אתר אינטרנט
www.jpro.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Brenda Gevertz, 

Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Jacob Solomon, 
Interim President
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אמריקנים  עבור  פוליטי  בית  משמש   J Street
ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  בישראל  תומכים  אשר 
ומאמינים כי רק פתרון של שתי מדינות לשני עמים 

יבטיח את עתידה ובטחונה.

הארגון פועל לקידום מדיניות חוץ אמריקנית שתוביל 
לשכנותיה,  ישראל  בין  לסכסוך  דיפלומטי  לפתרון 
תוך שימוש בלובי ושתדלנות פוליטית בקרב נבחרי 
בפעילות  גם  כמו  אמריקנים,  ממשל  ונציגי  ציבור 

חינוכית בקרב הקהילה היהודית והפרו-ישראלית.

מקיים  לפעולה,  וקריאות  עמדות  מפרסם  הארגון 
מארח  הארגון,  לתומכי  פוליטיים  ומפגשים  כנסים 
בישראל משלחות חברי קונגרס מנהיגים קהילתיים, 
ועובד  הסכסוך  בנושא  חינוכיים  חומרים  מפיק 
בשיתוף פעולה עם ישראלים המזדהים עם מטרותיו.

זרוע  באמצעות  בארה”ב  בקמפוסים  פעיל  הארגון 
.J Street U סטודנטיאלית הנקראת

ג’יי סטריט

שנת ייסוד
 2008

כתובת
P.O. Box 66073

Washington, DC 20035

אתר אינטרנט
www.jstreet.org

תקציב שנתי
8,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Jeremy Ben-Ami, 

President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Morton H. Halperin, Chair

נציגות בישראל
יעל פתיר, נציגה בישראל

J Street

JTA הינה סוכנות ידיעות אשר בסיסה הוא בניו יורק, 
המרכזת חדשות וניתוח חדשותי בנושאים המעוררים 
עניין בעולם היהודי. הסוכנות היא מוסד ללא כוונות 

רווח וללא שיוך פוליטי או ארגוני.

קשת הנושאים המדווחים במסגרת הסוכנות כוללים 
של  תרבותית  זהות  פוליטיקה,  דת,  כגון:  תחומים 
בניו  כתבים  יש  לסוכנות  מושבם.  בארצות  יהודים 
נוספות  ערים  ובעשרות  ירושלים  וושינגטון,  יורק, 
ברחבי העולם, המכסים תהליכים משמעותיים בעולם 

היהודי בכל רחבי הגלובוס.

מעבר לאפשרות של צריכת חדשות על ידי משתמש 
של  רבות  עשרות  עם  הסכמים  יש   JTA -ל בודד, 
פרסומים ואתרי אינטרנט המקבלים הזנה תקשורתית 

מן הסוכנות.

 JTA – Jewish
 Telegraphic
Agency

JTA - סוכנות 
הידיעות היהודית

שנת ייסוד
 1917

כתובת
24 W. 30th St 

4th Floor 
New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.jta.org

תקציב שנתי
2,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Ami Eden, CEO 
and Executive Editor

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

David J. Rudis, President

נציגות בישראל
Ben Sales, 

Israel Correspondent
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קשת הינו ארגון שצמח מפעילי שטח על מנת לקדם 
קבלה ושוויון מלאים עבור יהודים להט”בים בקהילה 
היהודית הרחבה. הארגון פועל למען שילוב של אנשי 
הקהילה בכלל המוסדות היהודים: בתי כנסת, בתי 
ספר, קבוצות נוער, מחנות קיץ ועוד. הארגון יוצר 
מנת  על  ורבנים  קהילתיים  מנהיגים  עם  שותפויות 

לקדם קבלה מלאה ושוויוניות ללהט”בים בקהילה.

קשת נוסדה על ידי שני גברים הומוסקסואלים בשנת 
ליהודים הומואים, לסביות,  1996 במטרה לאפשר 
בעל  מקום  למצוא  וטרנסג’נדרים  בי-סקסואלים 
זהותם  לוותר על  משמעות בקהילה היהודית מבלי 
המינית או היהודית. מאז הם יוצרים שותפויות עם 
על  עצמאיים  מפעלים  ומארגנים  נוספים  ארגונים 
מנת לקדם את הנראות של הקהילה הלהט”בית בתוך 

הקהילה היהודית הכללית.

קבלה  שיקדמו  קהילתיים  עובדים  מכשיר  הארגון 
וסובלנות לבני הקהילה הלהט”בית, מסייע להקמת 
אירועים  ומקיים  ולמשפחות  לנוער  תמיכה  קבוצות 
ייחודיים ליהודים להט”בים. בקשת מפיקים חומרי 
לימוד בנושא להט”בים ועוסקים בפעילות חברתית 
ופוליטית קידום זכויות להט”בים יהודים ולא יהודים.

קשת

שנת ייסוד
1996

כתובת
112 Amory Street 

Jamaica Plain, 
MA 02130

אתר אינטרנט
www.keshetonline.org

תקציב שנתי
2,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Idit Klein, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

B. Andrew Zelermyer, 
Chair

Keshet

בשנות  יורק  בניו  ספרים  כחנות  החל  “כתב” 
החנות  השנים  עם   .20- ה  המאה  של  העשרים 
ויצירות  יודאיקה  גם  למכור  והחלה  התרחבה 
התרחבה  החברה  מכן  ולאחר  יהודיים.  אומנות 

להוצאת ספרים וחנות אינטרנטית.

בהוצאה לאור ניתן למצוא מגוון של כותרים: ספרות 
יפה, הגות יהודית, ספרי קודש, ספרי ילדים וספרי 
עיון בתחומי מדעי היהדות. כמו כן, כתב מוציאים 

לאור חומרי לימוד לבתי כנסת ובתי ספר יהודיים.

ומוצרי  אומנות  לרכוש  ניתן  “כתב”  של  באתר 
כיפות,  לקידוש,  כוסות  חנוכיות,  כגון:  יודאיקה 

סביבונים ועוד. 

את  לאנגלית  מתרגמים  “כתב”  בחברת  בנוסף, 
רבים  כותרים  ומוכרים  ושם”  “יד  הוצאת  פרסומי 

בתחום חקר וזיכרון השואה.

Ktavכתב

שנת ייסוד
 1921

כתובת
527 Empire Blvd. 

Brooklyn, NY 11125

אתר אינטרנט
www.ktav.com

תקציב שנתי
חברה פרטית

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Moshe Heller, 
Owner and CEO
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Kveller הינו אתר להורות יהודית, העוסק בשאלות 
של הורות וחינוך ילדים מתוך תפיסת עולם יהודית. 
האתר מגיש תכנים בשאלות רבות הקשורות לחינוך 
יהודי: בתי ספר יהודים והחוויה הקהילתית, האופן 
שבו ערכים יהודיים משפיעים על החלטות של הורים 

ועל היחס של היהדות לפוריות, לידה וטקסי חיים.

האתר מציע ומנגיש מידע על שמות יהודים ועבריים, 
טקסי לידה וטקסי חיים וכן הצעות שונות להתמודדות 

עם אתגרי ההורות.

לאתר יש כותבות וכותבים קבועים )כולל בלוג של 
השחקנית הנודעת מים ביאליק( וכל אחד יכול להגיש 
כתבה לאתר. האתר אף עוסק בהבדלים שבין גישות 
הורים  ומראיין  לארה”ב  ישראל  בין  והורות  חינוך 

יהודים מפורסמים.

קוולר*

אתר אינטרנט
www.kveller.com

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Deborah Kolben, 

Editorial Director and 
Founding Editor

Kveller

“לארהאוס יודאיקה” הינו מרכז חינוך פלורליסטי 
למבוגרים הפתוח לכלל הציבור המעוניין בהשכלה 
יהודית. המרכז נקרא על שמו של “בית הלימוד” 
על  שנסגר  בפרנקפורט  רוזנצווייג  פרנץ  שהקים 

ידי הנאצים.

המרכז נמצא בסן פרנסיסקו ומשרת בעיקר את אזור 
יהודים. במרכז  גדול של  ריכוז  נמצא  בו  המפרץ, 
רבנים  מקומיות,  מאוניברסיטאות  מרצים  מלמדים 

ומחנכים בעלי ניסיון רב במדעי היהדות.

במרכז מלמדים היסטוריה יהודית, פילוסופיה והגות, 
סוציולוגיה, תיאולוגיה, אומנות, יידיש ועוד.

עם  הכרות  קורסי  היתר  בין  ללמוד  ניתן  במרכז 
תולדות העם היהודי, קורסים בעברית מדוברת או 
פועלת  במרכז  התיכון.  המזרח  על  מעמיק  קורס 
קורסים  מציע  המרכז  בנוסף,  גדולה.  ספרייה 
מיוחדים למשפחות בהן אחד מבני הזוג אינו יהודי. 
כמו כן, המרכז מארגן טיולים היסטוריים ותרבותיים 
ברחבי העולם בעקבות קהילות יהודיות לישראל ועד 

לארגנטינה, מדינות באירופה ועוד.

Lehrhaus Judaicaלארהוס יודאיקה

שנת ייסוד
 1974

כתובת
The Reutlinger Center

2736 Bancroft Way
Berkeley, CA 94704

אתר אינטרנט
www.lehrhaus.org

תקציב שנתי
1,200,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jehon Grist, PhD, Executive 
Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Fred Rosenbaum, Founder 
and Director
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ותרבותי  היסטורי  מחקר  מכון  הינו  בק  ליאו  מכון 
דוברי  יהודים  של  ותרבותם  לתולדותיהם  המוקדש 
גרמנית. למכון ספריה גדולה וחשובה לתולדות יהודי 

גרמניה ולקהילות של יהודים דוברי גרמנית.

המכון הוקם בשנות ה -50 של המאה ה -20 על 
ידי פרופסורים והוגי דעות יהודים גרמנים חשובים 
מנת  על  ואחרים  ארנדט  חנה  בובר,  מרטין  כמו 
לתעד ולחקור את תולדות המרכזים היהודים דוברי 
הגרמנית באירופה ובמקומות אחרים. המכון נקרא 
על שמו של הרב ליאו בק, הרב ששימש כמנהיג 
המכון.  של  הראשון  כנשיא  וכיהן  גרמניה  יהודי 
למכון פרסומים אדקמיים, תערוכות קבע ותערוכות 
זמניות המוקדשות ליהודים דוברי גרמנית. המכון 
באנגלית  אקדמיים  עת  וכתבי  פרסומים  מפרסם 

ובגרמנית.

למכון סניף בברלין ובירושלים.

מכון ליאו בק
שנת ייסוד
 1955

כתובת
15 W. 16th Street

New York, NY 10011

אתר אינטרנט
www.lbi.org

תקציב שנתי
2,200,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Dr. William Weitzer, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Dr. Ronald B. Sobel, 
President

נציגות בישראל
מכון ליאו בק ירושלים

 Leo Baeck
Institute

כנס לימוד הינו מסגרת לימודית קהילתית המביאה 
לימודי  למפגש  ודורות  מגזרים  ממגוון של  לומדים 
תרבותי משותף. “לימוד” התחיל בבריטניה כמפגש 
רב דורי ועל זרמי ללימוד ומפגש עם מגוון עולמות

ומדרשית,  מקראית  פרשנות  מהגות,  החל  תוכן 
ועוד.  פופולארית  תרבות  יהודית,  ואומנות  מוסיקה 
התרחבה  “לימוד”  של  המסגרת  השנים  במהלך 
 2005 בשנת  העולם.  רחבי  בכל  מסגרות  והוקמו 

התקיים הכנס הראשון של “לימוד” בניו יורק.

בקהילה  והמגוון  הגיוון  את  מדגיש  “לימוד”  כנס 
ילדים  דורית,  רב  מקשת  מגיעים  לכנס  היהודית: 
הזרמים.  מכלל  ומבוגרים  צעירים  ומשפחות, 
משתתפי הכנס לומדים ומלמדים על בסיס התנדבותי 
במגוון רחב של תחומים: לימוד מסורתי בשילוב עם 
נושאים אלטרנטיביים, מוסיקה ומדיטציה, רוחניות 
וליטורגיקה. הארגון מנוהל באופן כמעט בלעדי על 

ידי מתנדבים שמארגנים את הכנס במהלך השנה.

 Limmud
New York

לימוד ניו יורק
שנת ייסוד
 2005

כתובת
125 Maiden Lane 

Suite 8B
New York, NY 10038

אתר אינטרנט
www.limmudny.org

תקציב שנתי
500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Daniel Infeld, 
Director of Programming 

and Operations

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Penny Arons, President
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שנוסד  רווח  מטרות  ללא  ארגון  הינו  “מזון” 
)העורך  ז”ל  פיין  לאונרד  ידי  על   ,1985 בשנת 
שם  הארגון   .)Moment העת  כתב  של  המייסד 
לעצמו למטרה לפעול בשיתוף פעולה עם ארגונים 
נוספים על מנת למגר רעב בקרב בני כל הדתות 

והמגזרים בחברה האמריקאית.

שונות  תכניות  המפעיל  ארצי  ארגון  הוא  “מזון” 
למיגור הרעב בקרב אוכלוסיות שונות ומשתף פעולה 
עם ארגונים נוספים על מנת לספק מזון לנזקקים. 
ופעילים  מחוקקים  עם  יחד  פועל  “מזון”  כן,  כמו 
חברתיים לשינוי מדיניות חוקתית וחברתית על מנת 

להביא לפתרון ארוך טווח לבעיית הרעב.

“מזון” איננו עוסק בסיוע ישיר לנזקקים אלא מלווה 
ויוצר שותפויות עם בתי כנסת וקהילות, ארגוני סעד 
תכניות  מפעיל  הארגון  מדיניות.  ומעצבי  ורווחה 
בכאלף בתי כנסת, מעביר השתלמויות לאנשי חינוך

והוראה, פועל לשינוי חקיקה, עוסק בחינוך הציבור 
ומגייס משאבים לפרויקטים בתחום.

מחויבות  של  יהודית  תפיסה  מתוך  פועל  הארגון 
למתן צדקה וצדק חברתי ואינו שייך לשום זרם דתי 

או פוליטי.

The Jewish
Federations
of North America

מזון
שנת ייסוד

1985

כתובת
10495 Santa Monica Blvd

Ste 100 Los Angeles, 
CA 90025

אתר אינטרנט
www.mazon.org

תקציב שנתי
3,800,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Abby J. Leibman, 
President & CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Shirley Davidoff, Chair

Mazon: A Jewish 
Response to 
Hunger

קולג’  ההיברו  בחסות  המקיים  מיזם  הינה  “מאה” 
בתחום  למבוגרים  לימוד  תכניות  שמציע  בבוסטון, 
שעות  מאה  צוברים  המשתתפים  היהדות.  לימודי 
לימוד ומתמקדים בטקסטים יהודים מרכזיים מארבע

הביניים  ימי  התלמוד,  המקרא,  עיקריות:  תקופות 
והעת החדשה.

מציעה  התכנית  והמרכזי  הבסיסי  הקורס  מלבד 
קורסים ברשת וקורסים קצרים יותר.

 Meah- Hebrew
College

פרויקט “מאה”*
שנת ייסוד
 1996

כתובת
160 Herrick Road,

Newton Centre, 
MA 02459

אתר אינטרנט
www.hebrewcollege.edu/meah

תקציב שנתי
כחלק מהתקציב של 

היברו קולג’

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Bernice Lerner, Ed.D, 
Director of Adult Learning
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ארגון הגברים של היהדות הרפורמית נוסדה בשנת 
של  קבוצות   65 של  מהתארגנות  כתוצאה   1923
גברים מבתי כנסת רפורמים שיצרו רשת ארצית של 

קבוצות הגברים בקהילות.

הקבוצות הללו שמו לעצמן למטרה לחבר בין המפגש 
חברתית  לעשייה  בקהילה  גברים  של  החברתי 
וקהילתית משמעותית לחיזוק הקהילות בפרט וחיזוק 
התנועה הרפורמית בכלל. עם השנים הארגון קיבל 
לתוכו זרוע העוסקת בחינוך ואחריות לקבלת פנים 
לגברים לא יהודים הנשואים לנשים יהודיות המחנכים 
את ילדיהם בבתי כנסת רפורמים. כמו כן, הארגון 
בקמפוסים  הרפורמית  התנועה  של  בפעילות  תומך 

ובאוניברסיטאות ובהקמת קהילות סטודנטיאליות.

לבריאות  הקשורים  ייחודיים  תכנים  מפתח  הארגון 
ייחודיות  ופעילויות  בקהילה  הזדקנות  גברים,  של 
לגברים בבית הכנסת. כמו כן, הארגון נותן מענקים 

לעידוד פעילות התנדבותית ותיקון עולם.

הארגון נמצא בתהליך של הערכה ותכנון מחודש.

ארגון הגברים של 
התנועה הרפורמית*

שנת ייסוד
 1923

כתובת
Union For Reform Judaism 

633 Third Avenue, 7th Floor
New York, NY 10017

אתר אינטרנט
www.menrj.org

תקציב שנתי
URJ -חלק מתקציב ה

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Stuart Leviton, President

 Men of Reform
Judaism

התנועה  של  ציונית  לפעילות  הזרוע  הינו  “מרכז” 
הקונסרבטיבית בצפון אמריקה. מטרת הארגון היא 
את  ולייצג  בישראל  פלורליסטית  ביהדות  לתמוך 
התנועה המסורתית במוסדות הלאומיים ובהסתדרות

הציונית. “מרכז” מחבר בין קהילות קונסרבטיביות 
את  ומחזקות  בישראל  לקהילות  אמריקה  בצפון 

הקשרים בין התנועות.

הארגון עובד באופן צמוד עם שאר מוסדות התנועה 
ושיתוף  הקשר  את  לחזק  מנת  על  הקונסרבטיבית 
ארגון  הציונית.  התנועה  ועם  ישראל  עם  הפעולה 
“מרכז” מגייס כספים עבור הפעילות של התנועה 

הקונסרבטיבית )מסורתית( בישראל.

ישראל  למען  ולוביזם  בשתדלנות  עוסקים  “מרכז” 
פלורליסטית מבחינה דתית והן עבור זכות הקיום של 
ישראל כמדינה יהודית. בנוסף הארגון עוסק בחינוך 
הכשרה  בעולים,  תמיכה  בישראל,  המתמקד  יהודי 

לעלייה ופיתוח תכנים לטיולים בישראל.

Mercaz USAמרכז ארה”ב

כתובת
136 East 39th Street

4th floor
New York, NY 10016-0914

אתר אינטרנט
www.mercazusa.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Robert R. Golub

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Janet Tobin, President

נציגות בישראל
התנועה המסורתית
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בספרי  המתמחה  לאור  הוצאה  הינה  ארטסקרול 
קודש בעברית ובתרגום לאנגלית, בין היתר ההוצאה 
פרסמה את התרגום המפורש לתלמוד של שוטנשטיין. 
ההוצאה מציעה מגוון רחב של ספרי קודש ופרשנות, 

יודאיקה וספרי ילדים.

בנוסף ניתן לרכוש מהחברה טליתות וציציות, ספרי 
בישול כשרים ומשחקים בעלי תכנים יהודים לילדים.

The Jewish
Federations
of North America

חברת מסורה\ 
ארטסקרול

שנת ייסוד
 1976

כתובת
222 44th Street

Brooklyn, NY 11232

אתר אינטרנט
www.artscroll.com

תקציב שנתי
חברה פרטית

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Nosson Scherman 
and Meir Zlotowitz, 

General Editors

 Mesorah
 Publications\
ArtScroll מוישה האוס” התחיל כאשר ארבעה צעירים החלו“

כתוצאה  בביתם.  שבת  לסעודות  צעירים  לארח 
מכך נולד המותג “מוישה האוס” כמסגרת חברתית 

לצעירים יהודים כ”בית” בניהול עצמי.

ברחבי  הפעיל  ארגון  צמח  המקומית  היוזמה  מתוך 
העולם ומפעיל קרוב ל -80 בתים. בכל בית מתגוררים 
הארגון  ידי  על  שנבחרו  יהודים  צעירים   3-5 בין 
לצעירים  יהודית  פעילות  ומארגנים  מארחים  והם 
בסביבתם באווירה פתוחה ומקבלת. הארגון מסבסד 
הפעילות  עבור  מענקים  ומחלק  הדירה  שכר  את 
שהצעירים מארגנים. כמו כן, הארגון מקיים כנסים 
ייחודים שנועדו לצעירים על מנת לעודד הכרות עם 

עולמות תוכן יהודיים.

מגישים  מהארגון  מענק  לקבל  המעוניינים  צעירים 
תמיכה  מקבלים  האישור  קבלת  ולאחר  מועמדות 
באזור  לצעירים  ייחודית  פעילות  לעודד  מנת  על 
מגוריהם. הארגון פועל מתוך ההנחה שרוב המסגרות

ליציאה  ועד  מלידה  פעילות  מקיימות  היהודיות 
לקולג’ ואז לאחר הפסקה מוצעת פעילות למשפחות 
צעירות בקהילה. בתווך ישנו פער גדול עבור אלו 

שסיימו לימודים אך עדיין לא הקימו משפחה.

הארגון תומך בבתי מוישה בארה”ב, רוסיה, קזחסטן, 
ישראל, הונגריה, ארגנטינה ועוד.

Moishe House – בית מוישה
מוישה האוס

שנת ייסוד
2006

כתובת
441 Saxony Road, Barn 2, 

Encinitas, CA 92024

אתר אינטרנט
www.moishehouse.org

תקציב שנתי
6,500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

David Cygielman, Founder 
and Chief Executive Officer

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Jim Heeger, Chair

נציגות בישראל
מוישל’ה- בית מוישה 
בירושלים ובתל אביב
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ויזנטל  מרכז שמעון  מתוך  צמח  הסובלנות  מוזיאון 
לזכויות  בחינוך  הידוע, שעסק  הנאצים  צייד  ז”ל, 
מוזיאון  הקים  אנג’לס  בלוס  ויזנטל  מרכז  אדם. 
המיועד לחינוך לזכויות אדם ומניעת רצח עם וגילויי 

שנאה בעולם.

במוזיאון מוצגות ארבע תערוכות מרכזיות: תערוכה 
על שואת יהודי אירופה, מרכז לסובלנות, תערוכה 
על אנה פרנק ותערוכה המיועדת למשפחות והכרות 
עם הזהות האישית של המשתתף. כמו כן, המוזיאון

ילדי  על  תערוכה  כגון  מתחלפות,  תערוכות  מארח 
מהגרים מקסיקנים בדרום קליפורניה.

מלבד התערוכות המוזיאון מקיים סמינרים ואירועים 
ייחודיים למבקרים בנושאים הקשורים למאבק כנגד 
שנאה וגזענות ובעד סובלנות וזכויות אדם. למוזיאון 
סניף נוסף בניו יורק וסניף חדש בהקמה בירושלים.

מוזיאון הסובלנות
שנת ייסוד

1993

כתובת
Simon Wiesenthal Plaza

9786 West Pico Blvd 
Los Angeles, CA 90035

אתר אינטרנט
www.museumoftolerance.com

תקציב שנתי
27,300,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Marvin Hier, 
Founder and Dean

נציגות בישראל
אפי זורוף, 

מנהל מרכז שמעון ויזנטל 
בישראל

 Museum of
Tolerance

My Jewish Learning הינו אתר אינטרנט ללימוד 
וחינוך יהודי ברוח פלורליסטית ועל זרמית. האתר 
ידע  רמות  ובעלי  שונים  למבוגרים מרקעים  מיועד 
כאחד  יהודים  ולא  ליהודים  מאפשר  האתר  שונות. 
להעמיק את ידיעותיהם ברמות משתנות של העמקה.

לאתר יש בלוגים קבועים של נציגים מארגונים יהודים 
אחרים כגון: רבנים ללא גבולות של ארגון “כלל”, 
“בכל לשון” ועוד. באתר יש בלוג לאוכל כשר בשם 
The Nosher . בכל שבוע מופיעים מאמרים חדשים,
עצות, בלוגים, מתכונים, פרשות השבוע וחידונים.

מטרת האתר היא להפיץ ידע על עולם היהדות כגון 
שימוש  תוך  ומסורות,  ערכים,  תרבות,  היסטוריה, 

בכלים אינטרנטיים מתקדמים.

 My Jewish
Learning

לימוד יהדות 
שלי*

שנת ייסוד
 2003

כתובת
12 W. 30th St

4th Floor
New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.myjewishlearning.com

תקציב שנתי
1,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Meredith Lewis, 
Director of Operations 

and Transition Manager

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Daniel Gorlin, Chairman
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הארגון  ומתנדבות.  עובדות  נשים  תנועת  נעמ”ת, 
ולתמוך  עובדות  לנשים  לסייע  מנת  על  הוקם 
במשפחות צעירות וילדים בישראל. נעמ”ת ארה”ב 
היא תנועת אחות לנעמ”ת בישראל והיא הוקמה על 
מנת לגייס סיוע ותמיכה לפעילות נעמ”ת בישראל. 
הארגון מסייע לנשים באופן מקומי ועולמי בארה”ב, 

בישראל ובעוד עשר מדינות.

הארגון שם לעצמו למטרה לסייע לנשים באמצעות 
הקניית כלים לסיוע עצמי. הארגון תומך בגני ילדים 
ומעונות יום להורים עובדים, כפרי נוער ובתי ספר 
ועוד. מלבד התמיכה השוטפת  תיכוניים מקצועיים 
מארגן  בארה”ב  הארגון  בישראל  נעמ”ת  בפעילות 
ייחודיים כגון: קמפיין משותף עם נעמ”ת  אירועים 
במשפחה  לאלימות  המודעות  להגברת  ישראל 
והקרנות של סרטים ישראלים העוסקים בזכויות של 
יום  נשים. הארגון מדגיש את חשיבות קידום סדר 
למען זכויות נשים וילדים, הזכות של נשים על גופן 

וקידום חברה שוויונית ופלורליסטית בישראל.

נעמת ארה”ב
שנת ייסוד

1928

כתובת
21515 Vanowen Street

Suite 102 
Canoga Park, CA 91303

אתר אינטרנט
www.naamat.org

תקציב שנתי
3,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Shirli Shavit, Director of the 
International Department

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Elizabeth Raider, President

נציגות בישראל
נעמ”ת

Na’amat USA

עצמאי  ארכיון  הינו  יהודי  לקולנוע  הארצי  המרכז 
העוסקים  קולנוע  פריטי  ומשמר  משחזר  האוסף, 
הפרויקטים  אחד  היהודית.  בחוויה  או  ביהודים 
המרכזיים של המרכז היה הצלת הקולנוע האידי, על 
מנת שלא ייעלם. עד כה המרכז שיחזר מעל ל-100 
סרטים המתארים את החיים היהודים לפני מלחמת 

העולם השנייה באירופה והציל אותם.

ותרבות,  קולנוע  לאנשי  בייעוץ  עוסק  המרכז 
נוסף  יהודי.  וקולנוע  יהודית  בתרבות  המתעניינים 
ושותף  רבים  תרבות  אירועי  מקיים  המרכז  לכך 

לפסטיבלים שונים לקולנוע יהודי.

המרכז מציע רשימות מפורטות של סרטים יהודים 
מראשית הקולנוע ועד ימינו ובשלל שפות. המרכז 
מקרין סרטים חדשים וישנים וניתן לרכוש באמצעותו 
ומרכזי  בקהילות  ופעילות  הקרנות  עבור  סרטים 

תרבות יהודים.

 The National
 Center for
Jewish Films

המרכז הארצי 
לסרטים יהודים*

שנת ייסוד
 1976

כתובת
Brandeis University

Lown 102 MS053
Waltham, MA 02454

אתר אינטרנט
www.jewishfilm.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Sharon Pucker Rivo, Executive 
Director & Co-Founder

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

William Mencow, Chair
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נשים  של  ארגון  הינו  היהודיות  הנשים  מועצת 
פעילות ומתנדבות המקדם ערכים של שוויון ופועל 
לקידום נשים בחברה היהודית ומעבר לה. הארגון 
פועל על מנת לקדם את רווחתן ושלומן של נשים, 

ילדים ומשפחות.

בפעילותו למען הנשים, הארגון רואה עצמו כמקדם 
זכויות אדם ואזרח בכלל החברה ובחיזוק הקהילה 
ופעילות  חקיקה  מקדמת  המועצה  בפרט.  היהודית 
התעללות  של  סוג  מכל  נשים  על  להגנה  ציבורית 
לטיפול  מותאמת  גישה  לטיפוח  פועלת  ואלימות, 
בנשים במערכות הבריאות ולמען זכותה של האישה 

על גופה.

בנשים  כנגד הסחר  פעיל במאבק  בארה”ב הארגון 
בתחום  נשים  של  מתקנת  הפלייה  בעד  וילדים, 
המשפט ועוד. הארגון גם מגייס כספים עבור פעילות 
למען נשים בישראל ומחלק מענקים לארגוני נשים 
של  זכויותיהן  למען  סתום”  “מבוי  כגון  בישראל, 
נשים עגונות ופועל למען הנהגת נישואים אזרחיים 

בישראל. לארגון סניפים ברחבי ארה”ב.

המועצה הארצית 
לנשים יהודיות*

שנת ייסוד
 1893

כתובת
250 Riverside Drive

Suite 1901 
New York, NY 10115

אתר אינטרנט
www.ncjw.org

תקציב שנתי
5,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Nancy K. Kaufman, Chief 

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Debbie Hoffmann, 
President

קישורים ומידע נוסף
שרי אשת

National Council 
of Jewish 
Women (NCJW)

האיגוד  של  מיסודו  נוער  ארגון  הינו   NCSY
וברמה  כנסת  בבתי  הפעיל   ,  )OU( האורתודוקסי 
הארצית. מטרת הארגון הנוער היא להעצים נערים 

ונערות במסגרות נוער המחויבות לתורה והלכה.

הארגון מקיים פעילות מקומית בבתי כנסת ברחבי 
לימוד  וקבוצות  מפגשים  באמצעות  אמריקה  צפון 
והעשרה בלתי פורמליים לבני הנוער. בעונת הקיץ 
הארגון מביא קבוצות רבות לסיורים חינוכיים בישראל 
וכן עורך סיורים באירופה וברחבי ארה”ב לגילאים 
מנהיגות  פיתוח  התנדבות,  מעודד  הארגון  שונים. 
הארגון  התנועה.  בוגרי  צעירים  ידי  על  והדרכה 
מפעיל מחנות קיץ ייחודיים כגון מחנה ספורט ומחנה
למנהיגות לנערים ו”מכללת” לנערות. בכל התכניות 
הארגון משלב בין חינוך תורני, חוויה בלתי פורמלית 
והעצמת בני נוער. הארגון פותח את שעריו לנוער 

יהודי שאינו שומר מצוות.

הארגון גם מקיים פעילות בוגרי תנועת הנוער ומפיק 
עבורם אירועים וחומרים חינוכיים.

הארגון פועל גם בקנדה.

ארגון הנוער 
של האיגוד 

האורתודוקסי*
שנת ייסוד

1954

כתובת
11 Broadway

New York, NY 10004

אתר אינטרנט
www.ncsy.org

תקציב שנתי
בתוך תקציב האיגוד 
ליהדות אורתודוכסית

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Micah Greenland, 
International Director

National 
Conference 
of Synagogue 
Youth (NCSY)



ארגוני יהדות צפון אמריקה  |  המדריך הראשון 143144 ארגוני יהדות צפון אמריקה  |  המדריך הראשון

לחזק  מנת  על  שנה  כמאה  לפני  הוקמה  המועצה 
ממזרח  לארה”ב  הגדולה  להגירה  ראשון  הדור  את 
בית  הקמת  עם  פעילותו  את  החל  הארגון  אירופה. 
כנסת לדוגמא וניסיון לשמר ולחזק את דור הילדים 

של המהגרים החדשים.

כנסת  בתי  של  רשת  הינו  הצעיר  ישראל  כיום, 
אורתודוכסים מודרניים. חברים בארגון מעל 150 בתי 
כנסת וקהילות. המועצה עוסקת בליווי והכשרה של 
רבנים בקהילות החברות ברשת וליווי של הקהילות 
במגוון תחומים. הארגון שם לעצמו למטרה להיאבק 
בהתבוללות ובנישואין בין יהודים ללא יהודים על ידי 
חיזוק המשפחה היהודית וארגון פעילות רבת היקף 

לחיזוק הקשר בין המשפחות לקהילה ולישראל.

למועצה מגוון של תכניות וביניהן: תמיכה בגבאים, 
שילוב הקהילה הספרדית הגדלה בארה”ב, הלוואות 
לקהילות, ותכנית קיץ לילדים ונוער בשם “אחווה”.

מועצת ישראל 
הצעיר*

שנת ייסוד
 1912

כתובת
50 Eisenhower Drive

Suite 102
Paramus, NJ 07652

אתר אינטרנט
www.youngisrael.org

תקציב שנתי
900,000 דולר

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Farley Weiss, President

 National Council
of Young Israel

רשת  להוות  מנת  על   1980 בשנת  הוקם  הארגון 
להתארגנויות קהילתיות לא פורמאליות שצמחו בכל 
החבורות  “חבורות”.  שנקראו  אמריקה  צפון  רחבי 
מטרה  לעצמן  ששמו  אלטרנטיביות  מסגרות  היו 
להביא רוח של התחדשות יהודית לקהילות היהודיות 
ומאובנות.  כמיושנות  נתפסו  אשר  אמריקה,  בצפון 
היו  חלקן  שונים,  במקומות  התגבשו  ה”חבורות” 
עצמיות וחלקן התארגנו בתוך מסגרות של בתי כנסת 

רפורמים וקונסרבטיביים.

החבורות יצרו סוגה של פעילות קהילתית אינטימית, 
ואכן על פי  שוויונית הבנויה על פעילות החברים, 
אותה.  המנהיגה  רבנית  דמות  ב”חבורה”  אין  רוב 
שבוע  בן  שנתי  סמינר  הקמתו  מאז  מקיים  הארגון 
לחברים ומנהיגי החבורות שנועד לחזק את פעילותם 
ולסייע להם בהענקת כלים לפעילות החבורות במהלך 
השנה. הארגון מארגן כנסים אזוריים, מפרסם עלון 

על פעילויות החבורות ומקשר בין החבורות.

ברחבי  מחבורות  משתתפים  מגיעים  השנתי  לכנס 
פעילויות:  של  רחב  במגוון  ומשתתפים  ארה”ב 
סריגת  יהודית,  מוסיקה  ומדיטציה,  יוגה  תפילה, 

כיפות, לימוד ועוד.

 National Havurah
Committee

הוועד הארצי של 
תנועת ה”חבורה”*

שנת ייסוד
 1980

כתובת
7135 Germantown Avenue

2nd Floor 
Philadelphia, PA 19119

אתר אינטרנט
www.havurah.org

תקציב שנתי
250,000 דולר

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Matthew Goldfield, Chair
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המועצה הוקמה על מנת לגייס תמיכה של הקהילה 
מהמפלגה  ציבור  ונבחרי  למועמדים  היהודית 
דמוקרטית הן ברמת הפוליטיקה המקומית והן ברמה 
הארצית. משימתה השנייה של המועצה היא לפעול 
בשיתוף עם נבחרי ציבור דמוקרטיים לקדם אינטרסים 
של הקהילה היהודית ולתמוך בישראל. המועצה עושה 
זאת כדי לקדם סדר יום חברתי בארה”ב ולחזק את 

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

נבחרי הציבור  לגייס את  פועלת על מנת  המועצה 
הדמוקרטיים לתמוך בישראל, מביאה לידיעת הציבור 
הממשל  של  הפרו-ישראלית  המדיניות  את  היהודי 
ובתכניות  בהחלטות  לתמוך  ציבורי  כוח  ומגייסת 
הציבור  ונבחרי  הדמוקרטי  הממשל  של  הפוליטיות 
הדמוקרטיים. המועצה מקיימת מאבק פוליטי בנציגי 

המפלגה הרפובליקנית.

הארגון כותב ניירות עמדה בנוגע לעמדות ולהחלטות 
המפלגה  של  היחס  ועל  הדמוקרטית  המפלגה  של 
לישראל ולמדיניות חברתית שיש לה נגיעה לעולם 

היהודי או לערכים יהודים.

המועצה היהודית 
של המפלגה 
הדמוקרטית*

כתובת
P.O. Box 65683

Washington, DC 20035

אתר אינטרנט
www.njdc.org

תקציב שנתי
490,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Delores Henderson, 
Administrator

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Greg Rosenbaum, Chair

 National Jewish
 Democratic
Council

אמריקאית  יהודית  להיסטוריה  הלאומי  המוזיאון 
נמצא בפילדלפיה בקרבת אתרים היסטוריים חשובים 
הקהילה  של  סיפורה  את  ומספר  ארה”ב  בתולדות 
מברזיל  יהודים   23 של  הגעתם  מיום  היהודית 
למושבה ההולנדית ניו אמסטרדם )לימים ניו-יורק(

במחצית השנייה של המאה ה -17 ועד ימינו.

המוזיאון פורש בפני המבקרים את השפעות הגומלין 
בין הקהילה היהודית לבין החברה האמריקאית, ועוסק 
בשאלות של עיצוב זהות יהודית בחברה שטבעה על 
באופן השתלבותם  הדתית,  החרות  רעיון  את  דגלה 
של היהודים בחברה האמריקנית, ובהתפתחותם של 
הזרמים הדתיים, הפוליטיים, והרעיוניים הייחודיים 
בקרב הקהילה במהלך שלוש מאות ושישים השנים 

האחרונות.

מוצגים ייחודיים, ובהם המכתב המקורי של הנשיא 
וושינגטון לקהילה היהודית בניו-פורט, רוד  ג’ורג’ 
אינטראקטיביים  ומיצגים   ,  1790 משנת  איילנד 
ומפגש  רב-דורית  לחוויה  המבקרים  את  מזמינים 
הסטורי מרתק עם הרגעים הדרמטיים שעיצבו את 
החיים היהודיים בארה”ב. המבקרים מוזמנים לשתף 
את סיפורם האישי ולהשתתף בדיון וירטואלי סביב 

דילמות שונות.

המציגות  מתחלפות  תערוכות  מתקיימות  במוזיאון 
נקודות מבט מגוונות אודות החיים היהודיים בארה”ב 

דרך נושאים מתחום האמנות, המוסיקה, והספורט.

המוזיאון נוסד ב -1976 ועבר למבנה חדש בשנת 
ענפה  חינוכית  פעילות  מקיים  המוזיאון   .  2010

לילדים ובני נוער, משפחות, ולקבוצות מאורגנות.

 The National
 Museum of
 American Jewish
History

המוזיאון הלאומי 
להיסטוריה יהודית 

אמריקאית *
שנת ייסוד
 1976

כתובת
101 South Independence 

Mall East
Philadelphia, PA 19106

אתר אינטרנט
www.nmajh.org

תקציב שנתי
12,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Ivy Barsky, CEO and Gwen 
Goodman Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Philip M. Darivoff, 

Co-Chairman
Ronald Rubin, Co-Chairman
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לקידום  הפועל  ארגון  הינה  לישראל  החדשה  הקרן 
לכל  זכויות  ושוויון  בישראל  הדמוקרטי  השיח 
אזרחי המדינה. הקרן היא ארגון בינלאומי המשתף 
אמריקנים, ישראלים, אירופאים ואוסטרלים הפועלים 
לחיזוק ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית השואפת 
לצדק ברוח מגילת העצמאות. לקרן משרדים בכמה 

ערים מרכזיות בארה”ב.

הארגון עוסק בעיקר בקידום זכויות אדם ואזרח, 
וכלכלי.  חברתי  וצדק  דתי  וחופש  פלורליזם 
בעמותות  תמיכה  באמצעות  נעשית  הפעילות 

ויוזמות ציבוריות בישראל.

הקרן שמה לעצמה למטרה להיאבק בעוני ואי השוויון 
בארגונים  תמיכה  באמצעות  משאבים  בחלוקת 
לשינוי חברתי בישראל ובתמיכה בפעילות לעידוד 
תעסוקה ושינוי מדיניות. בישראל מפעילה הקרן את 
ארגון “שתיל”, ארגון לשינוי חברתי שפועל במגוון 
חדש  חברתי  יום  סדר  ליצור  שמטרתם  תחומים 
המגזרים  מכלל  פעילים  מכשיר  הארגון  בישראל. 
בישראל על מנת לחזק את המנהיגות בשטח וליצור 

שינוי עומק בחברה.

הקרן החדשה 
לישראל

שנת ייסוד
 1979

כתובת
6 E 39th Street, Suite 301 

New York, NY 10016

אתר אינטרנט
www.nif.org

תקציב שנתי
30,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Daniel Sokatch, Chief 
Executive Officer

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Talia Sasson, NIF Board 
President

נציגות בישראל
הקרן החדשה לישראל, 

רחל ליאל, מנכ”לית

New Israel Fund

בתי  לתלמידי  משלימות  למסגרות  גג  ארגון  הינו 
הספר יהודים בגיל התיכון. בתי ספר אלה מיועדים 
ספריות  בית  במסגרות  לומד  שאינו  יהודי  לנוער 
יהודיות יומיות. הארגון תומך בבתי ספר הקיימים, 
בתי  הקמת  ומקדם  לימודים  ותכניות  תכנים  מפתח 

ספר קהילתיים ברחבי צפון אמריקה.

הארגון שם לעצמו למטרה לתמוך בקהילות הרוצות 
נוער בשנים  לבני  חינוכית משלימה  פעילות  לקים 
בתי  ולקדם  לחזק  המצווה,  בר/בת  טקסי  שלאחר 
ספר תיכון יהודיים קהילתיים ולגייס משאבים עבור

בתי הספר.

הארגון מקיים כנס שנתי עבור נציגים מבתי הספר 
ומעניק להם הזדמנות ליצור רשת של עמיתים.

North American 
Association of 
Community and 
Congregational 
Hebrew High 
Schools 
(NAACCHHS)

רשת בתי 
הספר התיכון 
המשלימים*

שנת ייסוד
 2006

כתובת
21 Rose Court 

Providence, RI 02906

אתר אינטרנט
www.naacchhs.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Shari Weinberger, 
Executive Director 

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Phyllis Binik-Thomas, 
President
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התנועה  של  הנוער  תנועת  הינה   )NFTY( ניפטי 
כחלק  מנוהל  הארגון  אמריקה.  בצפון  הרפורמית 
מהאיחוד ליהדות רפורמית )URJ( ופועל בעיקר בבתי 
כחלק  ניפטי  של  נוער  קבוצות  פועלות  שם  כנסת, 
ובתכניות חינוכיות המרכזות  מפעילות בית הכנסת 
נוער על בסיס אזורי וארצי. ניפטי הינה גם כן סניף 
של נצ”ר עולמי )נוער ציוני רפורמי(, תנועת הנוער 

העולמית של התנועה הרפורמית.

התוכן  לעולם  חניכיה  בחיבור  עוסקת  התנועה 
היהודי, מפתחת זהות יהודית ומנהיגות ויוצרת זיקה 
בקרב החניכים לקהילה היהודית הרפורמית בארה”ב 

ולמדינת ישראל. 

בבתי  המקומי  במישור  הקבועה  הפעילות  מלבד 
ייחודית:  מרכזית  פעילות  מארגנת  ניפטי  הכנסת, 
תכניות  אתגרי,  ספורט  מחנה  לישראל,  טיולים 
אופניים  מסעות  הלטינית,  באמריקה  להתנדבות 

ומחנה קיץ המיועד לפיתוח מנהיגות.

כחלק מנצ”ר עולמי מנהיגי ניפטי מקיימים מפגשים 
ופעילות עם סניפים אחרים של נצ”ר בעולם. בוגרי 
התנועה משתתפים בתכנית שנת נצ”ר, שנה בה חיים 
לניפטי  כן,  כמו  הקולג’.  הלימודים  לפני  בישראל 
יש תכנית סמסטריאלית לתלמידי תיכון המתקיימת 

ֿ.EIE בישראל, הנקראת

עם  הקשר  על  השומרים  בוגרים  רשת  יש  לתנועה 
בוגרי התנועה לאחר סיום פרק תנועת הנוער. הרשת 

מקיימת פעילות לבוגרים.

תנועת הנוער 
הרפורמית*

שנת ייסוד
 1940

כתובת
633 Third Avenue

7th Floor
New York, NY 10017

אתר אינטרנט
www.nfty.org

תקציב שנתי
URJ -כחלק מתקציב ה

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Miriam Chilton, 
VP Youth, URJ

נציגות בישראל
נוער תל”ם

North American 
Federation of 
Temple Youth 
(NFTY)

שולחן אחד הינו מוקד רשת המסייע לצעירים בשנות 
וליהנות  חלק  ליטול  לחייהם  והשלושים  העשרים 
מסעודות שבת משותפות. הארגון מסייע הן לצעירים 
לאורחים  והן  בבתיהם,  אחרים  צעירים  המארחים 
מתקיימות  גם  הארוחות  אלה.  לארוחות  המגיעים 
לכולם,  המשתתפים.  בחירת  פי  על  במסעדות 
החוויה  מן  הנאה  מזומנת  כאחד,  ומארחים  אורחים 
של הארוחה המשותפת ומן האפשרות להאט את קצב 

החיים ולספוג את משמעות השבת.

לאיתור  חדשניות  בטכנולוגיות  משתמש  הארגון 
המביאים  החיבורים  וביצירת  ואורחים  מארחים 

לסעודות המשותפות.

נמצא  וכרגע  יורק  בניו  פעילותו  את  החל  הארגון 
בתהליכי הרחבה לערים נוספות.

OneTable*שולחן אחד
שנת ייסוד
 2014

כתובת
WeWork NoMad, 
79 Madison Ave. 
New York 10016

אתר אינטרנט
www.onetable.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Aliza Kline, Executive Director
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ארגון World ORT הוקם ברוסיה בשנת 1880 על 
ולזכות  לחיים  מקצוע  לרכוש  ליהודים  לסייע  מנת 

בעצמאות כלכלית.

World ORT הינו ארגון חינוך יהודי גלובאלי הפעיל 
ב -60 מדינות ומפעיל בתי ספר, מכללות ותכניות 
הארגון  תומך  כן,  כמו  העולם.  ברחבי  חינוכיות 
היא  לכולם  שהמשותף  רבים  חינוכיים  במפעלים 
טכנולוגיים  ולימודים  אקדמית  למצוינות  המחויבות 
גרפי,  עיצוב  רובוטיקה,  מדעים,  כגון:  ומקצועיים 

מדעי היהדות, מדעי המחשב ועוד.

בארה”ב מפעיל הארגון מכללות טכנולוגיות.

בישראל פועל World ORT קדימה מדע להכנת דור 
המחר לקראת האתגרים של עולם העבודה והאקדמיה 
לקידום  פועל  מדע  קדימה  בהתמדה.  המשתנים 
באמצעות  בפריפריה  וטכנולוגיה  למדעים  החינוך 
למקצועות  והכשרות  חדשניות  פדגוגיות  תכניות 
של  והטמעה  פתוח  ייזום,  דרך  והעתיד  ההווה 
והבלתי  הפורמאלית  החינוך  במערכת  אלה  תכניות 
פורמאלית בישראל ובשותפות עם משרדי הממשלה, 
השלטון המקומי, האקדמיה וארגונים אחרים מהמגזר 

השלישי והעסקי.

ORT אמריקה
שנת ייסוד
 1920

כתובת
75 Maiden Lane

10th Floor
New York, NY 10038

אתר אינטרנט
www.ortamerica.org

תקציב שנתי
14,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Martin Greenberg, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Linda Kirschbaum, 
National President

Ort America

ה- OU הוא הארגון המוביל של היהדות האורתודוקסית 
את  ולהנהיג  לחזק  ומטרתו  בארה”ב  המודרנית 

החברה האורתודוקסית. 

הארגון פועל במישורים רבים. בין היתר, הוא מפעיל 
וסמל  בארה”ב  ביותר  הנרחב  הכשרות  מערך  את 

ההכשר של הארגון מופיע על מוצרי מזון רבים.

ישראל  חגי  של  בנושאים  חומרים  מפרסם  הארגון 
מפעיל  שהוא  באתר  למצוא  וניתן  תורה  ולימוד 
לחיים  הקשורים  בנושאים  לימוד  וחומרי  מאמרים 
יהודים הלכתיים כגון אוכל יהודי, בריאות ותרבות. 
הארגון מפעיל תנועת נוער, פעילות של צדקה וצדק 
עם  לעבודה  ומערך  קהילות  לחיזוק  אגף  חברתי, 
אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילות הארגון. הארגון 

עוסק בשתדלנות ולוביזם עבור הקהילה היהודית.

The Orthodox 
Union (OU)

האיחוד 
האורתודוכסי

שנת ייסוד
 1898

כתובת
11 Broadway 

New York, NY 10004

אתר אינטרנט
www.ou.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Allen Fagin, Executive Vice 
President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Martin Nachimson, President

נציגות בישראל
מרכז קהילתי בירושלים, 

רח’ קרן היסוד 22, ירושלים
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הכלכלי  לחוסן  לסייע  שמטרתו  ארגון  הוא   PEJE
והמקצועי של בתי ספר יהודיים ולאפשר להם לקיים 
יהודיות.  משפחות  עבור  סבירה  בעלות  תכניות 
יהודיים  ספר  בתי  של  בחשיבות  מאמין  הארגון 
עיצוב  על  בהשפעה  להם  שיש  החשוב  ובתפקיד 
הזהות היהודית של הדור הבא. על מנת שבתי ספר 
הללו יצליחו עליהם להיות מוקד משיכה לתלמידים, 

לבני משפחותיכם ולפילנתרופים.

על  אסטרטגית  בחשיבה  ספר  לבתי  מסייע  הארגון 
את  לנהל  יוכלו  שבו  האופן  ועל  ועתידם  קיומם 
תקציבם תוך משיכת תלמידים חדשים לבית הספר.

במחקר  שעוסקים  מרכזים  מפעיל  הארגון  כן,  כמו 
ופיתוח של תכנים לבתי הספר וגישות לחיזוק החוסן 
הכלכלי. באתר של הארגון ניתן למצוא מגוון חומרים 
שנועדו לסייע לבתי ספר להפעיל בצורה הטובה ביותר 

את מערך המתנדבים שלהם ואת חברי ההנהלה.

הארגון פועל יחד עם קרן “אביחי” על מנת לקדם 
להיות  שיוכלו  ארה”ב  ברחבי  יהודים  ספר  בתי 

עצמאיים מבחינה כלכלית במשך שנים רבות.

שותפות למען 
מצוינות בחינוך 

יהודי*
שנת ייסוד

1999

כתובת
50 Milk Street 

16th Floor 
Boston, MA 02109

אתר אינטרנט
www.peje.org

תקציב שנתי
3,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jill Goldenberg, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Michael J. Bohnen, Co-Chair
Nancy Hamburger, Co-Chair

Partnership 
for Excellence 
in Jewish 
Education (PEJE)

הארגון הוקם בשנות ה -20 של המאה הקודמת על 
ידי השופט לואיס ברנדייס, הרב סטיבן וייז ואנשים 
תרומות  להעברת  דרך  לשמש  מנת  על  נוספים 
לישראל באופן ישיר. מאז הקמתו של הארגון הועברו 
מעל למיליארד דולר לארגונים ופרויקטים בישראל. 
דו  ארגוני  מדעי,  מחקר  ספר,  בבתי  תומך  הארגון 
הסדר  לשינוי  ארגונים  וערבים,  יהודים  בין  קיום 
באופן  כספים  מגייס  איננו  הארגון  ועוד.  החברתי 
עצמאי, אלא מהווה צינור להעברת כספים לתאגידים 

בישראל, על בסיס חוקי המס בארה”ב.

ארגונים  מ-1000  ליותר  כספים  מעביר  הארגון 
ועמותות בישראל. הארגון מעביר את מלוא התרומה 
המועברת דרכו על פי המלצת התורמים. התורמים 
 PEF באתר התרומה.  יעדי  את  שקובעים  אלה  הם 
ניתן למצוא רשימה מלאה, על פי תחומים, של כל 
העמותות  רשם  של  האישור  את  שקיבלו  העמותות 

בישראל והזכאיות לקבל תרומות מהארגון.

 PEF - Israel
 Endowment
Fund

קרן פי.אי.אף
שנת ייסוד
 1992

כתובת
630 Third Ave 

Suite 1501
New York, NY 10017

אתר אינטרנט
www.pefisrael.org

תקציב שנתי
70,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Geoffrey Stern, President
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לחזק  המיועדת  תכנית  הינה  פיג’מות  ספריית 
הארגון  אמריקה.  צפון  ברחבי  יהודיות  משפחות 
מדפיס ושולח אלפי ספרי ילדים בעלי תוכן יהודי 
אל  נשלחים  הספרים  אמריקה.  בצפון  למשפחות 
או   ,8 לגיל  ועד  שנה  חצי  מגיל  חינוך  מסגרות 
ישירות לבתים של משפחות בחינם. הפרויקט הוקם 

וממומן על ידי קרן “הרולד גרינספון”.

ספריית פיג’מות בוחרת בכל חודש ספר חדש ממיטב 
סופרי הילדים היהודים ובאמצעות הספרים מעניקים 
היהודית  המסורת  לעולם  פתח  ולמשפחות  לילדים 
לקריאה  ההזדמנות  מלבד  יהודיים.  ולערכים 
לפעילות  המלצה  משולבת  ספר  בכל  משותפת, 
משותפת ונושאים לשיחה להורים, מחנכים וילדים. 
הארגון מפעיל באתר אינטרנט מרכז חינוך והדרכה 

שמרחיב את השיח על תכנים יהודיים ומחבר את
המשפחות לחגים ולערכים יהודים.

קיץ  למחנות  ספרים  מעניקה  גם  פיג’מות  ספריית 
ולבתי ספר. מלבד הספרים באנגלית מחלקת ספריית 
חינוך  ולמסגרות  להורים  בעברית  ספרים  פיג’מות 
המעוניינות לשפר את רמת העברית של התלמידים.

הארגון מפעיל גם את פרויקט ספריית 
הפיג’מות בישראל.

ספריית פיג’מות
כתובת

7 Hunt Street
Suite 100

 Agawam, MA 01001

אתר אינטרנט
www.pjlibrary.org

תקציב שנתי
כחלק מ”קרן הרולד גרינספון”

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Adrian Dion, 
Chief Operating Officer

נציגות בישראל
ספריית פיג’מות ישראל

PJ Library

רבני  של  המקצועי  הגג  ארגון  הינו  הרבנים  כנסת 
התנועה הקונסרבטיבית בצפון אמריקה. מאז יסודה 
הגדירה  הרבנים  כנסת  החמישים,  שנות  בראשית 
של  מסגרת  להיותו  מעבר  הרבה  הארגון  יעדי  את 
איגוד מקצועי. הארגון פועל כגוף אידיאולוגי, רוחני 
והלכתי ושואף לעצב את החיים הדתיים של היהדות 
הקונסרבטיבית. הארגון מוציא לאור סידורים ומחזורי 
תפילה, מעצב טקסטים דתיים ומפעיל וועדת הלכה 

המפרסמת פסיקות עבור התנועה הקונסרבטיבית.

כארגון  מתפקדת  הרבנים  כנסת  מקצועי  כאיגוד 
בתנועה  הרבנית  המנהיגות  את  שמטפח  גג 
והשתלמויות  כנסים  קיום  ידי  על  הקונסרבטיבית 

וסיוע בהשמה וליווי רבנים במהלך תפקידם.

וחברות  חברים   1700 ל-  מעל  חברים  בארגון 
כמלווים  ספר,  בתי  בקהילות,  כרבנים  המכהנים 
ליהדות  ומרצים  מורים  ארה”ב,  בצבא  רוחניים 
ועוד. הארגון מפתח תכנים ליטורגיים וחינוכיים, 
הלכה  בין  היחס  ועל  הלכה  על  דיונים  מקיים 
לדילמות  מעשיות  בתשובות  ומסייע  למודרנה 
עמדה  ניירות  מפרסם  הארגון  כן,  כמו  הלכתיות. 
והחלטות בנוגע לשאלות של צדק חברתי, זכויות 
אזרח ואדם ומסייע למאבק של התנועה המסורתית 

בישראל לפלורליזם דתי.

 Rabbinical
Assembly

כנסת הרבנים
שנת ייסוד
 1901

כתובת
3080 Broadway

New York, NY 10027

אתר אינטרנט
www.rabbinicalassembly.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Julie Schonfeld, 
Executive Vice President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi William G. Gershon, 
President
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הפועלת  השלוחה  הינו  באמריקה  לרבנים  הקולג’ 
חב”ד  של  הראשי  המטה  של  ג’רסי  ניו  במדינת 
להכשרת  מרכז  מהווה  המכללה  אמריקה.  בצפון 
אל  העולמית.  חב”ד  תנועת  של  ושליחים  רבנים 
מכל  תלמידים  מגיעים  רבנים  להכשרת  המכון 
ולקבל  מתקדמים  יהדות  לימודי  ללמוד  העולם 

הסמכה לרבנות דרך חב”ד.

מלבד זאת המכון משמש כמטה של חב”ד וכן כמרכז 
הדתית  הפעילות  את  מכוון  המטה  אזורי.  פעילות 
ואישור  הכרה  יש  למכון  בקמפוסים.  והתרבותית 

להעניק תארים ראשונים במדעי הדתות.

מלימודי  החל  לימוד,  מסלולי  כמה  מציע  הקולג’ 
נשואים  ישיבה  לתלמידי  כולל  למתחילים,  יסוד 
קיים  במוסד  כן,  כמו  לרבנות.  להסמכה  ומסלול 
בית ספר לגילאי גן ועד לכיתה ח’. המוסד מקיים 
קייטנה  מיוחדים,  צרכים  עם  לילדים  פעילות 

ופעילות לסטודנטים.

המכללה הרבנית 
באמריקה*

כתובת
226 Sussex Avenue

Morristown, NJ 07960-3632

אתר אינטרנט
www.rca.edu

תקציב שנתי
5,600,000 דולר

 Rabbinical College
of America

של  הגג  ארגון  הינו  אמריקה  של  הרבנים  מועצת 
רבנים אורתודוקסים שהוסמכו במעל ל -80 מוסדות 
על  הוקם  הארגון  הארגון.  ידי  על  המוכרים  לימוד 
הרבנית  והמסורת  התורה  עולם  את  לחזק  מנת 
באמצעות טיפוח וליווי רבנים ומנהיגים קהילתיים. 
במשך שנים הדמות החשובה והמשפיעה ביותר על 
הארגון הייתה הרב יוסף סולובייצ’יק שעמד בראש 
ביותר  המשמעותית  הרוחנית  הדמות  והיה  הארגון 

עבור העולם האורתודוקסי המודרני בארה”ב.

יוניברסיטי,  ישיבה  עם  בשותפות  עובד  הארגון 
והרבנות הראשית של מדינת ישראל. כארגון מקצועי 
ותמיכה  ליווי  רבנים,  של  בהשמה  מסייע  הארגון 
מוסמכים  לרבנים  המשך  לימודי  מכהנים,  לרבנים 
ופעילים וקיום ימי עיון והשתלמויות לחברי הארגון.

הארגון מפעיל ועדות שונות המחזקות את הפעילות 
בתחומים שונים כגון: כשרות, נשים עגונות, ליווי של 
חיילים יהודים ואסירים יהודים בבתי הכלא ונושאים 
רבים אחרים. הארגון מקיים כנסים ומקבל החלטות 
בנושאים רלוונטיים לחיים האורתודוקסים כמו גיור, 

דיני גיטין וכשרות.

 Rabbinical Council
of America

מועצת הרבנים 
של אמריקה

שנת ייסוד
 1935

כתובת
305 Seventh Avenue

12th Floor
New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.rabbis.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Mark Dratch, 
Executive Vice President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

President: Rabbi Leonard 
Matanky
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מחנות רמה הינם רשת של מחנות הקיץ של התנועה 
מציעים  המחנות  אמריקה.  בצפון  הקונסרבטיבית 
לילדים ולנוער של הזרם הקונסרבטיבי חווית בילוי 
והתנסות  יהודי  חינוך  עם  המשולבת  קיץ  במחנה 
באורח חיים יהודי ברוח התנועה, אורחותיה וערכיה.
במחנות רמה יש דגש חזק על לימוד השפה העברית, 
הכרות עם המסורת היהודית באופן חווייתי יחד עם 
טיולים  שחייה,  )ספורט,  מסורתיות  קיץ  פעילויות 
לינה  מתקני  כוללים  הקיץ  מחנות  רוב  ועוד(. 

והחניכים מגיעים אליהם למספר שבועות.

מחנה הקיץ יוצר קהילה ייחודית למשתתפים ורבים 
וממלאים  חברויות  רוכשים  הקיץ  מחנות  מבוגרי 
תפקידי מנהיגות בקהילות יהודיות בהמשך חייהם. 
כ- 7,500  קיץ משתתפים בכלל מחנות רמה  בכל 
חניכים ועוד כ- 2,500 אנשי צוות. בנוסף, כ- 250 
ומוסיפים  המחנות  את  מתגברים  מישראל  שליחים 

ממד של תרבות ישראלית.

יום  ומחנות  לינה  עם  קיץ  מחנות  מפעילה  הרשת 
סיורים  מארגנים  רמה  מחנות  בנוסף,  לינה.  ללא 
לישראל ולפולין לבוגרי ופעילי המחנות וכן משלחות 
לאוקראינה ולארגנטינה. למחנות רמה יש תכנית בת

סמסטר בישראל לתלמידי תיכון. מחנות רמה מקיימים 
פעילות לבוגרים ולמשפחות בצפון אמריקה ובישראל. 

למחנות רמה יש תוכניות ייחודיות לילדים וילדות עם 
צרכים מיוחדים בשם “מחנה תקווה”.

מחנות רמה
שנת ייסוד
 1947

כתובת
3080 Broadway

New York, NY 10027

אתר אינטרנט
www.campramah.org

תקציב שנתי
2,100,000 דולר 

)לכל מחנה תקציב נפרד(

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Mitch Cohen

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Dr. Jeff Kopin, President

נציגות בישראל
התנועה המסורתית; 
מחנות רמה בישראל

Ramah Camps

קהילתיים  ספר  בתי  רשת  )רבס”ק(   ,RAVSAK
הינו ארגון עולמי של בתי הספר היומיים היהודים 
הקהילתיים. בתי הספר הכלולים ברשת אינם מזוהים 
מרקעים  תלמידים  מקבלים  והם  מסוים  זרם  עם 
מגוונים. בתי הספר ברשת שונים זה מזה, בהתאם 
לקהילות בהם הם מצויים. למרביתם יש אופי דתי 

פלורליסטי. ברשת חברים מעל 130 בתי ספר.

ולהעניק  הספר  בתי  בין  לחבר  היא  הרשת  מטרת 
את  להעצים  מנת  על  וחינוך  בהנהגה  תמיכה  להם 

יכולותיהם והשפעתם על החברה היהודית.

בתי הספר ברשת פזורים בכל רחבי ארה”ב וקנדה. 
עברית,  הוראת  על  חזק  דגש  יש  אלה  ספר  בבתי 
פיתוח אוריינות יהודית, הזדהות עם ישראל וטיפוח 
בני נוער מחויבים לעתיד הקהילה היהודית. הארגון

למנהלים,  מיועדים  מקצועי  לפיתוח  כנסים  מפתח 
תכניות  יהדות,  בלימודי  ומורים  נאמנים  מועצות 
חינוכיות ותכנים פדגוגים, ומחבר בין אנשים בבתי 
למצוא  ניתן  הארגון  באתר של  העולם.  בכל  הספר 
חומר  כלול  שבו  “הידעון”,  העט  כתב  של  ארכיון 
מקצועי שנלווה לעבודת בתי הספר וכן מרכז הדרכה 
לנושאים הרלוונטיים לחיי בתי הספר כגון תפילה, 

טקסים, פלורליזם דתי ועוד.

RAVSAK רשת בתי ספר
קהילתיים*

שנת ייסוד
 8990

כתובת
West 54th Street, 11th Floor

New York, NY 10019

אתר אינטרנט
www.ravsak.org

תקציב שנתי
2,500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Dr. Marc Kramer, 

Co-Executive Director
Dr. Idana Goldberg, 

Co-Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rebekah Farber, Chair
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המקצועי  הארגון  הינו   RRA לאומי-  הבין  ארגון 
אמריקה  בצפון  הרקונסטרוקציוניסטים  הרבנים  של 
רבנים   300 ל-  מעל  בו  וחברים  אירופה  ישראל 
קהילה מקצועית  להוות  הוא  הארגון  ורבות. מטרת 
הרבנות  של  קולה  את  לייצג  התנועה,  רבני  עבור 
הרחבה  התנועה  בקרב  הרקונסטרוקציוניסטית 

ובעולם היהודי.

ניירות  ליטורגיים,  תכנים  בפיתוח  עוסק  הארגון 
התנועה  רבני  של  הקול  את  המבטאים  עמדה 
ומקיים אירועים מקומיים וארציים המיועדים לחבר 
בין הרבנים וללוות אותם במהלך עבודתם. הארגון 
במשך  הרבנים  ובליווי  רבנים  של  בהשמה  עוסק 

שנות עבודתם.

לרבנים  המאפשר  מקצועי  עת  כתב  מפיק  הארגון 
ולרבות לקיים שיח מעמיק על אתגרי השעה, ללמוד 
תורה בצוותא ולעסוק בכתיבת הנחיות והמלצות עבור 

הרבנים בליווי טקסי חיים, רגעי משבר ושמחה.

איגוד הרבנים 
הרקונסטרוקציוניזם

שנת ייסוד
 1974

כתובת
1299 Church Road

Wyncote, PA 19095

אתר אינטרנט
www.therra.org

תקציב שנתי
300,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Elyse Wechterman 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi Nina Mandel, President

 Reconstructionist
 Rabbinical
Association

התנועה  של  המשפטית  הזרוע  הינו   RAC ה- 
הרפורמית בצפון אמריקה העוסקת בקידום מדיניות 
של צדק חברתי, זכויות אזרח ואדם ושינוי מדיניות 
המרכז  פעילות  הללו.  בנושאים  וחוקית  ציבורית 
נגזרת מתפיסת העולם של היהדות הרפורמית לגבי 
לתיקון  ושאיפתה  האמריקנית  בציבוריות  תפקידה 

עולם וצדק חברתי.

בניו  הנמצא  הרפורמית  התנועה  ממטה  בשונה 
משם  בוושינגטון,  יושבים   RAC ה-  משרדי  יורק, 
ומנהיגי  ציבור  נבחרי  מחוקקים,  עם  יחד  פועלים 
בקרב  ציבורית  פעילות  לקדם  הרפורמית  התנועה 
חברי התנועה מחד ושינוי ציבורי וחוקתי באמצעות 
מערכות השלטון מאידך. המרכז פועל במגוון רחב 
לזכויות  מאבק  כלכלי,  משוויון  החל  נושאים  של 
במאמצים  ותמיכה  המדינה  אזרחי  לכלל  מלאות 

מקבילים בישראל.

מאז הקמתו הארגון בלט בתחום האקטיביזם הפוליטי 
ומילא תפקיד משמעותי במאבק למען זכויותיהם של 
אזרחים שחורים בארה”ב. במשך השנים המרכז נאבק 
למען זכויותיהן של נשים, נגד המלחמה בווייטנאם 
ובעד זכויות של הקהילה הלהט”בית. כיום, המרכז 
הסביבה  שמירת  תחומים:  של  רחב  במגוון  עוסק 
פלורליזם  אזרח,  זכויות  נשים,  זכויות  ואקולוגיה, 
דתי ועוד. המרכז מרכז כתיבה ענפה בתחומים הללו 
ובאתר של המרכז ניתן לגשת למאגרי מידע, כתבות 
לנוער  פעילויות  מארגן  המרכז  כן,  כמו  ומאמרים. 
וצעירים המעוניינים להתפתח בתחום של אקטיביזם 

דתי ופוליטי.

Religious Action 
Center for 
Reform Judaism 
(RAC)

המרכז הרפורמי 
לאקטיביזם*

שנת ייסוד
 1959

כתובת
2027 Massachusetts Ave NW

Washington, DC 20036

אתר אינטרנט
www.rac.org

תקציב שנתי
כחלק מתקציב התנועה 

URJ הרפורמית

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Jonah Pesner, Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Jennifer Brodkey Kaufman,
Chair, Commission on Social, 

Action of Reform Judaism

נציגות בישראל
המרכז הרפורמי לדת ומדינה, 

התנועה הרפורמית בישראל
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ה”ציונים הדתיים של אמריקה” הם זרוע של תנועת 
הארגון  מטרת  העולמי.  המזרחי  המזרחי-הפועל 
היא לחזק את התפיסות של הציונות הדתית בקרב 
של  האמונה  בסיס  על  האמריקני  היהודי  הציבור 

“ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל”. 

משאבים  מגייס  והוא  חינוכי  ארגון  הינו  הארגון 
של  המטרייה  בתוך  הנמצאים  לארגונים  המסייעים 
הציונות הדתית: תנועת הנוער “בני עקיבא”, רשת 
מחנות הקיץ “מחנה מושבה” ואחרים. פעולות אלה 
נועדו להעמיק את התודעה הציונית של המשתתפים 
במסגרות אלה. הארגון תומך בישיבות ההסדר בישראל 

ובביסוס הקשר בין תורה ועבודה ותורה ומדע.

הארגון עוסק בהסברה למען מדינת ישראל, מעודד 
ומפתח  לישראל  ארה”ב  יהודי  של  לעלייה  ומסייע 
ספר  בתי  עבור  ציונות  בנושאי  לימודים  תכניות 
אורתודוקסים. בנוסף, הארגון תומך ב”יבנה עולמי” 
בקמפוסים  הפועל  אורתודוקסים  סטודנטים  ארגון 

ברחבי ארה”ב.

ציונים דתיים 
באמריקה

כתובת
500 7th Avenue

Second Floor
New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.rza.org

תקציב שנתי
300,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Yosef Blau, President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Martin Oliner, Chairman

 Religious
 Zionists of
America תיקון העולם” הינו ארגון המיועד בעיקר לצעירים“

המעוניינים להשתלב במשימות התנדבות ואקטיביזם 
ברחבי  מתנדבים  של  רשתות  מפעיל  והוא  חברתי 
צפון אמריקה. התפיסה של הארגון היא לחבר בין 
מקומיים  התנדבות  לארגוני  פוטנציאלים  מתנדבים 

המכירים את צרכי השטח בצורה הטובה ביותר.

של  היהודי  השיח  מתוך  התנדבות  מעודד  הארגון 
משמעותי.  חברתי  שינוי  ליצור  ורצון  וצדקה  צדק 
הארגון מחבר בין צעירים יהודים למוקדי התנדבות 
שונים בערים מרכזיות ובמגוון תחומים כגון: מיגור 
עוני, חלוקת מזון, פעילות לשינוי מדיניות הכליאה 
הארגון  בנוסף  ועוד.  קברות  בתי  ניקוי  בארה”ב, 
מחבר בין צעירים לבין תכניות עומק ארוכות יותר 
“אדמה”  פרויקט  כגון:  ובישראל  ארה”ב  ברחבי 
)תכניות לפעילים סביבתיים(, תכנית תיקון עולם של 

בינ”ה בתל אביב-יפו ועמיתי פרויקט “עבודה”.

Repair the World*תיקון העולם
שנת ייסוד
 2009

כתובת
555 Eighth Avenue

Suite 1703
New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.werepair.org

תקציב שנתי
6,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

David Eisner, 
President and CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Geoff Lieberthal, 

Board Chair
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הארגון הוקם בשנת 1985 על מנת לשמש גשר בין 
הציבור היהודי לבין המפלגה הרפובליקנית. הארגון 
לבין  היהודי  הציבור  בין  ומפגיש  אירועים  מקיים 
נציגי המפלגה הרפובליקנית הן ברמה המקומית והן

בפוליטיקה הארצית.

הארגון מייצר הזדמנויות לפעילות פוליטית למען 
המפלגה עבור בני נוער ומבוגרים באמצעים שונים, 
תקשורתית.  בפעילות  והן  ציבורית  בפעילות  הן 
ולוביזם  בשתדלנות  עוסקים  הקואליציה  נציגי 
בקרב נבחרי ציבור רפובליקנים למען אינטרסים 

יהודיים וישראליים.

בחקיקה,  התומכים  עמדה  ניירות  מפרסם  הארגון 
החלטות, ובמועמדים רפובליקנים. כמו כן, הארגון 
להכיר  היהודי  לציבור  ניתן  בהם  אירועים  מקיים 
נושאים  למען  ולפעול  ציבור  ונבחרי  מועמדים 

החשובים לבוחרים.

הקואליציה היהודית 
הרפובליקנית*

שנת ייסוד
1985

כתובת
50 F Street N.W.

Suite 100
Washington, DC 20001

אתר אינטרנט
www.rjchq.org

תקציב שנתי
3,000,000 דולר

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

David M. Flaum, 
National Chairman

 Republican
Jewish Coalition

RAJE הינו ארגון הפועל בקרב צעירים יהודים מן 
דוברת הרוסית שהיגרו לארה”ב. מהגרים  הקהילה 
מאחר  ייחודי  במצב  נמצאים  מבריה”מ  היהודים 
ומרביתם לא זכו לקבל חינוך יהודי פורמאלי כלשהו 
היהודיים.  התוכן  עולמות  עם  הכרות  נעדרי  והם 
הארגון שם לעצמו למטרה לקרב צעירים אלו ליהדות, 
לחזק את זהותם היהודית ולמנוע התבוללות. עיקר 
באורך של סמסטר  עמיתים  בתכנית  היא  הפעילות 
העוסק בחיזוק זהות יהודית והכשרת מנהיגות כולל 

ביקור בישראל ואירופה.

מפגשים,  של  פעילות  מקיים  הארגון  זאת  מלבד 
בערים  מקומית  לימודית  ופעילות  שבת  ארוחות 

גדולות בהן יש ריכוז של יהודים דוברי רוסית.

 Russian
 American Jewish
Experience

החוויה היהודית 
הרוסית 

האמריקנית*
שנת ייסוד
 2006

כתובת
2915 Ocean Parkway

Brooklyn, NY 11235

אתר אינטרנט
www.rajeusa.com

תקציב שנתי
1,200,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Aryeh Katzin, 
Executive Director
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RJCF הינו ארגון סיוע למהגרים מבריה”מ לשעבר 
המטרה  רוסית.  דוברי  מהגרים  ידי  על  שהוקם 
העיקרית של הארגון היא לשמר ולחזק את הזהות 
זאת  מלבד  הרוסית.  דוברי  המהגרים  היהודית של 
להיקלט בארה”ב, מעודד  למהגרים  מסייע  הארגון 
נוער  בני  בקרב  יהודית  זהות  וחיזוק  יהודי  חינוך 
וצעירים ותומך בישראל. הארגון מגייס כספים עבור 

המטרות הללו.

הארגון פועל על טהרת המתנדבים.

ליווי  כגון  הארגון תומך במפעלים שונים בישראל, 
ואימוץ של חיילים בודדים ומימון מחנה קיץ בארה”ב 

עבור ילדים ובני נוער משדרות.

הארגון פעיל בעיקר באזור בוסטון ומפעיל מגוון 
של תכניות :סיוע לקשישים דוברי רוסית, הפעלת 
זיכרון  ופרויקט  ונוער  לילדים  תיאטרון  חוגי 

לניצולי שואה.

קרן רוסית יהודית 
קהילתית*

כתובת
200 Wells Ave

Newton, MA 02459

אתר אינטרנט
www.rjcf.com

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Alex Koifman, 
President

Russian Jewish 
Community 
Foundation (RJCF)

רשת בתי הספר על שם סלומון שכטר מאגדת בתי 
ספר יומיים של התנועה הקונסרבטיבית. בתי הספר 
ומשלבים  זו  תנועה  של  העקרונות  פי  על  פועלים 
חינוך כללי עם לימודי יהדות ועברית וחוויה דתית 
למסורת  מחויבים  הספר  בתי  ושוויונית.  פתוחה 
ברוח  ייחודית  חינוכית  קהילה  וליצירת  ולקדמה 

היהדות הקונסרבטיבית.

כיום פועלים במסגרת הרשת עשרות בתי ספר ברחבי 
בתי  בין  לחבר  היא  הרשת  ומטרת  וקנדה  ארה”ב 
הספר ולהעניק להם זהות משותפת וסדר יום משותף. 
כל בית ספר הינו תאגיד עצמאי ופועל בניהול רעיוני

ומקצועי עצמי. 

התנועה  של  החינוך  אגף  תחת  יושב  הארגון 
הקונסרבטיבית. הרשת מהווה מטה מקצועי עבור 
חינוך  תכניות  עבורם  ומייצרת  בשטח  הספר  בתי 
“מתו”ק”  תכנית  כגון  היהדות  לימודי  בתחום 
כנסים  מארגנת  הרשת  בנוסף,  מקרא.  ללימודי 
מקצועיים והשתלמויות לצוותי החינוך ולמתנדבים 

בבתי הספר השונים.

 Schechter Day
School Network

רשת בתי הספר 
ע”ש שכטר*

שנת ייסוד
 1965

כתובת
10 Broad Street 

18th Floor
New York, NY 10004

אתר אינטרנט
www.schechternetwork.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Dr. Jon Mitzmacher, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Gary Gross, Board President
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אתר “שמש” הינו אתר לימודי המרכז מידע וחומרים 
באתר  למצוא  ניתן  היהודי.  התוכן  עולם  על  רבים 
ועוד.  לימוד  חומרי  לספרים,  המלצות  מאמרים, 

שמש, הוא הכלי האינטרנטי הוותיק ביותר בתחום.

לפי  מידע  ומקבץ  נוספים  לאתרים  מפנה  האתר 
נושאים כדון: מעגל השנה, מעגל החיים, היסטוריה 

יהודית ועוד.

שמש: הרשת 
היהודית*

אתר אינטרנט
www.shamash.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
David Rosenthal, 

Project Leader

 Shamash: The
Jewish Network

בלוס  השוכן  תרבות  מרכז  הינו  סקירבול  מרכז 
אנג’לס המרכז מדגיש את הדיאלוג בין אלפי שנות 
ההיסטוריה היהודית לקיום של העם היהודי בימינו 
בהקשר של מערכת הערכים הדמוקרטיים באמריקה.

ולא  יהודים  בין  לחבר  ושואף  לכול  פתוח  המרכז 
יהודים ולהוות מקור השראה לרבים.

ומתחלפות המפגישות  יש תערוכות קבועות  במרכז 
במרכז  ויהדות.  פופולארית  תרבות  אומנות,  בין 
רבות: הרצאות, הקרנות סרטים  מתקיימות תכניות 
מוסיקליים  מופעים  ודוקומנטריים,  עלילתיים 

ומופעים לכל המשפחה.

לילדים  וייחודית  חדשנית  תערוכה  יש  במרכז 
ומשפחות בשם “תיבת נח” המאפשרת לילדים לחוות 
באופן אינטראקטיבי את הסיפור והתערוכה. המרכז 

מקיים בחנוכה פסטיבל לכל המשפחה

 Skirball Cultural
Center

מרכז תרבות 
סקירבול*

שנת ייסוד
 1996

כתובת
2701 N. Sepulveda Blvd. 

Los Angeles, CA 90049

אתר אינטרנט
www.skirball.org

תקציב שנתי
21,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Dr. Uri D. Herscher, 
Founding President and CEO
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האגודה ליהדות הומניסטית היא ארגון הקהילות של 
והיא  אמריקה  בצפון  הומניסטית  ליהדות  התנועה 
ויחידים המזוהים  מאגדת בתוכה קהילות, חבורות 
עם זרם זה. היהדות ההומניסטית מדגישה את הפן 
התרבותי, הלאומי וההומניסטי של הקיום היהודי. 
חברתי  התרבותי,  החיבור  את  מדגישות  הקהילות 
קהילות  מקיימים  זה  בסיס  ועל  ליהדות  וערכי 

ומרכזי תרבות.

בין  מחברת  הקהילות,  עבור  רשת  מהווה  האגודה 
יהודים  בין  מקשר  הארגון  בהן.  ותומכת  קהילות 
בעלי השקפה הומניסטית, מארגנת כנסים ומפגשים 
בין החברים בתנועה, מחברת חומרי לימוד וחומרים 

טקסיים ומסמיכה רבנים ורבות הומניסטים.

האגודה מפרסמת כתבי עת ועלונים יחד עם חומרי 
מפעילה  האגודה  כן,  כמו  נוספים.  וחומרים  לימוד 
תנועת נוער לבני הנוער השייכים לקהילות התנועה 

ועוסקת בליווי קהילות, השמת רבנים ועוד.

האגודה ליהדות 
הומניסטית*

כתובת
28611 W. 12 Mile Rd 

Farmington Hills, MI 48334

אתר אינטרנט
www.shj.org

תקציב שנתי
350,000 דולר

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Larry Lawrence, President

 Society for
 Humanistic
Judaism

מכון ”ספרטוס” החל את דרכו כקולג’ ללימודי יהדות 
של שיקגו והכשיר מורים לבתי ספר יהודיים ולמסגרות 

של לימודים משלימים למבוגרים בתחום היהדות.

כיום המכון מהווה מרכז רב תחומי ללימודי היהדות 
ומעניק  היהדות  במדעי  מתקדמים  תארים  המעניק 
אפשרות ללמידה מרחוק לתלמידים מרחבי העולם. 
בניהול  מקצועיות  ותעודות  תארים  מעניק  המכון 
מלכ”רים, לימודי יהדות ובתחומי מנהיגות. בנוסף 
ללימודים האקדמיים המכון מקיים פעילות ואירועים 
בתחום  הרצאות  הרחב:  לקהל  ותרבותיים  חינוכיים 

האומנות והיסטוריה יהודית ועוד.

במרכז יש ספרייה, תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות.

 Spertus Institute
 for Jewish
 Learning and
Leadership

מכון ספרטוס 
ללימודי יהדות 

ומנהיגות*
שנת ייסוד
 1924

כתובת
610 South Michigan Avenue

Chicago, IL 60605

אתר אינטרנט
www.spertus.edu

תקציב שנתי
7,500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Dr. Hal M. Lewis, 

President and CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Mark F. Mehlman, 

Chairman
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 Yeshiva- של  שלוחה  היא  לנשים  שטרן  מכללת 
המכללה  גברים.  לומדים  בו  מוסד   University
משלבת בין לימודים אקדמיים כלליים ברמה גבוהה 
לבין תפיסת עולם אורתודוקסית מודרנית. הקמפוס 
מאפשר לנשים צעירות לחיות על פי תפיסת עולמן 
יהדות  לימודי  בין  ולשלב  האורתודוקסי  הדתי 

ללימודים כלליים.

רבים  בתחומים  מוכרים  תארים  מעניק  המוסד 
אנגלית,  ספרות  בביולוגיה,  ראשון  מתואר  החל 
חינוך, היסטוריה ובכל תחומי המדעים. המכללה 
ותואר  היהדות  במדעי  ייחודיות  תכניות  מציעה 

שני במחקר התלמוד.

סטודנטיאליים  חיים  לתלמידות  מעניקה  המכללה 
ואירועי  הרצאות  ופנאי,  ספורט  הכוללים  עשירים 
תרבות. כמו כן, ישנה פעילות רבה בתחום החיים 
וחגים  שבתות  סביב  אירועים  לימוד,  היהודיים: 
והלמידה  היהודית  הזהות  את  להעמיק  והיכולת 

היהודית בזמן החיים במעונות ובקמפוס.

מכללת שטרן 
לנשים*

שנת ייסוד
1954

כתובת
500 West 185th Street

New York, NY 10033

אתר אינטרנט
www.yu.edu/stern

תקציב שנתי
כחלק מתקציב 

“ישיבה יוניברסיטי”

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Dr. Karen Bacon, Dean

 Stern College
for Women

טבלט הינו עיתון רשת יומי העוסק במגוון תחומים 
לבין  היהודי  הציבור  בין  הקשרים  היהודי:  בעולם 
החברה האמריקאית, קשרי ישראל- ארה”ב, המפגש 
בין תרבות יהודית לבין התרבות הפופולארית, זהות

יהודית ועוד.

העיתון שם לעצמו למטרה להתעדכן יום יום ולהביא 
היהודיים,  הרעיונות  בתחומי  עומק  כתבות  לציבור 
תרבות  להנגיש  וכן  בארה”ב  היהודים  וחיי  תרבות 
ישראלית לקהל דובר אנגלית. כמו כן באתר יש בלוג

יומי של לימוד הדף היומי.

חדשות  עיקריים:  נושאים  לפי  מחולק  העיתון 
ובנוסף  ותרבות  אומנות  וחיים,  דת  ופוליטיקה, 
רדיו  )תכניות  פודקאסטים  קבועים,  בלוגרים  יש 

המופיעים ברשת( וארכיון מלא של הכתבות.

Tablet*טבלת

שנת ייסוד
 2009

כתובת
37 West 28th Street

8th Floor
New York, NY 10001

אתר אינטרנט
www.tabletmag.com

תקציב שנתי
3,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Alana Newhouse, 

Editor-in-Chief
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ארגון תרועה הוקם על מנת לקדם את פעילותם של 
רבנים ושל הקהילה היהודית בצפון אמריקה למען 
והשטחים  ישראל,  קנדה  בארה”ב,  אדם  זכויות 
הקשורים  רבים  בנושאים  פועל  הארגון  הכבושים. 
מאבק  עובדים,  זכויות  על  שמירה  אדם:,  לזכויות 
בסחר בבני אדם ובעבדות מודרנית, מאבק למיגור 
שתי  ופתרון  הכיבוש  סיום  בעינויים,  השימוש 
מדינות, שמירה על זכויות מבקשי מקלט בישראל, 
רבנים  כנגד  דעה  וטורי  עמדה  ניירות  הוצאת 
של  הרג  ומתירים  לגזענות  המסיתים  ישראלים 
פלסטינאים, ועוד. הארגון עוסק בהכשרה של רבנים 
ואנשי חינוך יהודים הרוצים להעשיר את הפעילות 
הרבנית שלהם בשיח של זכויות אדם ומסייע להם 
ופוליטית  להוביל את קהילותיהם לעשייה חברתית 
סטודנטים  את  מחנך  הארגון  זאת,  מלבד  בתחום. 
לרבנות להיות מנהיגים בתחום זכויות האדם. עבור 
שנה  במשך  הלומדים  מארה”ב  לרבנות  סטודנטים 
אקדמית בירושלים , יש לתרועה תוכנית שנתית על 
נושא זכויות האדם שכוללת מפגשים עם פלסטינים, 
וישראלים  ישראל,  אזרחי  בדואים  מקלט,  מבקשי 

שעובדים בתחום זכויות האדם.

תרועה : הקול 
הרבני למען 
זכויות האדם

שנת ייסוד
2002

כתובת
266 W. 37th St. 

Suite 803
New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.truah.org

תקציב שנתי
960,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Rabbi Jill Jacobs,

Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi Ayelet S. Cohen, 
Co-Chair

Rabbi Eric Solomon, 
Co-Chair

נציגות בישראל
Rabbi Ian Chesir-Teran, 

Itamar Haritan

 T’ruah: The
 Rabbinic Call for
Human Rights ידידי “צופים צבר” הינה תנועת הנוער של ארגון 

נוער  תנועת  זוהי  אמריקה.  בצפון  הצופים  תנועת 
פעילות  של  שלוחה  מעין  והיא  בעברית  הפועלת 
במסגרת  פועלת  התנועה  בישראל.  הצופים  שבטי 
של 20 שבטים ברחבי צפון אמריקה והיא מפעילה 

פעילות נוער לילדים בכיתות ג’- י”ב.

הפעילות מתקיימת משנות השבעים אך מאוגדת בתוך 
עמותת ידיד הצופים מן המחצית השנייה של שנות 
ה-90. היא מתבססת על הערכים והמטרות החינוכיות 
של תנועת הצופים העבריים בישראל- חינוך לחיים 
דמוקרטיים, סובלנות, אחריות חברתית, אהבת ארץ 

ישראל וחיזוק הזהות היהודית והישראלית.

מלבד הפעולות המתקיימות בשבטים הארגון מקיים 
כנסים וסמינרי הדרכה, משלחת לפולין, תכנית קיץ 

בישראל ועוד.

של  הישראלי  הדגם  פי  על  פועלת  הנוער  תנועת 
משמשים  תיכון  בגיל  הנוער  בני  בה  נוער  תנועות 
כמדריכים של השכבות הצעירות, הפעילות מחולקת 
מותאמים  הצופים  טקסי  כל  וכן  גיל  שכבות  לפי 

לתנועת הנוער האמריקנית.
צבר  לגרעיני  מצטרפים  התנועה  מבוגרי  רבים 

ומתגייסים לצה”ל.

Tzofim Tsabar – צופים צבר
צפון אמריקה

שנת ייסוד
 1995

כתובת
575 11th Ave

11th Floor
New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.israelscouts.org

תקציב שנתי
4,300,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Elad Sanderovich, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Daniel Katz, President

נציגות בישראל
תנועת הצופים
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“UIA קנדה” הוא ארגון הגג של הפדרציות היהודיות 
כלל  על  להשפעה  להגיע  שואף  הארגון  בקנדה. 
בשיתוף  פועל  הארגון  בקנדה.  היהודית  הקהילה 
מנת  על  היסוד  וקרן  היהודית  הסוכנות  עם  פעולה 
לגייס כספים עבור פרויקטים בישראל ועובד יחד עם 
הפדרציות המקומיות על מנת לתמוך בפעילות של 

הקהילות היהודיות בקנדה.

הארגון מתמקד בבניית זהות יהודית חזקה, תמיכה 
הקהילה  חיזוק  ישראל,  למען  ושתדלנות  בישראל 
מול  בקנדה  היהודית  הקהילה  וייצוג  היהודית 
מקיים  הארגון  כן,  כמו  נוספים.  וארגונים  הרשויות 

מערך של תמיכה ושירותים חברתיים.

משלחות  נוספים  שותפים  עם  יחד  מארגן  הארגון 
ותומך  צעירה  מנהיגות  בהכשרת  ומשקיע  לישראל 
לארגון  כן,  כמו  בקמפוסים.  הלל  של  בפעילות 
ופעילות  נשית  פילנתרופיה  כגון  ארצית  פעילות 
בישראל  פרויקטים  במגוון  תומך  הארגון  מקומית. 

בתחום החינוך, הבריאות בפריפריה ופיתוח כלכלי.

המגבית קנדה

שנת ייסוד
 1967

כתובת
315-4600 Bathurst Street

Toronto, ON M2R 3V3

אתר אינטרנט
www.jewishcanada.org

תקציב שנתי
66,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Linda Kislowicz, 
President & CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Julia Berger Reitman, 
Chair

נציגות בישראל
יוסי תנורי, מנכ”ל,משרדי 

UIA קנדה בירושלים 

UIA Canada

האיגוד ליהדות מסורתית הינו ארגון עצמאי על-זרמי 
מסורתית,  ליהדות  יהודים  ובקירוב  בחינוך  העוסק 
מתוך תפיסת עולם פתוחה ושמירת ההלכה. האיגוד 
ומסורת  הלכה  שמירת  של  החשיבות  את  מדגיש 
יהודית, מחויבות לכלל ישראל יחד עם תפיסת עולם 

כללית פתוחה.

מהתנועה  שפרשו  אנשים  ידי  על  הוקם  הארגון 
הקונסרבטיבית בעקבות החלטות תנועתיות שלטענתם 
סותרות את ההלכה. יחד עם זאת, גישתם לביקורת 
העולם  על  מקובלת  איננה  והמקורות  המקרא 

האורתודוקסי.

לרבנים  מתקדמת  ישיבה  פועלת  הארגון  במסגרת 
)מתיבתא( וכנס שנתי לחברים בקהילות מסורתיות. 
האב הרוחני של התנועה הרב דוד וייס הלבני, חוקר 
ניירות  כותב  הארגון  בנוסף,  הלכה.  ופוסק  תלמוד 
בקהילה  נשים  של  תפקידן  כמו  בנושאים  עמדה 
היהודית ומקיים הרצאות בנושאים של גיור וכשרות.

 Union for
 Traditional
Judaism

האיגוד ליהדות 
מסורתית*

כתובת
82 Nassau st. #313 

New York, NY 10038

אתר אינטרנט
www.utj.org

תקציב שנתי
800,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Gerald Sussman, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Rabbi David Novak, 
President
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הינו הארגון המרכזי של  ליהדות רפורמית  האיגוד 
בצפון  הרפורמית  והתנועה  הרפורמיות  הקהילות 
קהילות  ל-900  מעל  חברים  באיגוד  אמריקה. 

הכוללות כ- 1.5 מיליון חברים.

הארגון משמש כמטה מקצועי לקהילות התנועה והוא 
מרכז פעילות תכנית במגוון נושאים: לימוד תורה, 
חינוך, עשייה קהילתית, בריאות, גיור, מעגל החיים 
ועוד. לארגון יש תנועת נוער )NFTY( הפועלת בבתי

הכנסת ורשת של מחנות קיץ ברחבי ארה”ב וקנדה. 
חינוכיים  פרויקטים  גם  מפעילות  אלה  מסגרות 
בישראל. לאיגוד יש הוצאה לאור עם מבחר פרסומים 
בתחום של הגות יהודית, הפקת סידורי תפילה וחומר
ליטורגי. באתר האיגוד ניתן למצוא חומרים על חגי 
ישראל, מעגל החיים ותכנים הקשורים לזהות יהודית 

לכל גיל.

צדק  לקידום  האיגוד  של  החשובות  הזרועות  אחת 
חברתי ושינוי מדיניות חברתית היא ה- RAC , הזרוע 

המשפטית והציבורית הפועלת בוושינגטון.

באמצעות  ישראל  עם  הקשר  את  מחזקת  התנועה 
תכניות, משלחות לישראל ודרך ארגון “ארצה”, הזרוע 
של התנועה המגייסת כספים עבור התנועה הרפורמית 

בישראל ומייצגת את התנועה בקונגרס הציוני.

האיגוד ליהדות 
רפורמית*

שנת ייסוד
1873

כתובת
633 Third Avenue

New York, NY 10017-6778

אתר אינטרנט
www.urj.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Rick Jacobs, 
President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Stephen M. Sacks, 

Chairman of the 
Board of Trustees

נציגות בישראל
התנועה הרפורמית בישראל

Union for 
Reform Judaism 
(URJ)

התנועה הרפורמית מפעילה 16 מחנות קיץ הפזורים 
בצפון אמריקה. המחנות מציעים מגוון של חוויות קיץ 
לילדים ובני נוער ברוח היהדות הרפורמית. מלבד 
פעילויות ספורט , פנאי , אומנויות ועוד מחנות הקיץ 
מייצרים חוויה קהילתית ודתית על פי תפיסת העולם

הרפורמית . מחנות הקיץ פועלים בשיתוף פעולה עם 
.NFTY ,תנועת הנוער של התנועה

לומדים  שבת,  חווית  חווים  חניכים   10,000 מעל 
עברית ונחשפים לתכנים ישראלים במסגרת המחנות. 
עם  לילדים  ייחודיות  תכניות  יש  מהמחנות  בחלק 
בוגרי  הם  המדריכים  מן  רבים  מיוחדים.  צרכים 
בצוותים  ולהשתלב  להדריך  החוזרים  המחנות 
מהצוות  אינטגרלי  חלק  המחנה.  של  החינוכיים 
כ-135  המונה  הישראלית  המשלחת  הוא  החינוכי 
הסוכנות  באמצעות  המגיעים  ישראלים  שליחים 
היהודית. השליחים מהווים גשר חי ומוחשי לישראל 

עבור החניכים על ידי יצירת קשרים בינאישיים.

בהכשרת  מתמקד  קוץ,  הקרוי  המחנות  מן  אחד 
מנהיגות צעירה לנוער בגילאי כיתות י ‘- יב ‘.

כמו כן , ישנם בתנועה הרפורמית מחנות המתרכזים 
בתחומי עניין מיוחדים : שני מחנות ספורט )מגוון 
שימושית  וטכנולוגיה  במדע  העוסק  ומחנה  סוגים( 

וידידותית , בנוסף לתכנים היהודיים.

 Union for
 Reform Judaism
Camps

מחנות הקיץ 
של התנועה 
הרפורמית*

שנת ייסוד
 1951

אתר אינטרנט
www.urjyouth.org/camps

תקציב שנתי
URJ -כחלק מתקציב ה

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Paul Reichenbach, Director 
Camp and Israel Programs
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United Israel Appeal Inc הוקמה לפני הקמת 
מדינת ישראל כמסגרת לגיוס כספים וסיוע למפעלי 
כיום  ישראל.  בארץ  העלייה  וקליטת  ההתיישבות 
היהודיות–  הפדרציות  מארגון  חלק  היא  המגבית 

צפון אמריקה.

המאוחדת  המגבית  עצמאית,  משפטית  כישות 
שגויסו  כספים  של  ופיקוח  ההקצאה  על  אחראית 
על ידי פדרציות יהודיות ותורמים נוספים בארצות 
הברית לתמיכה בפעילויות שונות ומגוונות בישראל.

הסוכנות היהודית היא הארגון התפעולי העיקרי של 
מענקים  גם  מטופלים  דרכה  אך  בישראל  המגבית 
שונות  פעילויות  המבצעים  נוספים  רבים  לגופים 

וחיוניות לחיזוק החברה הישראלית.

מטפלת  גם   )UIA( לישראל  המאוחדת  המגבית 
של  הפדרלית  מהממשלה  מענקים  על  ומפקחת 
ארה”ב לסיוע בעלייה וקליטה של יהודים בישראל 

ממדינות מצוקה.

ישראל  ברחבי  נכסים  מאלף  ביותר  מטפל  הארגון 
מארה”ב  תרומות  ידי  על  השנים  במשך  שהוקמו 

לטובת הפעילויות הנ”ל.

המגבית המיוחדת 
לישראל

שנת ייסוד
 1920

כתובת
The Jewish Federations

of North America
25 Broadway

17th Floor
New York, NY 10004

אתר אינטרנט
http://www.jewishfederations.

org/about-jfna/united-israel-
appeal

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Andrew J. Groveman, 
Chair of Board of Directors

תקציב שנתי
209,000,000 דולר

נציגות בישראל
מייק רוזנברג, 

נציג UIA בישראל

United Israel 
Appeal Inc. (UIA)

ה- USCJ הוא ארגון הגג של הקהילות ובתי הכנסת 
אמריקה.  בצפון  הקונסרבטיבי  לזרם  השייכים 
הארגון משמש כמטה תנועתי ומעניק מגוון שירותים 

לקהילות החברות בארגון.

מפיק  התנועה,  קהילות  את  ומלווה  תומך  הארגון 
חומרים חינוכיים עבור הקהילות ומפעיל פרויקטים 
התכנית  את   ,  USY הנוער  תנועת  כגון  מרכזיים 

השנתית “נתיב” לבוגרי התנועה בישראל, תכניות
ביקורים בישראל לחברי התנועה ועוד.

המנהיגות  בתחום  הכשרות  מקיים  התנועתי  המטה 
קהילות  את  לחזק  מנת  על  קהילתיים  למנהיגים 
רשת  וסמינרי  חינוכיים  חומרים  מפתח  התנועה, 
תורה  ללמוד  הרוצים  התנועה  חברי  עבור  )וובינר( 
ולחזק את הקהילות. הארגון מסייע לקהילות התנועה 
חיזוק  למען  ופועל  וניהוליים  פיננסים  בתחומים 

המנהיגות המתנדבת.

כמו כן, הארגון מקיים פעילות ענפה בתחום הקשר 
עם ישראל, יוזם תכניות ומשלחות לישראל ומפעיל 
כמסגרת  הקונסרבטיבית  הישיבה  את  בירושלים 

לימוד אינטנסיבית למעוניינים.

 United
 Synagogue of
 Conservative
Judaism

האיגוד ליהדות 
קונסרבטיבית*

שנת ייסוד
 1913

כתובת
820 Second Avenue 

New York, NY 10017-4504

אתר אינטרנט
www.uscj.org

תקציב שנתי
40,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Wernick, Rabbi Steven CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Margo Gold, President

נציגות בישראל
המרכז ליהדות מסורתית– 
מרכז פיוקסברג בירושלים
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USY הינה תנועת הנוער של התנועה הקונסרבטיבית 
בצפון אמריקה. תנועת הנוער מפעילה בני נוער החל 
ובת מצווה יש  ז’. לילדים מתחת לגיל בר  מכיתה 

התארגנות נוער נפרדת בשם “קדימה”.

הפעילות שנתית מתקיימת בקהילות התנועה ברחבי 
התנועה  המקומית,  לפעילות  מעבר  אמריקה.  צפון 
נרחבת  מרכזית  פעילות  הקיץ  בחודשי  מקיימת 
מקיים  הארגון  וישראל.  אירופה  ארה”ב,  ברחבי 
בני כמה שבועות בישראל, ברחבי ארה”ב  טיולים 
מקיימת  הנוער  תנועת  פולין.  על  בדגש  ובאירופה 
כנסים ומפגשים במהלך השנה ומפעילה את תכנית 
לפני  לצעירים  שנתית  תכנית  בישראל,  “נתיב” 

הלימודים בקולג’.

פעילויות  של  מאגר  למצוא  ניתן  הארגון  באתר 
הנוער  תנועת  ומדריכי  מפעילי  עבור  ותכנים 
נוער  ותכניות  נוער  לקבוצות  להתחבר  ואפשרות 
ברחבי צפון אמריקה. תנועת הנוער מקדמת פעילות 
של תיקון עולם וצדק חברתי ומדגישה בפעילותה 
ותורת ישראל,  את ערכי הציונות, חיבור למסורת 

שוויון ותיקון עולם.

תנועת הנוער 
הקונסרבטיבית*

שנת ייסוד
 1995

כתובת
820 Second Avenue

10th Floor
New York, NY 10017

אתר אינטרנט
www.usy.org

תקציב שנתי
כחלק מתקציב התנועה 

USCJ הקונסרבטיבית

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Steven Wernick, 
CEO, UJCJ

נציגות בישראל
תנועת הנוער נוע”ם 

)נוער מסורתי(

קישורים ומידע נוסף
United Synagogue of 

Conservative Judaism

 USY- United
Synagogue Youth

לסלי  העסקים  איש  ידי  על  שהוקמה  ווקסנר,  קרן 
לפתח  במטרה  מנהיגות  להכשרת  פועלת  וקסנר, 
בארה”ב  היהודית  הקהילה  מנהיגות  את  ולטפח 

ומנהיגות השירות הציבורי בישראל.

להכשרת  ייחודיות  תכניות  מספר  מפעילה  הקרן 
מקצועית  מנהיגות  להכשרת  תכנית  מנהיגות: 
בקהילה היהודית בצפון אמריקה, המיועדת לצעירים 
אמריקנים בתחילת דרכם; תכנית להכשרת מנהיגות 
מתנדבת בקהילה היהודית בצפון אמריקה; ותכנית 
במגזר  ביניים  בדרגות  ישראלים  מנהלים  להכשרת 

הציבורי בישראל.

ואופי  אורכן  מבחינת  מגוונות  השונות  התכניות 
אקדמיים  לימודים  משלבות  חלקן  בהן.  הפעילות 
תכנים  לצד  יהדות,  לימודי  של  אינטנסיבי  ולימוד 

של הכשרת מנהיגות ומדיניות ציבורית.

בשנים האחרונות פיתחה הקרן שתי תכניות חדשות– 
האחת-לפיתוח מנהיגות נוער בצפון אמריקה; והשניה 
- לפיתוח מנהיגות בכירה בשירות הציבורי בישראל.

 The Wexner
 Foundation
 Leadership
Programs

תכניות המנהיגות 
של קרן ווקסנר*

שנת ייסוד
 2003

כתובת
8000 Walton Parkway

Suite 110
New Albany, Ohio 43054

אתר אינטרנט
www.wexnerfoundation.org

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Elka Abrahamson, 
President
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ציוניות  נשים  של  בינלאומי  ארגון  הינו  ויצ"ו 
וילדים  ידי נשים לטובת חיזוק נשים  שהוקם על 
שנה  מאה  כמעט  במשך  תומך  הארגון  בישראל. 
בארגון  בישראל.  וציבוריים  חינוכיים  במפעלים 
בעולם חברות מעל ל- 250,000 חברות. הארגון 
יום  מעונות  בישראל:  נרחבים  בפרויקטים  תומך 
לילדים, כפרי נוער ובתי ספר לילדים עם צרכים 
מיוחדים. כמו כן, הארגון מסייע למאבקים למען 

זכויותיהן של נשים בישראל. 

במעגלי  הנמצאים  וילדים  לנשים  מסייע  הארגון 
עבור  משפטי  סיוע  מעניק  במשפחה,  אלימות 
פועל  משפטי,  וסיוע  להגנה  הזקוקות  נשים 
למיגור האלימות במשפחה ועוסק ברמה הציבורית 
והפוליטית לשינוי החוק בכל הנוגע לזכויות נשים 
וילדים. הארגון מפעיל תכניות בתחום העצמה נשית 
לעצמאות  להגיע  המגזרים  מכל  לנשים  ומסייעת 

כלכלית ולתמוך בילדיהן.

תנועת ויצ"ו פועלת בצפון אמריקה ובאירופה בגיוס 
בתחום  ובאירופה  בישראל  הפעילות  עבור  כספים 

העצמה נשית והגנת הילד.

ויצ”ו
שנת ייסוד

1920

כתובת
950 Third Ave. Ste. 2803 
New York, NY 10022950

אתר אינטרנט
www.usa.org

תקציב שנתי
5,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Igal Dekel, 
C.E.O. World WIZO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Tova Ben-Dov, 
World President

Jana Falic and Gail Perl, 
Presidents

נציגות בישראל
ויצ”ו ישראל

 WIZO- Women’s
 International
 Zionist
Organization

הינו ארגון הנשים של  “נשות התנועה הרפורמית” 
הארגון  הרפורמית.  לתנועה  המשויכות  הקהילות 
ובינלאומית  הארצית  וברמה  המקומית  ברמה  פועל 
ומקיים פעילות ייחודית עבור נשים רפורמיות. במשך 
מאה השנים האחרונות הארגון תמך במפעלים רבים 
איגוד  כמו  העולם,  ברחבי  הרפורמית  התנועה  של 
של  הקיץ  ומחנות  קולג’  יוניון  ההיברו  הקהילות, 
התנועה. הארגון היה פעיל במהלך לשינוי המדיניות

ביהדות הרפורמית בשנות ה -70 של המאה הקודמת 
להסמכת נשים לרבנות.

פרויקטים  שני  הוביל  הארגון  האחרון  בעשור 
וכתיבת  נשית  בפרשנות  חומש  הוצאת  מרכזיים: 
ספר תורה בידי נשים בלבד. בנוסף, הארגון פועל 
מנת  על  הרפורמית  התנועה  עם  פעולה  בשיתוף 
תומך  הארגון  התנועה.  של  בפרויקטים  לתמוך 
בקבוצות של נשים בקהילות ברחבי צפון אמריקה, 
בקהילות  נשית  להעצמה  ומסייע  מנהיגות  מכשיר 

ותומך בפרויקטים נבחרים בישראל.

כנסים  מקיים  הארגון  השוטפת  הפעילות  מלבד 
לישראל.  משלחות  ומוציא  נרחב,  בהיקף  ומפגשים 
לארגון סדר יום חברתי מובהק ונשות הארגון פועלות 
למען זכויות של להט”בים ושוויון בשכר עבור נשים.

Women of 
Reform Judaism 
(WRJ)

נשות התנועה 
הרפורמית*

שנת ייסוד
 1913

כתובת
633 Third Avenue 

New York, NY 10017-6778

אתר אינטרנט
www.wrj.org

תקציב שנתי
URJ -חלק מתקציב ה

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Rabbi Marla J. Feldman, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Blair C. Marks, President
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הינה  הקונסרבטיבית  התנועה  של  הנשים  ליגת 
ארגון הגג של קבוצות הנשים הפועלות בבתי הכנסת 
הקונסרבטיבים בצפון אמריקה. הארגון עוסק בסיוע 
וליווי הקבוצות, הכנת חומרים עבור הקבוצות ופיתוח

מנהיגות נשית מתנדבת בקהילות. 

מטרת הארגון היא לחזק את היהדות הקונסרבטיבית 
לגייס  פועל  הארגון  ובעולם.  הכנסת  בבית  בבית, 
התנועה  של  המנהיגות  לשורות  צעירות  נשים 
הקונסרבטיבית ומפתח גישות לקבלה לחיק הקהילה 

של משפחות בהן אחד מבני הזוג אינו יהודי.

הנשים  קבוצות  עבור  תכניות  מגוון  מציע  הארגון 
בקהילות בתחומים שונים- אומנות, מועדוני קריאה 
ולימוד, ישראל וציונות ועוד. הארגון יוזם משלחות 
לישראל. הארגון הינו חלק מארגון הנשים העולמי 
של התנועה המסורתית ופועל לחיזוק הקשרים בין 

נשים קונסרבטיביות בעולם.

ליגת הנשים 
למען היהדות 

הקונסרבטיבית*

שנת ייסוד
 1918

כתובת
250 Riverside Drive

Suite 820
New York, NY 10115

אתר אינטרנט
www.wlcj.org

תקציב שנתי
USCJ -חלק מתקציב ה

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Sarrae G. Crane, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Carol Simon, President

 Women’s League
 for Conservative
Judaism הארגון הוקם בתחילת המאה ה -20 על ידי מהגרים

יהודים בעלי תפיסה סוציאליסטית על מנת לדאוג 
לזכויותיהם של הפועלים היהודים שהיגרו בהמוניהם 
למטרה  לעצמו  שם  הארגון  הקמתו  מאז  לארה”ב. 
ולמען  עובדים  התאגדויות  של  במאבקים  לתמוך 
זכויותיהם של עובדים, מתוך תפיסה יהודית של צדק 

חברתי ותיקון עולם.

הארגון מאמין שהיהדות מגלמת תפיסה ייחודית של 
צדק חברתי וכלכלי והוא פועל למען חברה צודקת 
ספר  בתי  של  רשת  מקיים  הארגון  יותר.  ושוויונית 
ויהדות.  צדק  בין  בחיבור  העוסקים  מדרש  ובתי 
הארגון מקיים אירועים תרבותיים ושם דגש מיוחד 
על לימוד שפת היידיש לבני נוער ומבוגרים, מכיוון 
שזו הייתה שפת הדיבור של המהגרים היהודים שהיו 
מחוברים לסוציאליזם. כמו כן, הארגון מפעיל מחנה 
של  בנושאים  חינוכית  ותכנית  ונוער  לילדים  קיץ 

יהדות, צדק חברתי וכלכלי.

Workmen’s Circleמעגל העובדים

שנת ייסוד
 1900

כתובת
247 West 37th Street

5th Floor
New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.circle.org

תקציב שנתי
2,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Ann Toback, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Peter Pepper, President
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את  המייצג  ארגון  הינו  העולמי  היהודי  הקונגרס 
תחתיה  ומאגד  הרחבה  העולמית  היהודית  הקהילה 
הזה  הארגון  מדינות.  מאה  במעל  יהודיות  קהילות 
מדינות  מול  ושאיפותיו  היהודי  העם  את  מייצג 
וארגונים בינלאומיים. מאז הקמתו פעל הארגון למען 
גרמניה  כנגד  שונות: מאבק  בחזיתות  היהודי  העם 
ומאבק  וצאצאיהם  שואה  לניצולי  סיוע  הנאצית, 

גלובאלי באנטישמיות.

הארגון קיים משא ומתן מול בנקים שוויצרים בנוגע 
ליצירות אומנות וכספים של ניצולי שואה ופעל מול 

ממשלות גרמניה למתן תשלומים לניצולי שואה. 

הארגון שם לעצמו למטרה לתמוך בקהילות יהודיות 
באמצעות  היהודי  העם  את  לחזק  לסיוע,  הזקוקות 
חינוך וטיפוח זהות יהודית חזקה, לדאוג להמשכיות 
העם היהודי ולהדגיש את מרכזיותה וחשיבותה של 
מדינת ישראל. הארגון פועל במישורים רבים: מאבק 
באנטישמיות ברחבי העולם, דיאלוג בין דתי, זיכרון 

השואה והאיום האיראני. 

ייחודיות-  תכניות  כמה  מפעיל  הארגון  בנוסף, 
לדוגמא רשת של פרלמנטרים יהודים מרחבי העולם, 
הכשרת דיפלומטיים יהודים הפועלים ברחבי העולם 
ברחבי  סניפים  לארגון  ועוד.  היהודי  העם  למען 
העולם והעומדים בראשו נושאים ונותנים בעניינים 

החשובים לעם היהודי עם מנהיגי העולם.

הקונגרס היהודי 
העולמי

שנת ייסוד
 1936

כתובת
501 Madison Avenue
New York, NY 10022

אתר אינטרנט
www.worldjewishcongress.org

תקציב שנתי
16,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Robert Singer, CEO

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(
Ronald S. Lauder, 

President

נציגות בישראל
Sam Grundwerg, Director 

General WJC-Israel

 World Jewish
Congress

וותיק  אקדמי  מוסד  היא  “ישיבה”  אוניברסיטת 
על  מערבית,  וציוויליזציה  ההלכה  מסורת  המשלב 
המוסד  המודרנית.  האורתודוקסיה  של  התפיסה  פי 
מדעים,  תחומים:  של  רחב  במגוון  תארים  מעניק 
רפואה, מדעי הרוח, לימודי יהדות, מדעי החברה, 

משפטים, חינוך, עבודה סוציאלית וניהול.

האוניברסיטה מכשירה רבנים אורתודוכסים במסגרת 
בית המדרש לרבנים.

לימודים  של  שילוב  מאפשרת  האוניברסיטה 
אקדמיים ברמה גבוהה יחד עם לימודי תורה וחיים 
יהודים אורתודוקסים עבור מעל 6,400 סטודנטים. 

הלימודים מתקיימים בנפרד לגברים ולנשים )נשים
מהמוסד(.  חלק  שהיא  שטרן,  במכללת  לומדות 
מעבר ללימודים הפורמאליים האוניברסיטה מציעה 
צרכים  בין  המשלבת  ענפה  סטודנטיאלית  פעילות 
חברתיים, ספורט ופנאי ללימודי תורה וחווית שבת. 
יורק  האוניברסיטה פועלת בארבעה קמפוסים בניו 
ומציעה בכל אחד מהם מלבד תכניות לימודים מלאה 
חיים סטודנטיאליים פעילים המשלבים בין היהודי, 

החברתי והאקדמי.

 Yeshiva
University

ישיבה 
יוניברסיטי

שנת ייסוד
 1886

כתובת
500 West 185th Street 

New York, NY 10033

אתר אינטרנט
www.yu.edu

תקציב שנתי
702,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Richard M. Joel, President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Moshael J. Straus, Chair
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“ישיבת חובבי תורה” הינה מוסד להכשרת רבנים 
אורתודוקסים מודרניים הרואים את עצמם משרתים 
את הציבור היהודי הרחב. הישיבה הוקמה על ידי 
הרב אבי וייס, על רקע חשש שהעולם האורתודוקסי 

הולך ומתכנס לתוך עצמו.

המוסד מדגיש את החשיבות של פתיחות המחשבה, 
זרמית  לשייכות  קשר  ללא  יהודי  כל  של  הקבלה 
הרבנים  הכשרת  והחילוני.  הכללי  לעולם  ופתיחות 
נעשית עם הפנים החוצה לקהל היהודי הרחב ומתוך

תרבות  במוסדות  בקמפוסים,  אותו  לפגוש  רצון 
ובקהילה. הישיבה מעניקה ללומדים בה פטור משכר 
לימוד ומעניקה מלגות מחייה על מנת שהתלמידים 

יוכלו להקדיש עצמם ללימודים.
להיות תלמידי חכמים  המוסד מכשיר את תלמידיו 
ובקיאים בטקסטים הקדושים לעם היהודי, מנהיגים 

רוחניים ומלווים רוחניים.

ישיבת חובבי תורה
שנת ייסוד
 1999

כתובת
3700 Henry Hudson Parkway

Second Floor
Riverdale, NY 10463

אתר אינטרנט
www.yctorah.org

תקציב שנתי
2,700,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון
Rabbi Avi Weiss, 

Founding President

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Steven Lieberman, 
Chairman

 Yeshivat
Chovevei Torah

את  לספר  שמטרתו  גוף  הוא  יידיש  לספרי  המרכז 
הסיפור היהודי במלאותו על ידי הצלה, תרגום והפצה 
של ספרים ביידיש ובאמצעות ייזום תכניות חדשניות 

המרחיבות את ההבנה של הזהות היהודית בימינו.

הארגון החל את פעולתו בהצלה של מיליון ספרים 
הוא  הארגון  של  העיקרי  הייעוד  כיום,  ביידיש. 
לקדם את הידע וההכרות עם התוכן והערך התרבותי 

והספרותי של הספרים שניצלו מכלייה.

תיכון,  לתלמידי  וקורסים  מלגות  מציע  המרכז 
סטודנטים ומבוגרים. בנוסף, המרכז מתרגם ספרות 
וחומרים  סיפורים  ומתעד  מקליט  לאנגלית,  יידיש 

בעל פה.

המרכז שוכן בעיר אמהרסט במערב מדינת מסצ’וסטס.

 Yiddish Book
Center

המרכז לספרי 
יידיש*

שנת ייסוד
 1980

כתובת
Harry and Jeanette 
Weinberg Building 

1021 West Street 
Amherst,  MA 01002

אתר אינטרנט
www.yiddishbookcenter.org

תקציב שנתי
5,500,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Susan Bronson, PhD, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Eugene Driker, Chair
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מכון ייבו הוקם בליטא ועבר לארה”ב במהלך מלחמת 
העולם השנייה. המכון שם לעצמו למטרה לחקור 
את ההיסטוריה של יהודי אירופה ורוסיה בפרט על 
אלפי שנותיה. המכון חוקר את חיי היהודים במגוון 
רחב של תחומים: היסטוריה, תרבות, ספרות, לשון, 

חברה ועוד.

המכון היה היחיד מסוגו באירופה. במהלך מלחמת 
מרכזיים  חוקרים  מספר  הצליחו  השנייה  העולם 
על  המחקר  פעילות  את  ולהמשיך  לארה”ב  לברוח 
יהודי אירופה. כיום יש במכון ספרייה גדולה הכוללת
תמונות,  מסמכים,  ומיליוני  שפות   12 ב-  כותרים 
יהודי  חיי  את  המתעדים  ותעודות  וידיאו  קטעי 
אירופה במשך 1000 שנה. במכון אוספים נדירים של 
כתבי יד, הקלטות ותיעוד בכתב יד של ניצולי שואה 
הרצאות  מקיים  המכון  אחרים.  ייחודיים  ואוספים 
לקהל הרחב, מעביר קורסים ביידיש ומפרסם כתב 
עת. כמו כן, המכון מעניק מענקי מחקר לחוקרים 

בתחום וחוקרים רבים מבקרים במכון ובספרייה.

ייוו

שנת ייסוד
 1940

כתובת
15 W.16th St. 

New York, NY 10011

אתר אינטרנט
www.yivo.org

תקציב שנתי
3,200,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Jonathan Brent, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Ruth Levine and Jonathan 
Mishkin, Co-chairs 

YIVO

“יהודה הצעיר” הינה תנועת נוער אמריקנית ציונית. 
והחל משנת 1936 הפכה  נוסדה ב-1909  התנועה 

להיות זרוע של ארגון “נשות הדסה”.

התנועה מייצרת תכניות חווייתיות המאפשרות לנוער 
זיקה לחיים  ולפתח  דורם  ולצעירים להתחבר לבני 
יהודים, לעם היהודי ולמדינת ישראל. הפעילות של 
התנועה מתבצעת במסגרות הפועלות לכל אורך השנה 
באזורים שונים בארה”ב, במחנות קיץ המופעלים על 

ידי התנועה ובתכניות ביקור והתנסות בישראל.

הצעיר  יהודה  בישראל  ביקור  תכניות  של  בתחום 
תכנית  תיכון,  בגיל  לנוער  קצרות  תכניות  מפעילה 
תגלית  במסגרת  תכניות  תיכון,  לבוגרי  שנתית 

ותכניות המשך לסטודנטים ובוגרי אוניברסיטה.
והפכה  הדסה”  מ”נשות  נפרדה  התנועה  ב -2011 

לישות עצמאית.

Young Judaeaיהודה הצעיר

שנת ייסוד
 1909

כתובת
575 8th Ave. 

11th Floor 
New York, NY 10018

אתר אינטרנט
www.youngjudaea.org

תקציב שנתי
8,800,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

Simon Klarfeld, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Michael Berman, 
President

נציגות בישראל
יהודה הצעיר בישראל
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ארגון ציוני אמריקה נוסד ב -1879 והוא הארגון הפרו 
ישראלי הוותיק ביותר בארה”ב. הארגון פועל בכל 
רחבי ארה”ב מול הציבור הכללי, מנהיגות נבחרת, 
כלי תקשורת, קמפוסים ובתי ספר תיכוניים. עיקר 
פעילות הארגון הוא במאמצי הסברה להבאת האמת 
בכל הנוגע למתקפה הערבית כנגד ישראל. הארגון 
פועל גם להגנה על סטודנטים בקמפוסים ותלמידי 

תיכון מפני הטרדה ואפליה על רקע אנטישמי.

הארגון מתגאה בשורת המנהיגים שהובילו אותו לאורך 
השנים ביניהם: השופט העליון לואיס ברנדייס, והרב 

הד”ר אבא הלל סילבר.

מ-90  ולמעלה  איש  כ-25,000  חברים  בארגון 
סניפים בכל רחבי היבשת.

ארגון ציוני 
אמריקה

שנת ייסוד
1987

כתובת
4 East 34th St.

New York, NY 10016

אתר אינטרנט
www.zoa.org

תקציב שנתי
14,000,000 דולר

נושא/ת התפקיד
הניהולי הבכיר בארגון

David Drimer, 
Executive Director

יו”ר )איש/אשת הציבור
הבכיר בדרג המתנדב(

Morton Klein, 
National President

נציגות בישראל
ההסתדרות הציונית העולמית

 ZOA – The
 Zionist
 Organization of
America
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