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 צרפת ע"הצ

 ר"דבר היו

 "ממשיךהנס : ציונות"
 

 צרפת ע"הצ קיימה 2018 בינואר ,הראשון הציוני לקונגרס שנה 120 לכבוד

 בין ,לחשיבה זמן - "ומחר היום ,אתמול ,הציונות" בנושא עיון יום בפאריס

   .לפרספקטיבות הישגים

 

  באולם התכנסו ,הגדולים הקהילתיים המוסדות נציגי ביניהם ,איש 300-כ

 הארוע את פתח ,בצרפת ע"הצ נציג ,כהן משה .16 -ה הרובע של העירייה

  ,בתחומו אחד כל ,תרמו ,מהקהילה בכירים ,הפאנלים משתתפי .ברכה בדברי

 גואסגן קלוד ,פרלמנט חברי שני .ביותר ומעשיר מרתק אינטלקטואלי לשיח

 היום את .המשתתפים את וברכו הארוע את בנוכחותם כיבדו ,חביב ומאיר

 .העולמית הציונית ההסתדרות ר"יו ,דובדבני אברהם סיכם המוצלח

 

  

 

 ציוניים למפעלים המחלקה
 

 

 

 
  להטיל האוסר המחלוקת מעורר החוק בפולין התקבל בהם בימים

 למפעלים המחלקה ,השואה לפשעי הפולני והעם פולין על אחריות

  זכרון עיצוב" בכנס חלק לקחה נוספים ארגונים  בשיתוף ציוניים

  מרחבי ומחנכים שואה חוקרי השתתפו בכנס ."באחריות לזכור – השואה

 ר"ויו מורג דרור ,המחלקה ראש במעמד התקיים הפתיחה אירוע .העולם

 המשמעות על דברים נשא אשר דובדבני אברהם הציונית ההנהלה

 .ובציונות ביהדות הזיכרון של העמוקה

 

 ציוניחניכי מופת ביום מנהיגות 

 מסייעת  ,"חברתיות ליוזמות מאיץ – מופת" מחלקה של הדגל תכנית

 חברתי צדק לקדם דרך פורצי רעיונות בעלי חברתיים ויזמות ליזמים

 התכנית במסגרת .מופת לחברת הרצל של חזונו ברוח ,עולם ותיקון

 נקודות על המשתתפים למדו בו ,בירושלים ציונית מנהיגות יום התקיים

 הציוני בארכיון ביקרו והיזמיות היזמים .הציונית בהיסטוריה מפתח

  זאב בנימין ,המדינה חוזה של המקוריים היד כתבי את וראו המרכזי

 את והכירו הרצל בהר האומה גדולי בחלקת סיירו ,מכן לאחר .הרצל

 בביקור קינחו ,לסיום .הציונות בתולדות משפיעים אישים של חזונם

   .הרצל הר במוזיאון חוויתי

 מהווה ,ישראל מדינת – מצליח חברתי למיזם חזונו את שהפך ,הרצל

 !למציאות חזון להפוך השואפים ,התכנית משתתפי עבור השראה

 

  שנות 120" אירועי בסדרת האחרון את ינואר בחודש קיימנו

  ואנו ,בפריז משתתפים ורבת מרשימה בהתכנסות "ציונות

  שיתפרסו באירועים ישראל למדינת 70-ה שנת את מתחילים

  של הקשר את יחזקו אלה שאירועים מצפים אנו .השנה פני על

  הרוח את ויעוררו ישראל מדינת עם בתפוצות היושבים אחינו

   .ובישראל בתפוצות אתר בכל הציונית

 מאליהם מובנים אינם ,התחומים בכל ,ישראל מדינת הישגי

 ,ולימוד השראה ,גאווה מקור לכולנו משמשים והם

  מקום יש .במיוחד היהודי ובעולם כולו בעולם וליחידים למדינות

 של ייחודה את להדגיש ,ישראל מדינת את לאחינו להציג

 שאנו המופת חברת את לאות ללא ולשפר ולהוסיף המדינה

  לתוכה ויתקבץ שישוב בתקווה ,היהודי העם כל עבור פה בונים

   .בימינו במהרה

  ,הכספים וועדת ההנהלה ידי על לאחרונה אושר ע"הצ תקציב

  רחבה פעילות לתכנון המחלקות בפני פתוחה הדרך ועתה

   .מיטבי ולביצוע ומגוונת

 

 ,בברכת הצלחה 

 (דובדב)אברהם דובדבני  

 ר ההסתדרות הציונית העולמית"יו 

 

 כנס עיצוב זיכרון השואה



 , 

 המחלקה לפעילות בתפוצות

 
 בישראל מצווה בר חוגגים אלו גם אלו

 
  בו מצרפת מצווה ובנות בני של תכניות שתי המחלקה קיימה לראשונה

  ,הקונסיסטואר באמצעות האורתודוכסי מהזרם נוער בני של אחת ,זמנית

 למאמץ הודות הפועל אל שיצאו התכניות .הליברלית התנועה של והשניה

 המחלקה ולעבודת ,יעודיים כספים לגייס ר"היו לשכת של המתמשך

  הנערים של מידותיהם פי על נבנו התכניות .מרובה בהצלחה הסתיימו

  .אותם ולרגש להלהיב הצליחה המגוונת והפעילות ,הצעירים והנערות

 את נתן ,האחרונות בשנים זה מסוג קבוצות עם המחלקה שצברה הניסיון

   .פירותיו

 

 האוצר במשרד הכללי החשב לנציגי עזה בעוטף סיור

  ובגבול עזה בעוטף החטיבה פעילות להכרת ומשמעותי חשוב סיור

  ,וצוותו וייס ויקטור מר הכללי החשב סגן השתתפותב התקיים מצרים

  שיתוף .דרום מרחב וצוות חי בר צביקי החטיבה ל"מנכ בהובלת

  ,התושבים של אמצעי בלתי מפגש עם יחד ההדוק הפעולה

  של פירות ה"בעז יניבו בשטח ההתיישבות ואנשי המזכירים

 .לנגב דמוגרפית צמיחה

  

 סדרי טו בשבט ברחבי העולם

 
  בשבט טו סדרי עשרות קיימנו ,שעברה בשנה שהתחלנו למסורת בהמשך

 טקסים בהתלהבות הובילו והחדשים הוותיקים שליחינו .העולם ברחבי

 ישראליים אקולוגיים תכנים עם יחד ,היהודי הדתי המימד בהם שהיה

 הדור עבור ומעניינים רלוונטיים כמאד שהסתברו תכנים .עכשוויים

  של בהנחייתה ,בהונגריה שכזה סדר גם לראשונה התקיים השנה .הצעיר

  .פרקש עדי ,המחלקה ונציגת ישראל תרבות מרכז מנהלת

 החטיבה להתיישבות

 תקציב החטיבה להתיישבותהפעלת 

  חודשו ,ינואר חודש בתחילת ,ומאתגרת ארוכה תקופה לאחר

 להתיישבות החטיבה של התמיכות ועדת דיוני

  בוחנת האוצר ומשרד החקלאות משרד בשיתוף התמיכות ועדת

  בשלושה האזוריות למועצות שיצאו הקוראים הקולות את ומנקדת

  ישובים) נקודתי וטיפול בינוי תשתיות ,וקליטה חברה :נושאים

  קיבלו והמועצות הדיונים תמו .וקליטה חברה בנושא (במשבר

  לסיים אמורה הועדה .₪ מליון 17-כ של בעלות תמיכות על הודעות

  הכספים לחלוקת מרץ חודש לסוף עד הנוספים בנושאים דיוניה את

 להיות חוזרת להתיישבות החטיבה .₪ מליון 100-כ של בסכום

  הפרפריה של חיזוקה למען לפעול ותמשיך משמעותי שחקן

 .ישראל במדינת הכפרית



 
 השדהמגיעים לערי  -בדרום אמריקה כיתות אולפן 

 
  אולפן כיתות של החדש הלימודים מחזור בהצלחה נפתח טובה בשעה

 ניירו'ז דה בריו נפתחו כיתות .הדרומית באמריקה המחלקה של עברית

  כיתות להיפתח אמורות  הקרוב בעתיד  :והחידוש ,ברזיל פאולו וסאו

 .בברזיל כיתות 20 הכול סך .ורסיפה קוריטיבה ובהן השדה בערי גם

  לציין וחשוב ,בארגנטינה המחלקה מפעילה כיתות 30 עוד

  ,מנדוסה :כגון שדה בערי והן הבירה בערי הן פועלות שהכיתות

 .ואחרות קורדובה ,רוסריו

 

 ?"מנהיגיםאיך צומחים "

 
 ו"לט במיוחד ונבנה שנחקר חדשני סיור

  עיצובי-האדריכלי סיפורו את מספר -בשבט

   .הרצל הר של

  ועיצוב ארכיטקטורה ,בוטניקה משלב הסיור

   ,.אלו אלמנטים באמצעות זיכרון

 המחלקה לעידוד עליה

 מרכז הרצל

 בגניהרצל 

 
 את ואירח "בגני הרצל" התכנית את השיק הרצל מרכז ,פברואר חודש במהלך

 .התכנית במסגרת הראשונות הגן קבוצות

  בהר קצר סיור ,ומעשה חלום בנושא חווייתי ביקור ילדים לגני מציעה התכנית

 .יצירה ופעילות

 .הרצל בהר החינוכי במרכז בנושא השתלמויות עברו ירושלים מחוז גננות כל

 שעור בונוס

 
 לאחרונה .העולם ברחבי אולפן כיתות מאות מפעילה עליה לעידוד המחלקה

  שנקראת חדשה תכנית ,קורטיני-רוזנברג מרינה ,המחלקה ראשת יזמה

   ."בונוס שעור"

 מישראל דמויות עם התלמידים קהל מפגש הוא התכנית של עיקרה

  המהווה עלייה סיפור אף ולעיתים עכשווית ציונית עשייה בחייהן המייצגות

  כזה בונוס שעור התקיים השנה מרץ 7-ב !בעברית זאת וכל – להצלחה סמל

  ועל בישראל דרכה על שסיפרה המחלקה ראשת י"ע בפריס הרופאים באולפן

 .העלייה לעידוד המחלקה של פועלה
 



המחלקה לישראל ולמאבק  

 באנטישמיות

  בכנסת  והתפוצות הקליטה ,העלייה בוועדת מיוחד דיון

   אנטישמיות בנושא

 
  שקיימה אנטישמיות בנושא מיוחד לדיון הוזמן חגואל יעקב מר ,המחלקה ר"יו

 .בכנסת ותפוצות קליטה ,לעלייה הועדה

 דיון ונערך האינטרנטי השאלון תוצאות למשתתפים הוצגו הוועדה בישיבת

 .בנושא

  מקיימת ,(ינואר חודש) לאומי-הבין השואה יום לקראת שנה מידי

  לעמוד בכדי אינטרנטי שאלון באנטישמיות ולמאבק לישראל המחלקה

  על  .בתפוצות אחינו מתמודדים איתן האנטישמיות המגמות על מקרוב

 החוויות על סיפרו ובו העולם מרחבי יהודים 1,500-כ השיבו השאלון

  השאלון .מגוריהם באזור האנטישמיות תופעות לנוכח שלהם האישיות

  .בעולם שונים באזורים אנטישמיות מגמות והציג נותח

 בירושלים באנטישמיות למאבק כנס

 
  יום לציון ,החרם ובתנועות באנטישמיות מאבק כנס המחלקה קיימה בינואר

 אליו והגיעו בירושלים צבי בן יצחק ביד התקיים הכנס .לאומי הבין השואה

  הכלכלה שר ,הציונית ההסתדרות ר"יו  :ביניהם ,משתתפים 300-מ למעלה

   .חגואל יעקב האירוע ויוזם ע"הצ ר"יו מ"ומ וסגן והתעשייה

 הסקר של הדאגה מעוררות התוצאות את המשתתפים בפני חשף חגואל

 על דיווח אי של מדאיגה מגמה על והצביע ,זה בנושא המחלקה שקיימה

  האמון חוסר בגלל ,שנים מספר כבר אותנו שמלווה ,אנטישמיות מקרי

 .והאכיפה השיפוט במערכות

 לערבית במחלקה ומרצה מזרחן ,קידר מרדכי 'דר הרצה באירוע

  עם שיח-רב התקיים הכנס של האחרון בחלקו .אילן בר באוניברסיטת

   .באנטישמיות המאבק בנושא מומחים

 

 הרצל הר למנהיגות המרכז
 

 

 באטלנטה מנהיגות
 

  המרכז מנהל ',לייבוביץ שמחה 'דר הנחה פברואר חודש במהלך

 בסך .ב"ארה ,באטלנטה רבים מגוונים אזוריים מפגשים ,למנהיגות

  נחשפו אשר משתתפים 300-כ שם שהותו במהלך פגש הכל

  בתחומי הפועלים מבוגרים  והשאר ,סטודנטים מהם כשליש ,לפעילויות

 .בקהילה שונים מנהיגות

 

   :היו לסמינרים שנבחרו המרכזיים הדגשים

   'מלובביץ הרבי של תפיסתו יישום - "ולהטפיח לטפוח" .א

  לפעולה אחרים  והעצמת הנעה :מנהיגות בפיתוח     

 היהודית בקהילה     

 ולהנעת להעצמה כבסיס שבך״  ל״עוצמות מודעות פיתוח .ב

 .סביבתך    

   להשפעה "המעצבת המנהיגות" בעקרונות שימוש .ג

 .אחרים ולהעצמת    

 

 :שהתקיימו הרבים המפגשים בין 

 מחלקות ראשי 18-ל מעצבת מנהיגות בנושא סדנא•

 KSU באוניברסיטת מנהיגות לפיתוח תוכניות ומנהלי     

  ג׳ורג׳יה במדינת הפועלים שליחים 20-ל מרוכז אזורי סמינר•

 .דלעיל הדגשים שלושת על בהתמקדות

  מתנדבים הנעת :בנושא היהודית בפדרציה תחומים למנהלי סדנא•

  .משמעותית לפעילות

  מנהיגות בנושא TECH בג׳ורג׳יה הסטודנטים למנהיגות סדנא•

   .ומוטיבציה

   !וטובים רבים מפגשים ועוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המערך לשירותים רוחניים

 
 RCA-סיור רבנים מה –מצוות התלויות בארץ 

 
  והרב ,וסרמן יחיאל הרב בראשות רוחניים לשירותים המערך ביוזמת

  הסתדרות לרבני סיור מרץ בתחילת התקיים ,RCA-מה טרדבורקס ראובן

 .RCA -ב"בארה הרבנים

 היוצא הפרויקטים ומנהל שטיגליץ יצחק מר המערך מנהל ארגנו הסיור את

  במכון הדרכה רכז ,בלום משה הרב - והדריך ,בוני ישי  ,המערך של

 על ושמעו למדו הרבנים ."חסלט - קטיף עלי" ומפעל והארץ התורה

 במפעל סיירו ,חקלאיות-הלכתיות סוגיות ,בארץ התלויות המצוות

 שי קיבלו המשתתפים .גבעולים מושב של הגידול ובחממות חסלט

 ."חסלט" של חקלאית תוצרת

 שנה למדינת ישראל 70בסימן 
 

 ,בתפוצות רוחניים לשירותים המערך של העולמי הרבנים בכנס

 שנה שבעים" בסימן עמד והוא מדינות  41 -מ רבנים 120 השתתפו

  ."ישראל למדינת

 מדינת של הביטחוניים אתגריה על הרצאות הרבנים שמעו הכנס במהלך

 העומדות בבעיות גם ודנו קיומה שנות במשך הרוחניים הישגיה ,ישראל

 לסיור הוקדש מיוחד יום .האורתודוכסי הציבור של  יומו סדר על

 של בהדרכתם ,המזרחי הגבול לאורך סירו הרבנים .הירדן בבקעת

 על ,בשטח למדו הם .הכהן וגרשון ,דיין עוזי ('במיל) האלופים

 שם ,סרטבה הר על ועלו ,ישראל מדינת של הביטחוניים אתגריה

  ועל מים בעיות ,בה ההתיישבות ,הירדן בקעת  על מקיף הסבר שמעו

 .ישראל מדינת של לביטחונה הבקעה של חשיבותה

 

 
 
 על גדות נהר הדנייפר" מחפשים את המטמון"
 

 ם"נוע של חורף בסמינר השתתפו אוקראינה מרחבי נוער בני 50

  כללו השבוע במהלך הפעילויות .דנייפר נהר גדת שעל ביערות אוקראינה

  חפש" לילית ופעילות ויצירה אמנות ,בישול ,ישראלית מוזיקה ,יומיות תפילות

 יפתרו שהמשתתפים מנת על ,לימוד של במתודות שהשתמשה "המטמון את

  ,חגיגיות ארוחות שכללה חווייתית שבת לאחר הסתיים המחנה .רמזים

   .מרגש הבדלה וטקס זמירות

 
 

 
 

 ראשי סניפים עולמימפגש 
 

  12-מ עולמי ם"נוע סניפי ראשי 34 ,צרפת בניס  נפגשו ,ינואר במהלך

  את לשלב כיצד למדו המשתתפים .בינלאומי לסמינר יבשות 5-ו ערים

  על היה הדגש כאשר ,בסניפים הקבוצות בפעילויות והציונות ישראל

  השפה שילוב ,בישראל ומדינה דת של סוגיות לבחינת באקטואליה שימוש

  שונים נושאים 70 - המדינה של השבעים שנתה ולרגל ,בפעילויות העברית

 ,כשרה טכנולוגיה ,מדברית חקלאות :כגון לישראל הקשורות לפעילויות

  .ועוד ועוד ישראל שביל

 
 

 מסורתי עולמי



 המחלקה לחינוך  

 

 

 

 

 ובקליבלנדמבקרים בפיטסבורג  אק'וקורצהרצל 

 
  הופעות לסיבוב פרדו עמיחי התיאטרון שחקן יצא 2018 פברואר בחודש

 "שהתגשם חלום - הרצל" :לילדים יחיד הצגות שתי עם הברית-בארצות

 .פורת אורנה תיאטרון מבית ,"גפרורים קופסאות עשר - אק'קורצ"ו

  ועם פורת אורנה תיאטרון עם לחינוך המחלקה של משותף פרויקט ,המיזם

  השנתיים במהלך :הרביעית הפעם זו התקיים ,מקומיים וארגונים פדרציות

  אוסטרליה ,ונצואלה ,אמריקה-בצפון הצגות לסיבובי עמיחי יצא האחרונות

  זכו הופעותיו ."העולמית הציונית בהסתדרות לחינוך המחלקה" מטעם ורומניה

 בקליבלנד נערך האחרון המסע .נוספות להצגות ביקוש והולידו רבה להצלחה

  קהלים מול פעמים )!( 23  עמיחי הופיע ימים תשעה במהלך .ובפיטסבורג

  ,כנסת בתי  ,( (JCCקהילתיים מרכזים ,יהודיים-ולא יהודיים ספר בתי :מגוונים

 .ועוד נוער תנועות

 אייזנברג מאט הרב :מרגשות לתגובות וזכו רבה בהתלהבות התקבלו ההצגות

  ההופעה כי הרצל על ההצגה בעקבות כתבו ,(קליבלנד) אקריש טלמור ועדנה

  מעניינת הייתה ,המודרנית הציונות אבי של לדמותו חיים להעניק הצליחה

 'התקווה'  את הספר-בבית שרים אנו" .הקהל על עז רושם והותירה ומהנה

  ההמנון את שרים התלמידים כעת ."תרצו אם" את גם ובנוסף שבוע מדי

 ההיסטורי ההקשר של מעמיקה הבנה מתוך ,גדולה בהוקרה השיר ואת

   ."התלמידים על ההצגה של החשובה להשפעה עדות – יותר רם ובקול

 

 

 
 זו לישראל הגיעה ,"ללשון ראשונים" ,מהתפוצות לעברית מורים של משלחת

  8-מ מורים 23 .שעברה השנה של ההצלחה בעקבות ,ברציפות השניה השנה

 השנתי העברית בכנס השתתפות שכללה ומגוונת עשירה לתכנית זכו מדינות

  עם .ועוד ועוד סדנאות ,מרכזיים חינוך במוסדות מפגשים ,סיורים ,לצ"בראש

 ,מתואם היה הכל .דופי ללא היה הארגון"  :מקנדה אילנה כתבה הסמינר סיום

  שנוכל הוא שלי והחלום ,והתרגשנו ריגשנו ,חווינו ,לימדנו ,למדנו .וקולח זורם

 ."נוסף בסמינר כקבוצה שוב להיפגש

 מנהיגות וציונות עם התנועות המגשימות  

 בוגרי צעירים 1152 של בהשתתפותם סמינרים 33 הסתיימו ומוצלחת טובה בשעה

 הציונית ההסתדרות של והפעלתה בביצועה ,העולמיות המגשימות התנועות

 חילקו ,לחינוך והמחלקה בתפוצות לפעילות המחלקה ,לכספים המחלקה .העולמית

  היתרות על נבנה שלמעשה ,התקציב ומימוש הסמינרים הפעלת על האחריות את ביניהן

 .2016 בשנת נוצלו שלא

  לפעילות 'המח ,בישראל שהתקיימו מנהיגות סמינרי 10 על ממונה הייתה לכספים 'המח

  הייתה לחינוך 'והמח ,בתפוצות ציוניים סמינרים KEEP IN TUCH" 15" על בתפוצות

 .ציוני בדגש פעילות עם ל"בחו תנועתיים מחנות 10 "ישראל עם הקיץ" על אחראית

  זה חשוב ציוני במפעל ושותפות הפקה על גאה להיות יכולה הציונית ההסתדרות

 ישראל למדינת זיקתו את שמחזקת בפעילות מהעולם היהודי הנוער מיטב את שמשלב

 .הציוני ולחזון

 שבים ללמד באנרגיות מחודשות



ההסתדרות הציונית העולמית ידיעון

יום העובד 2018


