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במיוחדבלטזה.המרץבמלואהמפעלאתלהמשיךכוחותר"דבר היו

מבטאמהםאחדכל.המשואותמדליקיעםהמרגשבמפגש

קשייםעלהאדםרוחהתגברותושלאישיתהצלחהשלסיפור

כל.לזולתונתינהשליחותשלעומקומבטאוחברתייםפיזיים

במאמץלהתמידלכולנוהשראהמקורמהוויםהם.בתחומואחד

לקידוםהאומהחלקיכלאתהמשלבתמופתחברתפהליצור

רקמהכולנוכי",והציונותהיהדותברוחהמשותפותמטרותינו

..."חיהאחתאנושית

(דובדב)אברהם דובדבני 

ר ההנהלה הציונית העולמית"יו

.ייחודיותהתיישבותצורותבמגווןבצפוןסיוריום
(חינוכיותחקלאותוחוותתיירות,בודדיםהתיישבות)

,ריבליןיואל,שייניןירון-תכנוןחטיבתמנהל,וצוותוהחטיבהראש

לביקוריוםהקדישו.ינאיאחיה,החטיבהל"מנכועוזרעופריסמין

בעין'אורגניחוות'בערןאצלביקרוהם.בצפוןמיוחדותבהתיישבויות

,בקדיתאומיקהדורוןשלבחווה,נמורהבחוותותמרהללאצל,זיתים

-בואמנוןדליהאצלכלילליד,"אדמה"-יערהלידאיילאבנרבחוות

.בגלבועהתבליניםבחוותוסיימו"הרוחעםחלב"חוות

אתגריעםיחדפראיובטבעבטעמים,בריחותעמוסיוםזההיה

.ועודבירוקרטיהסטטוטוריקה,למרעהשטחהקצאות

הדרכיםאתביחדלמצואבתקווה!מיוחדתישראליתחוויה-בקיצור

..אלוייחודייםבמקומותגםההתיישבותלהעמקת

,וברכהשלום

מחגהחל,לאומייםומועדזיכרוןימיסידרתסיימנועתהזה

הזיכרוןיוםדרך,העצמאותביוםהאחרוןלאירועעדהחירות

.האיבהפעולותונפגעיל"צהלחלליהזיכרוןויוםולגבורהלשואה

הוויאתמאפיינתכךכלהיאאבל,לנוקלהאינההזוהתערובת

.כאןחיינולמציאותפשרמעניקהוגםחיינו

,ולהבדילהזיכרוןבימיאנשיםשלסיפוריהםעםנפגשיםכשאנו

מתמלאיםאנוהאלובימיםהבמהבחזיתהעומדיםהאנשיםעם

החטיבה להתיישבות

תשתיותשיקום–!העשרהנתיבטובבוקר
עזהבעוטף

התשתיותבשיקוםממשיכיםלהתיישבותבחטיבה

עמודיהתקנתפרויקט.התושביםלרווחתעזהבעוטף

תתלרשתומעברהעיליתלרשתחדשיםתאורה

.קרקעית

ימנעמוטמנתלרשתהחשמלמערכתמעברתהליך

מלמידתזהכל.וביטחוניותבטיחותיותסכנותבעתיד

לשניםהעוטףיישוביובהכנת'איתןצוק'מהעברלקחי

..הבאות

רחל  ' הגב–פרידה מחשבת החטיבה להתיישבות סיור 

ירום

ירוםמרחלפרידהבסיורהשתתפולהתיישבותהחטיבהעובדי

כעתוממשיכההחטיבהכחשבתהאחרונותבשניםששימשה

.החקלאותבמשרדוולקנימכוןשלכחשבתהבאלתפקידה

,בעלי,במיגרון:בנימיןמטההאזוריתבמועצההתקייםהסיור

וביניהםרביםאישיםהצטרפולסיור.הקדומהובשילהבעמיחי

הנהלת,האוצרמשרדנציגי,וייסויקטורמרהכלליהחשבסגן

.בבנימיןהישוביםונציגילהתיישבותהחטיבה

אנוועובדיהלהתיישבותהחטיבההנהלתבשם–היקרהרחל"

החטיבהאתשרתתבהןרבותעבודהשנותעללךמודים

.!"דרכךבהמשךבהצלחה.ובנעימותבמקצועיות



ערכה,אורייןדן,במקדוניהישראלשגרירעםבשיתוףמסוגהראשונהביוזמה
iVisionסמינרהמחלקה Innovationבביטולה'ישראליתוחדשנותיזמות'בנושא

יהודיותמקהילותיהודיםולהפגישלפגושהזדמנותזוהייתה.שבמקדוניה

הסטרטאפאת,"הישראליהסיפור"אתלהןולהביאמעורבותופחותקטנות

תכניעםאותםלהעשירוכמובן,ביטולהשלהיהודיהרובעאתלהכיר,ניישן

.החדשיםהמחלקה

היסודקרןר"ויולשעברוהטכנולוגיההמדעשרהיהמישראלהאורחהמרצה

הפוליטיקהעלבהרצאתוהקהלאתשריתק,זנדברגמודימר,לשעבר

להצלחתבהמשך.ישראליתחדשנותעלנוספתובהרצאההיוםהישראלית

ספטמברבחודששיתקייםמתכונתבאותהלסמינרתאריכיםנקבעוהסמינר

.בלגיה,בבריסל

יהודי התפוצות משתתפים במשחק הפוליטי הישראלי

במספר.העולםברחבי"מונופוליטי"-השוחקהציפיותלכלומעברמעל

,יבשותבארבעהמשחקאתלהפיץהמחלקההצליחהשבועותשלקצר

,ספרבתי,נוערתנועותחניכי,סטודנטים,נוערבני.מדינות20-מוביותר

וזכוהמנדטיםכמותעלהתחרו,שיחקוכולם..לאומי,קהילתייםמועדונים

.הישראליותהמפלגותעלחווייתיתבדרךללמוד

במטרה,התפוצותליהודיאינטרנטיותבחירותהמחלקהקיימהבבדבד

אנו.לישראליותרקרוביםולחוש,קולםאתלהשמיעלהםלאפשר

התפוצותיהודישללקולםביטוילתתמנתעלהכולעושיםבמחלקה
!כולוהיהודיהעםמדינתהיא–ישראלבמדינת

ראשוןסמינר–במקדוניהישראליתוחדשנותיזמות

הבלקןלמדינותמסוגו

למחלקהחוברעל-אלשלהאווירצוות–ושגריריםטסים

הקהילותעםנפגשיםוביחד

winפרויקטעוד winצוותי:לדרךיצאלתפוצותהמחלקהשלהיוצרמבית

קבוצותעםנפגשים,לטיסהטיסהביןל"בחוהשוהים,על-אלשלהאוויר

סיפורםאתומספרים,המחלקהעובדימכנסיםאותםמקומייםיהודיםשל

כהעד.ישראלשלהלאומיתהתעופהחברתשלסיפורהואתהאישי

.אפריקהודרוםהודו,ב"ארה,בקנדה.מפגשיםחמישהכברהתקיימו

הנציגים.מסחררתכהצלחהמסתמניםהמפגשיםהרבהלשמחתנו

תוךאלנמשכיםוהמפגשים,מרותקהקהל,מיוחדיםסיפוריםמביאים

.הלילה

.לזרוםמפסיקותלאנוספיםלמפגשיםההזמנות

המחלקה לתפוצות

בהר הרצל, לחג החירות' לחיים'ההסתדרות הציונית מרימים כוסית עובדי 

הרצלבהר , לחג החירות' לחיים'עובדי ההסתדרות הציונית מרימים כוסית 

אנושלמשאביהחטיבההרימו',אחרתזהאתנעשההפעם'שביקשע"הצר"כשיו

מפגש,העשרהשלמקסיםצהרייםאחרלעובדיםוארגנו,הכפפהאתהרצלומרכז

.הפסחלחגכוסיתוהרמת

בחלקהסיור,הרצלבמוזאוןביקור:בהרמסלוליםלשלשהנחלקוהעובדים

.האומהגדוליבחלקתוסיור,הצבאית

הצצהלעובדיםואפשרו,הרצלמרכזשלהמקצועיהצוותידיעלהונחוהמסלולים

.המרכזשלעבודתושבליבתהתוכןלעולם

קרא,שבהרהצבאיהקברותבביתבמסלולשהשתתף(דובדב)דובדבניאברהם

שהובא,יעקובסולטאןקרבנעדרימשלשתאחד,באומלזכריהשלקברועלקדיש

.לכןקודםספוריםימים,שנהארבעיםכמעטלאחרישראללקבר

שנכחוהעובדיםלעשרותמשותף'לחיים'ובואביבחגבשיריהסתייםהמפגש

.באירוע



האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת

המערך לשירותים אורתודוכסיים בתפוצות

בישראלמאיטליהצעירהמנהיגותביקור

בתפוצותרוחנייםלשירותיםוהמערךבאיטליההיהודיתהקהילה

,מאיטליהוצעירותצעירים15בתלקבוצהמנהיגותסמינרקיימו

.בירושליםמוריהבקרית

כללוהוא,המערךמנהלמ"מ,פרידמןאילןארגןהסמינראת

,הרצלבהרהקבוצהחבריביקרוהיתרוביןוסדנאותהרצאות

.ושםוידהעליוןהמשפטבית

בארגנטינהפרובינציותרבניכנס

כנסאיירסבבואנוסקייםבתפוצותרוחנייםלשירותיםהמערך

,עריםמעשררבניםבווהשתתפו,בארגנטינהפרובינציותרבני

.ועודקוריינטס,פהסנטה,רוסריו,קורדובה,טוקמן:ביניהן

מושב.הרבניםשליומםסדרעלהעומדותבבעיותעסקהכנס

בשובךעיננוותחזינה"הכותרתתחתהתקייםאחדמיוחד

בונטלו.בארגנטינההציוניתההסתדרותבפעילותועסק"לציון

ר"יו,בארגנטינהע"הצנציג,וילקשרגא,המחלקותנציגיחלק

.יבאום'איצאריאלה"האמיונשיא,וחבריההציוניתהפדרציה

שפילהפוריםשלהבינלאומיהפסטיבל

בויטבסקהשנההתקייםשפילהפוריםשלהבינלאומיהפסטיבל

ומועדוניםמקהילותצוותים18.במרץ31-ל29-הבין,בלארוס

אלפיעודעםיחד,לפסטיבלהיובלחגיגותאתהשנהציינויהודים

,הבריתארצות,רוסיה,אוקראינה,ישראל,מבלארוסאורחים

חלקו,לשעברהגטורקעעל,הפסטיבלבמהלך.ולטביהגרמניה

קייב,ממינסקר"נצנציגי.השואהלקורבנותכבודהמשתתפים

.בפסטיבלהראשוניםהמקומותבשלושתזכוומוסקבה

למנהיגותביוטלסמינר

משתתפים15למנהיגותביוטלבסמינרחלקלקחו2019בפברואר

סיירההקבוצה.והודוהבריתארצות,רוסיה,ישראל,מאוסטרליה

ארגוניםועםהרפורמיתמהתנועהמנהיגיםעםונפגשהבישראל

טקסטיםבסמינרלמדוהמשתתפים.חברתישינוילמעןהפועלים

,עדכנייםוחברתייםפוליטייםבנושאיםדנו,והיסטורייםעתיקים

היהדותשלמבטהמנקודתיהודייםרוחנייםתכניםולמדו

כיצדכליםלמשתתפיםלספקהיאהסמינרמטרת.המתקדמת

שובםעם,שיפורהטעוןאתולשפרקהילותיהםאתלהנהיג

.לבתיהם



התנועה המסורתית
עולמי סמינר בינלאומים"נוע

,קונסרבטיביות/המסורתיותהנוערתנועתממובילי35נפגשו,אפרילחודשבתחילת

,שבדיה,אנגליה,ישראל,אוגנדה,קניה,ארגנטינה,ילה'צ,ברזיל)העולםמרחבי

עולמים"נועשלהשנתיהסמינרשלימיםלארבעה(ב"ארה,צרפת,ספרד

הייתה.הכנסתבביתאותםאירחה'עתיד'המקומיתהמסורתיתהקהילה.בברצלונה

תנועתומנהיגיהנוערתנועתמנהיגי,הקהילהעםיחד,שבתשלקסומהחוויהזו

.במקוםמקבילסמינרשקיימו,מרום–המסורתיתהתנועהשלהבוגרים

המקצועימניסיונםשיתפוהם.זואתזההמשתתפיםולימדולמדוהסמינרבמהלך

.היהודיהשנהולוחישראלבנושאישיעסקומשותפיםעולמייםפרויקטיםיחדותכננו

הבחירותלקראת,ישראלבמדינתבוערותבסוגיותועסקודובריםשמעו,כןכמו

התנועתיותתחושתאתהעצימההחוויה.מכןשלאחרבשבועשהתקיימולכנסת

בהמשךמשותפתלעשייהמוטיבציהבהמוןהמשתתפיםאתומילאה,והעמיות

.השנה

מסורתיותבקהילותלרבנותסטודנטיםביקור

באירופהמרוםומרכזי

בשיתוףעולמימסורתי,2019מרץשלהשניהשבועבמהלך

לתנועהלרבנותסטודנטים14גייסועולמימרוםעם

,שכטרוממכוןJTSלרבנותהספרמבתי,הקונסרבטיבית

מרוםומרכזימסורתיותבקהילותוהתנסותשליחויותלמטרת

זהאיך'שלטעימהלראשונהחווהסטודנטים.אירופהברחבי

אתוהעמיקו,באירופהמסורתיתבקהילה'קהילהרבלהיות

הקשריםאתלחזקמנתעל,הקהילותעםשלהםההכרות

התנועהשלהעתידייםוהמנהיגיםהקהילותביןהעולמיים

.באירופההמסורתיותהקהילותלביןב"בארההמסורתית

עליהלעידודהמחלקה
השרשרתנמשכתעודכי

הרצלבהרבמרץ6-בנערךהמקומיהשלטוןמרכזעםפעולהבשיתוף

הרעיוןאת."עלייהמעודדתרשות"אותהענקת:מסוגוומיוחדראשוןאירוע

עצמוהאירועשלועריכתוהכנתוכאשר,העלייהלעידודהמחלקההגתה

ומאבקבישראללפעילותהמחלקהעםופורהמלאפעולהשיתוףפריהיו

.הרצלמרכזועםבאנטישמיות

בירכוהעלייהלקליטתבתרומתםבלטואשרועובדיהןהרשויותראשיאת

סופהכ"חלשעברהקליטהשרת,גלנטיואבכ"חוהקליטההעלייהשר

העירוראשהמקומיהשלטוןבמרכזוהקליטההעלייהועדתר"יו,לנדבר

אברהםהעולמיתהציוניתההסתדרותר"יו,ב'אפרצדימיטרי,קצרין

ומאבקבישראללפעילותהמחלקהוראשע"הצר"יומקוםממלא,דובדבני

מרינה,העלייהלעידודהמחלקהוראשתחגואליעקב,באנטישמיות

.קוריטני-רוזנברג

לא,הזההנחוץהפעולהששיתוףבכךבטחוןהביעהקוריטני-רוזנברגמרינה

כאשרשנהועשריםמאהלפניאם".ומשמעותייםחדשיםפירותויניביפסק

זקוקהיההיהודיהעם,העולמיתהציוניתההסתדרותאתהקיםהרצל

למען.שלהלעםזקוקההיהודיתהמדינה21-הבמאהאזי,משלולמדינה

."שאתביתרלפעולונמשיךפועליםכולנוזוומבורכתגדולהמשימהביצוע

GOLDEN-אוהבמהבקדמתציוניותנשים GOLDA

לצרפתבאה

GOLDENהפרסהענקתטקסבפריסנערךמרץ12-ב GOLDA.פרס

תרמוועשייתןבפועלןאשרלנשיםהוקרהאותהנוגולדהגולדן

היהודיתולקהילההעלייהלעידוד,הציונילמפעלבולטתתרומה

:זוכותלשתיהפרסאתלהעניקהוחלטהפעם.מגוריהןבארצות

Joelle'גב,האחת Lezmiשעל,צרפתו"ויצשלהנשיאהמזמןלאעד

היאהשנייההזוכה.מיליםלהכבירצורךאיןהיהודיתלקהילהתרומתו

Josyane Sberro ר"יו,"ישראל-צרפת"בארגוןותיקהפעילה–

"גולדהגולדן"הפרס.דגולהומחנכתהרמובעיירההיהודיתהקהילה

יהודיביןגשריםלבנייתתרומתהעלהיתרביןסבארו'לגבהוענק

שלההיהודיתהקהילהופיתוחחיזוקעל,היהודיתהמדינהלביןצרפת

קירובולמעןהאנטישמיותנגדוהסברתיתהחינוכיתפעילותהעלוגם

.צרפתיהודילביןהצרפתיםהנוצריםביןלבבות

אתבירכה,קוריטני-רוזנברגמרינה,העלייהלעידודהמחלקהראשת

.החשובוהציוניהיהודיפועלןעללהןוהודתההזוכות



המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות

!  לאנטישמיותאומרים די , די לשנאהאומרים 

בה,עינינולנגדהמתרחשתנסבלתהבלתיהמציאותלנוכח

אלימותותקריותאנטישמייםואירועיםראשהאתמרימההאנטישמיות

היהודיםחייאתומסכניםהעולםברחבייוםמדיכמעטמתקיימים

עצרותבאנטישמיותולמאבקלישראלהמחלקהיזמה,בתפוצות

."השנאהאתעוצרים":הכותרתתחתובישראלבתפוצותמקומיות

פעיליםהתכנסו2019במרץ10,ט"תשע'ה'בבאדר'ג,ראשוןביום

,העולםברחבימוקדיםבעשרות,היהודיתהקהילותוחברימקומיים

התקיימהבישראל.השנאהאתלהפסיקהקוראיםשלטיםונשאועמדו

.הלאומייםהמוסדותבנייןברחבתהעצרת

הבינלאומיהשואהביוםבאנטישמיותהמאבקיום

הבינלאומיהשואהיוםאתהעולמיתהציוניתההסתדרותציינה,שנהכמידי

,בירושליםצביבןיצחקבידשהתקייםבכנסבאנטישמיותהמאבקויום

.איש300-כשלבהשתתפות

ר"יומ"ומוסגןדובדבניאברהםמר–ע"הצר"יודבריםנשאובאירוע

העבירהכנסשלהראשוןבחלקו.חגואליעקבמרהציוניתההסתדרות

האנטישמיותבביטויישהתמקדהמרתקתהרצאהימינידרורבןהעיתונאי

:בהשתתפותפאנלהתקייםהכנסשלהשניבחלקו.העולמיתבתקשורת

לית"מנכ–סגליפעהד"עו,ושםידספריותמנהל–רוזטרוברטר"ד

קרןלית"מנכ–היידמןיעלאילנהר"ד,הבינלאומיהמשפטיהפורום

ISRAEL FOREVER,בינלאומידיגיטלימדורראש–יוף'הגקרןן"רס

אירופהיהדותלחקרקנטורמרכזראש–פורתדינה'ופרופל"צהבדובר

.טייטלבאוםבנימרהנחהכולוהערבאת.א"ת'באונ,בימינו

וייס מציינת את יום העלייה  ברנקורשת בתי הספר 
בהר הרצל, האתיופית לישראל

נכנסו בני ישראל בהנהגתו של  , היום בו לפי המסורת היהודית–בניסן ' בי

-ברנקוארצית -ציינה רשת בתי הספר הכלל–נון לארץ ישראל -יהושע בן

.סיפור עלייתה ארצה של העדה האתיופיתוייס את 

תלמידים ובני משפחותיהם בני 150-סיירו כ, למרות מזג האוויר הסגרירי

בהר הרצל ובאנדרטה לזכר הנספים בדרכם לארץ ישראל  , העדה

.מאתיופיה

המשתתפים ביקרו במוזאון הרצל וסיימו בטקס מרגש באולם ירושלים בו  

.הקשיבו לסיפורי עלייה של העדה לישראל

המועדחולבימיהרצלבמרכזחירותחגגואלפים

,הרצלבמוזאוןביקור:ומרתקותמעשירותחוויותלשללזכוהמשתתפים

שתי,משפחתישטחמשחק–"לציונותהמרוץ",ציוניקומיקססדנאות

דיגיטליתחוויה–"החכםהקיר"וכמובןשוניםלגילאיםמסיירותהצגות

.אינטראקטיבית

עםהמרפסתעל'צילוםועמדותיצירהפינותעמדוהמבקריםלרשות

.'בקונגרסהנואמיםדוכןעל'ו'הרצל

!!!!!ואביבימרגש,מהנההיה

מרכז הרצל



המחלקה לחינוך

המחלקה למפעלים ציוניים

–" מופת"פתיחת המחזור השני של תכנית 
!ליזמות חברתיתהאקסלרטור

מגיעות לסיבוב הופעות  -ק'קורצויאנושעל הרצל הצגות 

ב"בארה

יאנוששל"גפרוריםקופסאות10"ו"שהתגשםחלום:הרצל"הצגותשתי

,רבתיוושינגטוןאזור:ב"בארההמזרחיבחוףהופעותלסיבובהגיעוק'קורצ

.ופילדלפיהרזי'גניו,יורקניו,(יהודילאקהלגם)פיטסבורג

.פורתאורנהותיאטרוןלחינוךהמחלקהשלהפעולהמשיתוףחלקהןההצגות

חומרים(כנסתבתי/JCC/ספרבתי)המארגניםהכינולהופעותבנוסף

לקראתהצופיםאתלהכיןכדיגם.התלמידיםעםחינוכיתלפעילותרלוונטיים

.הצפייהלסיכוםוגםההצגה

ההצגות.תלמידים2000-מלמעלהצפובהן,הופעות30התקיימוהכולסך

.באנגליתוחלקןבעבריתהתקיימוחלקן.תורגמו

תודהמכתבישלחואףמהםנכבדוחלקרבההתלהבותהביעוהתלמידים

.לשחקן

א"בצפעברית חגיגה 

חגיגה'במסגרתהשלישיתהשנהזוהתקיים'בעבריתהמקהלותפסטיבל'

.'עברית

שוניםאירועיםהתקיימושבמהלכו,חודשבמשךהתקיימההעבריתהחגיגה

בצפוןהעבריתוהתרבותהשפהשלהחשיבותאתנסעללהעלותבמטרה

.אמריקה

המועצהועםשטיינהרדטקרןעםביחדלחינוךהמחלקההובילההפסטיבלאת

.א"בצפלעברית

,רמז,כנרת:יורקמניוספרבתי5-מבמקהלותתלמידים100-כהשתתפובכנס

,HLA-ופאבליקהיברוהארלם HLA.אינשטייןאריקשלשיריםביצעוהם

"התקווה"שלמרגשבביצועוסיימואנשיםמאותשלקהלמולאל(לזכרו)

.המשתתפותהמקהלותכלבשילוב

ליזמותהאקסלרטור,ציונייםלמפעליםהמחלקהשלהדגלתכנית

התכניתשלהשנילמחזור.השנייהבפעםלדרךיוצאת,"מופת"חברתית

ברוחחברתישינוילעשותששואפיםחברתייםויזמותיזמים40-כנבחרו

.עולםותיקוןחברתיצדקולקדם,הרצלשלהמופתחברת

הכשרההקרוביםהחודשיםארבעתבמשךיעברוהמשתתפים

מנתעלאישיומנטורינגסיורים,הרצאות,סדנאותהכוללתאינטנסיבית

.מתחיליםחברתייםיזמיםעבורמלאכליםארגזלהםלספק

:חברתייםתחומיםבמגווןעוסקיםהתכניתשלהשניבמחזורהמיזמים

קידום,הסביבהאיכות,חברתייםפעריםצמצום,הפריפריהחיזוק,חינוך

בחברהשונותאוכלוסייהקבוצותביןוחיבור,ודמוקרטיהשוויון,סובלנות

.הישראלית

חברתבונים–המקומיבשלטוןמובילים"תכניתהשקת

"!מופת
,רשויותראשי–המקומימהשלטוןמפתחדמויותיחדיומקבצתהתכנית

לימודשלשנתית-חציבמסגרתלמפגשים–בכיריםוסגניםלים"מנכ

.והיהודיתהציוניתההגותממקורותהשואבמדרשי-בית

השלטוןבכירישללפתחםהעומדיםהמרכזייםבאתגריםעוסקתהתכנית

בבנייתהמקומיהשלטוןלתפקידיהנוגעותשאלותוביניהם,המקומי

,שונותוזהויותקהילותשלמשותףמרחבניהול,בישראלמופתחברת

.רשויותביןפעולהושיתופי,רשויותוביןרשותבתוךחברתייםפערים

הברית-בארצותלימודילסיורהמשתתפיםיצאוהתכניתבמסגרת

שלהבירורהליךהעמקת,הברית-ארצותביהדותהזרמיםמגווןלהכרת

מהשלטוןקולגותעםמפגשוכןוהישראליתהציונית,היהודיתהזהות

.שוניםקהילתייםלמודליםוחשיפההמקומיהמוניציפלי

בביקורם.בירושליםציונייםבאתריםבסיורגםהשתתפוהמשתתפים

שלהיסטוריותומפותתמונותלראותהתרגשו,המרכזיהציוניבארכיון

.עומדיםהםבראשןהמקומיותוהמועצותהערים



נציגי ההנהלה הציונית מדווחים מהשטח

שרגא וילק, בארגנטינהההנהלה נציג 

אסתר סרוק, נציגת ההנהלה בצפון אמריקה

כהןמשה,בצרפתההנהלהנציג
"שגרירים בעברית"פרויקט 

ולתרבותבארץהיומיוםלחייהאולפניםתלמידישלחשיפההואהפרויקטמאחוריהעומדהרעיון

.והפרבריםבפריזהשונותבכיתותישראליםוסטודנטיםצעיריםשלביקוריםבאמצעות,ישראלית

הפרויקטאתחנכה,בפריזצרפתיתכעתלומדתאשר,בארץהאמנותלתולדותמורה,ישראלייעל

.ישראליתאמנותעלומרצהבאולפניםמבקרתאלהובימים

הצייריםעםהיכרותלתלמידיםעורכתהיא"מקומיבנוףישראל"שהכינהמצגתבאמצעות

רבלענייןזוכה,בלבדבעבריתהמתנהל,יעלעםהמפגש.רוביןוראובןגוטמןנחוםהמפורסמים

.התלמידיםבקרבגדולהולהצלחה

באנטישמיותלמלחמההמחלקהליוזמתחברנווגשוםקרירביום,במרץ10-ב

ניובמרכז,סקווארבטיימס'השנאהנגדעצרת'קיוםי"עבעולםהקהילותולכלל

.איש100-כשלבהשתתפותם,יורק

,שואהניצוליובהםנוספיםמשתתפיםהזדהותוהביעוהצטרפוהעצרתבמהלך

.ע"הצי"עשהוזמנורביםוצעיריםהשמצהנגדמהליגהחברים

.העצרתבסיבתעניןשהביעושחורותנשיםכמהלפתעהגיעוהעצרתבמהלך

פיצהמגשיעםוחזרודקותלכמהנעלמו,ההתכנסותסיבתאתששמעולאחר

ראויהזומרגשתמחווה.והזדהותןתמיכתןאתלהביעביקשובכך.למשתתפים

אבדהלאעוד.וצבעדתגזעהבדליבשלשנאההרווייםאלהבימיםלציון

!יותרטובלעולםתקוותנו

ע"הצנציגקיים,ריוסאנטרהשלהקהילותארגוןלבקשתבהמשך,מרץחודשבתחילת

שלההתיישבותבמפעלשמקורןקהילות,המחוזקהילות8-בסיור,ווילקשרגא,בארגנטינה

,דומינגזויווה,סלבדורסאן,קונקורדיה,אורוגוואידלקונספסיוןובהן,בארגנטינההירשהברון

.יהודיםשלבודדותעשרותכיוםמתגורריםהקהילותשלהמכריעברוב.פרנההמחוזובעיר

בטיפתלהיאחזרצונםשכלבנשמהיהודיםאך,ההלכהמבחינהיהודיםלאכבררובם

וחשףמטלטלהיההסיור.ישראלעםוהזדהותםיהדותםאתולשמרהאחרונההמסורת

לנועזרו":מבוקשםוכל,ונעלםהולךשהכולמודעותישנההמקומותברוב.מורכבתמציאות

בעיקראלא,כלכליתאינהשהמצוקהלהדגישחשוב.קשהאמירה."הגסיסהאתלהאריך

.ערכית/רוחנית

תכניתלגיבושיתכנסוהרלוונטייםהגורמיםשכלהמליץאיירסלבואנוסוילקשלשובועם

או)זאתמציאותעםלהתמודדכיצד,לקופסהמחוץפתרונותולייצר,טווחארוכתאסטרטגית

צוותאתלרכזוילקאתומינה,פגישהוזימןהכפפהאתהריםבארגנטינהישראלשגריר.(לא

.ההיגוי

זוננשייןיצחק , באנגליהנציג ההנהלה 

בבריטניה  ע"הצחנוכת משרדי 

הציוניתההסתדרותמשרדינחנכו2019מרץבחודשומוצלחתטובהבשעה

הקונגרסלאחרשנה120התקייםהזהההיסטוריהאירוע.בבריטניההעולמית

העולמיתהציוניתההסתדרותהקימהזושבעירלאחרשנהומאההראשוןהציוני

הרבידיעלהמזוזהבקביעתנפתחהטקס.היסודקרןואתהיהודיתהסוכנותאת

הציוניתההסתדרותר"יופרס,בהמשך.מירוויסאפרים,בריטניהשלהראשי

ע"הצשלהפעילותבבסיסשעומדתהאידיאולוגיהאת,דובדבניאברהם,העולמית

120לפניהארגוןלעצמוששםהמטרותפיעללפעולבצורךהאמונהאתוחיזק

לקהילתבהתייחסות.כיוםהקהילותואפיוןהמשתניםהצרכיםלפיועדכונן,שנה

.ציוני-יהודיוחינוךעלייהפעילותלמעןלהתאחדהנוכחיםלכלקראהוא,בריטניה

,JNF-הר"יו,כהןשמעוןמר,"ישראליאופק"ל"מנכבאירועדבריםנשאועוד

.לי-ברשרון,בלונדוןהישראליהשגרירוסגניתהפדרציהראשי,חייקשמואל

,עלייהלעידודהמחלקהשלהמסבירניםתכניתבמסגרתלצרפתשהגיעדייןבןיוסיהשף

.פריזבמרכזסטודנטיםאצלבמרץ27שלישיביוםהתארח

סיפר,כןכמו.בארץוקליטתועלייתוסיפוראתהקהלעםחלק,18בגילמצרפתלישראלשעלהיוסי

,בעולםכיוםתופסשהואהמקוםועלהישראליהמטבחשלמאפייניועל,בישראלהשףמקצועעל

.המודרניהישראלילמטבחהשונותהעליותשלתרומתןעלוכמובן

.הערבבסיוםלטעוםהקהלזכהשממנהמנההכנתיוסיהדגיםהערבבמהלך


