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ר  "דבר היו

"צופיהלציוןעין"–אמריקהמרכזלמדינותהמחלקהכנס

שלהשניהמפגשאקוודור–בקיטוהתקייםהאחרוןאוקטוברחודשבסוף

במערכותהציוניהיהודיהחינוךאתלחזקהמיועד"לציוןעין"פרויקט

.הלטיניתבאמריקה(בוטיקקהילות)קטנותיהודיותקהילותשלהחינוכיות

:משבאומדיניותוקובעימחנכים45-כהתכנסוימיםשלושהבמשך

,פרו,וונצואלה,קולומביה,ריקהקוסטה,פנמה,סלוודוראל,גואטמלה

נדונובמפגש.מאקוודורוכמובןמקסיקו,דומיניקאניתרפובליקה,פרגואי

,הספרבבתיהיהודיבחינוךלשינוישוניםמודלים,יהודיתזהותשלנושאים

שיטות,והאוניברסלייםהיהודייםמהמקורותחינוכייםטקסטיםעםהכרות

שגרתיותלאבדרכיםתכניםהמחשת,העבריתהלשוןלהנחלתחדשניות

המחלקהוראשע"הצל'מנכ,ע"הצר'יובנוכחותהתקייםהמפגש.ועוד

שנה80לציוןחגיגיבערבהשתתפההמשלחתהאירועבמסגרת.לחינוך

אקוודורנשיאבנוכחותוכיבדהאירועאת.בקיטוהיהודיתהקהילהלקיום

.ולישראללקהילהחמותמיליםואמרהמשתתפיםאתבירךאשרבעצמו

א"בצפלחינוךהמחלקהכנס"חדשנותשלמורשת-עברית"

כלל,ואישהאיש480שלשיאבהשתתפותנובמברבתחילתשהתקייםהכנס

"לעבריתהמוריםארגון"לחברימסלול,הוראהלשליחימסלול:מסלולים3

עסקושונותסדנאות40-מבלמעלה.לעבריתהמועצהחבריעבורוהשלישי

במתודולוגיות,העבריתהשפההוראתבעולםבחדשנותהכנסמשתתפי

האקתוןלצייןניתןהפעילויותשללבין.בתחוםליוזמותנחשפווכןחדשניות

הזמרשלוהופעההעבריתהשפההוראתבתחוםיזמותלעידודשנערךייחודי

סילביומר,לחינוךהמחלקהראשהעידהכנסהצלחתעל.בסןדני

השניםבשלושא"בצפלחינוךהמחלקהכנסשלצמיחתו":באומרו,חוסקוביץ

והקשרהיהודיתזהותובעיצובהעבריתשללמרכזיותהעדותהינההאחרונות

הםאםבין,העשייהבחזיתהעומדים.ביבשתשגדלהמחרדורשללישראל

הטענת'שללרגעיםזהבכנסזוכים,מקומייםמוריםאוההוראהשליחי

חדשיםוכישוריםידע,בכוחותטעוניםלכיתותיהםלשובמנתעל'מצברים

."בתחום

והוועדהמורחבתההנהלהשלהתכנסויותקיימנובאוקטובר

שלמפורטדיווחקיבלנואלובהתכנסויות.הציוניהפועל

התרשמותםאתהביעווהחבריםפעילותןעלהמחלקות

בפקיעיןהתארחנוהציוניפ"הועהבפתיחת.הרבה

אתוחיזקנוהדרוזיתהעדהאתלהכירלמדנו,ובחורפיש

באמצעותבמיוחד,העדהעםהאמיץהקשרואתההזדהות

תיקוניםאישרנופ"הועהבדיוני.הדרוזיתהציוניתהמועצה

.ומעודכנתחדשהלדרךיוצאיםאנוומכאןבחוקה

(דובדב)דובדבניאברהם

העולמיתהציוניתההסתדרותר"יו

מסע אירועים ברחבי הממלכה הבריטית, חיים הרצוג, להולדתו של נשיא המדינה השישישנה 100

המחלקה לחינוך  

,וברכהשלום

כנסים וסמינרים במקומות שונים , הידיעון שלפניכם מציג אירועים

בעולם ובתחומים רבים ומגוונים המרחיבים את הלב ומציגים את 

פעיל ומשמעותי  , ההסתדרות הציונית העולמית כארגון יוזם

בחיזוק הזיקה למדינת ישראל ובהעמקת  , בחיזוק התודעה הציונית

פעולות אלו הולכות ומתגברות ומכות שורשים  . הזהות היהודית

. בקרב הקהילות והארגונים ועל כך גאוותנו

הממלכהברחביהעולמיתהציוניתההסתדרותי"ענערךהיקףרבציונימבצע

מדינתשל6-הנשיאה,הרצוגחייםשללהולדתושנה100לציוןהבריטית

,בבלפסטנולדישראלמדינתונשיאם"באונציגנו,ל"בצהאלוף,הרצוג.ישראל

מייסדת,לישראלהראשיהרבגםיצאומתוכה,אירלנדבצפוןקטנטונתקהילה

.המדינהונשיאחוץשר,"אמונה"תנועתונשיאת

,ע"הצל"מנכ,הרצוגיצחקהי"הסוכר"יובראשותהרצוגמשפחתחברולמסע

החלהמסע.בבריטניההיהודייםהארגוניםוראשיהנהלהונציגיכהןאלי

שם,לדבליןהמשיך,אירלנדצפוןוראשיהפרלמנטחבריעםיחדבבלפסט

הקסוםהמסע.החוץשרהיהכשהמארח,אירלנדנשיאהמשלחתפניאתקיבל

ממשלתראש,לורדים,הציבורראשי,רוטשילדהלורדבחסותבלונדוןהסתיים

הרפורמיתבקהילותאירועיםובהמשך,בליירטוני,לשעברבריטניה

.בריטניהשלהציוניתוהאורתודוקסית



 ,

המחלקה לפעילות בתפוצות

iVision–בבודפשטוהפעםשובנפגשים
האירופאיהכנסאתהשנייהבפעםהמחלקהקיימההאחרוןבאוקטובר

ואישהאיש100מעל.הונגריהבבודפשטוהפעםiVision–שלההשנתי

טייספתחהכנסאת.ובועטתמרגשתציונותשללסופשבועהתכנסו

השנהלהדליקשזכה,גרשונינעם,פאראלימפיתזהבמדלייתבעל,הקרב

אתנועםכשסייםיבשהנותרהלאבקהלעיןאף.העצמאותביוםמשואה

החרה.הפודיוםמעלישראלדגלהנפתועדהפציעהמרגעחייוסיפור

Humansמייסד'כגנוביץארזאחריוהחזיק of Tel Avivאחרפןשהביא

.אביבותלאביביםתלשלססגוניותתמונותעםועכשוויצבעוניומאד

אנרגיהמלאיהמשתתפיםהמשיכו,הזוהמיוחדתהפתיחהבהשראת

הצליחו,באירופהשונותוממדינותמישראלשהגיעוהמרצים.כולוש"לסופ

זיקהבעליכולם.מחשבהוכיווניתכנים,פניםשלמאדמגווןתשבץליצור

.ולציונותלישראל

וכבר,פריז,באטיולשעברהבשנהשהיהקודמואתהמשיךהזההכנס

שיערךהבאלכנסגםהגעתואתשהבטיח"מעריציםקהל"לצבורהספיק

.2019בסוף,צרפת,במרסייהנראהכפי

חדשישובמקימים
מיטל ! ל בישוב מיטל"טובה החלו עבודות הפיתוח של קקבשעה 

.שעל רכס הגלבועמלכישועהוא ישוב צמוד דופן לישוב 

ל מבצעים את הכשרת הקרקע למחנה הזמני  "קק, כאמור

עוד השנה ייכנסו  בעז״ה. שהחטיבה להתיישבות תקים

!המשפחות למשכנן החדש

מנהיגות רואה עתיד ברומניה–הסיפור היהודי שלא סופר 

באוקטובריצאה,"עתידרואהמנהיגות"שלהמסעותבתולדותלראשונה

והדתיהאידיאולוגי,הגילאיבהרכבהמגוונתמנהיגיםשלמשלחת,האחרון

הקהילהשלמוכרתהפחותוהציוניתהיהודיתההיסטוריהאחרלהתחקות

התנועהועלהמקומיתהיהודיתהקהילהעללמדההמשלחת.ברומניה

העםבידיהקהילהשלהשמדתהשלהנוראהסיפורעל,ברומניההציונית

היהודיותהנוערתנועותשלוהתרומההגבורהסיפוריעל,בעצמוהרומני

,באמתהראשוןהיהודיהקונגרסשלסיפורועלובעיקרוגם,בשואה

ההיסטוריולהדהודלתהודהזכהולא,שברומניהבפוקשאןשהתקיים

שלהמודרניתבהיסטוריהמקומואולם.בבאזלהקונגרסזכהלוהמכריע

תפקידבסוגייתעמוקיםדיוניםכתמידשולבובמסע!נפקדלאהיהודיהעם

האם,התפוצותיהדותשלהציוניתהזהותבעיצובהמגשימותהתנועות

.תנועהבונהקהילהאוקהילהבונההתנועה

מתי  , לשעברר החטיבה להתיישבות "מיופרידה 

ל"זדרובלס

ראש  דורבלס( מתי)רב התבשרנו על פטירתו של מתתיהו בצער 

.1992–1978בשנים החטיבה להתיישבות 

מבואהישובממקימי,מארגנטינהלארץשעלהשואהניצול,מתי

כהונתוובתקופתאיבריוח"רמבכלהתיישבותלאישהפך.ר"בית

שלבפועלולהעמקה)יישוביםשלרבותעשרותנבנובתפקיד

."(דרךפורץ":האוטוביוגרפיבספרולעייןניתןמתי

שבמואדםבעינינושראינוכךועללהכירושזכינועלגאיםאני

.מדינההקיםידיו

,מתי,צוואתךאתלמלאשביכולתנוכלנעשהכימבטיחיםאנו

בכלאתהשעשיתכפימקוםבכלארצנומרחביאתולבנותלחזק

!משכבךעלבשלוםנוח.שנותיך

קיבלדרובלסמתיבולהתיישבותלחטיבהשנה50מטקסהתמונה)

(טפרברגרונן:צילום.לשעברהחטיבהכראשהוקרהתעודת

החטיבה להתיישבות



מסורתי עולמי

המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות

הציוניהשנהלוח
שמסתנכרנתאפליקציההשיקהבאנטישמיותולמאבקלישראלהמחלקה

תשתיתעלהמתבססת,הסלולרייםבמכשיריםהרגילהשנהלוחעם

מופיעיםבלוח.בתפוצותלפעילותהמחלקהשליוזמתהפרי,קודמת

דמויותשלופטירהלידהתאריכי,משמעותייםהיסטורייםאירועים

נוספיםמועדיםוכןוהמדינההציוניתהתנועהבעיצובשסייעובולטות

היתרביןהציוניהשנהבלוחלמצואניתןלדוגמא.העבריהשנהמלוח

משמחיםאירועיםולחלופיןבמינכןהספורטאיםטבחכמוקשיםאירועים

יוםאתבלוחלמצואניתןבנוסף,אירופהבגביעאביבתלמכביזכייתכמו

שלפטירתויום,גוריחייםשלהולדתויום,העבריתהגימנסיההקמת

...ועודועודבלפורהצהרתעלההכרזהיום,העםאחד

יכולהמשתמש.רבדיוכלעלהציונילפסיפסביטוינותןהציוניהשנהלוח

הלוחאת.האירועשםעלבהקלקהמהאירועיםאחדכלעלפירוטלקבל

www.wzo.org.il/shana:הניידבטלפוןחינםלהורידניתן

"...באנואנו"–העפלהשחזור
הציוניתהמועצהובאמצעותלמורשתהמשרדבשיתוףלישראלהמחלקה

הבלתיההעפלה-ישראלבתולדותהגדולהשחזוראירועאתערכהבישראל

בתלגורדוןחוףהפך,שעותכמהלמשך.הבריטיהמנדטבתקופתלגאלית

.המשפחהלכללהפנינגנוסטלגיהביןששילבלמתחםאביב

עדהפליגוספינותשתיבמסגרתו,האירועאתלחגוגהגיעומשתתפיםאלפי

״צופיתנועתחניכישלסירותמכןלאחרומיד,שבחוףהגליםשוברלפתח

עםהתאחדולמעפיליםמחופשיםשהיו,החניכים.החוףעבראלשטוים״

.שנים72לפניארצהשהעפילוהמקורייםהמעפילים

השירלצליליהמונימודרנימוב-פלאשבריקודהמשתתפיםפרצו,בהמשך

."עליכםשלוםהבאנו"

ספינותופיסולמניירספינותלקיפולאוריגמיסדנאותגםהתקיימוהחוףעל

הוצבוהתקופהבסגנוןצילומיםדימואשרמעוצבותצילוםעמדות.בחול

מחנהארכיוןמתוךממוחשבתמידעעמדתבמקוםהוקמהבנוסף.במקום

בניאודותפרטיםולקבללהגיעיכלוהמשתתפים.עתליתהמעפילים

ולזהותולנסותמעפיליםספינותבאמצעותלארץשהגיעושלהםהמשפחות

.תקופהאותהשלהארכיוןבתמונותקרוביהםאת

במקבילתנועתייםסמינריםשילוש

בנובמבר ציינה התנועה המסורתית  22-25-בסוף השבוע של  ה 

בפעם ראשונה  ;  באירופה שילוב אירועים  ייחודי ויוצא דופן

סמינרים של 3התקיימו במקביל , בהיסטוריה התנועתית

ופעם ראשונה שבה . בפריז' דור ודור'כולם בקהילת , מסורתי

סוף השבוע כלל כאמור .  התאחדו פעילי התנועה מכל היבשת

אנטי 'סמינר של חברי הנהלת התנועה בנושא :  שלושה סמינרים

',  ושינוי האווירה הפוליטית ברחבי העולם, באירופה כיוםציונות 

"  אירופהנועם "סמינר של נציגי מרכז מרחבי היבשת וסמינר של 

במטרה לאחד את קבוצות נועם ברחבי , שהתקיים לראשונה

.משותפתעל מנת ליצור זהות , היבשת

סמינר מנהיגות בישראל

ארחה תנועת מסורתי עולמי  , באוקטובר18-21בין התאריכים 

הכנס . ימים4לכנס מנהיגות בן , בישראל את אנשי הועד וההנהלה

.  הממוקם על חוף ים התיכוןרמדההתקיים בחדרה במלון 

המשתתפים לקחו חלק בסופשבוע אינטנסיבי של לימוד מעמיק  

חיזוק , ומשמעותי אשר התרכז בעיקר באסטרטגיות של הארגון

חשיפת המנהיגים  , הדיאלוג בין קהילות ובין מנהיגים באזורים השונים

להישגים של התנועה והגדרת יעדים ריאליים ומדידים לשנים 

חברי ההנהלה חולקו לקבוצות עבודה ייעודיות קטנות  . הקרובות

כמו כן הגיעו לכנס מרצים בכירים שהרצו  . בעלות מטרות ספציפיות

,  משמעות התנועה, מנהיגות גלובלית ולוקאלית: בנושאים שונים כגון

.הנהגה ציונית ועוד



המחלקה לעידוד עליה

המערביבחוףהעלייהעידוד

מרינההעלייהלעידודהמחלקהראשתשלבהנהגתהמסבירניםמשלחת

סידרתוקיימהב"ארהשלהמערביבחוףנובמברבסוףביקרהקוריטני-רוזנברג

.יהודים200,000-כהמונההרוסיתדובריקהילתעםמפגשים

מהםאחדכלאשראנשיםחמישהכללההמשלחת,המחלקהעובדימלבד

,וסיעודרפואהושיווקמפרסוםהחל–עיסוקובתחוםבולטיםהישגיםהשיג

בזמנועלוכולם.וקולנועתיאטרון,בחינוךוכלהפיננסיויעוץעסקיםניהול

ולכן,הארץלבנייןמעטלאותרמועצמםאתבנוובהלישראללשעברמ"מבריה

.היעדקהליעםולחלוקלספרמההיהלכולם

סן,לס'אנגבלוסמרשימיםמפגשים8קיימההמשלחתימיםשבועבמהלך

.וסטודנטיםמשפחותשכללופוטנציאליםעוליםקבוצותעםפרנסיסקווסןחוזה

לאירועיםנחשפוהכלסך.עלייהעידודירידגםהמשלחתערכהלס'אנגבלוס

.אישומאהכאלףאלה

הזווהחשובההגדולההיהודיתהקהילה":המחלקהראשתלבסוףאמרהכך

לרוחמשמעותיתבצורהלהיחשףהאפשרותאתבתולדותיהלראשונהקיבלה

נקפאלא...ישראלבמדינתמוחשיכמעטבאופןולגעתגווניהכלעלהישראלית

יהודיותקהילותעםומשמעותייםחזקיםגשריםלבנותונמשיךשמרינועל

."בפרטב"בארההרוסיתדובריהיהודיםקהילתועםהןבאשר

ט"באמלומתרחביםמתעמקים

–16,בארגנטינה-45.27-להגיעט"באמלהמחלקהשלהאולפניםמספר

האסטרטגיהיעדלהגשמתרבבמרץפועלתהמחלקה.באורוגוואי2-ובברזיל

מסריםעםלהגיע":קוריטני-רוזנברגמרינההמחלקהראשתי"עשהוגדרכפי

אתמעמיקיםאנוכךלשם."הואבאשריהודילכלעלייההמעודדיםוחומרים

ומשגרים,האולפןבכיתותלמוריםהשתלמויותעורכים,שלנוהלימודיםתכני

אתלהרחיבהרףללאמשתדליםוכמובן,מישראלמסבירניםהיעדלקהילות

,לעלייההכנהכיתותפועלותבארגנטינה.האולפניםשלהגיאוגרפיתהפריסה

,סאלטה,פה-סנטה,ברוסריוגם(כיתות19)איירס-בואנוסהבירהעירמלבד

המרכזיםמלבד-השנהכיסתהשלנוהרשתבברזיל.ומנדוסהפארנה

אתגם-(בהתאמהכיתות4-ו7)פאולו-וסאונירו'ז-דהבריוהגדולים

הואהנוכחיתהלימודיםשנתשלההישגוכמובן.אלגרה-ופורטוקוריטיבה

!ירבוכן.אורוגוואיבירתבמונטווידאואולפןכיתותשתיפתיחת

המחלקה למפעלים ציוניים

מוגבלויותעםלאנשיםתעסוקתייריד–"מוגבלהמלאי"

בשוקבהשתלבותרביםבקשייםנתקליםמוגבלויותעםאנשים

.כישוריהםאתתואמותלאשכללמשרותלהםמוצעותלרוב,התעסוקה

צמחהמיזם.זולבעיהמענהשנותןחברתימיזםהינו"מוגבלהמלאי"

מביתחברתיותליוזמותהאקסלרטור–"מופת"תכניתשלבחממה

.ציונייםלמפעליםהמחלקה

עםלאנשיםמסוגוראשוןתעסוקתיירידהינו"מוגבלהמלאי"

אביב-תלבאוניברסיטת2018אוקטוברבתחילתשהתקיים,מוגבלויות

,הביטוח,הבנקאותבתחומיבמשקהמובילותהחברותהשתתפוובו

.ועודדין-עורכימשרדי,מזוןחברות,הביטחוןושירותיממשלהמשרדי

ושילובתעסוקהבנושאיוסדנאותפאנלים,הרצאותהתקיימו,בנוסף

.מוגבלויותעםאנשים

מה":מורגדרור,ציונייםלמפעליםהמחלקהראשדבריםנשאבאירוע

אתכשיצרנוחלמנושעליהםהדבריםסוגבדיוקזההיוםכאןרואהשאני

צדקשמקדמים,בחברהשינוישיוצריםשאפתניםפרויקטים."מופת"

המיזם.כאןשחימיכלעבוריותרטובעתידיוצריםולמעשה,ושוויון

.בעיניהציוניהחזוןמימושהואהזה

ימצאוהעבודהמחפשימקרבשרביםמקווהאניהזההירידבזכות"

יזכוהמעסיקים,שלהםוהיכולותהכישוריםאתלממשיוכלווכךעבודה

שוויוניבמקוםלחיותנזכהכחברהואנחנו,ומסוריםמוכשריםבעובדים

חזרהולתרוםשאיפותיואתלממשבהזדמנותזוכהאדםכלשבו,יותר

."לחברה

–ליזמותאקסלרטור"מופת"תכניתשלהראשוןהמחזור

!לסיומוהגיעההתיישבותמסלול

,ציונייםלמפעליםהמחלקהראש,מורגדרורבנוכחותמרגשבטקס

ל"למזכמשנה,ליןוגיל,לחינוךהמחלקהראש',חוסקוביץסילביו

מענקיםוחולקוהתכניתלבוגריתעודותהוענקו,הקיבוציתהתנועה

.הפועלאללהוציאםמנתעלנבחריםלמיזמיםכספיים

אשר,ההתיישבותמתנועותוצעירותצעיריםהינםהתכניתמשתתפי

בוערותבסוגיותוהתעמקוויזמותמנהיגותעלהתכניתבמסגרתלמדו

אתלפתחויזמתיזםלכלעזרההתכנית,בנוסף.הישראליתבחברה

.שלהאושלוהחברתיהמיזםלמימושבדרךהמקצועיהכליםארגז



האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת

בלארוס ואוקראינה  , רפורמים צעירים מרוסיהמנהיגים 

לישראלמגיעים לירושלים כדי להתחבר 

מסלול,עולמינצרעםבשיתוף"מסע"ארגוןפתח2018באוקטובר

ואוקראינהבלארוס,מרוסיה,18-30בנימשתתפיםלשמונהמיוחד

,חודשיםארבעהבמשך.האזורברחביהרפורמיותבקהילותשפעלו

לישראלוחיבורעבריתלימודכדיתוךירושליםאתיחיוהמשתתפים

.ולרוחבהלאורכהרפורמיותבקהילותויבקרובארץיסיירו,וליהדות

;ולהתנדבותמנהיגותלהכשרתמוקדשבתוכניתמרכזימרכיב

בעלמשלהםפרויקטליצורהתכניתבמהלךמתבקשיםהמשתתפים

.חברתיתתרומה

שנה  70באודסה חוגג נצ״רהסטודנטים של מחנה 

ישראללמדינת 

שלהציוניתוהצעיריםהנוערתנועת,ר"נצתנועת,2018באוגוסט

47עבורימיםחמישהבןקיץמחנהניהלה,המתקדמתהיהדות

הסטודנטיםמחנה.אוקראינה,באודסהמדריכים23-וסטודנטים

חינוכיותפעילויותבאמצעותישראללמדינתשנה70חגג

דרךישראלאתשבחנו,פורמליותובלתיפורמאליותותרבותיות

למדוהמשתתפים.והפוליטייםהדתיים,החברתייםהנושאים

היהדותשלומנהיגיםערכיםלצד,ישראליתוהיסטוריהעברית

.עולםותיקוןהרפורמית

הביתה הלוך חזור
בשיתוף,אתיופיהיוצאילצעיריםמנהיגותהכשרתמקייםהמרכז

הגריםנבחריםצעירים.ציונייםלמפעליםלקההמחעםפעולה

שנהלחצילארץהגיעו,לעלייהמאושריםואינם,באתיופיה

.באתיופיההיהודיתהקהילהאתלהובילמנתעלאישיתלהתחזקות

בסדנאותשלהםהמנהיגותהכשרתאתמוביללמנהיגותהמרכז

ובביתבירושליםהעתיקהבעיר,במצדהביקורבהםוסיורים

.התפוצות

בגרמניהצעירהיהודיתמנהיגותסמינר
ארגוןZWST-העםבשיתוףמנהיגותהכשרתסמינרקייםהמרכז

ימיםארבעה.גרמניהיהודישלהרווחהארגונישלהגג

שלהאישיהניהוליהסגנוןהכרת'בנושאסמינרשלאינטנסיביים

לסמינר.ויהודייםציונייםמקורותעלהסתמכותתוך',אחדכל

באנגליהההנהלהנציגוכןאירופהמרחבימשתתפים30-כהגיעו

ניסן,בתפוצותלפעילותהמחלקהושליח,זוננשייןיצחק

לציוןהיהודיתבפרנקפורטרגליבסיורהתחילהסמינר.שטראוכלר

.הבדולחללילשנה80

המרכז למנהיגות הר הרצל



למרכז הרצ

ישראלבארץהרצלשלההיסטורילביקורושנה120

4-באוקטובר26)לביקורו היחיד של הרצל בארץ ישראל 120-שנת הלציון 

קיים מרכז הרצל סדרת פעילויות משמעותיות ורחבות  , (1898בנובמבר 

:היקף ובהן

": הביקור שהפך לאגדה"הוצאה לאור של המוסף •

עותקים ומספרת את 100,000-בחוברת צבעונית ועשירה בתוכן שהופצה 

הסיפורים , התמונות, האכזבות, ההצלחות, המטרות; סיפור הביקור

.הקטנים וכמובן משמעות הביקור וחשיבותו בבחינת דרכו ופועלו של הרצל

: המוסף זמין להורדה באתר מרכז הרצל

http://www.herzl.org.il/files/gallery/hoveret.pdf

:  הפקת סדרת תכניות טלוויזיה•

, הפקנו סדרה בת שלושה פרקים, מנת להתחקות אחר מסעו של הרצלעל 

, בכל אתר ואתר. בכל המקומות בהם ביקר, במסגרתה ביקרנו בפועל

כיצד חווה הרצל כל מקום ומה , למדנו לעומק על המציאות באותם הימים

הייתה ההשפעה של אותן חוויות על הדרך בה בחר להנהיג ולהוביל את 

.התנועה הציונית

של  היוטיובוכעת הפרקים זמינים לצפייה בערוץ 10הסדרה שודרה בערוץ 

:מרכז הרצל

לצפייהלחץההגעה ליפו והפגישה המצולמת במקווה ישראל : 1פרק 

לצפייהלחץהביקור במושבות  : 2פרק 

לצפייהלחץירושלים  : 3פרק 

:  שיחזור הביקור•

לשחזור מסעו של  , וגדושמלא אחד יצאנו למסע בן יום , בנובמבר1ב 

הרצל וחברי -הצטופפנו , באוטובוס ממותג שנראה למרחקים;  הרצל

אלינו התלוו  . ישראליצוות מרכז הרצל ולהקת מחול , (שחקנים)המשלחת 

לאורך היום עברנו בנקודות המרכזיות . חברי המועצה הציונית מאשקלון

:במסעו ההיסטורי של הרצל

במרכזו מפגש –צעדת ריקודים ואירוע: הרצל פינת רוטשילד' רח, יפו-א"ת•

".ברון"ל" הרצל"פיוס בין 

.מפגש עם תלמידים ושחזור הפגישה עם הקיסר: ישראלמקווה •

בשיתוף פורום הרצל , שנה לביקור120בטקס הרשמי לציון השתתפות •

.מורשתשל המועצה לשימור אתרי 

".מושבות"תהלוכת סוסים לשחזור הביקור ב: רחובות-ציונה נס •

.שחזור הביקור והרקדה במתחם ממילא וטקס סיום בהר הרצל: ירושלים•

.רבים לפעילות והוא זכה להד תקשורתי נרחבנחשפו במהלך היום 

בקליפלצפייה 

המערך לשירותים רוחניים אורתודוכסיים

בולגריה-כנס רבנים צעירים בסופיה

השתתפוובוצעיריםרבניםכנסהתקייםבולגריהבירת,בסופיה

אירופהרבניועידתיזמההכנסאת.אירופהמרחבירבנים20

בהסתדרות,בתפוצותרוחנייםלשירותיםהמערךבשיתוף

.העולמיתהציונית

וראשיאירופהרבניועידתמשלחתנפגשההכנסבמהלך

ראש,בוריסטובמטנדייבבויקומרעםהיהודיתהקהילה

.בולגריהממשלת

נשיא-גולדשמידטפנחסהרבאת,היתרביןכללההמשלחת

-יפרחיואלהרב,הועידהנשיאסגן-גוטמןגרשוןהרב,הועידה

היהודיתהקהילהנשיא-אוסקראלכסר"ד,בולגריהשלרבה

.בתפוצותרוחנייםלשירותיםהמערךראש,וסרמןיחיאלוהרב



נציגי ההנהלה הציונית מדווחים מהשטח

י

סרוקאסתר , ההנהלה בצפון אמריקהנציגת 

משה כהן, נציג ההנהלה בצרפת

זוננשייןיצחק , נציג ההנהלה בבריטניה

האולפניםלמוריהשתלמותבפריזהתקיימהלאוקטובר10–8בתאריכים

.רבתיבפריזע"הצשל

וכיבדוהעבריתמהאוניברסיטהמנוסהמורההנחתהההשתלמותאת

ע"הצנציג,כהןומשהעליהלעידודהמחלקהמנהל,דובבמרקבנוכחותם

למיועדיהאינטנסיבייםלאולפניםלתכניתהוקדשהההשתלמות.צרפת

.רבהוהצלחהגדוללענייןוזכתה(300אולפני)עליה

להתיישבותהחטיבהר"יו,גרינוולדגאלשללביקורוזכינובנובמבר7-ב

שלידCLICHYקלישיבפרבראולפןבכיתת,כהןמשהועםאיתווביקרנו

.פריז

עתידיתלעליהתכניותיהםעלאתםודיברהתלמידיםבפנידבריםנשאגאל

ושמחוארצהלעלותרצונםאתהביעוהתלמידים.להתיישבותעלייהועל

.קלהבעבריתגאלעםלדבר

מסע,הרצוגחיים,השישיהמדינהנשיאשללהולדתושנה100

הבריטיתהממלכהברחביאירועים

.לספקמקוםהשאירלאהמפוארתספנסרבטירתהאורחיםהרכב

המרכזיהאירוע.שניםמזהבריטיתעיןראתהלאשכזהייחודיאירוע

,בבריטניהע"הצוניהלהשיזמה,הרצוגחייםלהולדתשנה100לציון

הארגוניםוראשיהליידיס,הלורדיםאתאחתגגקורתתחתכינס

בניפניאת.ין'צטרוורוסררוטשילדהלורדבחסותהממלכהביהדות

בליירטוני,לשעברבריטניהממשלתראש,הענפההרצוגמשפחת

-יהושעגוסטי,ל"המנככהןאלי:ע"הצנציגיקיבלוהרביםוהמוזמנים

נציגזוננשייןויצחקבתפוצותלפעילותהמחלקהראשת,ברוורמן

ליהדותהראשיוהרבישראלשגרירעםיחד,בבריטניהע"הצהנהלת

סיפוראת,הרצוגיצחק,הי"הסוכר"יוסיפרהמפוארבאולם.בריטניה

הרצוגחייםלאביוהרצוגאייזיקיצחקהרבמסבו;הענפההרצוגשושלת

.והציבוריתהציוניתבעשייהנטועההמשפחהבהםאלהלימיםועד

יורקבניוהתקיים"טקבראשית"ישראליותהייטקחברותכנס

סרוקאסתרר"דע"הצנציגתהוזמנהאליו12/12/2018-ב

בנוסף.הכנסמשתתפי150-כבפניע"הצפעילותאתלהציג

שלמצגתהוצגהע"הצמחלקותשלהמגוונתלפעילות

להשתתףהשונותלחברותוהזמנהציונותשנות120תערוכת

.אמריקהלצפוןהתערוכההבאתלתכניתחסותכנותני

בתחנתהתערוכהתוצג,2019מאיבחודש,ראשוןבשלב

למסעתצאמכןולאחרבמנהטןהיוקרתית'סנטרלגראנד'

בצפוןנוספותועריםלס'אנגלוספלורידה,שיקגו,בטורונטו

.אמריקה

.

(הרצוגחייםנולדבוהביתליד,אירלנד,בבלפאסטהרצוגמשפחתבניבתמונה)

לעצמוהקיםבובודדאיעלשהתגלההיהודיעלהמפורסמתהבדיחה

נציגאתאתגרה,תדרוךלארגלוכףמהםשבאחדכדיכנסתבתישני

ע"הצפעילות.בממלכהציוניותקהילותאיחודלהובילבבריטניהע"הצ

החלההפעילות.ושיתוףלשילובקהילתייםומרכזיםכנסתבתיהפגישה

רוחנייםלשירותיםהמערךבהובלתקינלוסבקהילתלימודביום

שנות70לציוןוהרצאותבתפילהוהמשיכהוסרמןיחיאלהרבבראשות

בביתמרשיםבאירועצוינו100הרצוגאירועי.הליברליתבקהילהמדינה

ומקהלהאברמסוןשיהחזןשהובילחגיגיתובתפילההרפורמיהכנסת

הספרדיתהקהילהשנות300לציוןאירועים.האורתודוקסיתבקינלוס

אללב".לחרדיםמישראלסרטיםפסטיבלולצידםהחלוע"הצשמובילה

ודבריוחזונולאורנוצרה,זוננשייןיצחקבבריטניהע"הצנציגמציין,"לב

יוצאתלתחיהוהתעוררותההיהודיתהלאומיתההכרהמתוך"הרצלשל

."האחדותהכרת


