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ר"דבר היו

...מסיעםהמשחקאתביטלנולא,אנחנו

ירושלמיתשבת

ירושליםליוםשקדמההשבתאתציינו,העולםברחבימוקדים22מעל

המחלקה.ירושלים,ישראללבירתהשבתביןשחיברמיוחדבאירוע

שכללו,ירושליםביוםלפעילותחומריםמגווןשעברהבשנהכברשהפיקה

החליטה,העםביתוחומרימשחקים,תמונותתערוכת,סרטיםהשארבין

חיבור.לירושליםהשבתשביןהזההמיוחדהחיבוראתהשנהלעשות

גםהמחלקה.חדשבלבושהמוכריםהתכניםאתלהביאשהצליח

במנהטןנאמרהשכאמור,ירושליםשללשלומהמיוחדתתפילהחיברה

פרובינציות)מנדוסה,בלנקהבאהיה,אקו'צ,בריסל,(AZM-העםבשיתוף)

,מונטבידאו,פרנסיסקוסן,יוהנסבורג,וורשה,בודפשט,(בארגנטינה

.הגלובוספניעלרביםמקומותובעוד,פנמה,(שבאקואדור)גואייאקיל

העתידאלהעברמן

לפעילותהמחלקהשלהיוצרמבית"עתידרואהמנהיגות"שלקבוצהעוד

המרכזייםוהפעיליםהחינוכיהצוותעםיחדוהפעם.לדרךיצאה,בתפוצות

בקייבהחלוהמסעאת.העולםברחבידרורהבוניםתנועתשל

,שלהוההיסטוריההיהודיתהקהילהאתפגשושם,שבאוקראינה

.(בתמונה)יארבבאבימרגשבטקסהזההפרקאתנועליםהםכאשר

שהפך"לרגלעליה"כאתר,מאומןנחמןהרבשלבקברוהמשכו

העיר,באודסהוסופו,במינהמיוחדתישראליתחברתיתלתופעה

המאהבראשיתצעיריםציוניםלמנהיגיםשואבתאבןשהיוותה

רביםועודביאליקנחמןחיים,העםאחד,בוטינסקי'זזאבובהם.הקודמת

לתהליךוממנו,הציוניהעברשלוניתוחהצצההעניקהמסע.וטובים

אלוממנהובעתיד,היוםהתנועהשלעבודתהעלמעמיקחשיבה

!בכללהיהודיוהעםהישראליתהחברה

יאירמראשקלוןחוףהאזוריתהמועצהראשעםבמפגש

הערכהומעוררמרגשהיההסיור.הקיבוץחבריועםון'פרג

הטרוריסטיתהפעילותנוכחהמתיישביםלעמידתוהערצה

.בגבורהשיגרהחייקיוםוהמשך

הרצלבמרכזהתארחדים"הבהעירשלהבכירהפיקודסגל

עםבינינושנרקמוגומליןקשריבעקבותהציוניובארכיון

במרכזקבעכתערוכת"ציונותשנות120"תערוכתהצבת

מאותביקורעלהוסכםבביקור.דים"הבהבעירהחינוכי

.ע"הצשלבתוכניותפעולהושיתופיהרצלבמרכזחיילים

(דובדב)דובדבניאברהם

העולמיתהציוניתההסתדרותר"יו

המחלקה לפעילות בתפוצות

המחלקהשליחי,שלנוילרוס'המוצ

,הלטיניתבאמריקההקטנותבקהילות

דברנודעכאשרהסערהלעיןנקלעו

נבחרתביןהכדורגלמשחקשלביטולו

עם,ארגנטינהלנבחרתישראל

.מסיליונל,לוחיכושכולםהשחקן

עםלהתמודדשנאלצו,השליחים

וחבריהילדיםשלוהכעסהתסכול

כדיההזדמנותאתניצלו,הקהילה

משמעותישיחעםפעילותלהעביר

ספורטמשחקיבעתובה,לבוגרים

–מהלימוןעשינו.לילדיםויצירה

!...לימונדה

,וברכהשלום

במוקדעמדו-ירושליםויוםהעצמאותיום-הלאומייםהחגים

כךעלוהדיווחובעולםבארץהשונותהמחלקותשלהפעילות

.כךעליבורכוכולם.שלפניכםבידיעוןמפורט

לקייםהחלטנועזהעוטףביישוביהרכושונזקיהשריפותבעקבות

בשדרותהתקייםהסיור.במתיישביםותמיכהלהזדהותהנהלהסיור

השטחיםבאזורעםבניר,דוידיאלוןמרהעירראשבליווי

מרדכיובידבזיקים,השרופיםהחקלאיים



 ,

המחלקה למפעלים ציוניים

האתיופיתמהקהילהנוערלבנימנהיגותקורס

שלחיזוקהלמעןתחומיםבמספרפועלתציונייםלמפעליםהמחלקה

קורסהמחלקהמפעילה,השארבין.בישראלאתיופיהיוצאיקהילת

הנעריםעובריםהקורסבמסגרת.מהקהילהנוערלבנישנתימנהיגות

שלהחלוציהציוניהסיפוראודותוסיוריםסדנאות,פעילויותוהנערות

,חברתישינויליצירתפעולהדרכי,הישראליתהחברהמצב,הקהילה

שירותשנתבמסגרתבהגשמהלבחורוהנערותהנעריםעידודתוך

.ל"לצהמשמעותיוגיוס

ומלמדחוויתיליוםלירושליםהמנהיגותקורסמשתתפיהגיעומאיבחודש

המרכזיהציוניבארכיוןביקרווהנערותהנערים.הציוניתההיסטוריהאודות

החינוךרשתשלומנהלהציונימנהיג,בוגלהיונהשלמרתקיםמוצגיםוראו

.נוספיםציונייםומנהיגיםהרצלזאבבנימין,באתיופיהישראלביתאשל

חייהםאודותבהצגהצפו,הרצלבמרכזוהנערותהנעריםביקרו,כןכמו

יהודילזכרההנצחהבאנדרטתוביקרו,הציוניתהתנועהבכירישלופועלם

.ישראללארץבדרכםשנספואתיופיה

הרצלבהרמבקרגוריוןבן'אונסגל

מיוחדיםואירועיםקבוצותהרצלמרכזארחהאחרוניםהחודשיםבמהלך

חווייתיתבצורההרצלשלסיפורואתלספרמנסיםאנובהם,רבים

.ענייןומעוררת

אוניברסיטתסגלאנשי250שלביקורםהיהרביםמיניאחדאירוע

ובהרבמרכזייחודיציוניבוקרשבילו,משפחותיהםובניגוריוןבן

התארחה'ובהרבעקבותיוסיירה,הרצלבמוזאוןביקרההקבוצה.הרצל

בינגובמשחקקינחוהמשתתפים.'בוטינסקי'זואצלגולדהשלבמטבח

.'הרצלשלהמרפסת'עלוצילוםציוני

חוזרים למגילת העצמאות

מפעילהציונייםלמפעליםהמחלקה,ישראללמדינת70-החגיגותלרגל

מסמךהינההעצמאותמגילת."העצמאותלמגילתחוזרים"תכניתאת

במסגרת.הישראליתהחברהשלהליבהערכיאתהמכונןהיסוד

עיקריעללמדובהןסדנאותעברוכברתלמידיםאלפיזותכנית

התכנית.היוםהישראליתבחברההמציאותעלושוחחוהמגילה

בתכניםולהתעמקללמודיזכונוספיםרביםותלמידיםלפעולממשיכה

.במסגרתהאלהחשובים

ושר החינוך האוסטריים במרכז הרצלהקאנצלרביקור 

אוסטריהקנצלרשלממלכתיביקורבמסגרת,ביוני10-הראשוןביום

האוסטריהחינוךשרואתהקנצלראתהרצלמוזיאוןאירח,בישראל

.אישמשבעיםלמעלהשלמשלחתבלווייתשהגיעו

רואיםאשר,מהאוסטריםהגיעההרצלבמוזיאוןלבקרהבקשה

התרבותאתהמייצגתעולמיגודלבסדרמופתדמותבהרצל

.הווינאית

הסבריםושמעוהאורקוליבמיצגהמשלחתחבריצפוהביקורבמהלך

עלזרהניחוהקנצלר,הרצלבמרכזהמתקיימתהחינוכיתהעבודהעל

.ל"זפרסשמעוןשלקברו

השפעהוקבוצותמים"אחשלרביםמביקוריםאחדרקהואזהביקור

וחזונוהרצלכימראיםאנושבו,בפרטוהיהודיבכללהעולםמרחבי

.אנולימינורלוונטייםעדיין

מרכז הרצל



המחלקה לחינוך

מסורתי עולמי

לאוגנדהמגיעותעולמים"נועמתנדבות

לקבוצת,ישראלם"נועבוגרות,מתנדבותשלוששלחעולמים"נוע

נוערתנועתהיאAYA.באוגנדההיהודיתהקהילהשלAYAהנוער

.קונסרבטיבית/המסורתיתוהתנועהעולמים"נועעםהמזוהה

מדריכיםסמינרובהובלתבהכשרההתמקדוהמתנדבותשלוש

בחינוךהתמקדותתוך,ישראלם"בנועלמדואשרהכליםעם

שניאתבילוהן,מנהיגותכישוריעלנוסף.נוערלבניוציונייהודי

המקראוטעמיישראליתתרבות,עבריתבלימודההתנדבותחודשי

.התורהקריאתלצורך

בעולםהגדולההמזוזה–גינסשיא

Nuevaקהילת Congregación Israelitaאורוגוואי,במונטווידאו

הייתהזופעילות.מזוזהיחדשכתבואנשיםבמספרגינסשיאקבעה

משפחהלכלמזוזותלתתששאף"שלנוהמזוזה"מקמפייןחלק

וילדיםהורים,סבים.משפחהבכלהדורותביןולחבר,בקהילה

.גרינברגסבסטיאןם"הסתסופרבהנחייתמזוזותיחדכתבו

אנושיתשרשרתיצרושוניםיהודיםמארגוניםמשתתפים100מעל

נתרמהאשרהענקיתהמזוזהכתיבתסיוםבמהלךם"הסתסופרעם

רשמילאישורממתיניםעדייןאנו.במונטווידאולקשישהיהודילמרכז

.גינסשיאעל

בארגנטינהציוניתחינוכיתיוזמה

בארגנטינההיהודיתהקהילההנהלתעםאסטרטגיפעולהשתוףלהסכםהגיעהלחינוך'המח

.הספרבבתיוהציוניהיהודיהחינוךלחיזוק,היהודייםספרבתינשיאיארגוןועםAMIA-ה

וקביעתעדיפויותסדרי,צרכיםאבחון,יהודייםספרבתימנהליפורוםהקמת:כוללתהתוכנית

הקהילההנהלתעםיחדספרבתימנהלישלבארץביקור;ספרבתיביןפעולהלשיתוףאמנה

השנייהלמחציתעבודהתכניתובנייתמסכםהבנותמסמךעריכת;המרכזיהחינוךוועדוראשי

.2020–2019הלימודיםולשנת2018של

בתימנהלישלמשלחתבארץביקרה14-16/6-התאריכיםבין,מהתוכניתכחלק,כאמור

לבחוןהייתההמפגשיםמטרת.המחלקהבהובלתארגוניםונשיאימארגנטינהספר

השתלמויות;יהודייםבמקצועותלהוראהאדםכוחהכשרת:הבאיםהנושאיםאתוללמוד

היהודיבחינוךישראל;21-ההמאהשלהחינוכיבעולםועבריתיהדות;ומחנכיםמורים

.ישראלייםספרבתימנהליעםעבודהופגישותספריהבית

ראש.בתפוצותהיהודיהחינוךמעולםמוביליםמקצועאנשיידיעלהונחתההפעילויות

בבנייתנוסףחשובשלבזהו"כישלוהפתיחהבדבריציין'חוסקוביץסילביומר,המחלקה

בהבניית,הספרבתימנהליופורםהציוניתבהסתדרותלחינוךהמחלקהביןהיחסיםמערכת

."בארגנטינהוהציוניהיהודיהחינוךאתהעולמיתהבמהלקדמתנחזירשבסופותהליך

"בניית גשרים אומנותיים: 70ישראל "

,ישראלמוזיאון:ביניהם,מוביליםישראליםמוזיאוניםתשעההשתתפוזהמיוחדבפרויקט

עלומידעתצלומיםשלחואלומוזיאונים–ושםוידדודמגדל,האסלאםלאומנותהמוזיאון

לנרטיבקשר,אחראוזהבאופןהמייצגים,שלהםהאוספיםמתוךבחרואותםמוצגיםחמישה

.בתפוצותשוניםיהודיםספרלבתינשלחואלוומוצגיםישראלשלוהאמנותיהתרבותיההיסטורי

,ב"ארהוסיאטלסינגפור,באנגליהותיכונייםיסודייםחינוךמוסדות33-מתלמידים6500-כ

ובחפציםהישראליתהאמנותבחקררביםחודשיםהשקיעוהתלמידים.בפרויקטחלקלקחו

.שנבחרוההיסטוריים

,המדינההקמתעלבדגש,היהודיתההיסטוריהעלללמודלתלמידיםאפשרהפרויקט

באמצעותישראלשלוההיסטורייםהאמנותיים,התרבותייםלנרטיביםולהתחברלחקור

.מרתקותאמנותיצירותמבחר

,"מחודשתרגום"יצרולה,יצירההתלמידיםבחרו,ומחקרלמידהשלשנהלאחר

התוצריםשהינןהיצירות25.ממדית-תלתאוממדית-דו,חזותיתאמנותיתבאינטרפרטציה

.יהודהבאור"בבליהדותמורשתמרכז"בומוצגיםלישראלהועברו,התלמידיםשיצרוהסופיים



המחלקה לעידוד עליה

איכותוגםכמותגם
לעידודהכרחיתנאיהואלישראללעליההקשורבכלועמוקרחבידעהקניית

מרגעשלההדגלכפרויקטהעלייהלעידודהמחלקהסימנה,כןעל.עליה

פועלותלהיוםנכון.עבריתלימודכיתותשלעולםחובקתרשתפריסת,הקמתה

.יהודיםאלפילומדיםבהןאולפןכיתות235תבלברחבימרשימהבהצלחה

והמחלקההאיכותגםאלא,קובעתהכמותרקלאחשובכהבעניין,כמובן

חודשבמהלך.האולפניםלמורימקצועיותהשתלמויותבתחוםרבבמרץפועלת

השתתפומורים50-כהכולסך.ובאנגליהבצרפתהשתלמויותהתקיימומאי

היהודיתהתרבות,ביהדותאינטנסיביבאופןעסקוהמורים.בהשתלמויות

העריכווהמשתתפיםרבהבהצלחההוכתרוההשתלמויות.ומתודיקה

.בירושליםהעברית'מהאונהבכירותהמרצותשלעבודתןאתמאוד

,קוריטני-רוזנברגמרינה,המחלקהראשתהשתתפהבאנגליהבסמינר

עםגםובהןהמחלקהעבודתלקידוםרבותפגישותקיימהבאנגליהשבביקורה

.המחלקהשלבפרויקטיםשותפותרקמהאתו.רגבמרק,בלונדוןישראלשגריר

מוצלחתלימודיםשנתחותמיםבצרפתהעבריתאולפני

ומרתקת
הלימודיםשנתסיוםלחגיגותהפתיחהירייתנורתהיוניבתחילת

התקיימוהמדינהברחבישונותבערים.בצרפתהמחלקהבאולפני

ישראליאוכל,עםריקודי,שירה,מערכוניםשכללו,חגיגייםאירועים

.למוריםוהןלבוגריםהןתעודותוחלוקת

שלהאולפניםתלמידיאתבירכהקוריטני-רוזנברגמרינההמחלקהראשת

הלימודיםששנתביטחוןוהביעההמרשימיםהישגיהםעלבצרפתע"הצ

יותרעודמרשימיםהישגיםעמהתביא,לטובהעלינוהבאה,ט"התשע

שלהאולפניםמתלמידירביםשלפניהםאתבישראללקבלנזכהובמהרה

.המחלקה

המערך לשירותים אורתודוכסיים  

בתפוצות

זקסיהונתןהרב-הלורדעםמפגש

רבהלשעבר,זקסיהונתןהרבהלורדאתארחדתיהציוניהפורום

למפגש,בירושליםהלאומייםהמוסדותבבניין,בריטניהשלהראשי

."התפוצותויהדותישראלמדינת"בנושא

תורה","עקיבאבני":דתיים-הציונייםהארגוניםחבריהשתתפובמפגש

,"עמיאל"מכון,"עמיבת","הישובאבייד","עולמילביא","מציון

.התפוצותיהדותבקרבבפעילותהעוסקים,"העולמיהמזרחי"

רוחנייםלשירותיםהמערךראש,וסרמןיחיאלהרבהפורוםר"יו

כיוםלוישזהנושאכי,ואמרהאורחאתבברכהקיבל,בתפוצות

שיח-דולקייםעלינוכי,אמרזקסיהונתןהרב.מאודרבהחשיבות

יהודישביןהקשרלחיזוקרבותשיתרוםהתפוצותיהדותעםקבוע

.היהודיתלזהותםהעולם

גרמניהבדיסלדורףרבניםכנס
,יומייםבןרבניםבכנסהשתתפוגרמניהרחבימכלרבניםחמישים

הרבניםאיחודידיעל,גרמניהדיסלדורףבעירשהתקיים

רוחנייםלשירותיםהמערךבשיתוף,בגרמניההאורתודוקסים

.בתפוצות

בוונידונוהמתקדמתוהטכנולוגיהההלכהבסימןעמדהכנס

.הדיגיטאליתהטכנולוגיהלהתפתחותהקשוריםנושאים

"צומת"מכוןר"יו,פרלמנחםהרבנשאהמרכזיתההרצאהאת

ההתפתחותעםבהתמודדותהחשיבותאתשהדגיש,ותורהמדע

.המודרנית

הרבניםכי,אמרהאורתודוקסיםהרבניםאיגודר"יו,אפלאביחיהרב

.ומוסריותערכיות,הלכתיותשאלותעםבהצלחהמתמודדים

רוחנייםלשירותיםהמערךר"יו,וסרמןיחיאלהרבהשתתףבכנס

שנהשבעיםלציון,"ישכוןלבדדעםהן"הנושאעלשהרצה,בתפוצות

.ישראלמדינתלהקמת



המרכז למנהיגות הר הרצל

ניהול משא ומתן: מנהיגות יהודית ציוניתסמינר 

ZWST-השלהסמינריםבמרכזהתכנסו2018,מאיחודשבתחילת

משאניהולבנושאלסמינרוישראלאירופהמרחביקהילהאנשישלושים

הבאנו,זהבסמינר,לראשונה.ZWST-הבשיתוףשהתקייםומתן

מנתעל(ל"בחושגריםישראליםלא)מישראלישראליםשלמשלחת

תחושתאתולהעמיקלארץמהתפוצותהמשתתפיםאתלקרב

הנלמדיםבתכניםמתאפיינתההכשרה.ישראללעםהשתייכותם

מקורותעםיחד,והניהולהמנהיגותמעולםחדשנימידעבשילוב

התנסותיתהיאבסמינריםוהלמידהההנחיה.והציונותישראל

ועל,הלמידהבתהליכיופעיליםמעורביםוהמשתתפים,וחווייתית

יוצאתהלמידה,כן-כמו.ואחתאחדלכלאישיתמותאמתהיאכן

.הנלמדיםולמודליםלתיאוריות,הלומדומתכונותהאישימהניסיון

בסמינרהשתתפהעליהלעידודהמחלקהראשרוזנברג-קורטנימרינה

.מידיעותיההעשירהואף,בלונדוןהמחלקהנציגעםיחד

סיום תכנית המנהיגות אורייתא

בישיבתמנהיגותלפיתוחהשנתיתהתכניתסיוםטכסנערך3.6.18-ב

מובילותבאוניברסיטאותלימודיהםשממשיכים,התוכניתבוגרי.אורייתא

מחויבותםואת,בקורסשרכשוולידעלכליםרבההערכההביעו,ב"בארה

.בקמפוסיםישראללמעןפעילותלהמשך

מרגשהיההכותלעלישירותהצופההישיבהגגעלשהתקייםהטקס

התכנית,הבאהבשנהכיהוכרזהטקסבמעמד.השראהומעוררביותר

בעבריתאחתבישיבהמנהיגותלהכשרתתכניותשתיויתקיימותורחב

.באנגליתוהשנייה

המנהלת,סאטלרשלומיתהובילה,ושםבידביקורלאחרהיוםבהמשך

המחברבשבילמרגשבסיורהמשלחתאת,הרצלמרכזשלהחינוכית

מר-ע"הצר"יובמעמדלתורמיםהוקרהטקסנערךשםהרצללקבר

הניחע"הצר"כשיוהיההביקורשיא.פרייזלרמשהומר,דובדבניאברהם

.התורמיםעםיחדהרצלקברעלזר

ממשבר לצמיחה
ממשבר"–בסימןהתקייםצפוןבמרחבלהתיישבותהחטיבהכנס

."לצמיחה

עובדי,ישוביםמזכירי,במועצותדמוגרפיתצמיחהמנהלי,מועצותראשי

גבריאלבביתהתכנסולדרךמהשותפיםרביםועודלהתיישבותהחטיבה

.וחיבוריםהעצמה,למידהשלשלםליוםהכנרתשפתעל

בכדייומיתהיוםמהעשייהפעםמדילעצורעצומהחשיבותישנה

בסיפוקולהביטהשראהלקבל,מצבריםלמלא,מהשניאחדללמוד

.הקשההעבודהפירותעל

שפרשוצפוןממרחבלהתיישבותהחטיבהמעובדינפרדנוגםזהביום

!צלחהדרךלהםואיחלנולגמלאות

סתיוסטיבןמרהלאומייםהמוסדותלמבקרבדרוםסיור

וצוותו
האזורעלקצרהסקירהניתנהבהמרדכיבידהמפגשמנקודתלסיוריצאנו

.בראיציקהמרחבמנהלי"ע

עלסקירהניתנה,לגבולהקרבההוצגהבהםהעשרהנתיבביישוביסיירנו

.ביישובלהתיישבותהחטיבהשלהתשתיותשיקוםפרויקט

ניתנהשםשלוםכרםבקיבוץוסיימנושלומיתהחדשליישובהמשכנו

שיפוץועלהנקלטותהמשפחותעל,הקיבוץשעוברהשינויעלסקירה

.החטיבהי"עשיבוצעהעתידיהבתים

ואנועזהבעוטףהחטיבהלעבודתשבחדברינאמרוהישיבהבסיכום

עבודתהשלהעומקהבנתלאחרימשיךהפעולהששיתוףבטוחים

.בשטח

החטיבה להתיישבות



המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות

חידון ציונות ומורשת

ברציפות5-ההשנהזומתקיים"למשפחותוהמורשתהציונותחידון"

פרויקטזהו.ומורשתירושליםמשרדובשיתוףלישראלהמחלקהביוזמת

ומורשתציונותבנושאיבזוזומתחרותמהארץמשפחותבוייחודי

.יהודית

חידון"שלהגדולבגמרלצפותבתיאטרוןהתכנסמשתתפים1000-כשלקהל

בו,10בערוץהעצמאותיוםבמוצאיששודר"למשפחותוהמורשתהציונות

70בסימןהיוהשאלות.שוניםמשפחתייםבהרכביםמשפחות10התמודדו

והסיפוריםהמקומות,השירים,השונותישראלמלחמות,ישראללמדינתשנה

.קיומהשנותשבעיםבמשךהמדינהאתשליוו

הפעילותבעקבותוסיורטיסה-הפרס.מרחובותרוזנברגמשפחתזכתהבגמר

.באירופההרצלשלהציונית

זאבכ"ח,ולמורשתלירושלים,הסביבהלהגנתהשרנכחו,הגמרבמעמד

ר"יו,חגואליעקבהעולמיתהציוניתההסתדרותר"יומ"ומסגן,אלקין

.ורשויותעריםוראשיציבוראישי,ביבייגאלהציוניתהמועצה

זינאתימרגלית'לגבהוקרהאירוע

מרגלית'לגבהוקרהאירועארגנהבאנטישמיותולמאבקלישראלהמחלקה

הדלקתבטקסהמשואותמדליקי14-מאחתלהיותבחירתהלכבוד,זינאתי

.ישראללמדינת70-החגיגותלרגל,הרצלבהרהמרכזיהמשואות

חייהאתהקדישה,מפקיעיןהיהודיתהגחלתשומרת,זינאתימרגלית

היא.הבאיםלדורותמורשתהוהנחלתבפקיעיןהכנסתביתלשמירת

ולצורךוהחדשההישנה,האמיתיתלציונות,דורי-ביןלחיבורסמל

אתלולהתוותלהמשיך,הצעירבדורולהשקיעללמד,להנחיללהמשיך

.ישראלבמדינתהדרך

ביתאתמפעילהבישראלהציוניתהמועצהבאמצעותלישראלהמחלקה

בהיסטוריההחשוביםהמורשתמאתריאחדאתהמהווה,בפקיעיןזינאתי

לגלותעזבושלאהיהודיםקהילתשלסיפורהאתמספרזינאתיבית.היהודית

המתקייםתרבותירבמרקםבתוךחיהאשר,זינאתימשפחתשלסיפורהואת

.היוםעדזהעתיקבכפר

העצמאותהכרזתשחזור

העולמיתהציוניתההסתדרותשחזרהישראללמדינת70-החגיגותלרגל

ביוםשהתקייםהעצמאותהכרזתטקסאתומורשתלירושליםוהמשרד

בשדרותהעצמאותבבית,1948במאי14,ח"התשבאייר'השישי

ומורשתירושליםמשרדשלהדגלבפרויקטמדובר.אביבבתלרוטשילד

.70-השנתלציוןהעולמיתהציוניתוההסתדרות

המחלקהארגנהלמורשתהמשרדעםהמשותףהפרויקטבמסגרתעוד

ברחובהמוניותחגיגות,בישראלהציוניתהמועצהבאמצעות,לישראל

והוצבובדגליםקושט,נסגרכולוהרחוב.העצמאותביוםאביבבתלרוטשילד

.בידורובמותענקמסכיבו

האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת

ר"נצ'שנת'להגשמהסמינר

ר"נצמטעם),לחיפהר"נצ'שנת'חניכינסעומאיחודשבמהלך

חייבנושאלסמינר,(מתקדמתליהדותהעולמיוהאיגודעולמי

.וקהילההגשמה

והיהודייםהציוניםהערכיםמהםהחניכיםלמדו,זהסמינרבמהלך

להיותעלינוואיךהאם,היומיוםבחייהתנועהאתהמובילים

למעןלפעוליכוליםהםוכיצד,היוםשלנולחברהבנוגעביקורתיים

.בעולםובקהילותיהםבישראלמתוקנתחברה

הבוגריםתנועתכמושונותהגשמהקבוצותעםנפגשוגםבסמינר

תיקון'למעןבעירשפועלותשונותבעמותותביקרווכן"החלוץ"

."פוד-רובין"כגון'מתוקנתישראל'ו'עולם



נציגי ההנהלה הציונית מדווחים מהשטח

י

איתמר שטרנברג, נציג ההנהלה באמריקה הלטינית

משה כהן, נציג ההנהלה בצרפת

זוננשייןיצחק , נציג ההנהלה בבריטניה

אסתר סרוק, נציגת ההנהלה בצפון אמריקה

לציוןחגיגיהמוניאירוע,שבבלגיהבבריסלהתקייםבמאי13-ב

באותושחל,ירושליםויוםישראללמדינת70-ההעצמאותיום

.ממשהיום

נהנוכולוהיוםבמהלך.הקהילהמבניאיש3,000-כהגיעולאירוע

,עםריקודי,מהופעות,ישראליםמרציםשלמהרצאותהמשתתפים

הגיעוהאירועאל.עליהלעידודהמחלקהשלדוכןובהם,דוכנים

אורח.בבלגיהישראלשגרירתבנוכחותהוכיבדההקהילהמכובדי

הציוניתההסתדרותיושבסגן,חגואליעקבהיהמישראלהכבוד

.העולמית

במיוחדשהגיעכספימתיהישראליהזמרנעלכולוהחגיגיהיוםאת

.מישראל

השנהצעדה,יורקבניושנהמדישמתקייםלישראלההצדעהבמצעד

הגיעו.AZM–וההעולמיתהציוניתההסתדרותשלמשאיתגםבסך

לחינוךהמחלקהראש,חגואליעקבמר,ע"הצר"יומ"מ:לישראללהצדיע

AZM–הראשיוגם.מהאזורע"הצושליחי,כהןרפאל',חוסקוביץסילביו

למשאיתשחברויהודייםארגוניםונציגי,בלוקוהרברטהיידמןארד'ריצ

.שלנווהגאההתוססת

עםסקווארבטייםפניםקבלתלאירועע"הצנציגיהמשיכומהמצעד

ונציגיהכלליהקונסול,כנסתחברי,התרבותשרת,הישראליתהקונסוליה

ועלמרשימיםתדמיתסרטוניהוקרנוענקמסכיעל.הקהילתייםהארגונים

.משתתפיםמאותבהשתתפותריקודיםמופעיהמרכזיתהבמה

ארגוני.ישראלאתהעויניםלארגוניםפעילותלמרכזלונדוןהפכהזמןמזה

מולפרטניובאופןהעירברחביקבועבסיסעלהפגנותעורכיםBDS-וטרור

שלריכוזםאתיזמהבלונדוןע"הצנציגות.ספציפייםיהודייםאירועים

כדי,אחתגגקורתתחת,השוניםישראלותומכיהיהודייםהארגונים

מרגעדקות20-30תוך.ואפקטיביתמהירה,יעילהפעולהלאפשר

.מכובדתנגדהפגנתלהקיםמסוגליםאנו,הפגנהשלקיומהעלשנודע

שתיתןאקטיביתלחשיבהמוחותסיעורגםמכנסבלונדוןההנהלהנציג

ומשמעותיות,מחדהאנגלילקהלוידידותיותתקשורתיותתשובות

הולמתהרתעהמשמשתזופעילות.מאידך,העויןלאירוענגדכתגובת

.היהודיהציבורכלפיהשנאהלפעילות

מתרחב שיתוף הפעולה  , עם התרחבות פעילותנו ברחבי הממלכה המאוחדת

.נוספיםעם ערים וקמפוסים 

שישמדינהלושישעםאנחנוכי–70ישראלמגה"

"עצמאותלהשחוגגעםלה

לקחוקהילות25-ממיותרמשתתפים4,000-מלמעלה

הנציגותוהובילהשיזמהעצמאותבחגיגתחלק

בסימןהספורטמועדוניפדרצייתפ"בשתט"באמל

תרבותמופעי,יוגה,עםריקודי,ספורטתחרויות

מדינתביןההדדיתוהמחויבותציונותעלושיחושיג

נערךהאירוע.בעולםהיהודיותוהקהילותישראל

.איירסשבבואנוס"הכוח"במועדון


