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ר"דבר היו

להתיישבותהחטיבה

גוונירבקהילתיליישובהצעירהשומרשלמקיבוץ

שבעוטףשלוםכרםלקיבוץתורהספרוהוכנסכנסתביתנחנךלאחרונה

יחד,חיברצביקי,ל"והמנכ,גרינוולדגאל,להתיישבותהחטיבהר"יו.עזה

,ירקוניגדי,אשכולהאזוריתהמועצהראש,אריאלאורי,החקלאותשרעם

בשנים.הכנסתביתבחנוכתהשתתפו,מאירנירהקיבוציתהתנועהל"ומזכ

ובשעוריהתושביםבמספרירידה:קשותמכותהיישובספגהאחרונות

משפחותוקולטמתחזקהקיבוץ,לעילהמוזכריםהגורמיםבעזרת.הילודה

קיבלהצעירהשומרשלכקיבוץשנוסדשלוםכרם.חיקואלרבות

דתיות,חדשותמשפחותקולטוהוא,ולהתרחבלהתחדשהחלטה

.ומיוחדגוונירבמעורבליישובוהופך,דתיותושאינן

חניכיבשמחההשתתפובוומרגשעוצמתיאירועהייתההתורהספרהכנסת

,בשדהמהעבודהקלההפסקהשלקחוקיבוצניקים,צבאיותקדםמכינות

להמשךגדולהתקווהשישהייתהוהתחושה,ועודצה״לקציני,ישיבהבחורי

.זהארץבחבלההיאחזות

ולנגבלגלילעולים

,עוליםארגוניעםבשיתוףלהתיישבותהחטיבהמתכוונת2019קיץלקראת

עוליםלקליטתמרכזיםשנילהקיםהאזוריותוהמועצותממשלהמשרדי

אתבחנוהתחתוןבגלילשקיימנובסיור.ובגלילבנגבלהתיישבות

תשתיותהקמתהואהמרכזיהרעיון.זמניקליטהמרכזלהקיםהאפשרויות

במטרהצמודוליווימשפחותאימוץ,בקהילההעוליםושילובפיזיות

בעזרת:הכלכלילחסםמענהנותנתהתכנית.מיטביתקליטהלהבטיח

המורכבתמעטפתלספקמאפשרתהתכנית,הקהילתיתהתמיכה

.לעוליםהנחוציםותרבותייםרפואיים,חברתיים,חינוכייםמשירותים

,אמריקהבצפוןסרוקאסתר,בצרפתכהןמשה:הוותיקיםנציגינו

בארגוןפעיליםשותפיםהיואמריקהבדרוםשטרנברגאיתמר

להזכירראוי.ישראלמדינתשל70-ההעצמאותיוםלציוןאירועים

באמצעותהזיכרוןביוםלהתייחדותאיתמרשליוזמתואתבמיוחד

וקהילותיחידיםבקרבתאוצהתפסההיוזמה.הצפירההשמעת

.רבות

בחודשיםגםאותןונחווההסתיימולאעודלמדינהשנה70חגיגות

.לאומיותשמחותלהמשךשנזכהולוואי.רבותבמדינותהבאים

(דובדב)אברהם דובדבני 

ר ההסתדרות הציונית העולמית"יו

,לכולםשלום

ונמרצתמלאהלפעילותחזרוהמחלקות,להתרשםשניתןכפי

.כךעלומברכיםשמחיםואנוהתקציבאישורבעקבות

אתלצייןמבקשאני,בידיעוןהמתוארתלפעילותבנוסף

באנגליהנציגנו.השונותבמדינותההנהלהנציגישלפעילותם

וכברהאחרוןבפברוארלשליחותשיצאזוננשייןיצחקהוא

.שוניםבתחומיםבשטחנוכחותואתמרגישים

ובתאוםהעמיםבחברהציוניתההסתדרותפעילותבמסגרת,ירושליםביום

ירושליםשלאיחודהלציוןאירועבמוסקבההתקיים,היהודיתהסוכנותעם

,דובדבניאברהםמר,ע"הצר"יובמעמד.ישראללמדינתשנים70-ו

מר,היהודיתהסוכנותר"ליוירושליםפרסאתהציוניתההסתדרותהעניקה

.שרנסקינתן

לפעילות'המחראשת,ברוורמן-יהושעגוסטיאמרההפרסהענקתבמעמד

:בפרסהזוכיםלבחירתהוועדהבראששעמדה,בתפוצות

למציאתלאותללאשרנסקימרפעלהיהודיתהסוכנותראשכיושב"

הקשראתולערערהיהודיהעםאתלפלגשמאיימת,הכותללבעייתפתרון

גיבשאחד״לעםאחד״כותלתפיסתומתוך.התפוצותליהדותישראלבין

אורתודוקסיםוביןלנשיםגבריםביןשוויוןליצורבמטרההכותלמתווהאת

.וקונסרבטיביםלרפורמים

לכלשיאפשרפתרוןלמצואנחישותשרנסקימרהפגיןזובעשייתו
שללכותלהכותלאתולהפוך,ביתבירושליםלהרגישויהודייהודייה
פרסאתשרנסקינתןלמרלהעניקגאיםאנואלוכלועל...ושמחהתקווה

".2018לשנתירושלים

ההסתדרות הציונית מעניקה לנתן שרנסקי את פרס ירושלים  



 ,

המחלקה לחינוך

ישראללמדינת70-הפרוייקט

חדשהתערוכהבלונדוןהקהילתיבמרכזנחנכה22/04/2018-ב

בשותפותשנעשה,((70Israel70Project-הפרוייקטשלשיאושהייתה

/https://www.israel70project.com.לחינוך'המחעם

תצלומיםשלחובפרויקטהמשתתפיםישראלייםמוזיאוניםעשרה

קשראחראוזהבאופןהמייצגים,שלהםמהאוסףמוצגים5עלומידע

.ישראלשלוהאמנותיהתרבותי,ההיסטורילנרטיב

,באנגליהותיכונייםיסודייםחינוךמוסדות33-מתלמידים6500-כ

באופןאותוולמדועליוחקרו,מוצגבחרו,ב"ארהוסיאטלסינגפור

ממדית-דו,חזותיתאמנותיתאינטרפרטציהיצרוולבסוף,מעמיק

.ממדית-תלתאו

להיחשףבתפוצותלתלמידיםהתאפשר,זולמידהבאמצעות

ההיסטוריהעלוללמודמישראלואמנותייםתרבותייםלמוסדות

.המדינההקמתעלבדגשהיהודית

במרכזשתוצגבתערוכההושקוהתלמידיםשיצרוהסופייםהתוצרים

יהדותמורשתמרכז"בבישראלובהמשךJW3-הבלונדוןהקהילתי

."בבל

עבריתשלשגרירים

תלמידיביןהמחבר,בצרפתומרענןחדשמיזםהשיקההמחלקה

באוניברסיטאותהלומדיםישראליםסטודנטיםלביןהעבריתאולפני

.בצרפת

לביןהישראליםהסטודנטיםביןבעבריתמפגשיםקיוםעלמדובר

הקשורנושאכלעלאישיותשיחותיתנהלובהם–האולפןתלמידי

.בישראללחיים

ייחשבוהמפגשיםושעותבהתנדבותאלהמפגשיםיקיימוהסטודנטים

.לימודיהםבמסגרתחובהשהן',סטאזכשעותלהם

והןומוריהםהאולפןתלמידיי"עהןרבהבהתלהבותהתקבלההתכנית

.הסטודנטיםי"ע

סוגיות  "-בנושא עיון במרכז הרצל בירושלים יום 

"עכשוויות בחינוך בלתי פורמלי בתפוצות

הנוערתנועותמועצת"עםבשיתוףלחינוךהמחלקהערכה5/3/2018-ב

,משתתפים100-כבונכחו.הרצלבמרכזעיוןיום,"העולמיותהציוניות

.למועצההשייכותהעולמיותהציוניותהנוערתנועות12נציגי

',חוסקוביץסילביומר,לחינוךהמחלקהראשבמעמדנפתחהעיוןיום

הנוערתנועותמועצתנשיא,ליברנטדנימר,ע"הצל"מנכ,כהןאלימר

.העולמיותהנוערתנועותמועצתראש,אדלשטייןסרחיוומר

פרגולהלהדהסרג׳יו'ופרופליברנטיהודית'פרופהרצוהעיוןביום

ר"ד,"לאומי–טרנסבעולםקשריםוהגדרתזהויותהבניית"על

,"לדמותוקווים-21-ההמאהדור"עלשוחחהישראליאדם

.בתפוצותחינוךבנושאיעגוליםבשולחנותדיוניםהתקיימו

המחלקה לעידוד עליה

לישראל בארגנטינה70חגיגות 

שלמרשיםברצףשותפההייתהעליהלעידודהמחלקה

שנה70לציון,בארגנטינההשונותהקהילותשקיימואירועים

הציוניתהפדרציהשלהמרכזיהאירועובשיאם,ישראללמדינת

.הקהילהמבניאלפיםבהשתתפות(בתמונה),איירסבבואנוס

בבתיוהעצמאותהזיכרוןיוםבאירועיגםשותפההייתההמחלקה

,נאוקן,ברוסריוהעצמאותובאירועי,עליכםושלוםגזנגנתןהספר

.ובקורדובהרוקהחנרל



"70-מסע ה"
מכינה–עמיחימכינתעםיחדבאנטישמיותולמאבקלישראלהמחלקה

לפרויקטהצטרפה,בישראלהציוניתהמועצהשלמיסודהצבאיתקדם

מאנדרטתזמניתבושיצאה–שליחיםמרוץבסגנוןצעדה,"70-המסע"

.ירושליםלכיווןבאילת'הדיודגל'ומאנדרטתחיבתל'השואגהארי'

במשך.ישראללעצמאות70-החגיגותבמסגרתהתקיימההצעדה

ביוםסיומהעד,הארץשללאורכההצועדיםהלכושבועות7

ידיעלהובלבצעדהיוםכל.בירושליםהכותלברחבתהעצמאות

.אחרתצבאיתקדםמכינהאוחברתיארגון

סיורואירגנהלחצריםשבעמבארהדגלנסאתנשאהעמיחימכינת

בדרךצעדהובמקביל,בעירהפעמוןבגןבהופעהשהסתיים,שבעבבאר

בבארהסיוםבאירוע.בחצריםהדשאעלבהופעהשהסתימההפסלים

שבעבארותושביע"הצעובדי,ל"צהחיילי,נוערבניהשתתפושבע

רוביקמרשבעבארעירייתראשדבריםנשאו.שמעוןבניאזוריתומועצה

.חגואליעקבמרע"הצר"יומ"ומוסגןדנילוביץ

המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות

מרכז הרצל

לנוער37-הקונגרס הציוני ה

-הלנוערהציוניבקונגרסהשתתפו,הארץרחבימכלנוערבנימאות

המועצהבאמצעותלישראלהמחלקהשנהמדישמארגנת,37

למדינתשנה70"בסימןבאופקיםהקונגרסנערךהשנה.הציונית

."בהפנים70–ישראל

במעגליוהשתתפוהנגבברחביהמשתתפיםסיירוהקונגרסבמהלך

.וסדנאותלימוד

ע"הצר"יו,אדלשטייןיולימרהכנסתר"יובמעמדהתקייםהסיוםאירוע

מרל"קקר"יו,חגואליעקבמרע"הצר"יומ"ומסגן,דובדבניאברהםמר

מרהציוניתהמועצהל"מנכ,ביבייגאלמרהציוניתהמועצהר"יו,עטרדני

עיריתראש,פייראייזןצביקהאלוףתתראשיחינוךקצין,אשכנזישלומי

.הציוניתההסתדרותהנהלתוחברידנינואיציקמראופקים

שליהדגל

בשיתוףהרצלמרכזהשיקישראללמדינתשנה70חגיגותלרגל

במשמעותהעוסקתערכיתחינוכיתלימודערכת,לחינוךהמחלקה

סטודנטים,נוערתנועותחניכי,לתלמידיםומיועדת,הלאומיהדגל

.אולפןותלמידי

עבריתלהוראתחוברת,למדריכיםהנחיותחוברת:כוללתהערכה

.ישראלדגל-וכמובןחינוכייםעזרים,הסדנהבאמצעות

ועותקים,ובספרדיתבאנגליתגםוקיימתתורגמה"שליהדגל"ערכת

.ובעולםבארץלימודומוסדותלקהילותנשלחוממנה

לצפייהניתניםהערכהחומרי.הרצלממרכזנוספותערכותלהזמיןניתן

.לחינוךהמחלקהבאתר

,פורענות,ציונותבין:בזמןמסע–לתקומהמשואה

ועצמאותשכול

,הארגוןלעובדיהעובדיםועדי"עהמוצעתההעשרהפעילותבמסגרת

מעובדי100מעלהשואהליוםשקדםביוםהרצלמרכזאירח

שהעלה,ומרגשייחודיליום,היהודיתוהסוכנותהציוניתההסתדרות

.לתקומהשואהביןהמדינהשלסיפורהאתנסעל

הכבדבמחיר,הציוניתהתנועהשלהדרךובפריצתבחזוןעסקהיום

.ישראלמדינתבהקמתשהתגשםובחלוםבדרךששולם

חלקולקחובהרעומקלסיורייצאו,הרצלבמוזאוןביקרוהמשתתפים

.החדשהלאומיהזיכרוןבהיכלמרגשהנצחהבטקס

בסיסעלהמוצעתהפעילותאתשלנוהשותפיםבפנילחשוףשמחנו

ארגוןצוותעםהפורההפעולהשיתוףעלמודיםואנוהרצלבמרכזיומיומי

.העובדים



המערך לשירותים רוחניים  

בתפוצות

ישראללמדינתשנהשבעיםלציוןכרזותתחרות

לעיצובהמגמהובשיתוףבתפוצותרוחנייםלשירותיםהמערךביוזמת

שנהשבעיםלציוןכרזותתחרותהתקיימה,ירושלים"אמונה"במכללת

.ישראללמדינת

בראשותו,המערךר"יו,וסרמןיחיאלהרבידיעלשמונתהשיפוטועדת

ויעקבהמגמהמנהל,גרוסיגאלאתגםשכללהשטיגליץיצחקמרשל

הכרזותשלושתאתבחרה,לישראלהמחלקהל"מנכ,אהרוני

.המצטיינות

כרזותיהןאשרגלפרוחנהסקיטלאביה,רייהניאןהודיההמעצבות

בטקסחולקואשר,בפרסיםזכו,הראשוניםבמקומותנבחרו

למאותנשלחוהכרזות.העצמאותיוםבערבשנערך,מרשים

.בתפוצותיהודיותקהילות

שבעיםלציון,בלונדוןקינלוסהכנסתבבית,עיוןיום

ישראללמדינתשנה

הכנסתבביתשנערך,עיוןוביוםבשבתוןהשתתפואנשיםמאות

.ישראללמדינתשנהשבעיםלציון,בלונדון'קינלוס'

,וסרמןיחיאלהרברוחנייםלשירותיםהמערךראשפתחהעיוןיוםאת

.שנהשבעיםבמשךישראלמדינתשלוהתפתחותההישגיהעלשדיבר

רוחנייםלשירותיםהמערךאתשיבח,לורנסרמי'גהרב,הכנסתביתרב

.העולמיתהציוניתההסתדרותואתבתפוצות

הרצלהרלמנהיגותהמרכז
מדאורייתאמנהיגות

,מצטייניםצעיריםלמנהיגותהמרכזהכשירהאחרונההשנהבמהלך

לתפקידי,בירושליםאורייתאישיבתבמסגרתבארץהנמצאים

,ממוקדתהכשרהיעברואשר20נבחרומתוכם.מגווניםמנהיגות

אותםתשמששזוכדי'שבהםהמנהיגות'אתלהעציםבמטרה

.היהודיתבקהילהתפקידיםובמגווןבקמפוסים

,שבתונים,השנהלאורךשבועייםמפגשיםכוללתההכשרה

מתחוםדובריםעםמפגשים,במדבריומייםשלמעמיקההכרות

עצמםעללוקחיםהמשתתפיםמהתכניתכחלק.ועוד,ההסברה

אליולתחוםהקשוראישיפרויקטמבצעיםולבסוףתפקידים

.הבאהבשנהיפנו

והוקרהתעודותחלוקתבטקסיוניבתחילתמסתיימתהתכנית

הבאהבשנהגםשתמשיךהיאוהכוונה,לתכניתהמרכזילתורם

.דומהבמתכונת

"הצעיריהודה"לצוותמנהיגותיום

במהלךלישהיוופורייםאינטנסיבייםהיותרהימיםאחדהיהזה"

ובעיקר,מנהיגותעל,הטבעעלהמוןלמדתי.השנתיתהתכנית

יוםממשתתפותאחתסיכמהאלובמילים."כמנהיגהעצמיעל

.קדומיםבנאותשהתקייםהצעיריהודהתנועתשלהמנהיגות



המחלקה לפעילות בתפוצות

מגיעים לראשונה לקהילת  : מחזור רביעי, ילרוס'מוצ
!שבאקואדורבגואייאקיל" בית חדש"

ילרוס'המוצשלהרביעיהמחזורלדרךיצאומוצלחתטובהבשעה

לקהילותהגיעוהשליחים.ישראלשלהלאומייםלחגיםהיישרונחת

גםולראשונה,בארגנטינהפהוסנטהבלנקהבאהיה,מנדוסה

עלהשמועה.שבאקואדורבגואייאקיל"חדשבית"לקהילת

הולךחדשותקהילותמצדוהביקושכנפייםפרשההפרוייקט

שלראשונהבקהילותגםיתדלתקועמצליחיםאנו.וגובר

אנו.באקואדורזוכמו,מישראלכלשהיציוניתנציגותמקבלות

במרכזקהילותעוד"לכבוש"נצליחהבאיםשבמחזוריםמקווים

.אמריקהובדרוםאמריקה

למדינתהשבעיםשנתאתרוחבהתרוממותבקהילותחגגנוובינתיים

!ישראל

החדשותילרס'המוצאתמקבלים,בלנקהבאהיהקהילתילדי,בתמונה

סובב עולם" זיכרון בסלון"

זיכרון"פרויקטאתהמחלקהמפעילהבההשלישיתהשנהזו

באופןהתרחבנו.ולגבורהלשואההזיכרוןיוםלציון"בסלון

בדרום,(בתמונה)בהונגריה,בפוליןקהילות.השתאותמעורר

קהילותועשרותבאורוגואי,בארגנטינה,בבלגיה,אפריקה

בבתיםבהתכנסויותהזההמיוחדהיוםאתציינו,ובקנדהב"בארה

.ודיוןשירה,הקראה,שואהת/ניצולשלעדותשכוללות,פרטיים

המחלקהבאמצעותוהתרחבבישראלועוצבנהגה"בסלוןזיכרון"

זיכרוןאתלחוותלאנשיםמאפשר,העולםברחביהיהודיותלקהילות

.יותרומעורבמרגש.אחרבאופןהשואה

למדינה70-ערכה תנועתית חינוכית לשנת ה

הכוללת,אינטרנטיתציוניתחינוכיתערכהלאחרונהפרסם'עולמימרכז'

לרבות,קונסרבטיבית/המסורתיתוהתנועהישראל,ציונותעלחומרים

שלושיעוריםוידאוקטעי,ומסורתיציונישנהלוח,הגילאיםלכלפעילויות

לישראלשנה70לחגיגותמוקדשתהחינוכיתהערכה.קונסרבטיביםהוגים

.נוספיםחינוכייםחומריםעםאותהולעדכןלהמשיךמתכנניםואנחנו

יכולותאתלהרחיבנועדהוהיאץ"מליעםבשיתוףפותחההערכה

לישראלהחינוךבתחוםקונסרבטיביות/המסורתיותהקהילות

.כאןהערכהאתלמצואניתן.הציונותשלההיסטוריהעםוההיכרות

ילה'שליחי התנועה לצ

שינים"שינזוג'עולמימסורתי'תנועתתשלח,לראשונה

מלאניה.ילה'בצקונסרבטיביות/המסורתיותלקהילותכשליחים

בקהילותיעבדוהם.השירותלשנתאוגוסטחודשבמהלךיצאוואלון

מחנותכמו)ילה'בצצעיריםקבוצותועםקונסרבטיביות/המסורתיות

קבוצותביןישירקשרוייצרולישראלחינוךבפעילויותיעסקו,(נועם

.וישראלהלטיניתבאמריקהצעירים

מסורתי עולמי



המחלקה למפעלים ציוניים

"תן"לפרויקט מרכז התנדבות חדש הקמת 

שללהקמתוהיהודיתהסוכנותעםבשיתוףפועלתציונייםלמפעליםהמחלקה

צוותיםיצאואפרילבחודש."תן"פרויקטבמסגרתחדשישראליהתנדבותמרכז

יוקםבואתרלמציאת,היהודיתבסוכנותצעירלאקטיביזםומהיחידהמהמחלקה

יהודים,בפרויקט.רמוןמצפהבאזורשוניםהתנדבותתחומיולאיתור,המרכז

,חינוךבמיזמיחודשים5במשךיחדויתנדבויגורווישראליםמהעולם

אחד,נוספיםמרכזיםבחמישהרבההצלחהנוחלהפרויקט.וקהילהחקלאות

.העולםברחביוארבעהבישראל

ש"ע,הקיבוציתהתנועהשל'חברתיתויזמותמנהיגות'התכנית

לדרךיצאה,ל"זשוויקהתמנע

.הקיבוציתוהתנועהציונייםלמפעליםהמחלקהביןפעולהשיתוףהינההתכנית

התנועהמתוךצעיריםומנהיגיםמנהיגות,ויזמיותיזמים16-כבמסגרתה

החברהלשיפורכליםוירכשויוכשרו,אותההסובביםומהמעגליםהקיבוצית

.הרצלשלהמופתחברתחזוןברוחהישראלית

לפנידרכיםבתאונתנהרגה,התכניתנקראתשמהשעל,ברקאיקיבוץבת,תמנע

החברתיתהאחריותתחושתעל,איתמרמאביהלשמועזכוהמשתתפים.כשנה

.יותרטובהישראליתחברהלמעןולפעוללתרוםאותההובילהאשרהעמוקה

"                                                    מופת"תכנית אירוע סיום 

–לסיומו המחזור הראשון של תכנית הדגל של המחלקה למפעלים ציוניים הגיע 

הסיום החגיגי הציגו משתתפי התכנית  באירוע ". חברתיותמאיץ ליוזמות –מופת "

בפני ועדת השיפוט את התקדמות המיזם שלהם מכניסתם לתכנית לפני כארבעה 

.  חודשים ועד היום

שיאפשר להם , כספימענק שקיבלו מיזמים מצטיינים 8הערב בחרה הוועדה בסוף 

לקדם צדק חברתי ותיקון עולם וליצור חברת מופת ברוח , להוציא לפועל את חזונם

.חזונו של בנימין זאב הרצל

יש.אחרתבדרךמופתחברתלמעןלפעולבחר,והיזמותהיזמים,מכםאחדכל"

חברהליצורשבחרומייש,נוערעםועבודהחינוךדרךשינוילעשותשבחרומי

בצמצוםלהתמקדשבחרומייש,מוגבלויותבעליעבוריותרונגישהשוויונית

שבחרומייש,הישראליתבחברהשוניםחלקיםביןחיבוריםוביצירתפערים

הישראליתהחברהלמעןפועליםכולכם,אולם.ועוד,השלישיהגילבניעםלהיטיב

תעבורהציוניתשהתנועהשהדרךבטוחאניבכםמביטכשאני.שלנווהעתיד

עדשעשינומהדרךומופלאהטובהפחותלאתהיההבאותהשנים120-ב

.שנשאהמרגשבנאום,המחלקהראש,מורגדרוראמר"כה

יום הרצל במרכז הרצל

70בסימןלהולדתושנה158והפעם,באייר'ביהרצלזאבבנימיןשלהולדתויוםאתחגיגיבאופןהרצלמרכזציין,שנהכמידי

.המדינהלהקמתשנה

.הרצלמרכזשלוהפקתוארגונו,בהובלתוונעשה,הממשלהראשבמשרד"הרצלשלזכרולהנצחתהציבוריתהמועצה"ידי-עלמומןהיום

.הצבאישירותםלפנישונותממסגרותהחינוךמערכתובוגריתיכוןתלמידי800-כחלקנטלובאירוע

:ובהן,היוםבמהלךלמשתתפיםהוצעורבותפעילויות

בעקבותבהררגליסיור,מבאזלהמפורסמיםוהמעקההנהררקעעלצילום,בהרמצויותלושהתשובותאינטרנטיחידון,במוזאוןביקור

שהוקםענקגרפיטיבקירהרצלשללציטוטיםכתובהוהתייחסותשירבוט,פלדשטייןאריאל'פרופעםמעמיקציונישיח,הציונותמנהיגי

מנחיםבהנחייתעגוליםשולחנותסביב"דילמהקפה"בדיונים,יוצרתלכתיבהמומחיתבהנחייתחברתישינוישלחזוןכתיבת,במתחם

השתתפות,והיוםאזהציונותשלהמרכזיותהסוגיותאתלהעלותמצליחמתקדמתטכנולוגיהשבאמצעות"החכםקיר"בפעילות,בכירים

הפסקולשללאורכומרתקבמסעהמשתתפיםאתלסחוףשהצליחאשתראסףעםבציבורשירה,הרצלשכינס"עיתונאיםמסיבת"ב

.ועוד,הרצלשלהמרתקחייוסיפורעל'גושןתאטרון'שלבהצגהצפייה,הציוני

מעניקשהואתוך,ומשתתףמשתתפתלכלרגילהבלתיולחוויהגדולהלהצלחהכולוהיוםאתהפךהזההעשירהמגווןוכל

.למדינההשבעיםבשנתחזונושלוהרלוונטיותהמדינהחוזהשלדמותועלעומקולמידתהיכרות

לדףמעבר<<<לתמונות



:ככה זה נראה–יום הרצל 


