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קווי היסוד של העמותה

..

ההיסטוריה ,שהמומחים רק מתחילים בחקירתה ,מלמדת שבמשך מאות שנים היו קשרים בין העם
הקורסיקאי לעם היהודי .קשרי אוכלוסיה והיסטוריה משותפת .מנהגים וערכים דומים
האי קורסיקה ידוע כאי של חסידי אומות העולם .תושבי קורסיקה יכולים להתגאות שהגנו על היהודים
''שלהם'' בתקופת מלחמת העולם השניה .הם סרבו להסגיר את היהודים לרוצחים הנאצים ולמשתפי
הפעולה
חקר השמות של ישובים ומשפחות מוביל למקורות משותפים של השמות המעידים על נוכחות יהודית
באי
כיום כל קורסאי יכול לבקר בראש מורם ובגאווה ביד ושם בירושלים .הוא לא ימצא אף שם של עיר או
כפר ברשימות קורבנות השואה .כיום כל קורסאי יכול לבקר בראש מורם ובגאווה ביד ושם בירושלים
.או ברשימת המלשינים שהסגירו יהודים
בקורסיקה יש הד לתרבות יהודית .יותר מזה ,הם עזרו מאוד להקמת מדינת ישראל .הרמן וואק
מספר ,ברומן היסטורי מעולה בשם ''ישראל'' ,ובעזרת הרבה סימוכים תעודתיים ,את תולדותיה של
מדינת ישראל מאז הקמה ב  .1948הוא מציין במיוחד את התעופה הישראלית ,שהורכבה ממטוסים
משומשים מתקופת מלחמת העולם השניה) .שמונה שנים מאוחר יותר הישראלים יבנו את מטוסיהם
בעצמם( .הקורסיקאים איפשרו כגשר אווירי בין ארה''ב לבין ישראל החדשה ,קורסיקה היתה המקום
באיזור הים התיכון שבו היה מחסן ציוד ישראלי חשאי ,תחת הצופן הנ''ל .בו גם  Jockstrapהיחיד
תדלקו את המטוסים .חייבים להזכיר שבאותה תקופה מדינות רבות הטילו חרם על מדינת ישראל
מניעים לפעילות
שתי הארצות משלימות זו את זו ,מצד אחד קורסיקה .איכות החיים בה ,ההיסטוריה שלה ,העובדה
שהינה אי מוגן ובעלת עמדת מפתח בים התיכון .מצד שני ישראל .אומה צעירה ,רמת התפתחות מרשימה
שאיפשרה לה להגשים בתוך שנים מעטות הרבה יותר ממה שאחרים יצרו במשך דורות רבים .עיסקות
חליפין בין שתי הארצות בכל התחומים מאפשרות להפיק תועלת מהנתונים שלהן .יש ביניהן אהדה,
.הרגשת שייכות וגורל משותף
ההתפתחויות המדיניות האחרונות מחייבות אותנו ליזום חזון חדש לתפקיד של קורסיקה באיזור הים
התיכון ומעודדות אותנו להציע שיתוף פעולה בר קיימא .העליה במספר המדינות הבעייתיות מדגישה את
.הצורך להתמקד סביב הערכים המשותפים
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אנחנו רק בראשית חיפושי זהויות היסטוריות משותפות ,.שיאפשרו לנו להגיע לקירבה והבנה שיחזקו
אותנו ויובילו לעתיד טוב יותר
יעדי הפעולות
המטרות ההדדיות בתחומי הפעולה המוצעים יאפשרו פיתוחי מיזמים וקווי פעולה שונים ,כפי שהם
מתוארים בנושאי ההנחיה לפיתוח הקשרים בין שתי הארצות
תרבות ואוניברסיטאות
כלכלה
מסחר ,תעשיה וחקלאות
עידוד וקידום יוזמות כגון ערים תאומות או קהילות תאומות
ספורט
תיירות .להציע לתיירים משתי הארצות הזדמנויות לפגישות היכרות
חילופים מדע והמצאות
אירגון עמותות ואגודות קטנות כדי לעודד חילופין ותקשורת בין חבריהן
אנחנו מציעים להקים ארגון גג שינתב את כל הפעולות של כל העמותות והאגודות בעלות
אותן המטרות ,כדי למנוע כפילות
בהתחשב בהתפתחויות המדיניות העכשוויות יש לנו משימות משותפות ,כמו לכל המדינות
המעמידות במרכז אורח חייהן את הערך הגבוה ביותר של כבוד האדם וזכות הבחירה שלו.
.ערכים הכרחיים כדי להגן על עתיד הדמוקרטיה

הצעות לפעולות
בלשנות
תקומת מדינת ישראל ותחית העברית כשפה רישמית של המדינה ,משתקפות בשאיפות של מרבית
אנשי קורסיקה להכרה בדו לשוניות של האי
אירגון ביטחוני
הגנה אזרחית .הדוגמא הישראלית .ארגון תרבות ובנית הגנה המבוססת על ערכים משותפים
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תרבות
יש הקבלות רבות בין התרבות הקורסיקאית לישראלית .יש לארגן סמינרים ללימודי היסטוריה
השוואתית של העם הקורסיקאי והעם היהודי ,בארצו ובתפוצות .דימוי עצמי של כל עם בתת ההכרה
הציבורית ופיתוח מוסדות מחקר בנושא זה .הרצאות על מינהגים ומסורות דתיים וחברתיים אצל
קורסיקאים וישראליים ובין היהדות והנצרות
מדע
* ניהול מקורות מים
* פיתוח חקלאי
* טיפוח אתרי מורשת
* גנטיקה של גידולי בעלי חיים ,פירות וירקות
* חקלאות של מוצרים טיבעיים
* טכנולוגיה מתקדמת של אמצעי ביטחון
* מחקרים רפואיים בנושא האלמוגים
* הצעות לנושאים נוספים על בסיס של חילופי מידע
תיירות
תיירות של ישראלים בקורסיקה עשויה להיות חלופה טובה לתקופות שהן מחוץ לעונות באירופה.
בעיקר מפני שהחגים היהודיים העיקריים הינם בחודשי ספטמבר אוקטובר ,דצמבר ,מרץ ואפריל
בנושא התיירות יש לקורסיקה שני קלפים מנצחים ,הראשון ,אתרים מוגנים ובטוחים .השני ,האזור
מתאים לתיירים יהודיים ,כי יש הרבה מקומות בעולם שיהודים נמנעים מביקור בהם
עבור הקורסיקאים ישראל הינה ''ארץ הקודש'' ,ערש התרבויות היהודית והנוצרית .יש בה אתרים
יחודיים ,ספוגים בהיסטוריה ובמיתוסים הנמצאים בזכרון הציבורי של כולם
אמצעי פעולה
עמותת טרה ארץ ,קורסיקה ישראל ,תומכת ומממנת את הפעולות ואחראית על הפיתוח וניהול המיזמים
וועדת מומחים
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וועדה זו תבחן את תוכניות המיזמים ,תאשר אותם ותפקח על הביצוע .וועדת היגוי זו תורכב מצוות
מומחים בתחומים שונים שיגדירו וידריכו את הפעולות ,למען הבטחת האיכות של כל פעולה ,יחודה
.ושיתוף פעולה עם יוזמות עתידות .העמותה תממן את הוצאות הוועדה
מיקום
קורסיקה
פריס
ישראל
לוח זמנים
* ביקורים בישראל ובקורסיקה ליצירת קשרים בחודשים יולי אוגוסט 2016
* תקנון העמותה אוקטובר נובמבר2016
*כינון הוועדה דצמבר
* התוויית תכניות הפעולה טרימסטר ראשון 2017
* פעולות ראשונות ,החל מהטרימסטר השני 2017
תרגום מצרפתית שפרה סבירוני ז'קה
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