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ר"דבר היו

באנטישמיותולמאבקלישראלהמחלקה

מגוונתבפעילותהסתיימה2018שנת,לראותשניתןכפי

מאמציםמשקיעהמחלקהכשכלהמחלקותכלשלומבורכת

.כולםיבורכוכךועלהציוניתההסתדרותמטרותבמימוש

וכיבדנועבודתואתלסייםרצונועלהודיענוכהןאלימר,ל"המנכ

בניהולהרבהתרומתועלמאדלומודיםאנו.בצעררצונואת

רביםנושאיםעלתודהלוחביםשאנוספקואיןהארגון

רבההצלחהלומאחלים.עבודתובשנותוקודמושהתפתחו

.דרכובהמשך

(דובדב)אברהם דובדבני 

ר ההנהלה הציונית העולמית"יו

(דובדב)דובדבניאברהם

העולמיתהציוניתההסתדרותר"יו

לקראתלפעולהתחיקתייםוהמוסדותהציוניתההנהלההחלואלובימים

בראשותוהמנדטיםועדת.20/10/2020-ה'גביוםשיפתח,ח"הלהקונגרס

בתחומיםגםנערכיםובמקביל,פעילותהאתהחלה,שביטירוןשל

.וטכנייםתכניים,אחרים

לאומיתחשיבותבעלספקללאהואבפרטאלוובימיםבכללציוניקונגרס

אחדכלבפנישעומדציוניאתגרזהו.ראשונהממדרגהובינלאומית

אתולחזקלהעצים,למנףהזדמנותזוהי.יחדיוכולנוובפנימאיתנו

.הלוםעדשהובילונוהציונייםהערכים

אנובו,העולמיתהציוניתבהסתדרותשלנוהידיעה'הבאירועהגםזהו

מקוויםאנו.ישראללעםומשמעותנועוצמתנובמלואביטוילידיבאים

.ומשפיעמשמעותימכובדקונגרסלהעמידשנזכהובטוחים

,וברכהשלום

לאחר2019תקציבאישורתהליךשלבסופונמצאיםאנו

ל"המנכבפניהשהציגהתקציבהצעתאתאישרהע"הצשהנהלת

בעקבותרבהבבהירותהוצגההתקציבהצעת.כהןאלימר

עלשהתגברלכספיםהמחלקהצוותשלומסורהקפדניתעבודה

להתחילשאפשרסבירההצעהוהציגשוניםתקציבייםמכשולים

.שלפנינובשנהפיהעללפעול

יוצאים לדרך-ח"הלהקונגרס הציוני העולמי 

המחתרותללוחמיהצדעהאירוע

ללוחמיוהוקרההצדעהערבנערך,ישראללמדינת70-האירועיבמסגרת

מ"רהמשרד,והספורטהתרבותמשרדבשיתוףנערךהערב.המחתרות

.העולמיתהציוניתבהסתדרותבאנטישמיותולמאבקלישראלוהמחלקה

ההסתדרותר"יומ"ומוסגןרגבמיריוהספורטהתרבותשרת,העניקובאירוע

העמותהר"יו:המחתרותלנציגיהוקרהאותות,חגואליעקב,העולמיתהציונית

ר"ד,ההגנהחברישלהארציהארגוןר"יו,שטרןיאיר,י"הלחמורשתלהנצחת

,ח"הפלמדורעמותתר"ויו'אסיסקוביץיאיר,ל"האצחייליבריתר"יו,לויברוך

.גביששייקה

,משפחותיהםובנימחתרותלוחמיביניהםאיש1,000-כהשתתפובאירוע

.ועודמכינותחניכי,ספרבתיתלמידי

-זוגיאהאירועאתהנחה,דלומיורוניארמונידפנה,סקעתהראלהופיעובערב

שלבמוזיאוניםובקרוחינוךסדנאותזהביוםעברוהמשתתפים.ארץ

ההוקרהמאירועכחלק,ובחינםפתוחיםהיויוםאותובמהלךאשר,המחתרות

.המחתרותללוחמיוההצדעה

באנגליהכנס אירופאי למאבק באנטישמיות 

למאבקהאירופאילכנסהגיעומהתפוצותיהודייםמנהיגים120-מלמעלה

ולמאבקלישראלהמחלקהשקיימה,החרםובתנועותבאנטישמיות

.ואירלנדבריטניהשלהציוניתהפדרציהעםבשיתוף,בדצמברבאנטישמיות

במאבקההתמודדותבאפשרויות,המשפטייםבהיבטיםעסקהכנס

רבותממדינותנציגיםביןוהתייעצויותאירועיםבשיתוףוכןבאנטישמיות

פעילים,ארגוניםנציגישלושיחדיוןקבוצותמספרהתקיימובכנס.באירופה

סקרשללפרסומובסמוךנערךהכנס.מהעולםסטודנטיםונציגיאירופהמרחבי

המגמהממשיכהכישהעלה,האירופיהאיחודמטעםFRA-השלהיקףרחב

היהודיותהקהילותשלהביטחוןחוסרובתחושתבאנטישמיותהמדאיגה

.האירופיהאיחודבמדינותהמתגוררות

חברתייםפעילים,פדרציותנציגי,קהילותראשיבלטו,הרביםהמשתתפיםבין

.שונותמדינות16-מוסטודנטים

חגואליעקבמר,העולמיתהציוניתההסתדרותר"יומ"ומסגןפתחוהכנסאת

השוניםבהיבטיםעסקוהשניים.רני'צפולמרבבריטניההציוניתהפדרציהר"ויו

באנטישמיותבמאבקהתפוצותיהדותניצבתמולםובאתגרים



 ,

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות

יום עיון לרבנים מהתפוצות ומהארץ

לרבניהעולמיבכנסהשתתפומדינותמשלושיםרבניםוחמישיםמאה

הציוניתבהסתדרות,בתפוצותרוחנייםלשירותיםהמערךשארגן,התפוצות

.העולמית

בנושאעסק,פרידמןאילןשלבעזרתו,בוניישיבידירוכזאשרהכנס

נשאובכנס.ישראלבמדינתהמשפטבמערכתושילובוהעבריהמשפט

כ"ח,כרמליוסףהרב,דיכובסקישלמההרב,הכהןאביעד'פרופ:דברים

אליאב'פרופ,ערוסירצוןר"דהרב,גיסראביהרב,סלומינסקיניסן

.ויגודהמיכאלר"וד,שוחטמן

רבניםתשעהבתמשלחתבמיוחדבלטה,שהשתתפוהרבניםבין

.מארגנטינה

הרצלבהרהרבניםביקרובמהלכו,לימודילסיוריוחדבכנסאחדיום

המכפלהבמערת,ארבעבקריתוכן,עציוןבגוש"צומת"מכון,בירושלים

.רחלובקבר

בפריזאירופהמסורתיסמינר
.זמניתבובפריזסמינריםבנובמברקיימואירופהם"ונועאירופהמסורתי

באירופהמשתנהפוליטיתבמציאותהתמקדאירופהמסורתיסמינר

גםעסקהכנס,ציונותאנטי–הקבועהנושאעלנוסף.להומחוצה

נגדחוקיםלרבותיהודיותקהילותעלהמשפיעהחקיקהשלבבחינה

לושיש,הגירהונגדבעדהמתמשךהאירופיוהדיון,כשרהשחיטה

נועדההזוהסמינריםסדרת.היהודיתהקהילהעלעמוקההשפעה

קונסרבטיביותקהילותשלהמשותפתהקהילתיתהחשיבהאתלהעשיר

הכשרהומייצרת,דומהמציאותעםמתמודדותאשר,אירופהברחבי

.הקהילותמנהיגיעבור

ם"נועשלהסמינרמשתתפיעםמשותפתפעילותהתקיימה,בנוסף

מאורגןטיולשללביקוראתריםיחדיולתכנןצריכיםהיובה,אירופה

משמעותישיחהתפתחבפעילות.שנה50בעודבישראללנוערדמיוני

ערכיםעלמעמיקלדיוןוהביאדוריים-הביןהפעריםאתשהדגישביותר

.ישראלעםהיחסיםמערכתועל

 .

בישראל  ט"אמל" ם"נועדרכי "טיול 

25,שנתייםשנמשך,"נועםדרכי"ההדרכהקורססיוםבעקבות

.לישראלהראשוןהמשותףבטיולהשתתפווברזילמארגנטינהמדריכים

הקהילהאתוהרחיבוהקבוצותשתיביןקשריםפיתחוהטיולבמהלך

החברהעלאובייקטיביתזוויתלהציגנועדהטיול.ם"נועשלהגלובלית

הישראליתהחברהעמןהחמותבסוגיותדיוןלפתח,כיוםהישראלית

משפחותבעזרתיותראישיצדלמשתתפיםולהראותמתמודדת

אתציינורביםמשתתפים.בישראלקונסרבטיביותמקהילותמארחות

כחלק,הכותלנשותעםיחד,בכותלחודשראשבתפילתהשתתפותם

.הקונסרבטיביתבזהותםלגאווהמקורהיווהשגםבטיולביותרהמעשיר

על,שרכשוהחדשבידעשיתפוהמשתתפים,הסיכוםשיחותבמהלך

והיו,קונסרבטיבייהודילהיותאומרזהמה,יהודיפלורליזםשלהמהות

שלואותנטייםחדשיםצדדיםבפניהםשהוצגוכךעלתודהאסירי

.ישראל

מסורתי עולמי

הלאומייםבמוסדותמשיקאגויהודייםספרבתיבוגריביקור

חמישיםפברוארבתחילתאירח,בתפוצותרוחנייםלשירותיםהמערך

בישראללימודיםבשנתהנמצאיםבשיקגוהיהודייםהספרבתימבוגרי

.ובאולפנותבישיבות

את.בשיקגוהקהילהורבס"ביהמנהל,מטנקילניר"דהרבהגיעלמפגש

.בתפוצותרוחנייםלשירותיםהמערךראש,וסרמןיחיאלהרבקבלפניהם

התקיימהבו,הלאומייםהמוסדותבבנייןוייצמןבאולםהתקייםהמפגש

חיים,ישראלמדינתשלהראשוןנשיאהוהושבעהראשונההכנסתישיבת

.הייחודיההיסטוריהמקוםעלהסברדברישמעוהתלמידים.וייצמן



המחלקה למפעלים ציוניים

מרכז הרצל

הרצלבמרכזחנוכה–"לגרשחושךבאנו"

בסיורי,יקרותבאורהוארוהרצלבהרהקריםחנוכהלילות

.החגבימישקיימנוהמיוחדיםהעששיות

שלולחזונוהציונותראשילגבורתהתחברוהמכביםגבורתמעשי

.ישראלבארץהיהודיתהריבונותלחידושבמאבקםהרצל

נרותהדלקתשלמרגשטקסיוםמידיהתקיים,בנוסף

שלהמעולההמופעהתקיים,ובנוסףהרחבהקהלבהשתתפות

הרצלמרכזאתשמילא"הזמרפךנס":אשתראסף–האמן

.העבריהזמרשלהאהוביםבצלילים

"שליהרצל"תערוכת

,מ"רהבמשרדהרצללהנצחתהמועצהעםפ"השתבמסגרת

אתבמרכזששמהבמינהיחידהתערוכההרצלמרכזהפיק

כהאנשיםעללהרצלשהייתההאישיתוההשפעההנגיעה

–נדיריםפריטיםהוצגובתערוכה.מותוולאחרבחייו–רבים

מסוףעודושנשתמרולהרצלהקשורים-מהציבורשהושאלו

עבורייחודיערךכבעלילדורמדורועברו19-ההמאה

נשאשאףע"הצר"יונכחוהחגיגיהפתיחהבערב.בעליהם

.הרחבוהציבורהתורמיםמשפחות,הנהלהחברי,דברים

לאתיופיהמשלחת בני נוער : מרחיבים את האתוס הציוני
-בנישלנוספתמשלחתציונייםלמפעליםהמחלקההוציאהדצמברבחודש

הציוניהאתוסלהרחבתהמחלקהשלמהמאמץכחלק,לאתיופיהנוער

.בווהזרמיםהקהילותמגווןוהכללת

אותובאשקלון"נשר"הנוערממרכזנוער-בני31יצאובאתיופיהלמסע

הםלהגשימווכדיהנוער-בנישלחלומםהיההמסע."פידל"עמותתמפעילה

שגידלוושתיליםידיהםבמושבנועציציםבמכירתשנהבמשךיחדיועבדו

ישראלמדינתשלהבאהמנהיגותדוראתלטפחגאיםאנו.בחממהבעצמם

כדיבנחישותופועליםבגדולחולמיםאשרונערותנעריםשלביוזמהולתמוך

.יעדיהםאתלהגשים

אתולהכירלראותוהנעריםהנערותזכואינטנסיבייםימיםבחמישה

בכפרהכנסת-בביתלבקר,הוריהםהגיעומהםוהתרבותהנופים,המקומות

אתיופיהיהודיקהילתשלבסיפורהולהעמיקהיהודיהקברותובביתאמבובר

.ישראללארץלעלותוהנחושהאמיץובמאבקה

!לדרךיצאה"עוליםלינק"התכנית
לספקבמטרהנבנתהאשרחדשהתכניתהשיקהציונייםלמפעליםהמחלקה

חלקלקחתלהםולאפשרהמגשימותהתנועותבוגריחדשיםלעוליםמענה

.ומקצועיתחברתיתרשתבנייתתוך,הישראליתבחברהופעילמשמעותי

התנועותבוגרי20-כהגיעוהתכניתשלהראשונההפעילותבמסגרת

,היכרותבפעילותהתחילהיום.בירושליםוחוויתימעמיקליוםהמגשימות

בשוקלסיורהקבוצההמשיכה,מכןלאחר.המחלקהפעילותעלומידעגיבוש

המשתתפיםנחשפובסיור.בירושליםנחלאותושכונתיהודהמחנה

אתמרכיבותאשרהשונותולעליותבירושליםיחדשחיותהשונותלאוכלוסיות

.הישראליתבחברההתרבויותמגוון

לתרוםניתןכיצדיחדללמודמנתעלחודשייםמפגשיםתקייםהקבוצה

.הישראליתלחברה



המחלקה לעידוד עליה

ט"באמלמורינוהכשרת
המוריםקבוצותשתימקצועיתהשתלמותסיימו,המחלקהפעילותבמסגרת

.ובברזילבארגנטינההמחלקהשמפעילהלעלייההכנהכיתותשללעברית

מקצועיתהכשרהעלמדובר.דצמברחודשבמהלךהתקיימוההכשרות

להוראתהמחלקהשלייחודיתתכנית-"בעבריתעולים"תכניתוהטמעת

שהיאמשלרחנהמישראלהמורההעבירהאותה,בתפוצותבאולפניםהשפה

מוריםבהכשרותמדובר."בעבריתעולים"תכניתשלהמחברותאחתגם

:המשתתפיםמתגובותשתייםלהלן.אמריקהבדרוםהמחלקהשלראשונות

הידעאתלהרחיבטובההזדמנותלנוהיתה.מענייןמאודהיהחנהעםהקורס"

שימושבאמצעותשונותהוראהדרכיעלללמודוגםוהדקדוקהשפהעלשלנו

".'ההתחלהמןעברית'בספר

,נושאיםלהעבירהצליחהחנההמרצה.ומעשירמענייןמאודהיההסמינר"

"באולפניםעבודתנואתיעשירושבוודאות,שונותודידקטיקותתכנים

משתתפיאתברכה,קוריטני-רוזנברגמרינה,העלייהלעידודהמחלקהראשת

בכךביטחוןוהביעה.ט"באמלהלימודיםשנתשלמוצלחסיוםלרגלהקורסים

עידודלמעןהמבורכתבעבודתםלהםיסייעהקורסיםבמהלךשרכשושהידע

.העלייה

פרנסיסקוובסןלס'אנגבלוסחדשיםאולפנים
מטעםגדולהמשלחתב"ארהשלהמערביבחוףביקרה2018שנתבסוף

.העלייהלעידודהמחלקה

נפתחו,המשלחתביקרהבהןהעריםובשתי,פירותמניבכברזהמרשיםביקור

.חדשותאולפןכיתות

צעיריםעבורוישראלייהודיהוויעםקבועמפגשכמקוםתשמשנהאלוכיתות

ביותרהחשובהגורםשהיאהעבריתלימודכמרכזי,וכמובן,יהודיםוסטודנטים

.ומדינתםמסורתםעםיהודיםביןהקשרובהידוקלישראלעליהבעידוד

בית"עםבשיתוףפרנסיסקו-בסןבינואר28-בנפתחההראשונההאולפןכיתת

."האוסה'מויש"ו"ד"חב

השניההאולפןכיתתנפתחה,"הילל"ארגוןעםפעולהבשיתוף,בינואר30-ב

.לס'אנג-לוסבעיר

החדשיםהאולפניםלתלמידיאיחלהקוריטני-רוזנברגמרינההמחלקהראשת

ענייןמגליםצעיריםיהודיםויותרשיותרהעובדהעצם"כיואמרהרבההצלחה

מאיןחשובדברהיא,שלהםהמדינהעםהגשריםובבנייתהעבריתבלימוד

."חדשיםגשריםולבנותאלהגשריםלחזקמנתעלהכולנעשה.כמותו

החטיבה להתיישבות

!ההתיישבותהמשך–בדרוםלמצבשלנוהתשובה"

.10,7,4בניילדים3עםבמפלסיםלגורשעוברזוג-ורומינתי

,ללחימהטפטוףביןנמצאיםעזהשבעוטףבעתדווקא

!בקליטהממשיכים-הנגבבשער

,הנגבשערשלהאסטרטגימהמטהנפתלי,השולחןסביב

נגבאזורמנהלתשמירואורטלמפלסיםמקיבוץואביטלקפלן

בוועדתיחדיושבים–להתיישבותהחטיבהמטעםמערבי

.הנגבשערהאזוריתהמועצהשלהאזוריתהקבלה

!קדימהעפים–הגלילגרנות

50-כהמונההמערביבגלילקהילתיישובהוא'הגלילגרנות'

.משפחות

לפניהחלההאזוריתהמועצהבשיתוףלהתיישבותהחטיבה

והפיכתוהישובשללהתפתחותושיביאבמהלךשניםמספר

אלהבימיםנמצאהישוב.הצפוןבגבולמשמעותיאזורילמרכז

300מתוךמגרשים44.הראשונהההרחבההקמתבשלבי

.בעתידשיוכשרו

שלהמרכזיהישובהינוהגלילגרנות,כיוםהקטןגודלולמרות

הנהלתמשרדינמצאיםבויוסףמעלההאזוריתהמועצה

.כנסתוביתשינייםמרפאת,כלליתח"קופשלמרפאה,המועצה

אוכלוסייתשלהגידולוקצבבישובההרחבותלסדרתכהכנה

גן-משמעותיתחינוךתשתיתבישובלהיבנותצפויה,המועצה

פארקשלהקמהגםבתכנית.ממלכתייסודיספרוביתילדים

.אזורימסחריומרכזולמשפחהלילד

ותחלבניההיתרקיבלהנוספתמשפחההאחרוניםבימיםממש

.חלומותיהביתאתלבנותבקרוב

3לפנילארץשעלוחדשיםעולים-מיוחדתבמשפחהמדובר

שפניהםוהחליטובנהריהחוליםבביתרופאיםשניהם-שנים

!בנשמהציונות.להתיישבות



האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת

הפדגוגית השלישית של החינוך הרפורמי  הועדה 

בלארוס, בגומל

החינוךשלהשלישיתהפדגוגיתהועידההתכנסה2019ינוארבסוף

,מבלארוסרפורמיותמקהילותחינוךאנשי30מכנסתכשהיא,הרפורמי

ושיתוףלמידהשלימיםלשלושה,שבבלארוסלגומל,ואוקראינהרוסיה

.ויהדותנוערבחינוךלמידהשיטותשל

170-מיותרהועידהאירחה,והוריהםבגומל'התקווהגן'ילדיעםיחד

וסדנאותהעבריתהשפהלימוד,יהודייםטקסטיםלימודלטובת,איש

קדימהקהילת,בגומלהיהודיתהקהילה.ישראללמדינתהקשורות

בהובלתחלקלקחור"ונצ,חסד',קשת'הנשיםארגון,הרפורמית

.המקומיתהעירייהנציגותעםיחד,פעולות

2019בוועידהנוספותדרכיםסוללתנצרמנהיגות

בביתבינואר20-ל15-הביןהתקיימהר"נצמנהיגותשלהעולמיתהוועידה

.בירושליםשמואל

,מרוסיהסניפים13-ומדינות11-ממשתתפים26השנהאירחההועידה

דרום,הולנד,אנגליה,גרמניה,ברזיל,אמריקהצפון,בלארוס,אוקראינה

.ואוסטרליהישראל,אמריקה

ופעיליםכמנהיגיםגם,חינוךכאנשיגםמתפקדיםהללוהמסוריםהנוערבני

התנועהאתלקדםממשיכהשלהםהעבודה.כמתנדביםוגםשלהםבקהילות

.חדשיםלגבהיםהרפורמיתהציוניתוהתנועהמתקדמתליהדות

באתריםביקור,מכילושיחהאחרקבלת,שוני,גיווןעלהיההשנההפוקוס

שלבשולייםהנמצאותלאוכלוסיותשעוזריםחברתייםארגוניםעםומפגשים

האחרקבלתערךעלהצביעובוועידההסניפיםנציגויות.הישראליתהחברה

ובכך,התנועהשלהרשמיהאידאולוגיהממסמךכחלקאותנולסובביםודאגה

.עולםתיקוןלמעןלפעולמחויבותהביעו

מהתפוצות  סמינר למורי עברית -" ראשונים ללשון "
פטריסיה" )נתן לנו אמונה מחודשת בעבודה שלנו כמורים לעבריתהסמינר "

שותפים למלחמה , הרגשנו שאנחנו חולקים את אותו גורל"; ( פאולו-מסאו

ואנו חוזרים הביתה  , חשיבותו של הסמינר בהעצמה שלנו. על העברית

(.איירס-יפעת מבואנוס" )בתחושה של שליחות

משתתפישאמרוהמרגשיםהדבריםמשפעקטןחלקרקהן,הללוהתגובות

.הסיכוםבמושב"ללשוןראשונים"

,דצמברשלהאחרוןבשבוענערך,השלישיתהשנהזושהתקיים,הסמינר

,ב"ארה,טורקיה,ברזיל,ארגנטינה)מדינות8-ממורים27שלבהשתתפותם

החל,שונותבמסגרותעבריתהמלמדים,(ומרוקואנגליה,ספרד,הונגריה

.באוניברסיטאותוכלהילדים-בגני

ביקורים,מודרכיםסיוריםלצד,וסדנאותהרצאותשלרחבמגווןכללהסמינר

חדשניותלגישותנחשפוהמשתתפים.עמיתיםולמידתחינוךבמוסדות

פעולהשיתופיויצרו,בפניהםהניצביםבאתגריםדנו,שפותהוראתבתחום

.פוריים

2018דצמבר,גרמניה–בית-אלףכנס

ולמסורתהיהודילעם,יהודיתלמדינההחיבורבעד!למלחמהנצאבואו"

לעבריתומוריםשליחיםשלומצויןענקצבאלנויש"".היהודיתוהתרבות

הזההחיבוראתלהגדילהיאשלנווהשאיפה,ציוניהיהודיהחיבורעלשעמלים

."אותוולהעצים

בהסתדרותלחינוךהמחלקהראש'חוסקוביץסילביושהציגהמרכזיהמסרזהו

שהתקייםבעבריתמחנכיםמפגש-"ביתאלף"כנסבמהלך,העולמיתהציונית

.2018דצמברבחודש,גרמניה,בפרנקפורט

בכנסהשתתפואירופאיותמדינות13-ממלמעלהושליחיםחינוךאנשי100-כ

מיטבשלוסדנאותהרצאותוכללZWST-הארגוןעםבשיתוףשהופק

המוניםושירת,אק'קורציאנושעלהצגה,ויהדותציונות,לעבריתהמומחים

.'העםקולחברי'בהובלת

-ניתן לצפות בקליפ הכנס בדף המחלקה 

https://www.facebook.com/education.wzo/videos/1983022131992420

/

המחלקה לחינוך



המחלקה לפעילות בתפוצות

היחידה לגיוס משאבים

2019אוקטובר , I-הרצל הכנס 

"?אחדעם,תפוצות–ישראל-דקחבלעל"

לפגושמענייןמאדהיה.בתוכןמלאהיההיום.האירועשלהארגוןעלגדולהתודה"

היוםסדרעלעוליםשלאבנושאיםולדוןל"מחויהודיםוגםאחרותמכינותחניכי
עמיחימכינת–בנזרףשחר"כללבדרךהציבורי

,בארץגילםבני,המכיניסטיםעםהשיחמעגליבעיקר...מיוחדמאדהיהלאוסטרלים"

הבונים,אוסטרלים"שנת"רכז–דורון!"כנסאחלההיהבגדול...משמעותייםמאדהיו

ישראל–דקחבלעל"כנסשלסיומועםשקיבלנומהתגובותמקצתהןאלו.דרור

בנגבגוריוןבן'באונברציפותהשלישיתהשנהזושהתקיים"?אחדעם,תפוצות

מאוסטרליה"שנת"חניכיועשרות,צבאיותקדםמכינותבנימאותבהשתתפות

דיאלוגשקיים,הרצוגיצחק,הי"הסוכשלהחדשהראשיושבהתארחבכנס.ומקסיקו

.שגילווהענייןהמעורבותשלהגבוההוהרמהמהמגווןמאדוהתרשםהצעיריםעםער

העיתונאיבין"המערביהכותלשייךלמי"שכותרותושיחבקרבהסתייםהכנס

המסורתיתהתנועהמנכל,הסיזהרר"דלבין,ריקליןשמעון,והפובליציסט

גילםלבניהישראליםהצעיריםביןהחיבור,הקודמותמהשניםבישראלבחידוש

.ומרתקאותנטילשיחשהוביל,פניםאלפניםאמיתימפגשאיפשר,מהתפוצות

ומחויבותעניןליצורשהצלחנוסיפוקשלגבוההבתחושההכנסהסתייםהפעםגם

אתשיהווומקוויםמאמיניםשאנוצעיריםבקרב,עבודתנושלהליבהמסוגיותבאחת

.היהודיהעםשלהעתידמנהיגות

בית העם סרטים–בסרט חיים 

לפעילותהמחלקהשלהיוצרמביתחדשתוכןפרויקטלהציגגאיםאנוטובהבשעה

קצריםישראליםסרטיםסדרתהינו"סרטיםהעםבית".סרטיםהעםבית:בתפוצות

.ומקוריותשונותמזוויותהישראליתהחברהשלסיפורהאתהמביאיםפרסיםועטורי

,בסרטהצפייהבעקבותלדיוןהצעותהכוללת,שיחליצירתערכהמתלווהסרטלכל

הוצגהשכברהתכנית.המשתתפיםעםאינטראקטיביתלפעילותוהצעה

.רבולביקושלהתלהבותזכתהא"בצפשליחיםבפני

רלוונטייםבנושאיםולגעתלהכירהנהדרתההזדמנותאתמעניקסרטיםהעםבית

.ישראלולמדינתהיהודיתלזהותולהתחבר,חווייתיבאופן

אתלרכושוניתן,וצרפתיתספרדית,אנגלית,עברית:שפותבארבעקיימתהערכה

הייעודיבאתר–ולרכישההערכהעלרחבלמידע.בלבדאחדיםים/סרטאוכולה

https://beit-haam.com/films:שפתחנו

ישראלשלהגדולהפוליטיהמשחק–מונופוליטי:היכונוהיכונו

ועדכנהרעננה,ענקבצעדיומתקרבותההולכות21-הלכנסתהבחירותלקראת

העקרונותעלשמבוססמשחקהואהמונופוליטי."מונופוליטי"המשחקאתהמחלקה

אלא,כסףלאסוףאיננההמטרה,אליובניגודאבל,המוכרהמונופולמשחקשל

שלובסדרה,השונותהמפלגותאתמייצגיםהשחקנים.מנדטיםלצבור

ואתהשונותהמפלגותאתלהכירלומדים,הפתעותועודדיונים/שאלות/משימות

.ואינטראקטיביחוויתיבאופןהישראליתהפוליטיתהמערכת

עםהכרותומטרתו,ומבוגריםצעירים,נוערלבניהמתאיםתחרותיקבוצתימשחקזהו

,אנגלית,עברית:שפותבארבעקייםהמונופוליטי.הישראליתהפוליטיתהמערכת

חוויהלקהליכםולאפשרהמשחקאתלרכושאתכםמזמיניםאנו.וספרדיתצרפתית

!ומעשירהמהנהישראלית

: המדינהמורשת חוזה יתקיים במרכז הרצל כנס בינלאומי על 2019באוקטובר 30-31-ב

".החזון וההגשמה של יעדי הציונות בהווה ובעתיד"

ר נסים לוי וממומן כולו על  "ר חבר הנאמנים של מרכז הרצל ד"מתקיים ביוזמתו של יוהכנס 

כמו בנק לאומי לישראל וקרן קימת לישראל , ידי חבר הנאמנים והשותפים לעשייה הציונית

.והמועצה הציבורית להנצחת הרצל במשרד ראש הממשלה

ב  "שגריר ישראל בארה, רבינוביץאיתמר ' הוועדה האקדמית של הכנס עומד פרופבראש 

הכנס . דן קורן ודובי ברגמן' מנהלי הכנס הם פרופ. ונשיא אוניברסיטת תל אביב לשעבר

.יעסוק בהתוויית החזון העתידי וכן בדרכים והאמצעים למימושו

.ריבלין( רובי)המרכזי שיפתח את הכנס הוא כבוד נשיא המדינה מר ראובן האורח 

פנסלרדרק ' שלמה אבינרי מישראל ופרופ' יישאו דברים חוקרים מובילים כמו פרופבוועידה 

לוי והסנטור לשעבר  -אנריברנארצרפתי -כמו גם הפילוסוף היהודי. מאוניברסיטת הרווארד

.ו ליברמן'ומועמד לסגן נשיא ארצות הברית ג

כולל דברי  , ובו עיקרי התובנות שעלו במהלך דיוני הועידההכנס ייכתב חיבור מקיףלאחר 

תוכן ההרצאה המרכזית וכן מגוון המחשבות והדעות של המשתתפים במושבי , נשיא המדינה

.  הכנס לגבי מעמד מדינת ישראל והציונות כיום והמבט לעבר שנת המאה למדינה



נציגי ההנהלה הציונית מדווחים מהשטח

סרוקאסתר , ההנהלה בצפון אמריקהנציגת 

משה כהן, נציג ההנהלה בצרפת

וילקשרגא,בארגנטינהההנהלהנציג
,בארגנטינההעולמיתהציוניתההסתדרותשלהחדשנציגה,וילקשרגא

אליהןמהפעילויותמקצתלהלן.2019ינוארבתחילתשליחותואתהתחיל

:הגעתומאזשותףהיה

בהנחייתבתפוצותלפעילותהמחלקהשל"עבריתמבשלים"תכניתמפגשי

ההיענותמהקהילותאחתבכל.פרידמןנועהבארגנטינההמחלקהמנהלת

הפעילויותבאחת.רבההייתההמקומיותהקהילותשלוההשתתפות

ואילוישראליתהארץהאוכלבתרבותודנו'ישראליערב'מנהנוהמשתתפים
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