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 מר אברהם דובדבני -הצ"ע דבר יושב ראש

במתכונתו  1אני מתכבד להגיש לכם את ידיעון מס' 

החדשה. הידיעון מתפרסם לראשונה מאז הקונגרס 

האחרון ומבטא את השינויים שחלו בארגון מאז. 

 ק מהפעילות המתבצעת.בידיעון נוכל להתרשם מחל 

 

השינויים המבניים והארגוניים שחלו בהצ"ע בעקבות 

הקונגרס, נובעים במישרין מהנסיקה המשמעותית של 

היקף הפעילות במהלך הקדנציה הקודמת. הקונגרס 

הכיר בהישגים ונתן לנו את ברכת הדרך להמשיך 

ולפעול בנתיבים שהתווינו לעצמנו ובמבנה ארגוני 

הפעילות והיקפה. הקמנו מחלקות  התואם את תחומי

נוספות ושילבנו כוחות חדשים בעשייה וכבר עתה 

 אנחנו מדווחים על פעילות מבורכת.

 

בראש המחלקה לפעילות בישראל ולמאבק 

באנטישמיות ממשיך לכהן סגן היו"ר ומ"מ יו"ר הצ"ע 

יעקב חגואל. המחלקה מעמיקה את הפעילות בישראל 

בקרב קהל מגוון ומחזקת באופן משמעותי את המאבק 

באנטישמיות מתוך התבוננות במציאות העכשווית 

 ובתגובה לאירועים שונים בעולם. 

 

)החדשה( למפעלים ציוניים עומד סגן בראש המחלקה 

היו"ר ד"ר דוד בריקסטון. המחלקה עוסקת בהסברה, 

אינטרנט וב"חינוך לישראל", כבעבר,  ונוספו לה 

תחומי אחריות חדשים כפי שעוד יפורט. אחד מהם 

הוא חידון התנ"ך למבוגרים שיתקיים, אי"ה, בחנוכה 

 .2016דצמבר  -תשע"ז

 

צות ממשיכה לכהן בראש המחלקה לפעילות בתפו

ברוורמן. המחלקה מתמקדת בתוכניות -גוסטי יהושע

שזכו להצלחה בשנים האחרונות בעיקר בקרב 

סטדנטים ונוער, כ"בית העם" ו"תכל'ס", וקיימה 

במחנות החורף  פעילות ייחודית לילדי בר/בת מצווה

 בצרפת.

 

 

 

 עומד בתפוצות רוחניים לשירותים המערך בראש

 בקרב פעולותיו את מרחיב המערך. וסרמן יחיאל הרב

 זוכות שלא קטנות קהילות ובקרב חדשים קהלים

 .ראויה לב לתשומת כלל בדרך

 

כראש החטיבה להתיישבות נבחר גאל גרינוולד. 

החטיבה מצויה עתה בעיצוב מחודש של מעמדה 

הסטטוטורי וממשיכה את התוכניות שאושרו ותוקצבו 

. הפרויקט המרכזי 2015ע"י ממשלת ישראל בשנת 

 הוא שיקום ישובי עוטף עזה בעקבות "צוק איתן".

 

קוריטני נבחרה לראשות המחלקה -רוזנברגמרינה 

)החדשה( לעידוד עלייה. המחלקה עוסקת בעידוד 

עלייה מארצות המערב ותטפל גם בעידוד עלייתם 

של דוברי רוסית במספר ארצות מערב. מטבע 

הדברים, המוקד העיקרי של פעילות המחלקה הוא 

בצרפת ושם אנחנו גאים להיות היוזמים והמקימים 

 כיתות אולפן  כמרכזי הכנה לעולים.)!!(  125של 

 

כראש המחלקה )החדשה( לחינוך נבחר סילביו 

חוסקוביץ. המחלקה קיבלה לאחריותה את הטיפול 

בעברית וכן את שליחות ההוראה בחינוך הפורמאלי 

 בנוסף לחינוך הבלתי פורמאלי בתפוצות.

 

מרכז הרצל, בניהולו של דרור מורג, הולך ומתפתח 

 היעד ותוכניות העבודה.ומרחיב את קהלי 

 

לאור הגידול המשמעותי בפעילות וריבוי המחלקות, 

החלטנו למנות כמנכ"ל הצ"ע את אלי כהן והוא עושה 

 את עבודתו במרץ ומנצח על הביצוע הכלל ארגוני.

 

אנו בתחילת הדרך במבנה החדש ומצפים להגיע 

 להישגים רבים ומשמעותיים יותר במהלך הקדנציה. 

 

 ה לכל העוסקים במלאכה,איחולי הצלח

 אברהם דובדבני )דובדב(

 יו"ר ההנהלה הציונית

 



 

  
 המחלקה לחינוך

 אמריקה בצפון העברית חגיגות

 לקחה חלק בחגיגות העברית בצפון המחלקה לחינוך
 ,נהלת יחידת העברית. מאמריקה במהלך חודש מרץ

אורית  ,ומנהלת יחידת שליחות ההוראה ,ענבל בראל
יורק ומיאמי, הציגו שעות סיפור -נשלחו לניו ,אביטל

תיאטרליות בפני ילדים, ארגנו הפעלות לבני נוער, ערכו 
ספר ומרכזים -השתלמויות למורים וביקרו בבתי

קהילתיים. הפעילויות זכו להצלחה רבה, וקהילות 
נוספות ברחבי ארה"ב ביקשו כבר עתה 

  אירועים דומים באזוריהן בשנה הבאה. ך לערו
 

 
 

  בפריז לעברית מורים הכשרת
 

 יחדבראשותו של סילביו חוסקוביץ'   לחינוך המחלקה
, בראשותה של מרינה עלייה לעידוד חלקההמ עם

 מורי 49  -ל הכשרה בפריז קיימו קורטין, -רוזנברג
 האולפן כיתות  125 -ב בהמשך שילמדו ,אולפן

.  2016ך שנת במהל  המחלקה ידי על לקום המתוכננות
 שמחה מר ,ע"הצ נציג י"ע בהצלחה נוהל פרויקטה

, המקומיים הארגונים עם פעולה בשיתוף פלבר
  .הקליטה משרד ובמימון האוניברסיטה העברית,

 
 

 
 
 
 
 

 לפעילות בתפוצותהמחלקה 
 

המחלקה מגיעה לכל מקום ומנגישה לקהילות 
הקטנות כגדולות תכנים ציוניים ופעילות 

 מיוחדת ועכשווית: 
 ללבן של האלפים" "מהכחול של דגל ישראל 

עם הסיסמה הזאת הגיע קרוואן המחלקה למאות בני 
נוער וילדים צרפתים ששהו במחנות החורף בהרי 

שכלל אומן וצוות חינוכי, הצליח האלפים. צוות הקרוואן 
מחנות ולהעביר "ערב ישראל"  8 -ימים ל 10-להגיע ב

מרתק ותוסס עם תכני המחלקה למאות חניכים. רבים 
מהחניכים במחנות השתתפו בקיץ האחרון בתכנית בר 

תוכנית  מצווה של המחלקה, ומפגש זה היווה עבורם
 המשך וסגירת מעגל.

 

 
 

 בית העם על גלגלים
נציג המחלקה בצפ"א, רותם מלאך, סיים "מסע 

שיקגו,  ניו קהילות בארה"ב, ובהן:  15-דילוגים" ב
אורלינס, מיאמי ועוד. בביקוריו בקהילות העביר 
סדנאות "בית העם", שיווק ומכר את החומרים. תכנית 

-"בית העם" שנהגתה ומובלת על ידי גוסטי יהושע
חומרים ברוורמן, ראשת המחלקה, ממשיכה לייצר 

 חדשים ולהגיע לעוד ועוד קהלים.
המסע עורר הדים חיוביים ביותר, וכבר אנו שוקדים על 

 המסעות הבאים!! 
 

 
 



 

  

 המחלקה לעידוד עליה

Israel: Get Connected-  בלונדוןארוע העליה של השנה 
המחלקה לעידוד עליה בהצ"ע, הסוכ"הי, משרד העלייה 

מתעניינים בעלייה או חזרה  400 -והקליטה, ו"מסע" ארחו כ
 לישראל, ביריד עליה שהתקיים בלונדון בחודש ינואר. 

" חברו יחד נציגי משרדי one stop shopבקונספט של "
הממשלה ומוסדות שונים כך שהמשתתפים יכלו לקבל את כל 
המידע מכל המומחים במקום אחד. קריירה, השכלה, קליטה, 
ביטוח לאומי וכך הלאה. בעתיד הקרוב מאד מתוכננים סדרה 

  של ירידי עליה נוספים.
 
 

 ציוניתהכנס נשים ישראליות בחברה 
המועצה הציונית בישראל קיימה בפעם הראשונה את 

ציונית". בכנס הכנס "נשים ישראליות בחברה 
ימים  3נשים מכל רחבי הארץ. במשך  530השתתפו 

רצופים ואינטנסיביים התקיימו מגוון מופעי תרבות, 
הרצאות ופאנלים, בהשתתפות חברות כנסת, ראשות 
רשויות, בכירות מהאקדמיה, ומהמגזר הציבורי 

 והמשק הישראלי.
 
 

  
 

 
 כנס מאבק באנטישמיות:

               BDS  – האנטישמיות החדשה 
במסגרת אירועי יום הזיכרון הבין לאומי לקורבנות 

יום המאבק באנטישמיות בישראל, קיימה  –השואה 
המחלקה כנס רב משתתפים. בכנס נכחו ונאמו יו"ר 
הצ"ע, מר אברהם דובדבני, סגן ומ"מ היו"ר, יעקב 
חגואל, שגריר ישראל באו"ם דני דנון והעיתונאי בועז 

רת מסכמת על ביסמוט. בנלווה לכנס הופקה חוב
בחוברת הובאו  - 2015מגמות האנטישמיות בשנת 

גישתם  –תוצאות הסקר שנערך בקרב ישראלים 
, האנטישמיות ומצב BDS -ודעותיהם בנושא תנועת ה 

 יהדות התפוצות. 
 

 

 

 לשכת סגן ומ"מ היו"ר

 האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
 
 

 רפורמי )נצ"ר( העולמיתהציוני הנוער הבועידת 
נציגי  31תקיימה בירושלים בחודש שעבר לקחו חלק שה

מדינות. המשתתפים התכנסו  14-הסניפים של התנועה, מ
ימים מרוכזים של ציונות, חיבור לישראל, עברית  5-יחד ל

וחברותא. למדו, חוו, התפללו, התחברו ובעיקר קיבלו 
זריקת חיזוק מרוכזת של אהבת העם והארץ, אותה ייקחו 

 פים השונים ברחבי העולםעימם אל הסני 
  



 

  

 הר הרצל

 נשיאי עולם עולים לקברו של הרצל
בחודש האחרון עלו לקברו של חוזה המדינה נשיא רומניה, קראוס יוהאניס, והמפקד העליון של כוחות הביטחון של 
קניה, אוהורו קניאטה. נשיא רומניה שמע מאברהם דובדבני ונשיא קניה מדויד ברייקסטון סקירה על פועלו של 
הרצל למען הקמת המדינה היהודית והתנועה הציונית. השניים הניחו זר על הקבר, וחתמו בספר הנשיאים הרשמי 

 של הר הרצל.
 

 19-בחגיגה תרבותית נוסח המאה ה מרכז הרצל
מרכז הרצל הפיק שני אירועי תרבות שהוקדשו לג'ולי 

להרחיב את הרצל, אשתו של בנימין זאב. במגמה 
פעילות המרכז לקהלים נוספים, אירועי התרבות 
התקיימו בהרצליה ובראשון לציון. מאות המשתתפים 
צפו במונודרמה אודות ג'ולי הרצל, נהנו מהרצאה 
בנושא וקינחו בכיבוד וינאי... לכולם נשאר "טעם של 

האירועים הופקו בשיתוף פעולה עם המועצה  עוד". 
 הממשלה.להנצחת הרצל במשרד ראש 

 

 
 

 מרכז הרצל

 מסורתי עולמי
 

 בונים שפה ציונית רלוונטית לצעירים 
מסורתי עולמי ערכו סמינר מנהיגות ציוני בקיבוץ צובה 
בהשתתפות מנהיגים מהתנועה המסורתית מכל רחבי 

 העולם. 
המשתתפים דנו בין השאר על חיזוק ערכי הציונות בקרב 
הקהילות ברחבי העולם. בסמינר השתתפו והרצו בכירי 

סגן היו"ר ומר יעקב חגואל סגן הצ"ע ד"ר דוד ברייקסטון, 
המקום, שהרצה בנושא האנטישמיות,  וממלאהיו"ר 

 ישראלים בחו"ל ואתגרי התנועה הציונית בימינו.
 

 הפועל קטמון במרכז הרצל 
מרכז הרצל אירח את הנהלת ואוהדי קבוצת הכדורגל 

משתתפים לקחו פסק זמן "הפועל קטמון". כמאה 
-מהפעילות הספורטיבית לטובת פעילות חינוכית

ציונית במרכז הרצל. המשתתפים ציינו את החדשנות 
הטכנולוגית במרכז הרצל והתפעלו מכך שחוזה 
המדינה בכבודו ובעצמו מצא זמן גם לספורט כרוכב 

 אופניים נלהב...
 

 
 

 

 



 

  

 המערך לשירותים רוחניים

 אורתודוכסיים

  2016ינואר   -כנס לימוד פינלנד 
ביוזמה משותפת של המערך לשירותים רוחניים 
והקהילה היהודית בהלסינקי, התקיים לראשונה 
בתולדות הקהילה כנס לימוד יהודי באוניברסיטה 

מחברי הקהילה.  250 -המקומית. בכנס השתתפו כ
הרב יחיאל וסרמן, ראש המערך, שנשא דברי ברכה 
בפתיחה ובמהלך הכנס הרצה בנושא "אחריות 

 ינוך יהודי". הקהילה לח
 

 
 

 
 

 איחוד הרבנים הציוניים בבריטניה:
כנס ייסוד של "איחוד הרבנים הציוניים בבריטניה" 

 30התקיים בלונדון ביוזמת המערך בהשתתפות של 
רבנים. בכנס דנו הרבנים באתגרים העומדים לפניהם, 
ובדרכים להביא את המסר הציוני ליהודי בתפוצות. 

וסרמן, ראש המערך, והרב בכנס השתתפו הרב יחיאל 
  דוד סתיו יו"ר ארגון רבני צהר.

 
  מת ספריות עבריות בקהילות הקטנותהק

ביוזמה של המערך לשירותים רוחניים יוקמו ספריות 
עבריות בתפוצות. בספריות יהיו ספרי יסוד ביהדות 
ולצדם, ספרים על מדינת ישראל וביניהם גם 

י הקהילה המטרה היא כי חבר .של הרצל אלטנוילנד
יכירו את שורשיו ויסודותיו של העם היהודי וילמדו על 

 מדינת ישראל כיום. 
סרביה  ,שתי ספריות נחנכו לאחרונה: האחת בבלגרד

קרואטיה. בשנה הקרובה מתכוון  ,והשנייה בזגרב
המערך לשירותים רוחניים להקים ספריות נוספות 

 פורטוגל.-פולין, ובליסבון -ובהן: בקרקוב
 
 

 החטיבה להתיישבות
 

 פרוייקטים בעמק המעיינות
 

הנהלת החטיבה להתיישבות, בראשות גאל גרינוולד, 
העשיה של עם היכרות  היו"ר הנכנס, קיימה ביקור
, לטובת עמק המעיינות החטיבה והמועצה האזורית

צוותי החטיבה  הצמיחה הדמוגרפית וההתיישבות.
 הפרוייקטים שמלווה החטיבה והמועצה הציגו את

וביניהם: הקמת שלפים כ"שכונה" משותפת של קיבוץ 
רשפים וקיבוץ שלוחות, גרעין משפחות בתל תאומים, 

בעמק כמו עידן  ומנועי צמיחה כלכלית ודמוגרפית
בשיתוף פעולה  החטיבה עובדת טכנולוגי וחוות עדן.

 בהרבה ניכר וחותמה מצויין עם המועצה והישובים,
 .תחומים מאוד

 

 
 
 

 חזון וציונות עם מצויינות 
 

 יחד עם דבי בן עמי, חברת ההנהלה, ראש החטיבה
צירי הקונגרס  60 -סיור בישובי עוטף עזה לכ מויז 

הציוני מטעם מפלגת העבודה. "אנו משלבים חזון 
וציונות עם מצוינות. ההשקעה ביישובים שבאחריות 
החטיבה, בביסוס והרחבת ההתיישבות בכלל 
ובחקלאות בפרט הינה חיונית ומגשימה את חזון 

והתפעלו הציונות", אמר גרינוולד. הצירים התרשמו 
העשייה הרבה, מהיקף הפיתוח החקלאי בכל יישובי מ

האזור, מתנופת פיתוח התשתיות על ידי החטיבה 
להתיישבות בעוטף עזה כמו גם בכל אזורי 

 ההתיישבות.
 

 
 
 



  

 

 

  

 המערך לשירותים רוחניים

 : 2016ינואר   -כנס לימוד פינלנד 
ביוזמה משותפת של המערך לשירותים רוחניים והקהילה היהודית 
בהלסינקי, התקיים לראשונה בתולדות הקהילה כנס לימוד יהודי 

מחברי הקהילה. הרב  250 -באוניברסיטה המקומית. בכנס השתתפו כ
יחיאל וסרמן, ראש המערך, שנשא דברי ברכה בפתיחה ובמהלך הכנס 

 ינוך יהודי". הרצה בנושא "אחריות הקהילה לח

 
 

 להתיישבותהחטיבה 
 

 פרוייקטים בעמק המעיינות:
הנהלת החטיבה להתיישבות, בראשות גאל גרינוולד, היו"ר הנכנס, קיימה 
שם הוצגו הפרוייקטים  היכרות במועצה האזורית עמק המעיינות ביקור
 שמלווה החטיבה, שעובדת בשיתוף פעולה מצויין עם המועצה והישובים,
 .תחומים מאוד בהרבה ניכר וחותמה

 

 
 
 

 חזון וציונות עם מצויינות: 
צירי הקונגרס הציוני  60 -ראש החטיבה יזם סיור בישובי עוטף עזה לכ

מטעם מפלגת העבודה. "אנו משלבים חזון וציונות עם מצוינות. ההשקעה 
ביישובים שבאחריות החטיבה, בביסוס והרחבת ההתיישבות בכלל 

ונות", אמר גרינוולד. ובחקלאות בפרט הינה חיונית ומגשימה את חזון הצי
הצירים התרשמו מהעשייה ומהקף הפיתוח של החטיבה להתיישבות באזור 

 ובכלל.
 

 
 

 למפעלים ציוניים המחלקה

 משלחת הסברה לשוודיה
משלחת של המחלקה בראשותו של דויד ברייקסטון 
יצאה בינואר לשוודיה במטרה לנסות לאזן את היחס 
של הפרלמנט השבדי למדינת ישראל. המשלחת 
הצליחה לגעת במפגשיה בנושאי ההסתה בצד 

לערער תפיסות והפלשתיני וההטיה התקשורתית, 
 קיימות בתקווה להשפיע על המדיניות העתידית.

 

 
 
 

 מורים במכסיקוכנס 
ראש המחלקה, סגן יושב ראש הצ"ע, ד"ר דוד  

ברייקסטון, נסע למכסיקו להעביר את הנאום המרכזי 
שנערך  ,מורים ממכסיקו ומרכז אמריקה 100 -בכנס ל 

סדנאות  4 ברייקסטון גם הנחה  בחסות המחלקה.
   ופעילויות אחרות למדריכים מתנועות ציוניות.

 
 אינטרנט

 Israeli Lives –דף פייסבוק  שהשיקה המחלקה 
Matter  -  זכה לעשרות אלפי לייקים. המעוניינים

מקבלים פוסט יומי המנציח את זיכרם של נפגעי הטרור 
 מהשנים האחרונות.

 

 

 
 

 שרנסקי נתן של לשחרורו שנה 30
 הסובייטי מהכלא

 
 מרשים מחווה ארוע אביב בתל התקיים 26/2/2016-ב

 מהכלא שרנסקי נתן של לשחרורו שנה 30 לציון
 גם היהש ,יבין חיים הנחה הארוע את . הסובייטי

 בשנת לישראל הגעתו עם מיד אותו לראיין הראשון
 ראש יושב , ישראל ממשלת ראש הנואמים בין ..1986

 הארוע. האופוזיציה ר"ויו לשעבר הנשיא , הכנסת
 אניה של בשירתה ולווה "שכאלה חייםן "בסגנו התנהל

 היהודית והסוכנות הציונית ההסתדרות ראשין. בוקשטיי
  .בנוכחותם כיבדו

 

 

 שיתוף פעולה בין מחלקתי
 

תכנית תכל'ס ללימוד עברית מדוברת, מתרחבת 
 לקהלים חדשים

תנועות הנוער המגשימות שמביאות את בוגריהן לשנת 
תכל"ס לתכנית  הכשרה בישראל, ביקשו להפוך את

שתחליף את האולפן הקונבנציונאלי ששימש אותן עד 
כה ללימוד עברית. בימים אלו ממש מועברת תכנית 
פיילוט לבוגרי תנועת "החלוץ למרחב" בקיבוץ ברקאי. 
לפיילוט  שותפות ארבע מחלקות: פעילות בתפוצות, 
עידוד עליה, חינוך ומפעלים ציוניים. את התכנית יזם 

ויינר, מנהל דסק אמל"ט במח' לפעילות  ומלווה רולו
 בתפוצות.

 



 

 
 

 

 

 

 המחלקה לחינוך –הכשרת מורים לעברית, פריז 
 
 

 המועצה הציונית -קונגרסים מקומיים לנוער
 המח' לישראל ולמאבק באנטישמיות

 
 

 

 -הפגנת תמיכה בישראל, ז'נבה 
 המחלקה למפעלים ציוניים

 

 
 

 

 

 המחלקה לעידוד עלייה –יריד עלייה, לונדון 
 
 

  -גדה לפסח בשפה האסטונית ה
 אורתודוכסיים המערך לשירותים רוחניים

 

 

 - סדנת "בית העם" בצפון אמריקה
 המחלקה לפעילות בתפוצות

 

 
 
 

 ועוד קצת ציונות בתמונות              

 

 


