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 ההסתדרות הציונית העולמית
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 חברים יקרים,  
והמנהלים שנכנסו לתפקידם לפני חודשים ספורים וטעימה בפתח הדברים אני מבקש לברך את ראשי המחלקות 

מפעילותם המתקיימת בתנאי תקציב לא ברורים מוצגת בעלון זה.  אני מקווה מאד שהעננה תחלוף במהרה ונוכל 
 להצעיד קדימה את התנועה הציונית היקרה לנו כל כך.

 
בה לציין את העשייה הציונית בעבר ובהווה שנה לקונגרס הציוני הראשון וזאת הזדמנות טו 120בשנה הבאה ימלאו 

ולרענן אותה באמצעות אירועים רבים ותוכניות חינוכיות בארץ ובתפוצות. פורום בעלי תפקידים אישר תוכנית אב 
למשך כל השנה. התחלנו את תהליכי התכנון המפורטים של חלק מהתוכניות ויצרנו מגעים ראשונים עם גופים 

 שיתופי פעולה. דיווח על כך יימסר בהמשך. ממשלתיים ומקומיים לקיום
       

 בברכת הצלחה,
 יו"ר ההנהלה הציונית  -אברהם דובדבני )דובדב(

 
 

 

  -הקונגרס הציוני לנוער
 

'קונים  -, נערך השנה בדימונה, ועסק בנושא  35מספר 
למען חיזוק המחויבות והקשר של בני הנוער  - כחול לבן'

לארץ. לכנס שארך יומיים ואורגן על ידי המועצה הציונית, 
בני נוער.  במהלכו התקיימו פעילויות,  1,000-הגיעו כ

קבוצות דיון ופאנלים בהשתתפות חברי כנסת ואנשי ציבור. 
ההתכנסות הסתיימה במליאת סיכום חגיגית בהשתתפות 

עקב י –, סגן ומ"מ יו"ר הצ"ע אברהם דובדבני –יו"ר הצ"ע 
 .בני ביטון –וראש עיריית דימונה  חגואל

 
 

 
 

  -פרויקט דור תש"ח
 

בשיתוף ממשלת ישראל, מאתר ברחבי הארץ ווטרנים 
 , לצורך תעוד.הי שלחמו במלחמת העולם השנייהודים 

ארגונים רלוונטיים, בתי דיור מוגן  באמצעות  האיתור נעשה
תיעוד אוכלוסייה זו מתבצע בשיתוף עם  והכרויות אישיות. 

 הממוקם באתר ההנצחה לטרון. " הלוחם היהודי"מוזיאון 
מועלים העדות וסרטוני  מעובד סף מקוטלג,החומר שנא

   לציבור הרחב. ושם מונגשיםלאינטרנט 
 ניתן להתרשם בלינק המצורף:

-https://www.youtube.com/playlist?list=PLT
KYZiwroSWIpp1EQKJkdGFQetvXGtIZ 

 

  
 
 

 לשכת סגן ומ"מ היו"ר

 דבר היו"ר

  
 

 , ארגנטינהחוגגים עצמאות בבואנוס איירס

בהשתתפותם של מאות מחברי הקהילה בבואנוס איירס, חגגה הקהילה את 

דני של מדינת ישראל. הפדרציה הציונית, בראשותו של  68-יום העצמאות ה

,  שמזה שנים מפיקה את הארוע המרשים והמכובד, ממשיכה להעיד על לאו

מעורבותה ומחוייבותה לחיבור שבין מדינת ישראל לקהילה היהודית 

, , סילביו חוסקוביץ'בארגנטינה. חבר ההנהלה הציונית וראש המח' לחינוך

אלי כהן כיבד בנוכחותו את הארוע יחד עם מנכ"ל ההסתדרות הציונית, 

 חיים בן נזרף.וסמנכ"ל המחלקה לכספים, 

 



 

 

  

 עידוד עליההמחלקה ל 

מעמיקים את פעילות עידוד העלייה בקרב 
 קהילות צרפת

 
אולפני  125-בשנה הקרובה עתידה המחלקה לפתוח כ

עברית, לבצע פעילות עומק בקהילות באמצעות עשרות 
דוברים שיעבירו את מסר העלייה בכל הקהילות, ולקיים 
סמינרים וסיורי גישוש. כהכנה לכך, ערכו ראשת המחלקה, 

, סיור שבמהלכו ועודד פויר קוריטני-מרינה רוזנברגהגב' 
הארגונים בצרפת, שהביעו את רצונם נפגשו עם ראשי 

 לשתף פעולה בפעילויות המתוכננות.
 

 
 

 
 מעודדים עלייה בצפון אמריקה

 
המחלקה מפעילה בהצלחה כיתות עברית לעידוד עלייה 
ופרויקטים ייחודיים בארה"ב וביניהם: השתתפות והבאת 

המסר הציוני במסגרת התכנית הוותיקה והאיכותית   
LIMMUD FSU"יורק, ופתיחת סדרת פעילויות בקרב -"  בניו

קהילת יוצאי חמ"ע בארה"ב. ראשת המחלקה סיכמה עם 
הנהגת הקהילה על קיום אירועי חשיפה משמעותיים. בנוסף, 

היה תממשיכה בנייתה של קבוצת העלייה שמטרתה 
להתיישב בגליל.  עם ביסוס צוות המחלקה בצפון אמריקה, 

 עמקת הפעילות.אנו ערוכים להמשך הרחבה וה

 
 

 

 מרכז הרצל
 

הוכר מרכז הרצל כמוסד  -לראשונה בתולדותיו 
 . לגמול השתלמות לעובדי הוראה

 
 30המחזור הראשון נפתח במאי בנתניה, בהשתתפות של 

שעות, בניהולה של סגנית  30מורים וגננות. בהשתלמות בת 
, לומדים אנשי החינוך על מיכל ליברמן גלאוןמנהל המרכז, 

שורשי הציונות ועל הרלוונטיות שלה לחייהם כאזרחים 
וכאנשי חינוך. הלימוד אינו פרונטאלי בלבד, והמשתלמים 

ם בסדנאות ובסיורים. ההכרה במרכז לגמול מתנסי 
השתלמות הגיעה לאחר השקעת מאמצים כבירים מול 
גורמים שונים, שלמדו להכיר בתרומתו הייחודית של המרכז 

 לעובדי חינוך הוראה!

 

 
 

 
תח את שעריו בחול המועד ומרכז הרצל פ

  - פסח
 

הפנינג חגיגי בלמעלה מאלף מבקרים נהנו ממגוון פעילויות 
ציונות; ביקור במוזיאון הרצל, סיור מומחז בהר הרצל  של

וחדר אומנות ציונית. גולת הכותרת של הפעילות הייתה 
מסכי מגע בטכנולוגיה  -ההדרכה במתחם "הקיר החכם"

דרכם ניתן ללמוד על היחס שבין החזון למציאות.  ,מתקדמת
הפעילות זכתה למשובים נלהבים כאשר המבקרים ציינו את 

 נצח שבין ערכים לחוויה מהנה לכל המשפחה. השילוב המ

 
 

 



 האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת  
 
שנתית העולמית של האיגוד -וועידה הדוה

  – האירופי ליהדות מתקדמת
 

-מספר שיא של נציגים השתתפו בוועידה בלונדון. יותר מ 
רבנים  86 מדינות שונות, וביניהם 29-משתתפים מ  350

חיזוק בהזדמנות לדון  הוועידה הייתה .וסטודנטים לרבנות
החיבור בין הקהילות היהודיות בעולם ליהדות מתקדמת 

כיצד לערב את דור  -ונושאים נוספים ובהם. ולישראל
 .הכשרת רבנים והכללת הקהילה הגאה ,המילניום בתנועה

 

 

 

 

 המחלקה לחינוך

 

אולפן חדש וראשון ביוון ללימוד עברית 
  -מדוברת 

 
עם שליח הסוכנות  נפתח לאחרונה באתונה, בשיתוף

באתונה, ניר צוהר. ייחודו של האולפן בדגש על הקניית 
העברית המדוברת. הקהילה רואה את האולפן בעין יפה, 
ומעודדת את החברים להתקרב ללשון העברית, ולחזק את 
זיקתם לישראל באמצעות השפה. התלמידים מביעים רצון 
להמשך, וסטודנטים מגלים עניין באפשרות להצטרף 

 אולפן קיץ עתידי.ל
 

 

 

 

 

 -להיות שליח הוראה של המשמעות 
 

מספרת בת חן וייל, שליחת הוראה של המח' לחינוך 
 מסיבת שלי התלמידים עם חגגתי בדאלאס, ארה"ב: "היום

. שיר ושרו הבמה על עמדו הם שבו אחד רגע היה. חומש
. שלי המולדת מארץ, מישראל איתי שהבאתי בעברית שיר

 זה כמה לעצמי חשבתי השיר את שרים אותם כששמעתי
 למשפחה מאוד מתגעגעים שאנחנו ולמרות,  לפעמים קשה
 שליחות כזו ולעשות לכאן לבוא שווה, שלנו ולישראל שלנו

 " גדולה
 

 
  

 

הסימפוזיון הבינלאומי הראשון של בתי 

הדין לרבנים רפורמים ומתקדמים מרחבי 

מדינות נפגשו בירושלים  12-רבנים מ  20 -העולם

לדיאלוג רבני אינטנסיבי על סוגיות המרחפות מעל 

כל אחד מעשרות המשתתפים אחראי  .העולם היהודי

אשר מפקחים על גיור , על בתי הדין הרפורמיים בארצו

התוכנית כללה לימוד טקסטים על . ונישואין בקהילות

, מינים-ן חדחיתון בנישואי שינוי עמדות כלפי גיור,

דרישות גיור לעליה והשימוש ההולם של טכנולוגיה 

 במהלך גיור.

 

 



 

  

 

 המחלקה לפעילות בתפוצות

"הגעתי לסמינר ללא ציפיות, ואני מסיים אותו 
מלא השראה ולהט להמשיך במעורבות פעילה 

  בקהילה"
 
במילים אלו סיכם אחד המשתתפים את חווית סמינר  -

צעירים  55המנהיגות שהתקיים בסן פרנסיסקו בהשתתפות 
ארה"ב. הצעירים נחשפו למגוון סדנאות ומרצים  מכל

את . המרצים שיתפו 'יהדות, היי טק, מנהיגות, תאטרון וכול
דגש על לימוד  שימת, תוך משתתפי הסמינר בהצלחותיהם

את  שפתח אברהם דובדבני פריצת דרכם.הכלים שהובילו ל 
דיבר על חשיבות מעורבות הדור הצעיר בעיצוב  הסמינר

  ושמירה על חוסנה ועתידה של מדינת ישראל.
 

 
 

 זיכרון בסלון""ערב ראשון של 
 
תודה על האירוע המכונן שיצר מחשבות עצובות על היכולת "

 לשמר זיכרון ועל הצורך לזכך חוויות זיכרון" )הלל(
"היה ערב מרגש, מעורר מחשבה ומעצים ובעיקר מאוד 

 מאוד חשוב" )ליאורה(
שתיים מהרבה מאד תגובות נרגשות שהתקבלו בסיום ערב  

זיכרון בסלון" שנערך ביוזמת המחלקה במבשרת  -"בית העם
ציון. הערב נפתח בעדותה המצמררת של עליזה לנדאו, 
 שהביאה את סיפורה המרגש ומעורר ההשראה  כילדה

ששרדה את השואה,  והסתיים בדיון שהתבסס על טקסטים 
מהמוסף החדש של בית העם שהפיקה המחלקה  "בין זיכרון 

 לשכחה."
 

 
 

 
 החטיבה להתיישבות

 
מבקרים וצוותו  ,יואב גלנט ,שר הבינוי והשיכון

   -בחטיבה להתיישבות
 

לישיבת התכנסו צוות החטיבה יחד עם השר וצוות לשכתו 
אשר בה נבחנו המשכי שיתופי הפעולה  ,עבודה מקצועית
הצמיחה הדמוגרפית והדיור  ,התיישבותההרבים בתחומי 

וכן הוצגו עיקרי התוכניות האסטרטגיות  .במרחב הכפרי
 שהחטיבה מכינה לפיתוח הנגב והגליל.

 

 
 

צוות מטה החטיבה להתיישבות וצוות מרחב 
 דרום בסיור בכפר השיקומי ״עלה נגב״ 

 
יו״ר עלה נגב  -דורון אלמוגובמפגש עם חתן פרס ישראל, 

נחשף הצוות בסיור מרגש זה   .אבי וורצמןוהמנכ״ל 
עשייה החשובה למען האנשים החלשים ביותר בחברה ל 

עם סיפורו הכואב  ויכול היה לשמוע ולהזדהותהישראלית 
. , מייסד הכפרבנו של דורון אלמוג, של ערן אלמוג ז"ל

החטיבה להתיישבות הייתה מראשוני התומכים בהקמת 
 .מפעל חשוב זההכפר ותמשיך ללוות 

 

 
 



  

 

 

  

 המערך לשירותים רוחניים

 : 2016ינואר   -כנס לימוד פינלנד 
ביוזמה משותפת של המערך לשירותים רוחניים והקהילה היהודית 
בהלסינקי, התקיים לראשונה בתולדות הקהילה כנס לימוד יהודי 

מחברי הקהילה. הרב  250 -באוניברסיטה המקומית. בכנס השתתפו כ
יחיאל וסרמן, ראש המערך, שנשא דברי ברכה בפתיחה ובמהלך הכנס 

 ינוך יהודי". הרצה בנושא "אחריות הקהילה לח

 
 

 להתיישבותהחטיבה 
 

 פרוייקטים בעמק המעיינות:
הנהלת החטיבה להתיישבות, בראשות גאל גרינוולד, היו"ר הנכנס, קיימה 
שם הוצגו הפרוייקטים  היכרות במועצה האזורית עמק המעיינות ביקור
 שמלווה החטיבה, שעובדת בשיתוף פעולה מצויין עם המועצה והישובים,
 .תחומים מאוד בהרבה ניכר וחותמה

 

 
 
 

 חזון וציונות עם מצויינות: 
צירי הקונגרס הציוני  60 -ראש החטיבה יזם סיור בישובי עוטף עזה לכ

מטעם מפלגת העבודה. "אנו משלבים חזון וציונות עם מצוינות. ההשקעה 
ביישובים שבאחריות החטיבה, בביסוס והרחבת ההתיישבות בכלל 

ונות", אמר גרינוולד. ובחקלאות בפרט הינה חיונית ומגשימה את חזון הצי
הצירים התרשמו מהעשייה ומהקף הפיתוח של החטיבה להתיישבות באזור 

 ובכלל.
 

 
 

 

 למפעלים ציוניים המחלקה

  -משמיעים את קולנו מול הצביעות העולמית
 

 500למפעלים ציוניים הצליחה להביא לז'נבה  המחלקה

מפגינים מכל אירופה, להפגנה גדולה מול בניין מועצת 

ד"ר  ,ראש המחלקה וסגן יו"ר הצ"עזכויות האדם של האו"ם. 

אמר בנאומו כי אין זה מוסרי שמועצת  ,דוד ברייקסטון

זכויות האדם תמשיך לגנות את ישראל על פשעים שלא 

  שותק, ולפיכך עלינו לשאת את קולנו.ביצעה, בעוד העולם 

 

 
 
 

  -פעילות הסברה בארה"ב
 

, השתתף דב ליפמןח"כ לשעבר הרב  ,מנהל המחלקה

מכל ודנטים טבפני ס שם הרצה ,וועידת אייפק בוושינגטוןב

לגייס אותם להיות שגרירים במטרה   ,ארצות הברית רחבי

עמדים ובנוסף פגש מ  הם נמצאים.בו של ישראל בכל מקום 

טד הסנטור  ובהםלנשיאות ארצות הברית שהגיעו לוועידה 

וייעץ בניו יורק פגש ליפמן ארגונים שעוסקים בהסברה .  קרוז

 פעולה.לשיתוף בדק אפשרויות זה, וכן מניסיונו בתחום  להם

 

 
 

המערך לשירותים רוחניים 
 אורתודוכסיים

 
לצעירים סמינר מנהיגות ציונית דתית 

 -איטלקים
 
צעירים מרחבי איטליה השתתפו בסמינר מנהיגות בן  18 

שבוע ימים, שהתקיים בירושלים ואורגן על ידי המערך 

איחוד הקהילות עם בשיתוף  ,לשירותים רוחניים בתפוצות

היהודיות באיטליה. במהלך הסמינר שמעו המשתתפים 

ביניהם: מרכז הרצאות, קיימו סדנאות וביקרו באתרים שונים 

הרצל, יד ושם, ישיבת הכותל בעיר העתיקה ובית המשפט 

 העליון.

 

 

 -מביאים את אווירת הפסח לקהילות
 

משלחת של שנים עשר צעירים שוגרה לשש קהילות יהודיות 

בתפוצות )וירצבורג והמבורג שבגרמניה, ג'נובה שבאיטליה 

וורצלב וקרקוב שבפולין( להביא את האוירה ופלסנבורג, 

דתית של חג הפסח לקהילות. השליחונים סייעו לרב -הציונית

  המקומי בעריכת הסדר ובפעילויות עם בני הנוער.

 

 
 

 

 
 



 

 

  

 
 

תכניות גיבוש חברי נשיאות הוועד הפועל ביום 
 בהר הרצל 2016-שנת עבודה ל 

 
 
 

המועצה הציונית  -לשכת סגן ומ"מ היו"ר
 מציינת את יום תל חי בקריית שמונה

 

 

 המ
  -החטיבה להתיישבות

 מו"פ חקלאי חינוכי –חוות עדן 
 

 
 
 

 -המחלקה לעידוד עליה
 ארגנטינה -אפריל -סמינר עידוד עליה לצעירים

 

 
 
 
 
 

 ועוד קצת ציונות בתמונות              

 

 מסורתי עולמי
 

יקה תכנית לתלמידי מסורתי עולמי השתנועת 
  רבנות וחזנות,

משך השנה. המשתתפים מגיעים מחמישה בהנמצאים בישראל 
בתי ספר לרבנות מניו יורק, לוס אנג'לס, ארגנטינה, ברלין 
וירושלים. התכנית מנצלת את המפגש הבינלאומי המתרחש 
בירושלים, ומפגישה את הסטודנטים לסדנאות המאפשרות שיח 

 ,הגישה לשאלת העמיות היהודיתבסוגיות שונות ובהן: עמוק 
את יא להרחיב השאיפה הבחברה הישראלית.  מתרחשול 
 .הללו גם לשנה הבאהמפגשים ה



 חוגגים את יום ירושלים בעולם 
 

 בהובלתה של ההסתדרות הציונית העולמית, צוין השנה יום ירושלים בעשרות אירועים חגיגיים ברחבי העולם. 
לאנגליה,  –יצאו מישראל ארבעה מסעות לתפוצות  המחלקה לעידוד עלייה והמחלקה לפעילות בתפוצותבמיזם משותף של 

ישראל בשנים האחרונות. במסעותיהם בין הקהילות הביאו את סיפור ארגנטינה, צרפת ובלגיה, בכל אחד מהם איש חינוך ואומן, שעלו ל
 עלייתם ובד בבד ניצחו על אירועי החג בתוכן ובשירה.

 

  
 

, השתתף ובירך יו"ר ההנהלה הציונית, Buffault -הּבּופֹותקיים בבית הכנסת הפורטוגלי הגדול שהבאירוע החגיגי המרכזי בפריז, 

דובדבני, שהיה בין משחררי העיר העתיקה והכותל המערבי במלחמת ששת הימים, ריגש מאוד את הקהל כאשר  אברהם דובדבני.מר 
תיאר את הרגעים בהם חזה לראשונה באבני הכותל ובתחושת השליחות שהוא חש מאז להביא את סיפורו ואת סיפורה של העיר 

 ורבניה, וליוותה אותו בשירה להקת הרבנות הצבאית.הקהילה  ראשי, אקוניסאופיר ירושלים. באירוע השתתפו עוד השר 

 
 מארועי החגתמונות 

 

 
בית ספר יהודי בבואנוס איירס,  ית ספר יבנה, במונטווידיאו, אורוגוואיב

 ארגנטינה

 
 בורדו, צרפת 

 
 פעילות בית העם על ירושלים למדריכיםי 

 תנועות בקונקורדיה, ארגנטינה

 
 בריסל, בלגיה

 
 ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, 

 בסרטון ברכה מיוחד לאירועים בתפוצות

 
  מונפלייה, צרפת 


