
ההסתדרותידיעון
העולמיתהציונית 

2019יוני -מאי17'  מסגיליון 



,הממלכתיהאזכרהטקסשלבמרכזועמדהמרגשהאירוע

והמכבדהראויבמקומההקרוביםבימיםתוצגוהפרוכת

.במלאכההעוסקיםלכלכוחיישר.הרצלבמוזיאון

ר ההנהלה הציונית העולמית"יו, (דובדב)אברהם דובדבני 

...במערבהדוביבחוות,רכבנוסוסיםעל,יצאנולטיול

דוביחוותלעברהעולמיתהציוניתההסתדרותעובדייצאוביוני13-ב

-הדובטקסשהסתיים,ותכניםחוויות,פינוקיםשלליום,מנשהברמות

בוקרבארוחתנפתחהיום.המצטייניםלעובדיםתעודותהענקתשלשנתי

היוםבמהלךשנהנו,קבוצותלארבעהעובדיםהתחלקואחריה,מפנקת

.ומגוונותשונותפעילויותשלמסבב

ממיטבששרההחווהמלהקתהעובדיםנהנוהצהרייםארוחתאחרי

הוענקובומרגשבטקסהסתייםהיום.הזמניםכלשלהקאנטרילהיטי

.2019-2018לשניםהמצטייניםלעובדיםהצטיינותתעודות

ובתקציבקצרבזמןאפשריהבלתיאתשעשההמארגןלצוותגדולהתודה

.מצומצם

,וברכהשלום

כפרטיםכולנוועלע"הציחידותעלעבר,הלאוםאירועיחודש,אייר

עדויות.ליוזמתהבהתאםיחידהוכלבמקומואחדכל,רבהבהתרגשות

.בידיעוןלקרואניתןלכךמגוונות

השנהשהתקייםהמשואותהדלקתטקסאתבמיוחדלצייןמבקשאני

.לכולנוהשראהומעורריייחודייםמשואהמדליקיחבורתעםהרצלבהר

:הטקסלסיסמתבהתאםהמיוחדחייהםסיפורבעקבותנבחרוהם

כמילות,השניםכלפהעושים,בעצם,שאנחנומהוזה."הרוחבגלל"

בגללרק..חלומיאתאגשיםאני,אשנהעודאני,שיהיהמהיהיה":השיר

"...בנשמתי,במוחי,בתוכי-הרוח

ובחזוןובנשמהברוחהספוגיםחלומותהגשמתלכולםמאחל

ליושנהעטרההחזרנואלובימים,עסקינןבחזוןכברואם.הציוני

ונעלמה)הרצלשלארונואתשכיסתההפרוכתאתושחזרנו

.שנה70לפניבהרקבורתובעת(מסתוריבאופן

2019העובד יום 

לחינוךהמחלקה 

ב"ארה-שליחיםקליטתעלואחראיםספרבתילמנהליוובינר

השליחותבמהלךהשליחיםוליווי,התשתיותופיתוחהאסטרטגיהתהליךבמסגרת

עבודהעלגםדגששמההמחלקה,לחינוךבמחלקההוראהלשליחיהיחידהשל

.בפרטא"ובצפבכללהעולםברחביהספרבתיעםושוטפתישירה

רכזים,ספרבתימנהלי)סופרווייזריםמפגשלראשונההתקיים,האחרוןמאיבחודש

.הספרבביתוליווייםהשליחיםקליטתעלהאחראים('וכד

בתישלהגגארגון)פריזמהארגוןעםבשיתוף(וובינר)לייןאוןהתקייםהמפגש

.(א"בצפהיומייםהיהודיםהספר

והילהההוראהשליחותיחידתמנהלת–יהושערותםבהובלת,הוובינרבמהלך

תהליךעלמידעהמשתתפיםקיבלו,א"בצפלחינוךהמחלקהנציגת–דרכלר

,השנהלאורךעמםועבודההשליחיםשלנכונהלקליטהכלים,לשליחותהיציאה

מביאיםשהשליחיםהנוספתוהתרומההשליחותמשמעותעלעומקדיוןוהתנהל

.ויהדותישראל,עבריתבהוראתבכיתותעבודתםלצד,הספרלביתעמם

הוראהשליחותלקראתמוריםהכשרתתהליךתחילת

,אפריקהדרום,ברזיל,מקסיקו,ב"לארהחדשיםשליחים70-כשליציאתםלקראת

הוראהלשליחותהיחידההחלה,הקרובבספטמבראירופהורחביקונגהונג

ומגזריםזרמים,רקעיםממגווןמגיעיםהשליחים.הפסחלאחרכברבהכשרתם

.הישראליתבחברה

שלההוראהשליחותיחידת,מתמשךחינוכיתהליךשלהחשיבותהבנתמתוך

כברהבאההלימודיםלשנתשיוצאיםהשליחיםבהכשרתהחלהלחינוךהמחלקה

.מאיבחודש

במוזיאוןסיור,התפוצותביתשלפתיחוכללהתפוצותבביתהתקייםהראשוןהמפגש

.קלייןצביקההעיתונאימפיתפוצותישראליחסיעלוסקירה

זהביום.JNFעםפעולהבשיתוףמוסאלכסנדרבתיכוןהתקייםהנוסףההכשרהיום

ניתןוכיצדלישראלחינוךשלבשאלותועסקו,ובמוריםהתיכוןבכיתותהשליחיםצפו

בהוראתכליםלרכישתהוקדשהיוםשלהשניחלקו.שונותלמידהלכיתותלהסתגל

.בנושאאינטרנטייםמפגשיםלסדרתהפתיחהאתוהיווה,ויהדותשניהכשפהעברית

עבורהשתלמותכגמולומוכרתהחינוךמשרדעםבשיתוףהינהכולהההכשרה

.היוצאיםהמורים

ר"דבר היו



בונים חברת  –מובילים בשלטון המקומי "של ' אמחזור 

לסיומוהגיע " מופת

מובילים"שלהראשוןהמחזוראתפתחנוהאחרוןפברוארבחודש
דמויות16יחדיוקיבצההתכנית."מופתחברתבונים–המקומיבשלטון

ובכיריםלים"מנכ,וסגניהםרשויותראשי–המקומימהשלטוןמפתח

מדרשי-ביתלימודשלשנתית-חציתכניתבמסגרתלמפגשים–ברשות

.והיהודיתהציוניתההגותממקורותהשואב

,יורק-בניולימודיבסיורמאיחודשבמהלךהתרחשהתכניתמשיאיאחד

ועםהמקומיתהיהודיתהקהילהעםהקבוצהמשתתפיאתהפגישאשר

לראשונהחשףהמפגש.אמריקהבצפוןהציוניתההסתדרותשלהעשייה

קשהעובדותאשר,פלורליסטיותיהודיותקהילותלחייהמשתתפיםאת

.בתפוצותמגוונתציוניתזהותשלוחיזוקשמירהעל

עםהנוכחיהמפגש":באמרוהסיוראתסיכם,המחלקהראש,מורגדרור

שתיביןהאידיאולוגייםהפעריםגודלמהשובליהבהירהתפוצותיהדות

,גווניהכלעלביהדותמלאבאופןתכירלאישראלמדינתאם.הקהילות

עלינו.יגדלרקהקהילותביןהמרחק,והקונסרבטיביתהרפורמיתלרבות

,הישראליםמדינתלהיותבדרךישראלאםעצמינואתלשאולהישראלים

היחסיםמערכתאתלראותנרצהוכיצד,היהודיםמדינתשנישאראו

."כעשורבעודהזוהחשובה

שלהשנילמחזורהמיוןתהליךשלבעיצומונמצאיםאנואלהבימים

.התכנית

בברליןהמרכזיהציונילארכיוןההנצחהשלטחנוכת

בשנתהוקם,ציונייםלמפעליםהמחלקהשבאחריות,הציוניהארכיון

הארכיוןמייסד,הרליץגאורגר"ד.1933שנתעדפעלושםבברלין1919

בגרמניהעתידיהיהלאהציוניתהתנועהשלשלארכיוןהבין,הציוני

ולהבאתםמגרמניההארכיוןפריטישללהוצאתםבסתרופעל,הנאצית

.לירושלים

פעלבוהבנייןמול,ברליןשלהסנאטידי-עלהנצחהשלטהוצבכעת

ההסתדרותר"יוהשתתפו,הלוטהסרתבטקס.1933שנתעדהארכיון

קלאוסר"ד,ברליןעירייתראשסגן,דובדבניאברהם,העולמיתהציונית

למפעליםהמחלקהמנהל,ליאוןמשה,ירושליםעירייתראש,לדרר

.סתרייגאלר"ד,הציוניהארכיוןומנהלזביקלסקידור,ציוניים

.בברליןהיהודיבמרכזפניםקבלתאירועהתקייםהמרגשהטקסלאחר

הוצגואשרהציוניהארכיוןתולדותעלקצרותהרצאותמספרכללהאירוע

.המקומיתהיהודיתמהקהילהנכבדיםאורחיםבפני

למפעלים ציונייםהמחלקה 

רמוןבמצפהחדש"תןמרכז"חנוכת

שלשנהלאחררמוןבמצפההעולמיההתנדבותמרכזאתחנכנורבהבהתרגשות

העולםמרחבייגיעואשר,ומשתתפיובנגבמסוגוראשוןהואהמרכז.ובנייההכנות

חברתיואקטיביזםלמידה,התנדבות,בחינוךיעסקו,מחזורבכלחודשים5למשך

.בסביבההבדואיםוביישוביםרמוןבמצפה

,דובדבניאברהם,העולמיתהציוניתההסתדרותר"יונכחוהמרכזחניכתבטקס

,העולמיתהציוניתההסתדרותר"יומ"ומסגן,הרצוגיצחק,היהודיתהסוכנותר"יו

,הציוניתההנהלהחבר,מורגדרור,ציונייםלמפעליםהמחלקהראש,חגואליעקב

מהגופיםרביםנציגים,דבשדרור,רמוןמצפהמועצתל"מנכ,טייטלבאוםדריו

.מאוסטרליהשהגיעומתנדבים36שלראשונהוקבוצההשותפים

ליצירתופועליםשואפיםאנו"כימורגדרור,המחלקהראשאמרבטקסבדבריו

הנדרשהחברתיהתיקוןהואהעכשוויתהציונותשלהמרכזיתפקידה.מופתחברת

אוכלוסיותהעצמת,שוויון,בפריפריותהשקעה,עולםתיקון.ישראלמדינתבתוך

וחיבורשילובתוךזאת.לציונותעכשוויכביטויחברתייםפעריםוצמצוםמוחלשות

."העולםמרחבייהודיםוצעיריםישראליםצעיריםשלבינאישי



מתקדמתליהדותהעולמיהאיגוד

בתפוצותאורתודוכסייםלשירותיםהמערך
בישראלופינלנדמשבדיהלנעריםמצוהבת/ברחגיגת

הציוניתבהסתדרות,בתפוצותרוחנייםלשירותיםהמערךביוזמת

פינלנד,סקנדינביהמארצותונערותנעריםארבעיםחגגו,העולמית

המוסדותשבבנייניוייצמןבאולם,מצוהובתברטקסאת,ושבדיה

.בירושליםהלאומיים

דביר,"עקיבאבני"ו"עמיבן"ושליחיהוריםבעשרהמלווההקבוצה

מצוהברתכניתבמסגרתלימודילסיורארצההגיעה,מעוזוצופיה

.רוחנייםלשירותיםהמערךבשיתוףהשליחיםשארגנו

.הארץברחבימשמעותבעליבאתריםהנעריםסיירוהביקורבמהלך

ברוכלותחתניאת.תפילהסדור-שיקיבלו,בירושליםשנערךבטקס

בניל"מזכ,אבקסיסרועי,המערךראש,וסרמןיחיאלהרבברכוהמצווה

.הסיוראתשארגן,המערךמנהלמ"מ,פרידמןואילןעקיבא

עציוןבגושRCAרבניסיור

,  בהסתדרות הציונית העולמית, לשירותים רוחניים בתפוצותהמערך 

קיים סיור לימודי לחמישים רבנים , בראשותו של הרב יחיאל וסרמן

הסתדרות  "ובנות זוגם תחת השם  (RCA)מהסתדרות הרבנים באמריקה 

".ה"הלב בעקבות "הרבנים בארה

.הנצורהגושלעזרתה"הליצאומשם,טוב-הרבמושבההתחילהסיור

,הערביםי"עהכחנתגלהכיצדסקירההרבניםקיבלוה"הלבמחסום

בגושהבודדהאלוןלידהסתייםהסיור.הקרבמהלךועלהכפריםתושבי

.עציון

ואילןבישראלRCA-הנציג,טרדבורקסראובןהרבארגנוהסיוראת

.רוחנייםלשירותיםהמערךמנהלמ"מ,פרידמן

ר"נצתנועתשלהעשיריהקיץאתפותחים"עבריה"

באודסה

נקראאשר,(רפורמיציונינוער)ר"נצשלהקיץמחנהשלהעשיריתהשנה

היהודיתבקהילה7-13בגילאיונעריםילדים25עבורנפתח,"עבריה"

ביהודיםהמחנההתמקדהשנה."היםשירת"–אודסהשלהמתקדמת

המחנה.ויהודיתמקומיתהיסטוריהעלהשפיעואשרמאודסהמפורסמים

אודסהביןוהיחסיםישראלמדינת,הציונותשלההיסטוריהאתגםחקר

.אומנותוסדנאותפורמלילאחינוךשלפעילויותבאמצעות,לישראל

Bog"תור-בוג"ה Tour))אתמביאהבלטיותהמדינותשל

שלההיסטוריהעםמעמיקהלהכרותר"נצLJYבוגרי

והיהדותהציונות

היהודיתהצעירההתנועה)ר"נצLJY-מבוגרים12,ביוני21-ל13-הבין

לריגהיחדנסעו(ציונירפורמינוער)עולמיר"נצשלאנגליהמסניף(הליברלית

.אירופהיהדותשלהיסטורילימודלסיורווילנה

,באירופהוהאנטישמיותהציונותתחילתאתחקרוהבלטיותשל"תור-הבוג"

יהדותתפוצתשלההיסטוריהאתיחדולחקורללמודלמשתתפיםוהציעו

הבוגרים.העכשוויתהמקומיתהיהודיתהקהילהעםלהשתלבוגם,אשכנז

.ישראלמדינתמהקמתשהושפעוווילנהמריגהדמויותעלגםלמדו

המסבירותולימודיותחברתיותפעילויותלתכנןלקהילותחזרוהמשתתפים

.בקהילהוהשתלבותפעילויותשלשנה,ר"נצשלהקיץבמחנהלמדומה



המסורתיתהתנועה
אבאיודאיהשנים לקהילת 100חגיגות 

אתלחגוגיוניחודשבסוףנסעהעולמיממסורתינציגיםחמישהשלמשלחת

אלןהיובמשלחת.באוגנדהאבאיודאיהקהילותלייסודהשנה100חגיגות

בלטרובלההמאוריסיוהרב,(עולמימסורתישללשעברר"יו)סילברמןומרגרט

פרויקטיםמנהלת)ראובןותהילה(עולמיומרכזעולמימסורתיל"מנכ)

אוגנדיםיהודיםקהילתהינהאבאיודאיהקהילת.(עולמיבמסורתיומשלחות

מלאיםודתקהילהחייהיוםעדוחיים,שנה100לפניליהדותהצטרפואשר

.המסורתיתההלכהלפי

מנתעלהעולםמכלתרומותכספיעולמימסורתיגייסה,הנסיעהלקראת

,סידורים,תורהלספרימעילים:לקהילהנחוצותמתנותלאוגנדהאתהלהביא

קדושהותשמישיפמוטים,שבתפלטות,פסחקערות,חנוכיות,שחיטהסכיני

.נוספים

מרותקיםוצפו,לשבתחלותבאפייתהנציגיםהשתתפושםהשהותבזמן

עללמדוהם.המקומיתהקהילהידיעללשבתהארוחותהכנתבתהליך

המחויבותמרמתונדהמו,אבאיודאיהקהילתבפניהעומדיםהקשיים

מסורתייהודיחייםאורחלקייםמנתעלהקהילהמחבריהנדרשתוהמסירות

.באוגנדהכהלכתו

,ריקודים,שירהכדיתוךראשוןיוםתוךאלגםנמשכוהשנים100חגיגות

אוגנדהמרחבימכובדיםומנהיגיםפרלמנטנציגיכאשר,ברכהודבריסעודות

.איש3,000מעלשמנההחוגגיםלקהלהצטרפו

לקייבפריזם"נועמשלחת

לסמינרמפריז13-17בגילאים"נועחניכי15שלמשלחתיצאהמאיבתחילת

.קייבשלם"הנועקבוצתאתפגשושם,באוקרינה

אלפיעשרותלזכרקדישאמרהשם,יארבבאביהקבוצהביקרההשואהביום

המלחמהשבמהלך,עולםאומותחסידעםנפגשהוכן,הנאציםבידיהנרצחים

.חייהםאתוהציליהודייהובתאםבביתוהחביא

התפילות,הארוחות.בקייבהמסורתיתבקהילהמקסימהשבתבילתההקבוצה

המבקרתלמשלחתעוצמתיתהייתההחוויה.ושירהרוחבהמוןלווווהפעילויות

כילראותוהתפלאוחזקיםקשריםיצרוהצעירים.בקייבשמביתלקבוצהוגם

לארץשלהםוהקשרשלהםהיהודיתהזהותלגבירבותתחושותחולקיםהם

ממשיכיםהקבוצותביןהמשמעותייםהקשריםכילראותשמחיםאנו.ישראל

.ביקורתוםעםגם

להתיישבותהחטיבה

סיור משותף במרחב מרכז

סגןעםיחדמרכזבמרחבמשותףלסיוריצאההחטיבההנהלת

וראשחגואליעקב,העולמיתהציוניתההסתדרותר"יומ"ומ

.גנץישראל,בנימיןמטההאזוריתהמועצה

לתצפיתוטיפסנוהאזורבמעיינותסיירנו,דולבבאולפנתביקרנו

נווהשכונתעלסקירהוקיבלנוצוףלנווההמשכנומשם.חרשה

.צוףבנוההיםשירתבאולפנתסיימנוהסיוראת.י"אח

ועלאלובימיםההתיישבותשלהאתגריםעלדגששםהסיור

.האזורלחיזוקוהקהילתייםהתקציבייםהמאמצים

ופרידהלמידהסיור
אחתנפגשלהתיישבותהחטיבהעובדישל"התיישבותפורום"

אמצעיתבלתיולמידהישירשיתוף,עמיתיםלפגישתלחודש

.בשטח

ממנהלנפרדובנוסףדרוםבמרחבהפורוםסיירלאחרונה

שנות35לאחרלגמלאותשיוצא,בראיציק-האגדיהמרחב

!בחטיבהעבודה

'חיהאגדה'מולהיפרדלהתרגשזכינוולשיתוףללמידהבנוסףאז

.להתיישבותהחטיבהשל



המחלקה לתפוצות
ירושלים על ראש שמחתנו

ברחביהמחלקהעובדיקיימוירושליםיוםלרגלאירועיםעשרות

,ירושלמייםמאכליםעםעבריתמבשליםמפגשי:וביניהם.העולם

ירושלמיכלס'תשיעור,ובארגנטינהילה'בצירושלמיותתמונותתערוכת

,באוגנדההעםבית,בהודוירושליםברחובותמדומהסיור,בהונגריה

,לס'אנגבלוסירושלמיפלייבקתאטרוןמופע,ובמקסיקובארגנטינה

בהשתתפותפסטיבל,המחלקהשליחיעםהנגבקולברדיוחישידור

,קליפורניה,גטוסבלוסהמערביהכותלדגםעםדוכןובוצעיריםמאות

בהשתתפות,לשעברהראשיהצבאיהחזן,אברמסוןשישלוהופעה

רוחומרומםמדהיםקונצרט.אפריקהדרום,בקייפטאוןאיש1,000

.רביםאירועיםועודדרורהבוניםתנועתעםבמשותף

לראש , גולת הכותרת של האירועים הרבים הייתה הענקת פרס ירושלים

ומרשים באירוע מרגש ', דוטקייביץרפלמר , פולין, וורצלבהעיר 

!      איש450בהשתתפות 

:  על האירוע בישראל היוםעוד 

ttps://www.israelhayom.co.il/article/663027

אוגנדהעדמגיע"העםבית"

שלבראשותםמשלחתמישראליצאה,עולמימרוםתנועתעםבשותפות

,מרוםל"מזכ,פלדורועילתפוצותהמחלקהראשת,ברורמן-יהושעגוסטי

,באוגנדההיהודיתהקהילהלחבריציונייהודיפעילותמרכזלחנוךכדי

.אבאיודאיה

נתניהויונישםעלשנקרא"אוגנדהמרוםהעםבית"בחנוכתהכבודאורח

.במקוםמרגשיםדבריםשנשא,נתניהועדו,הצעיראחיוהיה,ל"ז

שלהקשראתולחזק,העולםברחביחדשותלקהילותלהגיעגאיםאנו

.והמולדתהעםעםרחוקיםיהודים

:בכתבהלצפיה.13ערוץבחדשותושודרתועדלאוגנדההמסע

https://www.youtube.com/watch?v=tyOOvFME2tY

יום הרצל
שלופועלוזכרולהנצחתהמועצה.הרצלזאבבנימיןשלהולדתויוםחלבאייר'בי

תלמידי!!!!!1000הוזמנואליהמטורפתחגיגהארגנוהרצלמרכזבשיתוףהרצל

.וחייליםשינים"ש,תיכון

???חגגנואיךאז

....והפתעותפינוקיםהמוןוהמוןוסדנאותסיורים,הצגות,בשירים

,"פשוטיםחלומות"בהצגתםאותנווריגשוהרקידוהמעיינותעמקם"אקישחקני

הרצללהרשנה70לפניהרצלשלעצמותיוהעלאתבסיפורדנוהפתוחבאולפן

ולדברלכתובהיטבנו,ורקדנושרנוהמוזיקליתבגינה,לימוריואבשלבהנחייתו

Spokenבסדנת wordסביבדנודילמהובקפהוהמחזנושיחקנוהתאטרוןבסדנת

.הרצלשלבחזונועגוליםשולחנות

כמובן,בהרמסיירתבהצגהוהשתתפנוהרצלמרכזצוותבהדרכתבהרסיירנו

עלסיפרהשגם...והיחידההאחתעדינהשלבהדרכתההרצלבמוזיאוןביקרנו

.נכחההיאבה,בארץהרצלשלמהלוויתוזכרונותיה

.המרתקתבהרצאתופלדשטייןאריאל'פרופגםהרחיבזולוויהעל

.בהרציונידיגיטליבמשחקהשתתפנוהיוםכללאורך

!!!!!הבאהלשנהמחכים!!!!מדהיםהיה

:ביוטיוב2019הרצליוםבסרטוןצפו

https://www.youtube.com/watch?v=3IHfmXguVi4&t=26s

בסיניתגםעובדזה
!!!!בסיניתגםעובדזה..."אגדהזואין-תרצואם"

ומהתרגוםהרצלבמרכזמביקורנהנתהמסיןמיוחדתקבוצה

.לסיניתהמוזיאוןשלהחדש

הספרשלהנדירבעותקמצפייהמאודהתרגשוהקבוצהחברי

אתויזמינושובשיחזרווהבטיחובסינית"היהודיםמדינת"

.במוזיאוןומעשירהמרגשתחוויהכמותםלחוותחבריהם

בריטייםלוחמיםמשלחת

מצבאפצועיםלוחמים100מעלשלמשלחתאירחהרצלמרכז

.הרצלבהרומרגשיחודיוטקסלסיוריםבריטניה

ישראלמדינתשלהאומהגדולי,הרצלעלולמדושמעוהלוחמים

.בהרהקבוריםל"צהוחיילי

מרכז הרצל

https://www.israelhayom.co.il/article/663027
https://www.youtube.com/watch?v=tyOOvFME2tY
https://www.youtube.com/watch?v=3IHfmXguVi4&t=26s


עליהלעידודהמחלקהבאנטישמיותולמאבקלישראלהמחלקה

חידון כחול לבן

הציוניתוהמועצההמחלקהבשיתוףהכלכלהבמשרדלבןכחולבמטה

והמצאותיזמות-התעשייהאוצרותבעקבות"בשםמקווןחידוןקיימו

הישראליהציבוראתלחשוףהייתההפעילותמטרת."הישראליתבתעשייה

התעשייהשללתרומתההציבורמודעותאתולהעלותהישראליתלתעשייה

.בעולםישראלשלולתדמיתהלתעסוקה,לכלכלה

השתתפובגמר.תלמידים6,600-כשמנו,כיתות220השתתפובחידון

,מאתגרידעבחידוןוהתמודדו,בחידוןהאחרוןלשלבשהגיעוהכיתותעשר

.חמיצרדןבהנחיית

עכשוויתתעשייה:הבאיםבנושאיםהתמקדווהפעילותהחידוןתכני

;לתעשייהמיזמות–ותעשייהיזמותשביןהקשר;טכנולוגית,מתקדמת

משמעותיותוחברותמפעלים;העולםפניאתששינוישראליותהמצאות

.ישראלשלהתעשייתיתבהיסטוריה

היהודית ונשים בקדמת  ראשי הקהילה פרלמנט חברי 

הבמה
מוענקהפרס.המואחדתלממלכההגיעה"גולדהגולדן"היוקרתיהפרס

בפועלןאשרלנשיםהוקרהכאותהעלייהלעידודהמחלקהידיעל

:הןהשנההפרסכלות,הציונילמפעלבולטתתרומהתרמוובעשייתן

מכהנתוכעתעשוריםמשנילמעלהבמשךו"בויצפעילה:מצגראילנה

הסברהפעילותמרכזתמצגר'הגב.בבריטניהזהארגוןשלר"יוכסגנית

פיס"בארגוןחברה.בריטניהברחביתיכוןתלמידיבקרבהשואהבנושא

.ועוד,משוחרריםל"צהבחייליהתומך"מיינדאופ

ר כבוד של  "יו, נשיא הכבוד של הפדרציה הציוניתסגנית : וי וולף'ג

נשיאה  . סטר'מנצו"בויצנשיאת כבוד , סטר'המועצה הציונית המרכזית מנצ

אור "ר אגודת הידידים של מרכז "יו,  Stand With Us UKארגוןומייסדת 

.ועודשל נפגעי פעולות האיבה " ברכה"ומרכז " מאיר

הכנסתביתר"יוסגנית,ישראלידידימידלנדסווסטר"יו:יעקובסרות

,מידלנדסומערבברמינגהאםשלהנציגיםמועצתר"יו,בבירמינגהם

.היהודיהסטודנטיםומועדוןבברמינגהםהישראליהמידעמרכזמנהלת

בנושארביםאירועיםומובילהיוזמתוי'גהאחרונותהשנים30במהלך

.היהודייםהערכיםבהקנייתוגםוהעלייהישראלמדינתעידוד

לנוער38-הקונגרס הציוני ה

חברהמנהלאגףובשיתוףהציוניתהמועצהבאמצעותלישראלהמחלקה

38-ההציוניהקונגרסאתהשנהאפרילבחודשערכה,החינוךבמשרדונוער

עלשומרים,אחדותעלשומרים–ויחדייחוד":בסימןבישראללנוער

."ייחודיות

בני1,000-כבווהשתתפויומייםנמשך,בירושליםהשנההתקייםהקונגרס

,ספרבתי,נוערתנועות-השוניםרבדיהעלהישראליתמהחברהנוער

סיירוהקונגרסימיבמהלך.ועודקהילתיתמעורבותארגוני,נוערמרכזי

הלאומייםהמוסדותבבנייןהיתרביןבירושליםשוניםבאתריםהמשתתפים

.הרצלובהר

אברהםמר,לשעברהחינוךשר-בנטנפתלימרנאמוהפתיחהבמליאת

הציוניתההסתדרותר"יומ"ומסגן-חגואליעקבמר,ע"הצר"יו–דובדבני

ר"יו–ביבייגאלומרירושליםעירייתראשסגנית–משהחגית'גב,העולמית

.בישראלהציוניתהמועצה

טעםבטובמסע
במהלךהייתה,12-בערוץ"וליאוןפאולה"התכניתמנחת,רוזנברגפאולה

את.עלייהלעידודהמחלקהשלבשליחותה,בארגנטינהבמסעיוליחודש

שביןמהסיבהרקולו"בטעםשליחות"לכנותניתןפאולהשלשליחותה

נושא.בריאבישולהואהבולטיםאחדפאולהשלהרביםכישרונותיה

לנצלהחליטההמחלקה.הציבוריתבפעילותהובולטחשובחלקשתופס

.ארגנטינהברחבישוניםקהליםבפניהופעותמסעלהוארגנהכישוריהאת

סדנאות,מפגשים,הרצאותוערכההזוהענקיתהמדינהאתחרשהפאולה

,מסעדות,ילדיםגני,ספרבתי,קהילתייםבמרכזיםועודראיונות,בישול

.ואוניברסיטאותארגונים

ה'ברילוצ,רסיסטנסיה,סלטה,פלטה-לה,איירסלבואנוסהגיעהבמסעה

:הלשוןבזושלההפייסבוקבעמודהמסעעלכתבהעצמהפאולה.ורוסריו

החייםלאורחבנוגעשישהגדולההסקרנותמידתעלשמחהאניאחדמצד"

ואלטרנטיבינוסףידעלהעניקקריטיזהכמהעדמבינהשניומצד,בישראל

."החדשותבמהדורותממנוניזוניםל"בחושהאנשיםלזה



נציגי ההנהלה הציונית מדווחים מהשטח

שרגא וילק, בארגנטינהההנהלה נציג 

סרוקאסתר,אמריקהבצפוןההנהלהנציגת

בחודש מאי האחרוןנחנכה בצפון אמריקה " ציונותשנות 120"תערוכת 

אתחנכנוהראשוןהציונילקונגרס122-הוהשנהישראללמדינת71-ההעצמאותביום

הרשמיתהפניםמקבלתחלקהייתההתערוכה.בפלורידה"ציונותשנות120תערוכת"

.לאירועשהגיעומוזמנים1,000-כלעיניונחשפה,העצמאותיוםלכבודהקונסוליהשל

כתותבוגרי2000-כלכבודJNF-ל"קקשלמיוחדבאירועהתערוכההוצגהיוםבאותו

הקהילהשלהמרכזיהאירועהתקייםשם,במיאמיהגדולהספורטמגרשבמתחםב"י

.היהודייםהספרבתיתלמידי5,000-כשלבהשתתפות

,חייטליאורמר,פלורידהשלהכלליהקונסולבחסותנעשתההתערוכההפקת

ע"הצנציגות,סרוקואסתרבפלורידהJNF–ל"קקנציגוולוצקיזוהרמרעםובשותפות

לפעילותונושארקעותשמש,השוניםהחינוךמוסדותלרשותתעמודהתערוכה.א"בצפ

-JNFול"קקבשיתוףבפלורידהבעיקרבעתיד

אתהמתעד"באהבהלפלורידהמישראל"וידאוסרטוןשלהפקתומסתיימתאלהבימים

העצמאותביוםשהתקיימההפעילותועדגוריוןבןהתעופהבשדההתערוכהראשית

לרשותויעמודובאחריםע"הצשלהאינטרנטובאתריברשתותיופץהסרטון.בפלורידה

.הרחבהצבור

כהןמשה,בצרפתההנהלהנציג

40-מביותרהשתתפההנציגות;בפעילותעמוסהיההלאומייםהחגיםחודש

סביבומפגניםטקסים,הזיכרוןיוםעצרות;ארגנטינהברחביהסוגיםמכלאירועים

.וירידיםספורטימי,פאנלים,הרצאות,כנסתבבתיתפילות,העצמאותיום

בישראלענקיותתמיכהובעצרות,קהילתייםפניםובמוסדותבמועדונים,בקהילות

.ובמדינהבעירהרחבלקהלהפתוחיםבפארקיםהתקיימואשר

,איירסבואנוסעיריית:במיוחדומרשיםגדולאירוענצייןהאירועיםשללבין

אליוענקיריד."חוגגתאיירסבואנוס"אתמארגנת,ישראלשגרירותבשיתוף

ססגונידוכןהקמנו,הירידבמתחם.להומחוצהמהקהילהאלפיםעשרותמגיעים

המבקרים5,000-כ.חומוסולהכיןלהגיעהקהלאתומפתהעבריתאולפןהמדמה

הכולבסך.הביתהומתכון"דוגמית"לקחתואףחומוסלהכין,כאמור,זכובדוכן

!!חומוסג"ק30מעלהיוםלאורךחילקנו

המייצגיםהעובדיםכלשלהדוקפעולהובשיתוףבתמיכהנעשיתהנציגותפעילות

.השונותהמחלקותאת

זוננשייןיצחק , באנגליהנציג ההנהלה 

.עברית ועליה לארץ בממלכה הבריטית, חומוסחוויית 

חווייתמוקדהיה,יהודהבןאליעזרשלנכדו,האולטימטיביהישראלישףהמאסטר,חובבגיל

בהפקההשתלבחובב.בממלכההלימודיםשנתסוףלכבודבריטניהאתשסבבההעברית

העלייהלעידודהמחלקהמטעםכמסבירן,ע"הצשלהבריטיתהנציגותשלמערכתיתרב

וסיפורהעבריתבנושאאישייםבסיפוריםמלווהחומוססדנתשילבהההפקה.ישראליואופק

–ככ"סההשתתפוהקולינאריתבחוויה.האחרונותהשניםבמאהבארץהיהודיהישוב

דבליןועדברייטון,סטר'מנצ,הילמיל,לידס',קיימברידג,בורנווד,בלונדוןאיש1,500

ישראלייםוסמליםהעבריתלשפההקשורותבתשורותזכוהמפגשיםמשתתפי.באירלנד

ונציגזוננשייןיצחק,בבריטניהע"הצנציגליווהממלכהסובבתההפקהאת.מרגשים

שלהענקבאירועחובבגילהשתתףהמסעבתום.מבזוסדימיטריעליהלעידודהמחלקה

אליעזר,סבובשםהבוגריםאתוברך,בלונדוןשנערך,בעבריתהאולפניםלימודישנתסיום

.העבריתהשפהמחיה,יהודהבן

ט"תשעהאולפניםשנתסיום

האולפניםשלהלימודיםשנתסיום

באירועיםנחגגבצרפתע"הצשל

.ובמרסייבפריזויפיםגדולים

לרקודהגיעותלמידיםמאות

בהתרגשותקיבלווגםולשמוח

.סיוםתעודות


