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מדור זה מתפרסם בחסות הפדרציה היהודית של טורונטו
מתנדבים ופעילים אשר מעוניינים לתרום ולהעשיר פרוייקט זה ולקבל מידע נוסף על
הפעילות שלנו ,מוזמנים ליצור קשר עם גליה סרנר ,מנהלת הפרויקט הישראלי-קנדי של
מרכז שוורץ-רייזמן והפדרציה היהודית
 gsarner@ujafed.orgטלפון  416.635.2883שלוחה 5316

מביאים את ישראל לטורונטו
גליה סרנר

חומות העיר ירושלים נשקפו מהחלונות רחבי הידיים.
השמש שקעה לאיטה וקרניה בצבצו כאור זהרות והיוו תפאורה
מושלמת לנוף הירושלמי ההררי אשר עטף את אולם הכנסים.
תחושת קודש שררה במבואת האולם .תחושה של התרוממות
וערבות הדדית.
צלילי שירי ההבדלה בקעו מכותלי החדר והיוו כאקורד מנצח
לשבוע קסום בו מנהיגים ,מתנדבים ואנשי מקצוע חברו לשם
מיונם וסיווגם של השינשינים האמורים להגיע לטורונטו באוגוסט
 ,2014שישתלבו הלכה למעשה בחיי הקהילה התוססים ויביאו
עמם ערכי ישראל ,תרבות וחינוך.
חזון שילובם של השינשינים החל לפני שבע שנים בזכות שיתוף
פעולה פורה בין הסוכנות היהודית ,פרויקט שותפות 2000
והפדרציות היהודיות בצפון אמריקה.
מטרתה של התכנית היא לאפשר קשר בלתי-אמצעי ממושך
ועמוק בין ישראלים צעירים ,מנהיגים בקהילותיהם בארץ ודור
העתיד של המנהיגות הישראלית ובין הקהילה היהודית המקומית,
כאן בטורונטו .בעוד תוכניות רבות מביאות את היהודים הקנדיים
לישראל ,תוכנית השינשינים מביאה את ישראל לטורונטו באופן
האותנטי ביותר.
השינשינים דוחים את שירותם הצבאי בשנה ונשלחים לקהילה
יהודית בצפון אמריקה .הם מתארחים אצל משפחות מאמצות
ובמהלך השנה יוצרים חיי קהילה תוססים ,ומהווים גשר חי בין

יהדות התפוצה וישראל.
כיום כ  80 -שינשינים נשלחים לצפון אמריקה ,כאשר טורונטו
מהווה העיר בה מספר השינשינים הוא הגבוה ביותר ומונה 22
חברים.
במהלך שבוע המיונים הקפדני זכו המראיינים להכיר קבוצת
בני נוער איכותית אשר מתוך מניעים ציוניים ותחושה של תיקון
עולם רצו לקחת חלק בתכנית יחודית זו.
בטורונטו התכנית מנוהלת על ידי מתנדבים ואנשי מקצוע אשר
עושים ימים ולילות להצלחתה והנוסע לאורכו של רחוב באת'רסט
בטורונטו לא יכול להתעלם מהשלטים מאירי עיניים של הפדרציה
היהודית של טורונטו והארגונים השונים אשר מכריזים בגאווה
על תרומתם של השינשינים לחיי הקהילה.
מייקל דאימונד ,מנהיג ברמ"ח איבריו ויוזם התכנית בטורונטו
מסביר את חזונה":תוכנית השינשינים של הפדרציה היהודית של
טורונטו ושל הסוכנות היהודית נועדה ליצור קשר עמוק ומשמעותי
בין הקהילה היהודית של טורונטו ובין החברה הישראלית ,קשר
המבוסס על הבנה והכרות הדדית עמוקה .חזון התוכנית הוא
הבניית הזהות היהודית של המשתתפים בתוכנית (חברי תנועות
נוער ,בתי-ספר ,בתי-כנסת ,הילל וכו') סביב המושג של עמיות
יהודית כשישראל במרכז .בוגרי התוכנית החוזרים ארצה מאוגדים
במסגרת ארגון בוגרים וממשיכים בפועלם למען הבניית ושימור
הקשרים שנוצרו".

תוכנית השינשינים של
הפדרציה היהודית של טורונטו
ושל הסוכנות היהודית נועדה
ליצור קשר עמוק ומשמעותי בין
הקהילה היהודית של טורונטו
ובין החברה הישראלית ,חזון
התוכנית הוא הבניית הזהות
היהודית של המשתתפים
בתוכנית סביב המושג של עמיות
יהודית כשישראל במרכז.
בוגרי התוכנית החוזרים ארצה
מאוגדים במסגרת ארגון בוגרים
וממשיכים בפועלם למען הבניית
ושימור הקשרים שנוצרו".

וכמו כלים שלובים ,במהלך השנה ,שילובם של השינשינים בחיי
הקהילה ובמשפחות המאמצות מניב פירות והם משאירים את
חותמם על העיר.
ליאור המאירי ,שליח הסוכנות היהודית וממונה על התכנית מטעמה
משתף בסוד קסמה של " תוכנית השינשינים בטורונטו היא פלטפורמה
ייחודית לא רק בעיצוב תפקידה של ישראל בזהותה היהודית של
הקהילה היהודית בטורונטו ,כי גם בעיצוב זהותם היהודית והישראלית
של השינשינים עצמם .מדובר בהשקעה יוצאת דופן של משאבים
מצידה של הפדרציה היהודית של טורונטו ושל הסוכנות היהודית
לישראל כשהתוצאה היא קשר בלתי-אמצעי ואמיץ בין צעירים
ישראליים ובין הקהילה היהודית של טורונטו .במחקר שנערך בשנה
האחרונה נמצא שהשינשינים בטורונטו תורמים תרומה מובהקת
להווצרות הקשר הרגשי בין ילדים ובני-נוער יהודיים לבין ישראל".
הצלחתה של התכנית ויחודה מושגת בזכות מתנדבים אשר שמו
להם למטרה להבטיח שחזונה יתקיים הלכה למעשה וכי אירוחם
של השינשינים בבתים המאמצים יהיה ללא דופי.
קבלת הפנים החמה לה זוכים השינשינים הינה ללא ספק בזכותה
של ליאן ליבוף ,יו"ר תכנית השינשינים הפועלת ללא לאות לקליטתם
המוצלחת של השינשינים בקהילה:
" זו זכות גדולה עבורי להוביל את פרויקט השינשינים ובכך לממש
ת יחוד חזונה של התכנית .השינשינים הפכו להיות חלק בלתי נפרד

מהקהילה שלנו .בכל פעם מחדש מרגש אותי לראות כיצד מתחזק
הקשר בין יהדות התפוצה למדנת ישראל ,זאת בזכות תרומתם
האדירה לחיי הקהילה שלנו".
אדם יוסף ,יושב ראש הthe Israel Engagement Committee -
משתף אותנו בעיקר עוצמתה של התכנית:
"שני דברים עיקריים הרשימו אותי בעוצמתם באשר למשלחת
השנתית של ה:the Israel Engagement Committee-
ראשית ,משתתפי המשלחת הם דוגמא נפלאה של עוצמה ,גוון,
עומק ומחויבות של מנהיגי הקהילה היהודית שלנו כלפי הקהילה
שלנו ומדינת ישראל  .כלל המשתתפים :רבנים ,ראשי בתי הספר,
מנהלים ,מחנכים בכירים  ,מנהלי מחנות קיץ ,מנהלים בכירים,
מנהיגים של קבוצת הנוער ,וכמובן  ,קבוצת המנהיגים והמתנדבים
הנפלאים שלנו  ,מדהימים במחויבותם העמוקה ל UJA-ולחזון
של של ה .the Israel Engagement Committee -כך גם לגבי
מחויבותם כלפי מדינת ישראל וחיזוק הקשר בין יהדות התפוצות
ומדינת ישראל אשר הודות לכך -נוצר דיאלוג פורה ומתמשך בין
קהילת טורונטו לבין מדינת ישראל .שנית ,לאחר שפגשתי את כל
קבוצת המנהיגים הצעירים הישראליים המדהימים אשר מתעתדים
להיות השינשינים של שנת  2015-2014באמצעות הסוכנות היהודית
וה ,UJA -נפעמתי מהאיכויות הטמונות בהם ,מהציונות שלהם
ומרוח ההתנדבות שלהם .קהילת טורונטו ברת מזל לארח אותם

ולצרפם לקהילה שלנו".
עבודתן של איימי גולדזוויג ,מנהלת תכנית השינשינים וטליה
רוטמן רכזות התכנית ,זוכה להערכה מרובה .הן נקראות לא בכדי
ה"אמהות" של התכנית ומופקדות גם על הרחבתה ,פיתוחה והעשרתם
המקצועית של השינשינים במהלך שהותם בעיר:
"במהלך השבוע האחרון של חודש ינואר מנהיגים חינוכיים,
מתנדבים ופעילים מקהילת טורונטו הצטרפו למשלחת לישראל
על מנת לבחור שינשינים לשנת  .2015-2014מטרת נסיעתם היתה
לבחון דרכים בעלות משמעות וערך על מנת לחזק את הקשר בין
ישראל לקהילת טורונטו וליצור שותפויות קהילתיות .מסע יחודי זה
איפשר למשתתפים מקרב אירגונים שונים ,בתי ספר יהודיים ,בתי
כנסת ,מחנות קיץ ,מרכזים קהילתיים ,הלל ועוד לעמוד על עוצמתה
ויופיה של מדינת ישראל ולחזור לטורונטו שבעי רצון ,אחרי מיון
קפדני של  22שינשינים אשר יממשו הלכה למעשה את חזון פרויקט
השינשינים המופלא".
קסמה של התכנית משקף את יחודה של הפדרציה היהודית של
טורונטו אשר משקיעה משאבים רבים לשגשוגה של התכנית .יחודה
של הקהילה שלנו היא בכך שהיא ממשיכה להוות מודל עבור
קהילות יהודיות אחרות ברחבי העולם ואף נבחרה על-ידי הסוכנות
היהודית כמודל יחודי של כל היוזמות החדשות הקשורות בזהות
יהודית ובקשר עם ישראל.

