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דבר יו"ר הצ"ע- אברהם דובדבני:
 

אנחנו נמצאים בעיצומם של אירועים רבים המשקפים את פעילותה הענפה של ההסתדרות הציונית בשנת 2017 
לציון 120 שנות ציונות ויובל חמישים שנה לאיחוד ירושלים. ביטוי מוחשי ומגוון לכך ניתן למצוא בדו"חות 

המחלקות.

ביום רביעי ז בתשרי, 27/10/2017,  התקיים בהר הרצל, במעמד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ורעייתו, 
האירוע המרכזי לציון 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון. השתתפו בו אלפי אנשים, בהם: חברי כנסת, ראשי 
ערים, ראשי מועצות מקומיות ואזוריות, ראשי הסוכנות היהודית וקרן היסוד, חברי ההנהלה הציונית והועד 
הפועל הציוני, חברי תנועות מגשימות מרחבי העולם, עולים חדשים ממרכזי קליטה, חיילים, חברי המועצה 

הציונית ברחבי ישראל ועובדי ההסתדרות הציונית. האירוע התקיים בשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה. 
בתוכנית הוצגו סיפורי ציונות נבחרים המשקפים את פעילות ההסתדרות הציונית העולמית בעבר ובהווה. אירוע 

בסדר גודל כזה טרם נעשה ע"י ההסתדרות הציונית העולמית. אנו מבקשים לציין את המסירות, המקצועיות 
והיכולות שגילו עובדי הצ"ע בכל התחומים הקשורים לאירוע בניצוחו של המנכ"ל אלי כהן.

במושב הועה"פ הנוכחי נעסוק בשינויים מוצעים לחוקת ההסתדרות הציונית. זמן רב מאד שהועה"פ הציוני לא 
עסק בהיקף משמעותי כל כך בשינוי החוקה ואני מאחל לכולנו הצלחה במשימה חשובה זו.

אברהם דובדבני

      
יו"ר ההנהלה הציונית  
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דבר מנכ"ל הצ"ע – אלי כהן:
 

ושוב אתכם....

חלפה לה שנה מאז קיימנו את הוועד הפועל הלז/2 כשברקע עמדו לפנינו אתגרים חשובים וגדולים וגם קשיים 
לא פשוטים.

והנה אנו מתכנסים שוב כדי לדון בנושא מהותי ומרכזי – החוקה, ומביאים בפניכם מקצת מהעשייה  הענפה של 
ההסתדרות הציונית העולמית בארץ ובעולם.

תקצר היריעה מלהכיל את כל העשייה של הצ"ע בכלל והמחלקות בפרט,  ולכן בחוברת זו מובאים מקצתם 
בלבד..

הסדרת עניני התקציב בהסכם עם קק"ל, גם אם עדין מצריכה השלמות והסכמים לשיתופי פעולה עם משרדי 
הממשלה וגורמים נוספים, איפשרה ומאפשרת להרחיב את הפעולות של הצ"ע.

נושאי מנהל ארגון ומחשוב מתקדמים, איושי המשרות הושלמו,  מפת השליחות הולכת וגדלה ומעצבת את 
נוכחותנו בקהילות הקדושות בתפוצות.

המטרה לאפשר את פעילות המחלקות הייעודיות  על תכניותיהן הציוניות  השונות, אותן הצ"ע מביאה לעולם 
היהודי הרחב.

המלאכה רבה היא, וממש כמו כותרתו של האירוע המרכזי לציון 120 שנים לקונגרס הציוני הראשון -זוהי רק 
ההתחלה!!!

בהזדמנות  זו אני מבקש להודות ליו"ר, לחברי ההנהלה, לסגל הניהול הבכיר ולעובדי הצ"ע  באשר הם, על 
הנחישות וההתמדה ברצון לבנות חברת מופת ציונית.

בברכה,

 

אלי כהן

מנכ"ל ההסתדרות הציונית העולמית
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 המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות 
דבר ראש המחלקה – יעקב חגואל, סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות 

הציונית העולמית 
 בשנה זו אנו מציינים אבני דרך חשובות ומשמעותיות בעולם היהודי-ציוני. 120 שנים לקונגרס הציוני 
הראשון בבאזל, 100 שנים להצהרת בלפור, 70 שנים להצבעה בעצרת האו"ם על זכותנו להקמת מדינה 

יהודית בארץ ישראל ו- 50 שנים לשחרורה ואיחודה מחדש של ירושלים. 

בשנה משמעותית זו אנחנו נושאים עינינו לעתיד ומצליחים לאחד את שורותינו באין ספור אירועים ומיזמים 
המשיקים עם חזונה של ההסתדרות הציונית בכלל ומטרותיה של המחלקה בפרט. 

הפעילות האינטנסיבית להעלאת המודעות למאבק באנטישמיות, לחיזוק הזהות היהודית והציונית בקרב צעירים בארץ ובתפוצות, 
שילובם של קהילות ישראליות חזרה אל חיק הזהות המטשטשת בחיים בחו"ל, כל אלו ועוד - מקבלים משנה תוקף בשנה זו.

מאות משתתפים בכנסי מאבק באנטישמיות ובתנועות החרם מרחבי העולם מקבלים את הכלים להתמודדות עם התופעה והופכים 
להיות שגרירנו בקרב הקהילות בהן הם מתגוררים. 

עשרות אלפי משפחות מתמודדות זו השנה הרביעית בחידון הציונות המוצלח, שמעודד את דורות הצעירים והדורות הבוגרים ללמוד 
יחד מושגים ציוניים, היסטוריה של עם ישראל ואף נושאים הקשורים לאקטואליה. 

הגשמת חזון הציונות ממשיך בקיומו של הקונגרס הציוני לנוער, בפרויקט שחזור אתרי מורשת, בתיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים, 
במיזם "לחיים ירושלים" ובעשרות מיזמים חשובים ומוצלחים של המחלקה.

כשחזונו של הרצל לנגד עינינו, נמשיך גם בשנה זו להעצים את הרעיון הציוני, להגביר את הזהות היהודית-ציונית ולהיאבק 
באנטישמיות על כל סוגיה.

חזון המחלקה
המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות בראשות מר יעקב 

חגואל, שמה לה למטרה לפעול להעצמת הזהות היהודית-
ציונית והגברת תחושת השייכות למדינה בקרב ישראלים בארץ 
ובתפוצות, ולמצב את ההסתדרות הציונית העולמית כארגון גג 

בינלאומי למאבק באנטישמיות ובגילויי השנאה כנגד יהודים 
וכנגד מדינת ישראל.

עיקרי הפעילות של המחלקה
העצמת הזהות היהודית-ציונית והזיקה למדינת ישראל בקרב . 1

ישראלים בארץ ובתפוצות. 

 חיזוק הפעילות של ההסתדרות הציונית העולמית במאבק . 2
באנטישמיות ובגילויי השנאה כנגד יהודים, בין היתר 

באמצעות כנסים אזוריים למאבק באנטישמיות בארץ וברחבי 
העולם.

העמקת שיתופי פעולה עם ממשלת ישראל בקידום והפעלת . 3
פרויקטים ציוניים. 

העצמת הפעילות של ההסתדרות הציונית העולמית ברשתות . 4
החברתיות ובאינטרנט ככלי למאבק באנטישמיות, באמצעות 

מרכז התקשורת.

קיום אירועים סביב נושאים  ציוניים ותאריכים בעלי חשיבות . 5
בהיסטוריה הציונית כאמצעי למיצוב מעמדה של ההסתדרות 

הציונית העולמית כארגון הציוני המוביל בישראל. 

חיזוק תהליכי המיון והשיגור של השליחים והרחבת מסלולי . 6
השליחות השונים.
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פרוייקטים מרכזיים:
  כנסים וסמינרים למאבק באנטישמיות. 1

המחלקה עורכת כנסים וסמינרים תקופתיים, גם בישראל וגם במקומות 
שונים בעולם בנושא התמודדות עם תופעות האנטישמיות והאנטי-

ישראליות. במהלכם עוברים המשתתפים הרצאות וסדנאות אשר מקנות 
להם מידע וכלים להתמודדות עם גילויי אנטישמיות. במהלך 

2016-17 התקיימו סמינרים אזוריים בצרפת, הונגריה וארה"ב 
וכן כנס בארץ בשיתוף אוניברסיטת בר אילן בו השתתפו חברי 

כנסת ומומחים בנושא.

  חידון הציונות והמורשת. 2
המחלקה לפעילות בישראל בשיתוף המשרד לירושלים 

והמורשת  וערוץ 10 יזמה חידון ייחודי, המחבר בין משפחות 
ציוניות מרחבי הארץ והעולם, התהליך מגיע לשיא בשלב הגמר 
שמשודר במוצאי יום העצמאות בערוץ 10. ההכנות לחידון כללו 

קיום חידונים מקומיים ומחוזיים, בכל רחבי הארץ ובתפוצות. 
בסופו של דבר עלו לגמר 10 משפחות. השנה השתתפה בגמר 
לראשונה משפחה המתגוררת בארה"ב. החידון זוכה להצלחה 

רבה, לסיקור תקשורתי ולאחוזי צפייה מכובדים בטלוויזיה, זו השנה הרביעית.

  קונגרס ציוני לנוער. 3
המחלקה לישראל באמצעות המועצה הציונית מקיימת מדי שנה את הקונגרס 

הציוני לנוער. השנה נערך הקונגרס ה-36 לנוער, בעמק המעיינות שבצפון הארץ. 
כמדי שנה, השתתפו בקונגרס מאות בני נוער מכל הארץ. המשתתפים בקונגרס 
זוכים ליומיים של חווית לימוד, סיור והכרות עם מקומות שונים בארץ ישראל, 
דנים בסוגיות עכשוויות בחברה הישראלית, מדברים ציונות ונהנים ממפגש של 

בני נוער שונים ללא הבדל דת, דעות פוליטיות, אורח חיים ומקום מגורים.

  פרויקט שיחזור אירועי מורשת . 4
המחלקה לישראל בשיתוף המשרד לירושלים והמורשת פועלת לשיחזור אירועים משמעותיים בהיסטוריה של התנועה הציונית 

והעם היהודי בארץ ישראל, כגון שחזור אירוע הכרזת העצמאות, בניית חומה ומגדל, העפלה, כ"ט בנובמבר ועוד'.  

  פרויקט תיעוד 1967. 5
המחלקה השיקה את פרויקט תיעוד לוחמי מלחמת ששת 

הימים.   במסגרת הפרויקט, לוחמים ולוחמות שלקחו חלק במלחמת 
ששת הימים יתועדו בווידאו על מנת לשמר את סיפוריהם לטובת הדורות 

הבאים ולהנחלת המורשת. קדם לפרויקט זה פרויקט תיעוד דור תש"ח 
אשר הושלם בהצלחה לאחר מאמץ תיעודי נרחב. 

 פרויקט "לחיים ירושלים" . 6
תכנית "לחיים ירושלים" הביאה מאות משתתפים, יהודים צעירים מרחבי 

העולם, שאינם פעילים בקהילות היהודיות המוכרות, לחגוג עמנו את 
שבוע ירושלים שציינה השנה חמישים שנות אחדות. במסגרת שבוע זה 
התארחו  הצעירים מחו"ל אצל משפחות ישראליות ברחבי הארץ, ויחד 
הרכיבו את החוויה הירושלמית האישית שלהם. הם חוו אירועי תרבות, 

מופעים, סיורים, מפגשים,  ביקורים באבני היסוד של המורשת היהודית, 
סיורים קולינאריים ועוד.
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 המחלקה לפעילות בתפוצות 
דבר ראשת המחלקה – גוסטי יהושע-ברוורמן 

׳אנחנו עם נגועי תקווה׳ כתב המשורר הישראלי יהודה עמיחי.  זהו אולי ההסבר לכך שצלחנו במרוצת 
ההיסטוריה מכשולים ואיומים ויכולנו להם. זה אולי גם ההסבר לכך  שהשנה שחלפה מאז התכנס הועד 

הפועל הציוני, שנה שבה פעלנו בהסתדרות הציונית באי וודאות כלכלית, שאיימה לשתק את המוסד 
כולו, חווינו במחלקה כשנה פוריה במיוחד. בכוח היצירה, היצירתיות והמחויבות של צוות המחלקה 

בארץ ובתפוצות, לא רק שלא רשמנו האטה אלא אף הגברנו את הפעילות: השקנו כנס שנתי בשיתוף עם 
אניברסיטת בן גוריון  ׳על חבל דק׳. הפקנו תוכניות חדשות של ״בית העם״ כמענה לנושאים שהיו על סדר 

היום של העולם היהודי בתפוצות, השקנו מסע חדש 'בין זכרון לשכחה׳ באירופה ובאמל"ט, הרחבנו את מסע ׳״בית העם״ על גלגלים׳ 
בצפון אמריקה, וכך הגענו לעשרות קהילות שקיימו דיונים בנושא ישראל והציונות. הרחבנו את תוכנית ׳מבשלים עברית׳ ותוכניות 

תכל׳ס. בשנה זו התחלנו את מה שמסתמן עכשיו כ'דובדבן שבקצפת' - תוכנית המוצ׳ילרוס, צעירות וצעירים המשלבים בטיול שאחרי 
הצבא התנדבות בת חודשיים בקהילות קטנות באמל"ט. 

השנה הסתמנה גם כשנה של הגברת שיתופי פעולה עם הפדרציות: התחלנו בתהליך חיזוק של מספר פדרציות ובאחרות יצרנו 
תוכניות משותפות. בשנה הקרובה, שנת ה-70 למדינת ישראל, המחלקה מתכוונת להרחיב את המגמה ולראות עוד פדרציות הנוטלות 

חלק פעיל בחיזוק הזהות הציונית והקשר למדינת ישראל.  מגמת שיתופי הפעולה עם ההתנועות המגשימות, הזרמים והאירגונים 
ממשיכה אף היא להתרחב ויש לה ביטויים ממשים בשטח.

בהזדמנות זו אני רוצה להזמין אתכם להיות שותפים לשני מייזמים חדשים:

בחודש נובמבר אנו מבקשים לציין את חודש הציונות. דף יומי בנושא ייצא מדי יום. נשמח אם תפיצו אותו במעגלי החברים שלכם. 
ובסיומו של החודש, צפוי להתקיים בפריז כנס ״בית העם״ הראשון, כנס  I- vision . חוויה מגוונת של לימוד, דיונים וארועי תרבות 

בנושאי יחסי ישראל תפוצות ומשמעות הציונות במאה 21.

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים פעילים לעיצוב עתידנו כעם וכמדינה.

ו׳אם תרצו אין זו אגדה׳!

חזון המחלקה
המחלקה לפעילות בתפוצות פועלת לחיזוק יהדות התפוצות 

בשלושה מעגלים עיקריים: זהות )identity( הזדהות 
: )Israel( וישראל )identification(

חיזוק זהותם הציונית של הצעירים והצעירות בדרך של ברור, 
הטלת ספק, העמקה ושיח,

חיזוק ההזדהות של יהדות התפוצות עם ערכי הציונות כאידאל 
אינסופי,

וחיזוק מקומה של ישראל כערך מרכזי בחיי היהודים המתגוררים 
בתפוצות. 

המחלקה מקדישה מאמצים מיוחדים לפיתוח, חיזוק והעמקת 
הקשר בין הדור הצעיר )גילאי 20-45( לבין מדינת ישראל, 
באמצעות קיום שיח עדכני בשאלות הזהות הציונית והיחס 

לישראל. 

קהל היעד העיקרי של המחלקה לפעילות בתפוצות כולל 
פדרציות ציוניות, אירגונים, תנועות מגשימות, סטודנטים  

וצעירים בכלל.

עיקרי הפעילות של המחלקה
עידוד שיג ושיח ציוני באמצעות פיתוח פלטפורמות חינוכיות . 1

לקיום דיונים חינוכיים/ציוניים המאפשרים ללבן סוגיות 
מרכזיות בזהות הציונית. בעיקר באמצעות תכנית "בית העם" 

שמתפתחת ותופסת כיוונים חדשים.

חיזוק הפדרציות הציוניות והצערתן- הפיכת הפדרציות  . 2
לגופים משמעותיים ומרכזיים בעשייה ציונית בקהילה. 

הבאת ישראל העכשווית לתפוצות באמצעות קיום פעילות . 3
תרבותית/ ציונית מגוונת- כמו "מבשלים עברית" תכל'ס, קבלות 

שבת אלטרנטיביות-LSD, תוכן יצירתי ופעילות מיוחדת ליום 
ירושלים בשנת ה-50  לאיחודה, חידון ציונות יבשתי באמל"ט ועוד.

הגעה לקהילות הקטנות והמרוחקות, חיבורן לתכנים ציוניים . 4
וחיזוק זיקתן למדינת ישראל. באמצעות "סיירת מוצ'ילרוס" 

לאמריקה הלטינית, ו"מסעות בית העם על גלגלים" באירופה 
ואמריקה.

פיתוח מנהיגות באמצעות קיום סמינרי מנהיגות גדולים . 5
בארה"ב, הבאת עשרות מנהיגים מצרפת לתכנית בישראל, 

הכשרת מנהיגים צעירים לפדרציות הציוניות מקרב משתתפי 
"מסע", ועבודה עם קבוצות מנהיגים צעירים בקמפוסים 

בארה"ב ובגרמניה.
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פרוייקטים מרכזיים:
 "סיירת מוצ'ילרוס"- איך לא עשו על זה קודם?!. 1

בחגי תשרי של השנה הקודמת, תשע"ז, שיגרנו משלחת ראשונה קטנה של מוצ'ילרס 
לשלש קהילות בארגנטינה, לשליחות התנדבותית ציונית קצרה בת חודשיים. בפסח 

ובחגים הלאומיים יצאה המשלחת השניה שהכפילה את גודלה, וממש בימים אלו 
מסתיים המחזור השלישי שחוזר משליחות מוצלחת בשבע קהילות בארגנטינה 

ומכסיקו. ההתרחבות המסחררת של הפרוייקט, ההתלהבות של המוצ'ילרוס בצאתם 
ועם חזרתם, תחושת ההיתרמות המדהימה של הקהילות, ורצונן של נוספות להצטרף 
בהמשך, ממלאים אותנו סיפוק, והרגשה שאנחנו עושים את הדבר הנכון! כל כך נכון, 

חווייתי ומעשיר לכל הצדדים, שלא ברור איך לא עשו על זה 
קודם...

 מהלכים "על חבל דק". 2
בנובמבר 2016 השקנו מסורת של כנס שנתי עם אניברסיטת בן 

גוריון ׳על חבל דק׳. כנס שמזמין חניכי מכינות קדם צבאיות, 
סטודנטים מהאוניברסיטה ואת הקהל הרחב, לשמוע ולדון 

במעגלי שיח על סוגיות מרכזיות בחברה הישראלית ובציונות, 
בהשראת תכנית "בית העם". הכנס הראשון עסק במתח שבין 

זכויות אדם לבין צרכי ביטחון, בנוכחותו המכובדת של השופט 
אהרון ברק. בחודש נובמבר השנה יעסוק הכנס במתח שבין 

ישראל יהודית לדמוקרטית. את הכנס יפתחו הסופר א.ב. 
יהושוע וחתן פרס נובל פרופ' ישראל אומן. מאות כבר הבטיחו 

את השתתפותם.

 מבשלים בעברית. 3
עוד ועוד קבוצות "מבשלים עברית" נפתחו בשנה האחרונה בצפון אמריקה. הפרוייקט שהחל בשנה שעברה עבר 

מפה לאוזן וצבר תאוצה עצומה. בימים אלו ממש אנו עולים שלב ומסיימים את הפקתו של מערך 12 מפגשים של 
"מבשלים עברית תכל'ס" שיכללו פרט לבישול גם לימוד עברית, הכרות עם 

התכנים והסמלים של חגי ישראל בכל חודש, והכרות עם התרבות הישראלית 
הקשורה למועדים אלו: שירים עבריים וטקסטים מגוונים.

 "מסעות בית העם על גלגלים" . 4
בשנה האחרונה יצאנו ל – 4 מסעות ״בית העם״ בצפון אמריקה: בקנדה, בניו 

יורק, בקולורדו ובאריזונה. במסעות אלו מגיע צוות המחלקה לקהילות מרוחקות 
ומצליח להביא עד אליהן את השיח הציוני. בנוסף המשכנו בקיומם של אינספור 

מפגשי ״בית העם״ מקומיים סביב מועדים וארועים אקטואליים. כמו למשל 
המוסף המיוחד בנושא טבעונות ביהדות ובישראל  או ההחלטה על הקפאת 

"מתווה הכותל" שבעקבותיה הוצאנו מוסף מיוחד, ש'נחטף' לפעילות במסגרות 
רבות ומגוונות. 
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 המחלקה לחינוך 
דבר ראש המחלקה – סילביו חוסקוביץ' 

מטרתה המרכזית של המחלקה לחינוך היא הגברת תהליכי הלמידה בתפוצות בשפה העברית, בתכנים 
יהודים וציונים, בהגדלת מספר המורים שליחים וקיום כנסים בעולם לחיזוק הקשר בין התפוצות לבין ישראל 

באמצעות חינוך.

לפני שנתיים קבלתי את הזכות לעמוד בראש המחלקה לחינוך.  המשכנו תהליכים ראויים ויזמנו  פרויקטים 
חדשים ועוד ארוכה הדרך לפנינו.

אין תקופה טובה יותר ל"עריכת מאזן" מסוף השנה העברית ותחילתה של שנה חדשה.  אנחנו מביטים בהישגים הרבים של המחלקה 
לחינוך ונערכים לאתגרים העתידים בשנה הבאה עלינו לטובה . 

המילה "שנה" בעברית אינה רק יחידת זמן. היא גם פועל שמשמעותו לשנות – לקחת מצב קיים ולהביא לכדי תוצאות אחרות. שינוי 
דורש מאתנו לא לקבל את המציאות כהכרחית וקבועה, אלא כמצב זמני שאנחנו יכולים להיטיב, לחדש ולשפר. וישנה עוד משמעות 

בעברית למילה "שנה" והיא למד- מפני ששינוי משיגים על ידי למידה.

תודתי נתונה לעובדי המחלקה המסורים בארץ ובתפוצות אשר משנים את פני החינוך הציוני.

חזון המחלקה
מימוש חזונה של תכנית ירושלים: "הבטחת עתידו וייחודו של 
העם היהודי על ידי קידום חינוך יהודי, עברי וציוני באמצעות 

טיפוח ערכי רוח ותרבות יהודיים והנחלת הלשון העברית כשפת 
הלאום". נדרשת פעולה על מנת להיות גורם מרכזי בהתוויית 

הדרך עבור העם היהודי בתחום החינוך היהודי-ציוני.

עיקרי הפעילות של המחלקה
מיצוב מעמדה של ההסתדרות הציונית העולמית כארגון . 1

חינוכי ציוני משמעותי.

העצמת הזהות היהודית-ציונית והזיקה למדינת ישראל בקרב . 2
יהודים באמצעות השפה העברית. 

יצירת שיתופי פעולה עם ממשלת ישראל בקידום והפעלת . 3
פרויקטים ציוניים חינוכיים. 

הרחבת פעילות ההסתדרות הציונית העולמית במערכות . 4
החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות.

יצירה והפקה של כלים חינוכיים עדכניים, טכנולוגיים . 5
וחדשניים בחינוך הציוני.
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פרוייקטים מרכזיים:
 שליחות הוראה . 1

ההסתדרות הציונית העולמית ממיינת, משגרת ומלווה שליחים מורים 
 לבתי הספר בתפוצות.

מטרתנו להעמיק את הקשר והידע של התלמיד למורשת ישראל, ולהעמיק 
ולהרחיב את הידע של התלמיד בשפה העברית, ולקשר אותו למדינת 

ישראל.  השנה פועלים בתפוצות למעלה מ-220 שליחי הוראה. 

 כנסים ומשלחות עברית בעולם. 2
במסגרת הפקת כנסים בישראל ובעולם מבקשת המחלקה להפגיש מורים, 

רכזים, שליחים, מנהלים וארגונים להעצמת העברית 
בעולם. השנה נערכו כנסים אלו בצפון אמריקה, בצרפת 
ובאנגליה, וכמו כן טיפלנו ב-5 משלחות שונות של אנשי 

הוראת העברית שהגיעו לישראל מרחבי העולם. 

חיזוק הציונות בקרב צעירים בישראל- מכינות קדם . 3
 צבאיות ושנת שירות

 המחלקה לחינוך, בשיתוף מועצת המכינות הקד"צ מפעילה 
לאורך השנה מספר ימי עיון למכינות הקד"צ ולש"ש לחיזוק 

 החינוך היהודי ציוני בקרבם. 
למעלה מ-4,000 ש"ש ומכיניסטים נחשפו לתכני המחלקה 

 בשנה האחרונה. 
כמו כן, המחלקה שותפה בקורסי הכשרה למדריכי ומנהלי המכינות 

הקד"צ ובתוכניות בית מדרש לבוגרי מכינות וש"ש. 

 הרצל - חלום שהתגשם. 4
המחלקה לחינוך, בשיתוף תיאטרון "אורנה פורת", מעניקה מענה 

ייחודי להעמקת הקשר של הדור הצעיר בתפוצות לישראל ולהיכרותו 
 עם הציונות.

ההצגה- "הרצל חלום שהתגשם", מספרת את סיפורו של חוזה 
המדינה, אשר שינה את פני ההיסטוריה כאשר חלומו הפרטי הפך 

להתגשמות חלומם של מיליונים. סיפור חייו הייחודי נפרש בפני הקהל הצעיר, על מסעותיו המרובים, יחסיו עם משפחתו 
ומקורביו, פגישות עם מנהיגי העולם, התלבטויותיו וחלומותיו, רגעי אושר ומשבר ומעל הכל- דבקות בלתי מתפשרת במטרתו. 

 ההצגה מעבירה מסר עוצמתי על כוחם של אמונה וחזון ועל קווי דמותו של מנהיג ציוני אמיתי.
במהלך השנה האחרונה ביקרה ההצגה "הרצל חלום שהתגשם", 

 בניו-יורק, ניו-ג'רזי, שיקגו, פאלו אלטו, מיאמי וונצואלה.
לאור הביקוש הרב, בשנה הקרובה ההצגה תבקר בקהילות 

היהודיות של רומניה, הונגריה, אוסטרליה, קנדה וארה"ב – 5 
סיבובי הופעות סך הכל. 
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 המחלקה למפעלים ציוניים 
דבר ראש המחלקה - דרור מורג

  עם כניסתי לתפקיד ראש המחלקה למפעלים ציוניים בחרתי בחזונו של הרצל כחזון מוביל לפעילות 
המחלקה. 

אני שמח להציג בפניכם את פעילויותינו מהתקופה האחרונה, המשלבות בין ערכי תיקון עולם, צדק חברתי 
וחיזוק הזהות הציונית.

120 שנים לאחר הקונגרס הציוני הראשון ו-70 שנים לאחר הקמת המדינה, אין לי ספק שלהסתדרות הציונית 
העולמית תפקיד רלוונטי מתמיד להגשמת ערכים אלו.  

חזון המחלקה
המחלקה למפעלים ציוניים תפעל למען הנחלתו וחיזוקו של המוסר הציוני והיהודי, על ידי הטמעת ערכי תיקון עולם ועשיית צדק 

חברתי, ברוח חברת המופת של הרצל . אנו מאמינים שעשייה חברתית למען כלל אזרחי ישראל ולמען כל אדם הינם נדבך מרכזי 
בציונות. בראשית דרכה, התנועה הציונית ביקשה למצוא מזור לסבלו של האדם היהודי. זהו אך טבעי שתפקידה של הציונות בימינו 

הוא לשאוף לצמצום סבלו של כל אדם בישראל, ולפעול ברוח המנהיגים הציוניים אוהבי השלום, הצדק והאדם.

פרוייקטים מרכזיים:

 תנועות הנוער המגשימות. 1
תנועות הנוער המגשימות הן היהלום בכתר התנועה הציונית, ואנחנו רואים חשיבות עליונה בעידוד צעירים אידיאליסטים מרחבי 

העולם להגשים עצמם ולעלות לארץ. אנחנו פועלים לחיזוק התנועות המגשימות ולהעמקת הקשרים בינן לבין ההסתדרות 
הציונית: בשנה הקרובה יתקיימו ארבעה סמינרים יבשתיים לחברי כל התנועות, והתחלנו בהקמת "מעגל קהילות בוגרים" כדי 

לספק רשת תמיכה לבוגרי התנועות שעלו לארץ. בנוסף החלטנו לשבץ במדינות השונות "אנטנות", פעילים מקומיים שתפקידם 
יהיה לרכז את פעילות כל התנועות המגשימות בארצם, ולייצר שיתופי פעולה בין התנועות השונות ולהעמיק את החיבור 

להסתדרות הציונית.

 חידון התנ"ך העולמי למבוגרים. 2
המחלקה למפעלים ציוניים אמונה על ארגון כל שלבי החידון בחו"ל. אנו מעוניינים 
להעלות בצורה משמעותית את סך המשתתפים והמשתתפות מכל העולם שירשמו 
למבחנים המקוונים. קהל היעד הוא יהודיות ויהודים בני 23 ומעלה מכל מדינה בה 

יש קהילה יהודית, פרט למדינת ישראל, בעלי בקיאות ועניין בתנ"ך. כדי להגיע 
לקהל היעד שלנו אנחנו יוצאים בפרויקט שיווק דיגיטלי ברשתות החברתיות. 
בינתיים אנחנו נערכים, מקיימים פגישות הכנה עם נציגי משרד החינוך ונציגי 

המחלקות השונות של הצ"ע במדינות בהן יתקיים החידון. 

 "מופת" . 3
אקסלרטור חברתי: פרויקט הדגל של המחלקה. המאיץ של המחלקה מעודד 

פעילות חברתית בקרב יזמים חברתיים צעירים, בנושאי צדק חברתי וערכי תיקון 
עולם ברוח חברת המופת של הרצל.  במסגרת התכנית אותרו כ-40 יזמים עם 

רעיון ליוזמה חברתית והם עוברים הכשרה של כעשרה שבועות בחיפה, באר שבע, 
ירושלים ותל אביב. ההכשרה כוללת הרצאות ממרצים מובילים בתחומם וכן ליווי 
אישי וקבוצתי של היזמים. בשלב השני יבחרו שמונת המיזמים המבטיחים ביותר 

ואלו יקבלו מענק כספי וליווי אישי לצורך הפיכת הרעיון שלהם מחלום למציאות, 
ובכך נשפר אף יותר את החברה האזרחית בישראל.
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 מצווה ישראלית. 4
בתכנית "מצווה ישראלית", בשיתוף ארגון "הוויה", בני ובנות מצווה יקבלו תכנים 

פלורליסטיים, יהודיים וישראליים, למי שמעוניינים להוסיף על הטקס הדתי המסורתי, 
ולהכין את ילדיהם לטקס ההתבגרות בצורה המתאימה לסגנון החיים והערכים שלהם.

 קורס מנהיגות לנוער בני העדה האתיופית. 5
תכנית לנערים ונערות יוצאי אתיופיה, שמטרתה לפתח אצל הנערים תחושת 

אחריות ומנהיגות כלפי הקהילה, מתוך אמונה ביכולות המנהיגות וההובלה שקיימים 
בכל חניך וחניכה. החניכים יעברו סדנאות ויקבלו תכנים ערכיים ומעצימים, שיחזקו 

את תחושת הקשר שלהם לקהילה ולמדינה, ויפתחו את תחושת המסוגלות שלהם 
להשפיע על הסביבה. שיא התכנית במסע משותף לאתיופיה, שם יזכו הנערים להכיר 

את המקום ממנו הגיעו משפחותיהם ולהבין כיצד הסיפור האישי שלהם משתלב 
בסיפור הציוני הרחב. 

 המופע חצויה. 6
"'בישראלית' אני 'אלה', באמהרית 'אלמנש'. שני הקולות נשמעים בראשי. זה המבקש ממני 

להכיר בשורשי האתיופיים ולשמר אותם, וזה המזרז אותי לשנות ולתקן את זהותי ומהר. 
מבעד לניסיון להפוך ל"ישראלית", לוחשת לי תרבות יהודית אתיופית בת אלפי שנים, 

ומחפשת לפרוץ את דרכה החוצה, אל העולם שלי היום״. המופע "חצויה" מבקש להעלות 
בפני הקהל שאלות של זהות ושייכות, ולחשוף בפניו את המורכבות של החיים כישראלית 
בת העדה האתיופית. המחלקה למפעלים ציוניים תומכת במופע ומסייעת ליוצרות להגיע 

לקהלים רחבים.

 חוזרים למגילת העצמאות. 7
בשנת תשע"ח יחולו חגיגות שנות ה-70 למדינת ישראל. אנו רואים בציון שנה זו הזדמנות 

לחזור למסמך שהכריז על הקמת מדינת ישראל. לדבר על מהי הציונות היום, לחזק את 
הגאווה של התלמידים והתלמידות במדינה, להכיר להם את סיפור הקמתה של מדינת 

ישראל, לחזק אצלם את הזיקה והקשר למדינה ולעורר בהם את ההבנה שאין לקחת את 
קיומה כמובן מאליו. נעשה זאת לאור מגילת העצמאות, מסמך שתמיד יהווה עבורנו מצפן 
ערכי ומוסרי. הפרויקט, שנמצא כעת בשלבי הקמה, יתחלק בין סדנאות לתלמידים בבתי 

ספר, והכשרת מורים.
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 המחלקה לעידוד העלייה 
 דבר יו"ר המחלקה - מרינה רוזנברג קוריטני

 "מדינה לא מתקיימת ללא עם ועם אינו מתקיים ללא מדינה"- אמירה זו משקפת היטב את טיב היחסים בין 
מדינת היהודים לבין חלק מהעם היהודי השוהה עדיין בגולה.

הפרויקט החשוב ביותר עבור העם היהודי במאה ה-20 היה הקמת מדינת ישראל. ואילו במאה ה-21, 
הפרוייקט החשוב ביותר הוא השבתם של כל היהודים לגבולות מדינתם. 

הצלחה בפרוייקט זה  תבטיח הצלחה לעם ישראל ולמדינת ישראל גם יחד.

למען הצלחתו של הפרויקט, שהוא גולת הכותרת של החזון הציוני, הוקמה "המחלקה לעידוד עלייה" לפני כשנתיים, והיא פועלת מאז 
במרץ רב ותמשיך לפעול ביתר שאת.

חזון המחלקה
באוקטובר 2015 נערך בירושלים הקונגרס ה-37 של ההסתדרות 

הציונית העולמית. אחת ההחלטות החשובות שלו הייתה הקמתה 
של "המחלקה לעידוד עלייה".

תם הגל הגדול של העלייה של שנות ה-90 אשר הביא לישראל 
יותר ממיליון עולים. בעידן הגלובליזציה נחלשה בקרב יהודים 

רבים תודעת חשיבותו של 'קיבוץ גלויות' כהתגלמותו של 
רעיון העל של התנועה הציונית. אך גם אלה בקרב יהודי 

העולם אשר אינם רואים בעלייה את האפשרות היחידה למימוש 
שאיפותיהם הלאומיות, הדתיות, התרבותיות והאישיות, מבינים 
את החשיבות של שמירה על הקשר הרוחני עם ישראל. מאידך, 

עידן הגלובליזציה מביא עמו גם אינספור אפשרויות חדשות של 
התקשרות בין בני אדם - הן ברובד הפרט, הן ברובד קבוצות 

עניין, קהילות, מרחב מקוון ועוד.

בדיוק בזה – ביצירה, שמירה וחיזוק הקשר עם יהודי תפוצות - 
קשר אשר בסופו של יום יסייע לקבל החלטה לעלות  – עוסקת 
המחלקה לעידוד עלייה. כאמור, עידן חדש דורש גישות, דפוסי 

פעולה ורעיונות חדשים, או במילה אחת – יצירתיות. ברוח זו 
פועלת המחלקה מרגע הקמתה בהנהגתה של מרינה רוזנברג-

קוריטני, אשר בעצמה עלתה מקזחסטן בשנת 1995, ומאז עברה 
כברת דרך, מתפקידה הראשון כמורה בבי"ס ועד לבחירתה 

ומינויה לתפקיד ראשת מחלקה בהסתדרות הציונית העולמית.

עיקרי הפעילות של המחלקה

 יצירה וחיזוק המוטיבציה הציונית ומתן סיוע בהכנה לעליה . 1
כיום כל 'זכאי עליה' יודע שהאפשרות לעלות לישראל נתונה 

בפניו בכל רגע. אבל, לא לכולם יש את המוטיבציה לעשות 
את הצעד הזה. לכן, בראש ובראשונה עלינו ליצור ולחזק את 

התודעה הציונית בקרב יהודי הגולה ולקרב אותם לקראת 
ההחלטה לעלות. הצעד הבא – הכנה לקראת העלייה – לימוד 

השפה, גישושי אפשרויות תעסוקה, בחירת מקום מגורים, 
לימוד זכויות וחובות של העולים, פיתוח תכניות העלייה 

האישיות. 

 לימוד השפה העברית. 2
אנו מאמינים שלימוד עברית הוא השלב החשוב ביותר מכל 
השלבים האמורים, ולכן אנו שמים דגש מיוחד על שלב זה. 

ידיעת השפה הינה הכלי החשוב ביותר ליצירת התודעה 
הלאומית וגם התנאי החשוב ביותר לקליטה מוצלחת. משום 
כך אנו מקימים ומרחיבים רשתות אולפנים במדינות שונות, 

מגייסים תלמידים, מגייסים ומכשירים את המורים. גולת 
הכותרת של פעילותנו היא רשת האולפנים שלנו אשר תוך 

זמן קצר ביותר התפרסה בכל רחבי תבל. 

 חיזוק זיקתם של יהודי תפוצות למדינת ישראל. 3
כל יהודי הוא חלק מעם ישראל, ולכן חשוב לחזק את זיקתו 

של כל פרט ופרט למדינת ישראל ולארץ ישראל. קרי, 
לעבוד מול קהילות יהודיות ומוסדותיהן ולנסות להגיע 

לכל יהודי באשר הוא. המחלקה פועלת בכיוון זה במלוא 
המרץ והיצירתיות, הן במרחב המקוון ובתקשורת )האתר 
של המחלקה, רשתות חברתיות, ראיונות ופרסומים בכלי 
תקשורת מקומיים וכיו"ב( והן במגוון רחב של פרויקטים 
ומיזמים – החל משליחויות של מיטב המסבירנים, עבור 

בעריכת סמינרים, מפגשים, ירידי עלייה, משטים ומצעדי 
הזדהות עם ישראל, וכלה בהכנה והפצה של חומרי הסברה 

יצירתיים. 
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פרויקטים מרכזיים

  אולפני עברית בפריסה עולמית. 1
כאמור, פרויקט הדגל של המחלקה הינו  פריסת רשת האולפנים ברחבי 
תבל. במסגרת הפרויקט בשנת הלימודים 2016/2017 נפתחו 270 כיתות 

אולפן בארגנטינה, ארה"ב, בלגיה, ברזיל, בריטניה, קנדה, וצרפת. כמובן, 
אין בכוונתנו להרפות גם בשנת הלימודים החדשה )2017/2018( ובמהלכה 

כבר מחודש אוקטובר יופעלו 90 כיתות אולפן בצרפת ובלגיה, 20 – 
בבריטניה, -15 בארה"ב וקנדה, 30 – בארגנטינה ו-11 כיתות – בברזיל 

)סה"כ 166 כיתות(. בשלב השני )דצמבר 2017( ייפתחו עוד כ-170 כיתות 
וכך נגיע להפעלה של יותר מ-300 כיתות אולפן ברחבי העולם. 

 ישראלים מצליחים מעודדים עלייה. 2
במסגרת עידוד העליה מופיעים בפני קהלי יעד באשר הם המסבירנים 

הבולטים ביותר – ישראלים מצליחים, שהם ההרכב הראשון של 'נבחרת שגרירי רצון טוב' 
של ישראל. יריית הפתיחה של פרויקט זה נורתה הקיץ בצרפת בקהילות היהודיות בהן 
נערכו טקסי סיום של שנת הלימודים הראשונה, בכיתות האולפן שפרסנו במדינה. בפני 
הקהלים הופיע מרדכי )מוטל'ה( שפיגלר אשר ללא ספק ראוי לתואר 'אגדה מהלכת של 

הספורט הישראלי'. בשנת הלימודים החדשה הפרויקט יקבל רוח גבית חדשה וחזקה הודות 
לנכונותם של משרדי ממשלה להשתתף ולתמוך בו. אנו סמוכים ובטוחים שגורמים ציבוריים 
וממשלתיים נוספים יצטרפו גם הם, מה שיבטיח תנופה אמתית לפרויקט מוצלח וחשוב זה. 

  תודעה חדשה וירידי עלייה. 3
יריד עליה - במסגרת תכנית לאומית לעידוד עלייה ערכה המחלקה בחודש יוני, יריד עליה 

בברוקלין,  בסיוע משרד הקליטה– "אופק ישראלי". במהלך הפעלת היריד הפך אחד מרחובות 
 העיר ל"ישראל הקטנה".  

משט הזדהות - משט ההזדהות עם ישראל – הוא פרי יוזמתה של המחלקה לעידוד עלייה ופורום היהודים דוברי הרוסית של צפון 
אמריקה. המשט הפך להפגנה מרשימה להזדהותם של יהודי ארה"ב עם מדינת ישראל. הוא עבר מתחת לפסל החירות ועגן ליד 

בניין האו"ם במנהטן. קברניטות המשט היו שרת הקליטה, סופה לנדבר, וראשת המחלקה 
לעידוד עלייה, מרינה רוזנברג-קןריטני. פעילות חודשית קבועה - בנוסף מקיימים 
שליחינו ונציגינו בארה"ב, בריטניה וקנדה מדי חודש בחודשו ירידי עלייה, מפגשים 
קבועים עם קהלי יעד, ימי ישראל וירושלים ועוד, ובכל פעם זוכים מחדש להצלחה 

 ניכרת ולתגובות חיוביות ביותר.
בתמונה: משט הזדהות עם ישראל בנהר הודסון

השפעה עולמית באמצעות התקשורת -  פעילות הסברתית במרחב מקוון ובכלי . 4
 התקשורת ועריכת מחקרים:

DOMOY. אתר המחלקה "הביתה" - האתר הופעל בדומיין*
ORG  )"הביתה" ברוסית(. האתר, יחד עם עמוד הפייסבוק של 
המחלקה, מהווה כלי יעיל ויצירתי הן של הסברת יעדי הצ"ע 

והן של תקשורת דו-צדדית עם קהלי היעד.

עריכת מחקרי עומק - מהם מסתברות הסיבות והנסיבות של . 5
העלייה בת-זמננו. בין השאר, נמצא במחקרים שהנשים בתוך 
המשפחה הן הגורם המכריע בקבלת ההחלטה לגבי העלייה, 

והמחלקה מתכננת את תכניותיה העתידיות בהתאם. 

* משחק טריוויה "הביתה"- משחק המספר את סיפור 120 . 6
שנות ציונות. המשחק זכה לעניין רב בקרב כל קהלי יעד.
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 המערך לשירותים רוחניים בתפוצות 
 דבר ראש המערך - הרב יחיאל ווסרמן

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות שם לו למטרה לחזק את הזהות היהודית הציונית ואת 
הקשר לעם ישראל ומורשתו, ולטפח את הקשר למדינת ישראל ולהבליט את מרכזיותה 

וחשיבותה בחיי העם היהודי.

לשם השגת מטרות אלו בקהילות היהודיות האורתודוקסיות ובמרכזים הקהילתיים, מקיים 
המערך לשירותים רוחניים בתפוצות פעילות ענפה ומגוונת בקרב הרבנים והקהילות 

היהודיות. הפעילות מתבצעת גם בסיוע מערך השליחים התורניים הפרושים בארצות השונות, ושליחי "בן עמי-
זורעים ציונות" של המערך, באמצעות תכניות ושירותים רוחניים ממדינת ישראל. 

כנסים, שבתונים, הכשרה והשתלמויות לרבני קהילות	 
פרויקט "בן-עמי – זורעים ציונות"	 
אירועים מיוחדים	 
הווי יהודי	 
פרסומים וערכות חינוכיות	 

בעידן בו העולם הופך לכפר גלובאלי קטן ודינאמי, יש חשיבות רבה לחיזוק הזהות היהודית, ולשם כך צוות 
המערך משקיע מחשבה רבה בהתאמת הפעילויות השונות לרוח התקופה ולעידן החדש.

חזון המערך
 חיזוק הקשר של העם היהודי למורשת ישראל . 1

וחיזוק הזהות היהודית ציונית

טיפוח הזיקה למדינת ישראל והבלטת מרכזיותה . 2
בחיי העם היהודי בתפוצות

העלאת הנושא היהודי-ציוני לשיח הקהילתי ולרשתות . 3
החברתיות

עיקרי הפעילות של המערך
 א. סמינרים והשתלמויות לרבנים. 1

ב. עצרת עולמית שנתית לרבנים ומנהיגי קהילות

 א. שליחי בן עמי לקהילות קטנות. 2
ב. שליחויות קצרות לחגי תשרי ופסח

פרסומים חינוכיים, יהודיים-ציוניים. 3

תכניות בר/בת מצוה, קרוואן חנוכה. 4

אירועים: יום ירושלים, יום העצמאות, סדרי ט"ו . 5
בשבט
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  העצרת העולמית של רבנים ומנהיגי קהילות בתפוצות. 1
מאה וארבעים רבנים מ-40 מדינות השתתפו בתחילת חודש 
ינואר בעצרת העולמית של רבנים ומנהיגי קהילות, שארגן 
המערך לשירותים רוחניים בתפוצות. העצרת עמדה בסימן 

"חמישים שנה לשחרורה ואיחודה של  ירושלים ומאה 
ועשרים שנה לקונגרס הציוני הראשון" והתקיימו בה 
שבעה מושבים. בערב החגיגי התקיים "שיח לוחמים" 

עם  צנחנים שהיו בין משחררי ירושלים, בהנחיית 
סיון רהב מאיר,  וכן תכנית אמנותית.  במהלך 

העצרת הוקדש יום לסיור לימודי, במהלכו ביקרו 
בגבעת התחמושת ושמעו על מהלך הקרב. 

2 .RCA יום עיון לרבני 
עשרות רבנים ואישי ציבור השתתפו ביום מיוחד 

לציון "חמישים שנה  לשחרורה ולאיחודה של 
ירושלים",  ביוזמת המערך לשירותים רוחניים 
בתפוצות, בשיתוף הסתדרות הרבנים בארה"ב 

)RCA(. הכנס נערך ב"אולם וייצמן", בבנין מוסדות הלאומיים, האולם בו הושבע נשיאה הראשון של מדינת ישראל, חיים וייצמן.

 משלחת סדרי פסח. 3
כמידי שנה, גם השנה, יצאה משלחת בת עשרה איש  לשבע קהילות יהודיות 

בתפוצות, מטעם המערך  לשירותים רוחניים, לעריכת הסדר ולפעילות  ציונית 
דתית בימי חג הפסח. 

 שבתון בקהילה היהודית טאלין. 4
ינון אסייג, שליח בן עמי באסטוניה, קיים שבתון לסטודנטים  
יהודים בעיר טאלין, השניה בגודלה באסטוניה. מקום מושבו 

של ינון הוא טאלין הבירה, שם הוא מקיים פעילות ענפה 
בקהילה. בנוסף הוא מקיים פעילות גם בערים אחרות: טרטו 

וכוכבינור.

 מארז של 4 חוברות, אישים ואירועים בתנועה הציונית. 5
לרגל 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון, הפיק המערך 

חוברת אירועים ואישים  בתולדותיה של התנועה הציונית 
בארבע שפות: עברית, אנגלית, ספרדית וגרמנית.

תחרות כרזות לציון 50 שנה . 6
 לשחרורה של ירושלים

במסגרת אירועי 50 שנה לשחרורה 
ואיחודה של   ירושלים, התקיים 
טקס חלוקת מלגות למעצבות  

מצטיינות בתחרות כרזות לציון 50 
שנה   לאיחוד העיר. את התחרות יזם  
המערך לשירותים רוחניים בתפוצות. 
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 החטיבה להתיישבות 
 דבר ראש החטיבה - גאל גרינוולד

במהלך השנה האחרונה, עמלנו רבות לטובת החזרת החטיבה להתיישבות לפעילות סדירה.  
בעזרתם של שותפים לדרך בכנסת ובממשלת ישראל הצלחנו ב"ה להסדיר את פעילותה, ע"י 

תיקון 'חוק מעמדן  של ההסתדרות הציונית העולמית  והסוכנות היהודית'.

לצורך יישומו של החוק, התקבלה החלטת ממשלה במסגרתה הוחלט להאציל מסמכויות 
הממשלה להסתדרות הציונית העולמית באמצעות החטיבה להתיישבות, וזאת לשם סיוע 

ביישום מדיניות הממשלה בעניין קידום ההתיישבות הכפרית - החקלאית והקהילתית.

אני שמח כי ממשלת ישראל בחרה לראות בחטיבה להתיישבות גוף מומחה בתחום פיתוח ההתיישבות, המצריך 
טיפול פרטני, תוך ראייה כוללת והיכרות מעמיקה עם היישובים הכפריים ברחבי ישראל, ומשוכנע שיחד עם 

התמיכה הרחבה לה החטיבה זוכה במוסדות הלאומיים בכלל ובהסתדרות הציונית העולמית בפרט, נוכל לבצע 
משימה חשובה זו על הצד הטוב ביותר, ונמשיך לפתח ולבסס את ההתיישבות הכפרית בפריפריה בנגב, בגליל, 

ביהודה ושומרון, בבקעה וברמת הגולן.

חזון החטיבה
החטיבה להתיישבות תהווה גוף עיקרי ומרכזי לפיתוח 

האזור הכפרי בארץ ישראל ותפעל להמשך יישוב הארץ 
באמצעות הקמת ישובים, גרעיני התיישבות, ביסוס, 

חיזוק והגדלת ההתיישבות במרחב הכפרי.

עיקרי הפעילות של החטיבה
חיזוק וביסוס הקהילה הכפרית באמצעות פעילות . 1

לצמיחה דמוגרפית, העצמה קהילתית ואיתנות 
כלכלית

חיזוק ההתיישבות באזורי הפריפריה. 2

פיתוח פתרונות התיישבותיים ותעסוקתיים מגוונים, . 3
להגדלת היצע הדיור למשיכת אוכלוסיות לפריפריה

תכנון, פיתוח והקמה של ישובים ואזורי התיישבות . 4

ליווי ישובים במשבר - טיפול נקודתי )חברתי, . 5
קהילתי, כלכלי, תכנוני( תוך בניית תכניות עבודה 

רב שנתיות ורב תחומיות

אבחון וליווי חברתי - קהילתי . 6

 תכנון וביצוע של תשתיות ומבני ציבור מסוגים . 7
שונים ובתחומים מגוונים
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  עוטף עזה. 1
בעקבות החלטת הממשלה לשקם את יישובי עוטף עזה לאחר מבצע "צוק איתן", 

נכנסה החטיבה להתיישבות לפעילות מאומצת בעבודת שיקום תשתיות רחבה בכלל 
הישובים.  שיקום הדרכים, המבנים, 

עבודות החשמל ושיפוץ מבני הציבור, 
הביאו לצמיחה דמוגרפית והיום 
הישובים קולטים משפחות רבות 

ממרכז הארץ.

 מנרה. 2
הישוב מנרה שבגבול הלבנון סבל 

ממשבר חברתי ודמוגרפי קשה 
במשך שנים. לאחר עבודה מאומצת 

של החטיבה להתיישבות בשיתוף פעולה מלא של הנהלת הישוב 
והמועצה האזורית, הוכנה תוכנית עבודה רב שנתית ליציאה 

מהמשבר וחזרה לדרך של צמיחה, בשנה האחרונה נקלטו כ - 20 
משפחות חדשות, נפתח גן ילדים חדש ביישוב וועדת הקליטה 

שבה לפעול במלוא המרץ.

   בקעת הירדן . 3
החטיבה להתיישבות סייעה למוסדות 

חינוך המופעלים ע"י עמותת "תימורה", 
המטפלת בנוער נושר מרחבי הארץ – 

בישובים אבנת, מחולה, וברוש הבקעה. 
השילוב של עבודת החינוך החשובה יחד 

עם מגורים בישובים פריפריאליים נותנים 
תקווה וצמיחה לאזור כולו. 

 חיבורים בהתיישבות. 4
 סיור חשוב ומיוחד התקיים לאחרונה יחד עם נציגים של התנועה 

הרפורמית מרחבי העולם, במסגרת הכנס העולמי לרגל חגיגות 
 חמישים שנה לירושלים.

המחלקה לפעילות בתפוצות של ההסתדרות הציונית העולמית 
בראשותה של גוסטי יהושע-ברוורמן פנתה לחטיבה להתיישבות להובלת סיור ייחודי זה.  לראשונה הגיעה 

קבוצה זו לביקור ביהודה ושומרון וזכתה להכיר מקרוב את גוש עציון, את נופיו ואת תושביו, לראות מקרוב 
את חשיבות ההתיישבות וכן ללמוד על האתגרים, המורכבות והקשיים. אין ספק שהמפגש פנים אל פנים והשיח 

המכבד למרות מחלוקות והסתייגויות, הוא הבסיס שלנו לקשר ולחיבור בין כל חלקי העם בארץ ובתפוצות.
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 מרכז הרצל 
   מוזיאון הרצל עשה במהלך שנת העבודה האחרונה מאמצים משמעותיים להנגיש עצמו לכל חלקי 

האוכלוסייה, ולכן תכניו זמינים ב-7 שפות שונות, והוא מונגש לבעלי צרכים מיוחדים פיזיים וקוגניטיביים. 
כמו כן, המוזיאון מתאים עצמו לילדים מהכיתות הנמוכות ועד בני הגיל השלישי, ומאפשר לכל אחד להרגיש 

חלק מהמורשת האינסופית של חוזה המדינה.

כמאה וחמישים אלף מבקרים מהארץ ומהעולם מגיעים אל המרכז מדי שנה. חיילים במדים, משפחות, 
תיירים, עולים חדשים, ותלמידי בתי ספר מכל גווני החברה הישראלית והעולם היהודי. 

המערך החינוכי של מרכז הרצל ממשיך להרחיב את מגוון הפעילויות וכולל סדנאות, סיורים מרתקים 
וחדשניים, תכניות הכשרה ומגוון כלים חינוכיים שמטרתם הנחלת מורשת הרצל והציונות לכלל רבדי החברה הישראלית.  

חזון מרכז הרצל
 מוזיאון הרצל הוא חלום שהתגשם. חלום של רבים מבני התנועה 

הציונית שרצו לבנות גשר בין העבר המפואר של הציונות לבין 
דור העתיד שלה, ולהבטיח שלא נשכח את חוזה המדינה, את 

דרכו ואת חזונו. 

כחלק מחזון הרחבת המוזיאון והקהלים אותם הוא משרת, הוקמה 
לאחרונה 'אגודת ידידים' למוזיאון בהובלת התורם ד״ר ניסים לוי, 
ובספטמבר הושקה תכנית העבודה של האגודה, הפועלת לקידום 

ושדרוג המוזיאון.

את החלום הזה צריך להמשיך לבנות, לשפר ולהפיץ – וזוהי 
משימתנו וגאוותנו הגדולה!

עיקרי הפעילות של מרכז הרצל
ביקור במוזיאון – מיועד לגילאים מ- 8  ומעלה בקבוצות . 1

של עד 35 מבקרים בכל פעם. מפגש אורקולי מרהיב עם 
דמותו של חוזה מדינת היהודים המעניק מבט מעורר מחשבה. 

מאוקטובר 2016 ביקרו במוזיאון כ- 90,000 איש; תלמידים, 
חיילים, תיירים, משפחות, מוסדות ציבוריים ועוד.

הצגות מסיירות - סיור מומחז בהר הרצל המפגיש את . 2
המבקרים עם דמויות שונות הקבורות בהר: דוד וולפסון, 

לוחמי מחתרת ניל"י, זאב ז'בוטינסקי וגולדה מאיר.  ההצגה 
מבוססת היסטורית ומועברת בחן ובהומור.  במהלך השנה 

האחרונה השתתפו בהצגות המסיירות  כ-  1300 משתתפים.
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  ״חמשושליים״ - סיור העששיות. 1
במסגרת ״חמשושליים״ של עיריית ירושלים מרכז הרצל השיק סדרת סיורי עששיות ובו 

המטיילים עוברים חוויה לילית בחלקת גדולי האומה. הסיור הלילי מאפשר למבקרים 
הצצה ייחודית לצד נסתר של הר הזיכרון. 

 חדש – הנגשת המוזיאון לקהלים בעלי צרכים מיוחדים. 2
מתוך רצון לקרב את דמותו של הרצל ומורשתו לכל גוני החברה הישראלית, יזם המרכז 

הנגשה פדגוגית אשר במסגרתו הותאמו התכנים והפעילויות השונות לבעלי צרכים 
מיוחדים. הפעילויות נבנו בהתאמה מלאה ללקויות השונות והצוות החינוכי במרכז ישמח 

לייעץ לכל המעוניין בפעילות המונגשת, לטובת התאמה מירבית של התוכנית לקבוצה. 

 גליון יחודי לציון 120 שנה לקונגרס הציוני . 3
מרכז הרצל, בליוויו האקדמי של פרופ' אריאל פדלשטיין מפיק בימים אלו גיליון ייחודי. הגיליון מיועד ויופץ בקרב אנשי חינוך, 

מפקדים, תנועות נוער וחברי ההסתדרות הציונית העולמית. 

 "היתרון הירושלמי" . 4
במסגרת שיתוף הפעולה עם עיריית ירושלים, מרכז הרצל מציע 

ומארח מדי שנה אלפי תלמידים ירושלמים מכיתות ד' ועד י'. 
הביקור של תלמידים אלו עוסק בייחודה של בירתנו ירושלים, 

ותרומתו של הרצל לחזונה וחשיבות ההר במרקם העיר. 

  ימי צבא - "ירושלים - רואים את השלם" . 5
מרכז הרצל זכה להיות אחד המכונים המציעים לכל טירון וטירונית 
יום עיון מעמיק העוסק בירושלים ובציונות. במהלך שנת הפעילות 

אחרונה השתתפו מעל 5000 חיילים 
ועוד היד נטויה.  המשובים של 

המפקדים והחיילים מעידים שהיום 
הינו משמעותי וייחודי ולרבים זו הפעם 

הראשונה שהבינו את מהות ההר. 
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 היחידה לגיוס משאבים 
 דבר מנהל היחידה – דובי ברגמן
לפני קצת מעלה משנה הוקמה היחידה לגיוס משאבים. 

בתקופה זו מיתגנו את הרעיון שניתן לגייס כספים למימון פעולות הצ"ע, פעולות ציוניות בינלאומיות, 
הזוכות לתמיכה רחבה מכל גווני הקשת הפוליטית בארץ ובעולם.  

פעולות אלו מתרכזות בלימוד השפה העברית והטמעתה  ובהגשמת חזונו של חוזה המדינה בנימין זאב 
הרצל.  

חזון היחידה
 גיוס משאבים למימון פעולות הצ"ע להגשמת חזונו של בנימין זאב הרצל.

עיקרי הפעילות של היחידה
 הקמת חבר נאמנים למוזיאון ומרכז הרצל. . 1

גיוס חברים אשר תורמים למרכז ולמוזיאון הרצל.  

גיוס תרומות למרכז ומוזיאון הרצל. התרומות מיועדות לאחזקת המוזיאון, שדרוגו ומימון הפעילות החינוכית שלו. דוגמת תכנית . 2
"הדגל שלי" , שהינה תכנית חינוכית לגיל הרך במרכז.  

הקמת קיר זיכרון במוזיאון הרצל  המיועדת להנצחה יקירים, במטרה לגיוס כספים למרכז ולמוזיאון.  קיר זה ינציח יקירים מכל . 3
רחבי העולם, כשגודל שלטי ההנצחה יהיה בהתאם לגודל התרומות.

הכנות לקיום כנס בינלאומי "כנס הרצל", מעמד שנתי על מאזן החזון, המעש והאסטרטגיה הציונית. . 4

מימון לימודי עברית בצרפת ובישראל . 5

תמונות מארועים מרכזיים

 יו"ר חבר הנאמנים של 
מרכז ומוזיאון הרצל, 

ד"ר ניסים לוי  

תורמים פוטנציאליים באירוע 
התרמה למוזיאון ומרכז הרצל
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ארוע התרמה למרכז הרצל 
בהשתתפות שר הבטחון, 

אביגדור ליברמן

פרופ' עוזי ארד בהרצאה על כנס הרצל 
באירוע ההתרמה אצל ד"ר ניסים לוי

מפגש במרכז הרצל עם פרופ' עוזי ארד בנושא כנס הרצל
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 המרכז למנהיגות 
להלן ארבעת המיזמים המרכזיים בהם התמקד המרכז למנהיגות במהלך השנה החולפת מאז מושב הוועד 

הפועל הציוני הקודם, בנוסף לפעילויות נוספות:

 עמ"י- )עתיד מנהיגות יהודית( . 1
 ZWST תוכנית לפיתוח  מנהיגות דור המשך באירופה בשיתוף

. )ארגון הקהילות בגרמניה.( השנה השתתפו בתוכנית 32 
צעירים מ-10 מדינות בשני סמינרים שהתקיימו בפרנקפורט. 

 בנובמבר 2016 ובמרץ 2017.
לסמינרים הגיעו צעירים בגיל 25-35 שהוכיחו מנהיגות 

ומעורבות בקהילותיהם או בקמפוסים. תוכנית ההכשרה כללה תכנים ומיומנויות 
 והכשרה לפיתוח והפעלת מיזמים נבחרים בקהילות השונות. 

 לסמינר השני, בעקבות שת"פ שנוצר עם הג'וינט, הגיעו גם 3 משתתפים מחמ"ע .
 בשנה  הקרובה מתוכננים 4 סמינרים נוספים אליהם יצטרפו אנשי מקצוע הפועלים 
במרכזים יהודיים באירופה, וזאת בעקבות השתתפותנו בכנס Global jcc  של מנהלי 

מרכזים קהילתיים והרצאות שהעברנו.

בדצמבר 2016 התקיימה תוכנית לפיתוח מנהיגות לכ-40 מנהיגים מצרפת, שהגיעו . 2
באמצעות המחלקה לפעילות בתפוצות לתכנית בישראל, 

וקיבלו מהמרכז סמינר להכשרת מנהיגות. התוכנית כללה: 
הכשרה במיומנויות ניהול ומנהיגות לצד התנסות והעשרה, 
בתכנים רלוונטיים. שיא הפעילות היה מסע מדברי מעצים 

במסגרת התוכנית "כשבן גוריון פגש את משה רבנו". במהלך 
התוכנית אותגרו המשתתפים לבחור מיזמים לפיתוח וליישום 

בקהילותיהם.

3 . ONWARD  - סמינרים לסטודנטים בארץ 
המרכז למנהיגות זכה במכרז להפעלת סמינרים למנהיגות של 

. onward ארגון 
ארגון זה  מביא ארצה מאות סטודנטים, ברובם בוגרי תגלית, 
להתמחות מעשית בת 8 שבועות בתחומי לימודיהם. במסגרת 
שהותם בארץ עוברים הסטודנטים סמינרים  בתחומים שונים. 

כאמור, המרכז למנהיגות  נבחר להעביר שני סמינרים בני 4 
ימים, בנושא 'מנהיגות ציונית צומחת במדבר'. בסמינר הראשון 

 השתתפו 80 משתתפים ובשני 120.
שני הסמינרים התקיימו במצפה רמון והונחו על ידי צוות 

המרכז למנהיגות.

 פיתוח תוכנית למנהיגות בספרדית בשיתוף המחלקה לתפוצות. 4
 יוזמה זו התפתחה בעקבות פנייה של נציג הצ"ע באמל"ט. 

צוות משותף של המחלקה לתפוצות שוקד על פיתוח התוכנית וכתיבתה ועל הכשרת מנחים להפעלתה.

שמחה לייבוביץ', מנהל 
המרכז למנהיגות
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 ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוקסים בישראל ובתפוצות 

 דבר יו"ר הארגון – אליעזר שפר
הרינו מתכבדים להגיש לכם סקירה של עיקרי הפעילויות שלנו בשנת תשע"ז )2016-2017(, שעמדו בסימן שנת יובל ה-50 לאיחודה 

של ירושלים – בירת מדינת ישראל, והשנה, שנת תשע"ח – שנת ה-70 לעצמאותה ולריבונותה של מדנית ישראל, כמדינה יהודית 
במולדתנו ההיסטורית בארץ ישראל. את זאת עשינו באמצעות מגוון של תכניות, כנסים, אירועים, פרסומים ותקשורת מקוונת 

שמביאים את ההוויה היהודית והחוויה הישראלית לכל יהודי באשר הוא שם.

החזון והשליחות, המטרות והיעדים
 להביא את דבר היהדות הנאמנה ואת ההוויה והחוויה היהודית במדינת ישראל, לכל יהודי באשר הוא שם. . 1

לעודד ולפתח קשרי ידידות בין בתי הכנסת והקהילות היהודיות בתפוצות לבין עמיתיהם בישראל. . 2

להקים ולקיים פורום הידברות של המנהיגות האורתודוקסית העולמית ולהשמיע את הקול המשותף. . 3

להפעיל שירותי מידע ותקשורת קהילתית עבור בתי הכנסת וציבור המתפללים ולימודי תורה ויהדות בתקשורת המקוונת. . 4

לייצג את היהדות האורתודוקסית, מטרותיה וצרכיה במוסדות הממלכתיים והלאומיים.. 5

פרויקטים מרכזיים

"ְבָּכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָוּם ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵלּיֶהם" – פיתוח וקידום מגוון של תוכניות דיגיטאליות המיועדות להביא את דבר ההוויה . 1
היהודית והחוויה בישראל ליהודים בכל קצות תבל, כמו אתר אינטרנט עם רבבות גולשים, 17 סרטונים ביוטיוב, ו-1,500 "פתקים" 

ופוסטים בפייסבוק, וכן אגרות מידע קבועות על המתהווה ומתרחש בחברה הישראלית.

ברכת האילנות – במעמד הרבנים הראשיים לירושלים, הראשל"צ, הרב שלמה משה עמאר שליט"א, והרב אריה שטרן שליט"א, . 2
התקיימה בראש חודש ניסן תשע"ז ברכת האילנות בגבעת התחמושת בסימן יובל שנת ה-50 לאיחודה של ירושלים. בטקס השמיעו 

דברים הרבנים הראשיים לירושלים, מר אליעזר שפר ומר שמאי קינן, שהביא את ברכת יו"ר קק"ל, מר דני עטר. הנחה מר דוד בן 
נאה – נציגנו בהנהלה הציונית. מקהלת זמרתי'ה, בניצוחו של ד"ר אורי 

אהרון השמיעה יצירת בכורה מוסיקאלית של תפילת הנוטע שחיבר הרב 
שאר ישוב כהן זצ"ל.

תפילת הנוטע – הפצת "תפילת הנוטע" ב-7 שפות בכל רחבי העולם . 3
והפעלת נטיעות ווירטואליות באתר הנטיעות המרכזי של קרן קיימת 

לישראל. בתמונה: הרה"ג הרב דוד לאו שליט"א – הרב הראשי 
לישראל, נוטע עץ במושב כפר יעבץ

"שבת שלום ירושלים" – תפילה חגיגית בשבת הסמוכה ליום . 4
ירושלים, לרגל שנת יובל ה-50 לשחרורה של ירושלים בבית הכנסת 
הגדול בירושלים ובקהילות היהודיות בתפוצות. בתמונה-"התפילה 

לירושלים" – יצירת בכורה מוסיקאלית של מקהלת "בית הכנסת 
הגדול"
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 תנועת המזרחי העולמית 
עיקרי הפעילות של הארגון

הקמה וחיזוק תשתיות ארגוניות קהילתיות ציוניות בתפוצות . 1

פעילות חינוכית – קהילתית לחיזוק זהות יהודית והקשר עם מדינת ישראל. 2

הגברת המודעות בקרב הציבור הדתי לאומי בישראל ליהדות התפוצות, הצורך להתגייס לשליחות וחשיבות חיזוק הקשר עם . 3
יהדות התפוצות

הכשרת שליחים לתפקידי שליחות משמעותיים בתפוצות. 4

פרויקטים מרכזיים

 הקמת "מרכז השליחות של הציונות הדתית" המאגד את כלל ארגוני . 1
השליחות המזוהים עם הציונות הדתית – ליצירת שיתופי פעולה, חשיבה 

אסטרטגית משותפת וקידום עולם השליחות. במסגרת זו קיימנו מספר 
קמפיינים; בפברואר  קיימנו כנס חשיפה גדול לנושא השליחות לציבור 

הרחב בהשתתפות נציגי כל הארגונים ובאוגוסט כנס "ברכת הדרך" ל-300 
השליחות והשליחים שיצאו בקיץ למשימת 

השליחות בקהילות.

כנס בינ"ל גדול לציון יובל לאיחוד . 2
ירושלים התקיים במאי בהשתתפות כ-3000 
מנהיגים ונציגי קהילות יהודיות מהתפוצות 
ועולים שעלו לארץ בשנים האחרונות. הכנס 

כלל 4 ימים של הרצאות, סיורים ומפגשים 
עם מנהיגים רבים בחברה הישראלית ואירוע 

גדול בבנייני האומה בהשתתפות שלושת 
הצנחנים )מהתמונה המפורסמת( – משחררי 

ירושלים. מטרת הכנס הייתה לחזק את 
החיבור של יהודי התפוצות למדינת ישראל וירושלים.

 הקמת תוכנית "שלהבת" להכשרת שליחים לתפקידי שליחות משמעותיים . 3
 בקהילות היהודיות בתפוצות.

 התוכנית פועלת במתכונת של מפגש שבועי המתקיים לאורך שנתיים 
בירושלים, לצעירים וצעירות דוברי אנגלית כשפת אם ובעלי פוטנציאל 

מנהיגותי משמעותי. במסגרת הקורס מקבלים המשתתפים הכשרה על ידי 
מיטב המרצים בתחומים מגוונים של תפקידי הנהגה, 

חינוך והובלת קהילה. התוכנית מעניקה מלגה 
 למשתתפים.

בחודש ספטמבר השנה פתחנו את המחזור השלישי 
של התוכנית עם 68 תלמידות ותלמידים.

כנס ברכת הדרך ל-300 
השליחים היוצאים

כנס החשיפה לנושא השליחות
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 מעבר לקשת – התנועה הציונית 
 עיקרי הפעילות של הברית

עיקרי פעילות הברית נגזרות מהתובנות העולות ממחקריו של הדמוגרף סרג'יו דלה-פרגולה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 
ובתמצית: במציאות בה 60% מהעם היהודי אינו חי בישראל, ורובו המוחלט )למעלה מ-90%( אינו מתכוון לעלות לישראל בעתיד 

הנראה לעין, עיקר תשומת הלב של התנועה הציונית צריכה להיות מופנית לחיזוק וטיפוח הזיקה של יהדות התפוצות למדינת ישראל 
ולרעיון הציוני. 

השקת תכניות גיור מסבירות פנים ברחבי אירופה )בתלם האורתודוכסי( בהנחייתו של הרב דוד בן-ניסן. שנועדו להקל ולסייע על . 1
המעוניינים להצטרף לעם היהודי .

מאבק מגוון בכל ביטוי של אנטישמיות חדשה. והנעת שיתופי פעולה ייחודיים עם גופי ממשל אירופיים וכן עם משרדי החוץ . 2
והאסטרטגיה של ישראל.   

תמיכה בקהילות ישראליות צומחות בתפוצות במסגרת תכניות ייעודיות שאנו מפעילים בארצות הברית, קנדה, גרמניה, איטליה, . 3
בריטניה ושוויץ. 

פרוייקטים הומאניטאריים הנגזרים מערכי היהדות בקרב קהלים לא יהודיים בתפוצות.. 4

פרויקטים מרכזיים
  פסטיבל הסרטים הישראלי בלונדון, ברלין, אמסטרדם, סנטיאגו. . 1

 מיזם זה מביא מידי שנה את היצירה הקולנועית הישראלית לתיאטראות 
באירופה ובדרום אמריקה. הוא חושף את התרבות הישראלית לעולם, מחמם את 

ליבם של חברי הקהילות הישראליות והיהודיות ומהווה גשר לשיתופי פעולה 
תרבותיים רבים. ניצבות מאחורי המיזם 3 נשים מיוחדות, אודליה הרוש, פטי 

הוכמן וענת קורן, שהיא חברת "מעבר לקשת" והפדרציה 
הציונית של בריטניה בקונגרס הציוני.   

 ועידת היעדים האסטרטגית המשותפים לישראל ובריטניה . 2
בימת שיח שנתית ובי-ליטרלית בסוגיות של מאבק בטרור 

ובאנטישמיות בין ראשי ממשל ונבחרי ציבור ישראליים 
ובריטיים, הנערכת בארמון ווסטמינסטר. פעילות זו היא 
לצנינים בעיני ראשי תנועת ה-BDS במדינה המאיימים 

בהוצאת צווי מעצר כנגד אורחי "מעבר לקשת" בוועידה, 
שזוכים לחסות ממשלתית בריטית. 

 הקמת אנדרטה לזכר החיילים היהודים בצבאות סדירים במלחמת העולם השנייה. 3
מיליון וחצי יהודים לחמו בצבאות בעלות הברית. כחצי מיליון מהם בצבא האדום. 

כחצי מיליון בצבא ארצות הברית. כחצי מיליון ביתר צבאות בעלות הברית. רבע מיליון 
מהם נפלו בקרבות הקשים. 300 אלף נפצעו בגופם. ההיסטוריה כמעט ושכחה את 

המצב הייחודי אליו נקלעו. בנובמבר 2016 יזמה התנועה את השקת האנדרטה לזכרם 
במעמד הראשון לציון, הרב שלמה עמאר ונשיא הפרלמנט של עיר-המדינה ברמן 

)גרמניה(, כריסטיאן וובר. 

 פרויקט הסיוע לפליטי מלחמת האזרחים מסוריה ועיראק . 4
בשנים 2016-2017 גייסה התנועה מלגות לימודים לכ-70 סטודנטים, פליטים 
סוריים, שברחו לאירופה במהלך מלחמת האזרחים וכתוצאה מכך לימודיהם 

הופסקו. המיזם שזכה לשיתוף פעולה עם ממשלות ואוניברסיטאות אירופיות, 
איפשר לסטודנטים להמשיך בלימודיהם.  פעולות הומניטאריות אלה תורמות 

באופן ניכר הן להפגת מתיחות בין קבוצות מהגרים באירופה ובין קהילות 
יהודיות, הן להנחת תשתית להבנה, סובלנות ושיתוף פעולה ביניהן, ולהתבוננות 

שונה של ארגוני זכויות אדם וגופים ממשלתיים על ארגונים ציוניים. 
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 ברית הקונפדרציה העולמית 
 הקונפדרציה עוסקת בשלושה תחומים שונים בישראל. מרכז הפעילות של ההקונפדרציה בארץ הוא בית הקונפדרציה בירושלים, 

אשר ממנו אנו מקדמים ציונות ומחזקים את ערכי מדינת ישראל ו"כור ההיתוך" באמצעות  פעילויות תרבותיות:

קליטה תרבותית של עליית יהודי אתיופיה. 1

קירוב ישראל לשכנותיה דרך מוסיקה והופעות . 2

קידום ופיתוח השפה העברית באמצעות תמיכה וכינוסים של אומנים וסופרים עבריים. . 3

בחו"ל, הקונפדרציה עוסקת בעיקר בפעילות תנועות נוער עם שש תנועות הנוער שפעילות באנגליה, עם 'החלוץ למרחב' בארגנטינה, 
'השחר' ברוסיה, FZY, 'יהודה הצעיר' בארה"ב, 'הצופים צבר עולמי' ברחבי העולם ו'דור חדש' במקסיקו. הקונפדרציה גם תומכת 

בפעילותיהן של פדרציות ציוניות ברחבי העולם כדי לחזק את מעמדן באמצעות נוכחות ופעילות בקהילות יהודיות וציוניות במדינות 
שונות.

פרויקטים מרכזיים
 פסטיבל העוד הבינלאומי 2016 . 1

שמכנס אומנים ישאלים וערבים ביחד כדי לחבר את תושבי 
ירושלים באמצעות מוסיקה וחגיגות תרבותיות.

 חגיגות פורים בקהילת מריאופל שבאוקריינה . 2
שמטרתה לשמח ולקדם תמיכה במדינת ישראל. המסיבות 
התקיימו באזורים שבהם קהילות יהודיות סובלות ממצבי 

מצוקה שונים ובמקרה זה, אנשים שגרים באזור מלחמה.

 קפה SER בארגנטינה . 3
מיועד לסטודנטים ו/או אקדמאים במטרה לייצר המשכיות של 

תנועת הנוער 'החלוץ למרחב' ולשמר את ה"פעילים" בוגרי 
התנועה.
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 הליכוד העולמי 
 דבר המנכ"לית  - יפעת עובדיה לוסקי

גם השנה לקחנו חלק פעיל במאמצי ההסברה למען מדינת ישראל ולמען ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל.  במהלך השנה החולפת 
הובלנו מאבק תודעתי ואקטיבי בתנועות החרם  )BDS( המבקשות לפגוע בישראל הן מבחינה מדינית והן בתחומי החיים היומיומיים 
וביניהם התיירות, הכלכלה, המסחר וכיו"ב. אנו מאמינים כי התשובה האמיתית נגד החרמות היא תמיכה בהתיישבות בכל חלקי ארץ 

ישראל.

יזמנו והשתתפנו מספר אירועי הצדעה להתיישבות בהם השתתפו רבבות מכל קצוות הארץ. השנה השקנו את המיזם "שי לחג מלב 
העולם" המעודד את ידידינו בעולם לרכוש שי לחגים מתוצרת הארץ. 

אנו קוראים לנציגי הליכוד העולמי בעולם לקחת חלק בהסברה הישראלית בכל זירה בה הם נמצאים  ולרשותכם הפקנו חוברת 
"שאלות ותשובות אל מול אתגרי ההסברה הנוכחיים". 

גם בזירה החברתית, הפנים ישראלית, המשכנו לפעול. השתתפנו בימי התרמה מקומיים וארציים, למען מטרות חשובות בתחומי 
הרווחה, הבריאות והצדק החברתי. כמו כן התרגשנו כולנו מהמופע האומנותי של להקת "שלווה", בה מנגנים ושרים בעלי צרכים 

מיוחדים. הלהקה שולבה בכינוס חבר הנאמנים  של הליכוד העולמי.

אני מאחלת לכולנו שנה של עשיה, שנה של תרומה למולדת ולקהילה. שנה טובה.

פרויקטים מרכזיים
 מושב חבר הנאמנים של הליכוד העולמי. 1

חברי חבר הנאמנים של הליכוד העולמי מהארץ ומהעולם התכנסו בירושלים 
ודנו בנושאים רעיוניים וחברתיים העומדים על הפרק.  מרגשת במיוחד הייתה 

הופעתם של חברי להקת 'בקצב השלווה' -להקה של נגנים וזמרים בעלי 
צרכים מיוחדים.  

2 .BDS מאבק בתנועות החרם 
כחלק מהמאבק בתנועות החרם הצגנו ביום השואה הבינלאומי חוברת 
הסברה ובה תשובות אמיתיות לטענות השקריות נגד ישראל. לקראת 
חג הפסח יצאנו במיזם בשיתוף עם ארגון 'לב העולם' וקראנו לחברים 

בישראל ובחו"ל להילחם בתנועות החרם ולרכוש שי לחג ממיטב 
התוצרת המקומית של יהודה ושומרון.

 ארוע הצדעה לציון 50 שנה להתיישבות ביהודה ושומרון . 3
למעלה משש מאות חברי הליכוד העולמי הגיעו לסייר בחבל בנימין 

והשתתפו באירוע הצדעה בשילה הקדומה בסימן 50 שנות התיישבות 
ביו״ש. באירוע השתתפו חברים מכל רחבי הארץ וביניהם נציגים 

מסניפי הליכוד העולמי בעולם.  מרגשת במיוחד הייתה הענקת תעודה 
לכבוד עלייתו לארץ של מר ליאון רייך יו״ר סניף הליכוד בדרום אפריקה.
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 תנועת המרכז הליברלית - הנוער הציוני 
 תנועת המרכז הליברלית - הנוער הציוני הנה ברית ציונית שעיקריה האידיאולוגיים מושתתים על ארבע אבני יסוד:

 הציונות - בכל הנוגע לפירוש הלאומיות היהודית; . 1

ההומניזם - במה שקשור ביחסים בין האדם לחברה; . 2

ההשקפה הליברלית-סוציאלית- במה שנוגע לשיטה החברתית כלכלית המועדפת. 3

והפלורליזם - כאשר מדברים על היחסים בין זרמים דתיים ופילוסופיים בתוך היהדות ובכלל.. 4

הברית פועלת היום במדינות רבות בעולם היהודי, בדרך כלל בצמידות לפעילות של התנועה החינוכית העולמית השותפה לתפיסת 
עולמנו )"הנוער הציוני"(. פעיליה עוסקים בהעמקת הקשר עם ישראל, עורכים סמינרים להעמקת הידע, משתתפים באופן פעיל 

בפעילויות של הפדרציות הציוניות ושומרים על קשר מתמיד עם ההנהגה בישראל.

פרויקטים מרכזיים

ג'ניה לבובה, נציגתנו 
ברוסיה, מדווחת לראשי 

הברית בעת ביקורה בארץ.

מפגש של מנהיגים צעירים במונטבידאו 
אורוגואי

דוד מנור, הגזבר הוותיק של 
הברית, מקבל אות "עמית כבוד" 

מראשי הצ"ע בוועד הפועל הל"ז/2 צעירי התנועה בחידון ציונות 

מנהיגים 
צעירים 
מרחבי 
העולם 

בסדר פסח 
בירושלים 

 

 הנהלת הברית בישראל 
בפגישת עבודה
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 בני ברית העולמי 
 תחומי פעילות מרכזיים

פעילות התומכת במדינת ישראל ובערכי הציונות. 1

קידום ערכי זכויות אדם והענקת סיוע הומניטרי. 2

"והדרת פני זקן" - הפעלת מערך דיור מוגן הגדול ביותר בארה"ב בחסות יהודית וקידום נושאים הקשורים לאזרחים ותיקים . 3
ומשפחותיהם.

 קידום חינוך לדו-קיום וסובלנות. 4

פרויקטים מרכזיים

 לאורך השנה קיים ארגון בני ברית סדרת פעולות מול האו"ם, . 1
בו הוא זוכה למעמד רשמי מאז 1947 כארגון בלתי-ממשלתי 

)NGO(, מול האיחוד האירופי, והממשל האמריקאי ובקרב 
ממשלות נוספות, במטרה לחזק את מעמדה של מדינת ישראל 
ולקדם אינטרסים של קהילות יהודיות. בין היתר קיימו נשיא 
ומנכ"ל בני ברית מסע לטיבליסי ולבאקו לפגישיות עם ראשי 

ממשלות  גיאורגיה ואייזרבייג'אן, פעלו נגד צירופה של הרשות 
הפלסטינית לארגון התיירות העולמי, ותמכו במינוי מחדש של 
 שליח מיוחד למאבק באנטישמיות מטעם הממשל האמריקאי.  

בתמונה: נשיא בני ברית הבינלאומי גרי פ. זלצמן )במרכז( 
והמנכ"ל דניאל ס. מריאסקין )מימין( עם ראש ממשלת גאורגיה, 

גיורי קויריקשווילי )משמאל(.

בני ברית יזם ואירח בישראל משלחות רבות מחו"ל במטרה . 2
לחשוף גורמים משפיעים לנעשה במדינת ישראל מאחורי כותרות העיתונים. בין היתר, אירח בני 

ברית השנה מדענים והיסטוריונים בולטים מאורוגוואי והולנד. 

בני ברית בונה גשרים וקשרים בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות. בין היתר, מעניק הארגון את . 3
"הפרס השנתי למצויינות בסקירת התפוצות בתקשורת הישראלית", במטרה לעודד יותר עשייה 

איכותית בתחום, ולחשוף את הקהילות היהודיות מהתפוצות לקורא הישראלי. השנה נשא את 
הרצאת האורח בטקס הענקת הפרס שגריר ארה"ב בישראל, דוד פרידמן )בתמונה(, בהופעה 

פומבית ראשונה מאז שהתמנה לתפקיד. 

הארגון מקיים גם מפעלים לבניית סולידריות כלל-יהודית, . 4
כגון הוקרה ליהודים שהצילו יהודים בשואה ומפעל ההנצחה 

 "לכל איש יש שם".
בתמונה - טקס הוקרה ליהודים שהצילו יהודים בשואה 

בהשתתפות נציגת שגרירות הולנד, ברחבת "גווילי האש" – 
מפעל משותף של בני ברית וקק"ל.
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 מגשימי חירות 
 "אם טובה ואם רעה, אם קלה ואם קשה, אם זולה ואם יקרה, זוהי ארצי" )זאב ז'בוטינסקי(

מטרות התנועה
להבטיח את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, חרות , בטחון, ממשל דמוקרטי-ליברלי.. 1

 להבטיח שוויון זכויות, וצדק חברתי במולדתו ההיסטורית של עם ישראל - ארץ ישראל. . 2

לעודד הבנה, סובלנות ואחדות בקרב כל העם היהודי בכל הקשת הרעיונית הציונית.. 3

 לעודד עליה והתיישבות בכל ארץ ישראל.. 4

לשמר ולחזק את הריבונות הישראלית בירושלים. . 5

להבטיח ולהגן על זכויות האדם והחופש של יהודים בכל רחבי תבל.. 6

לשמר את צביונה היהודי של ישראל ומרכזיותה של ישראל בחיי העם היהודי.  . 7

פרויקטים מרכזיים

 לימודי עברית בחרות צפון אמריקה. 1
ברית חרות העולמית מעודדת את לימוד 

השפה העברית בסניפי התנועה ככלי לחיזוק 
הקשר לארץ ישראל ואחדות העם. בחודשים 

האחרונים הופעלה תוכנית פיילוט ללימוד 
עברית בשתי ערים ) גארי וקוקומו ( במדינת 

אינדיאנה, בארה"ב .  המורים משתמשים בערכות 
"תכל"ס" של המחלקה לפעילות  בתפוצות. אנו 

שואפים  לפתוח קבוצות ללימוד עברית בכל סניפי 
התנועה בעולם.

 פרויקט אחדות . 2
מתוך רגישות לייחודן וחשיבותן של כל הקבוצות המרכיבות את 
העם היהודי פועלת התנועה להגיע לקהילות קטנות ומרוחקות.  

מטרת הפרויקט היא לחבר יהודים "לא משויכים" וליצור שיח בין 
יהודים מכל העדות, הזרמים ובעלי מנהגים שונים. כל זאת נעשה 

מתוך רגישות והבנה ובהתחשבות ב"דרך" של כל קהילה וקהילה. אנו 
מחברים בין  קהילות באפריקה ובאסיה לבין קהילות גדולות בצפון 

אמריקה ובאירופה. )בתמונה צוות מגשימי חירות(

Magshimey Herut 
"Whether good or bad, whether easy or difficult, whether cheap or expensive - this is my Land." (Ze'ev 
Jabotinsky)

Goals of the movement:
1. Ensure the Jewish people's right to independent self-definition, liberty, security, democratic-liberal 

governance

2. Ensure equal rights and social justice in the Jewish people's historical homeland – Eretz Israel

3. Promote understanding, tolerance and unity within the Jewish people, across Zionism's ideological spectrum

4. Encourage aliya and settlement throughout Israel

5. Maintain and strengthen Israeli sovereignty in Jerusalem

6. Ensure and safeguard the human rights and freedom of Jews around the globe

7. Preserve Israel's Jewish character and centrality in the life of the Jewish people.

Major projects
1. Hebrew language study with Herut North America

The World Herut alliance encourages Hebrew 
language study at the movement branches, as a 
means of strengthening Jewish unity and the sense 
of connection with Israel. In the past few months a 
Hebrew study pilot program has been operating in 
two US cities, Gary and Kokomo, Indiana. Teachers 
use the Diaspora Activities Department's Tachles 
materials. We aim to open Hebrew study groups at 
all movement branches around the world.

2. Unity project
Out of sensitivity to the uniqueness and importance 
of all subgroups within the Jewish people, the 
movement is working to reach small, remote 
communities.
The project aims to connect "unaffiliated" Jews 
and generate dialogue between Jews of all ethnic 
backgrounds, streams and traditions. The work is 
being carried out with sensitivity, understanding, and 
consideration for the "way" of each specific community. 
We are connecting communities in Africa and Asia with 
large communities in North America and Europe.
Photo: Magshimey Herut staff
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"Whether good or bad, whether easy or difficult, whether cheap or expensive - this is my Land." (Ze'ev 
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use the Diaspora Activities Department's Tachles 
materials. We aim to open Hebrew study groups at 
all movement branches around the world.

2. Unity project
Out of sensitivity to the uniqueness and importance 
of all subgroups within the Jewish people, the 
movement is working to reach small, remote 
communities.
The project aims to connect "unaffiliated" Jews 
and generate dialogue between Jews of all ethnic 
backgrounds, streams and traditions. The work is 
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Photo: Magshimey Herut staff
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Liberal Center Movement – HaNoar HaTzioni 
The Liberal Center Movement – HaNoar HaTzioni is a Zionist alliance with four main ideological underpinnings:

1. Zionism – relating to Jewish nationalism;

2. Humanism – regarding relations between the individual and society;

3. Liberal-socialist outlook – regarding the socioeconomic system;

4. And pluralism – pertaining to relations between different religious/philosophical streams within Judaism and 
in other spheres.

The alliance is active today in many countries in the Jewish world, usually in conjunction with the global 
educational movement that shares its outlook (HaNoar HaTzioni). Movement activists strive to deepen 
connections with Israel, hold seminars, play an active role in Zionist federation efforts, and are in continuous 
contact with the Israeli leadership.

Photos from movement events/activities:

Genia Lvova, our 
representative 
in Russia, 
reports to the 
alliance heads 
during her visit 
to Israel.

Young leaders' meeting in 
Montevideo, Uruguay, 

David Manor, veteran alliance 
treasurer, receives an Honorary 
Fellow certificate from the WZO 
heads at ZGC 37/2  

Alliance management at 
work meeting in Israel

Young movement activists at 
Zionist Quiz

Young 
leaders 
from 
around 
the world 
at a 
Passover 
seder in 
Jerusalem

B'nai B'rith International 

Major areas of activity 
1. Support Israel and Zionist values

2. Promote human rights and provide humanitarian aid

3. Honor our elders – operating the largest Jewish sheltered housing system in the US, and advancing issues of 
importance to senior citizens and their families

4. Promote education for coexistence and tolerance.

 Sample activities:
1. Throughout the year B'nai B'rith engaged in activity 

vis-à-vis the UN (where it has held official NGO 
status since 1947), the European Union and the US 
and other governments, aimed at reinforcing Israel's 
status and advancing Jewish community interests. 
The B'nai B'rith president and CEO traveled to Tbilisi 
and Baku to meet with the heads of the Georgian 
and Azerbaijani governments, worked to keep the 
Palestinian Authority from being admitted to the 
World Tourism Organization, and supported the 
reappointment of a special US government envoy to 
combat anti-Semitism.
Photo: International B'nai B'rith President Gary P. 
Salzman (center) and CEO Daniel S. Mariaschin 
(right), with Georgian Prime Minister Giorgi 
Kvirikashvili (left).

2. B'nai B'rith launched and hosted numerous 
delegations to Israel from abroad, aiming to give 
influential parties a glimpse of the real Israel. Among 
these delegations was a group of distinguished scientists and historians from 
Uruguay and the Netherlands. 

3. B'nai B'rith builds bridges and relationships between Israel and Diaspora Jewry. 
The organization confers the Award for Journalism Recognizing Excellence in 
Diaspora Reportaģe, fostering quality journalism that informs Israelis about 
Jewish communities abroad. This year the US Ambassador to Israel, David 
Friedman (pictured), delivered the guest address, in his first public appearance 
since being appointed to his post.
Photo: Ambassador Friedman speaking at the journalism award ceremony

4.  B'nai B'rith also engages in Jewish solidarity-building efforts, such as 
recognizing Jews who rescued Jews during the 
Holocaust, and the memorial project Unto Each 
Person There is a Name.
Photo: ceremony honoring Jews who rescued Jews 
during the Holocaust, with the participation of a 
representative of the Embassy of the Netherlands, 
at the Scroll of Fire Plaza – a joint project of B'nai 
B'rith and KKL-JNF.
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Liberal Center Movement – HaNoar HaTzioni 
The Liberal Center Movement – HaNoar HaTzioni is a Zionist alliance with four main ideological underpinnings:

1. Zionism – relating to Jewish nationalism;

2. Humanism – regarding relations between the individual and society;

3. Liberal-socialist outlook – regarding the socioeconomic system;

4. And pluralism – pertaining to relations between different religious/philosophical streams within Judaism and 
in other spheres.

The alliance is active today in many countries in the Jewish world, usually in conjunction with the global 
educational movement that shares its outlook (HaNoar HaTzioni). Movement activists strive to deepen 
connections with Israel, hold seminars, play an active role in Zionist federation efforts, and are in continuous 
contact with the Israeli leadership.

Photos from movement events/activities:

Genia Lvova, our 
representative 
in Russia, 
reports to the 
alliance heads 
during her visit 
to Israel.

Young leaders' meeting in 
Montevideo, Uruguay, 

David Manor, veteran alliance 
treasurer, receives an Honorary 
Fellow certificate from the WZO 
heads at ZGC 37/2  

Alliance management at 
work meeting in Israel

Young movement activists at 
Zionist Quiz

Young 
leaders 
from 
around 
the world 
at a 
Passover 
seder in 
Jerusalem
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World Likud 

Director-General's Message – Yifat Ovadia-Lusky
Dear Friends,

This year, once again, we played an active role in the hasbara effort on behalf of the State of Israel and 
settlement in all parts of Eretz Israel. Over the past year we led an active struggle to raise awareness and counter 
the BDS movements that want to harm Israel both politically and in everyday life – tourism, the economy, trade, 
and more. We believe that the real answer to BDS is support for settlement throughout Israel.

We initiated and participated in several settlement-honoring events that attracted tens of thousands of people 
from all over Israel. We launched the Holiday Gift from the Center of the World (Lev HaOlam) project, which 
encourages our friends abroad to buy made-in-Israel holiday presents.

We call upon World Likud representatives abroad to take part in Israeli hasbara wherever they may be. We have 
produced a booklet for your use, entitled Questions and Answers in Light of the Present Hasbara Challenges.

We have also continued to be active on the Israeli social plane. We participated in local and national fundraising 
days benefiting important social service, health, and social justice objectives. We were also thrilled by the 
performance of the Shalva Band, composed of people with special needs. The band played at the World Likud 
Board of Governors meeting. 

I wish for all of us a year of productive activity and contribution to homeland and community. Shana Tova.

Major projects
1. World Likud Board of Governors session

World Likud Board of Governors members from Israel and 
abroad gathered in Jerusalem to discuss ideological and social 
issues. The Beketzev HaShalva Choir, whose performers are 
people with special needs, gave a stirring performance.

2. Countering BDS
On International Holocaust Day we presented a 
hasbara booklet containing real answers to the false 
charges against Israel.
Before Passover we launched a joint project with Lev 
HaOlam (Center of the World) and called upon our 
friends in Israel and abroad to fight BDS and buy fine 
holiday gifts produced in Judea and Samaria.

3. Event saluting 50 years of settlement in Judea and 
Samaria
Over six hundred World Likud members toured the 
Binyamin region and participated in an event in ancient 
Shilo marking 50 years of settlement in Judea and 
Samaria. The event was attended by members from all parts 
of Israel and from World Likud branches around the world. 
A certificate of recognition was awarded to Leon Reich, 
Chair of World Likud's South Africa branch, in honor of his 
immigration to Israel.

World Confederation of United Zionists 
The Confederation is involved in three areas in Israel. Its Israeli activity center is the Confederation House in 
Jerusalem, from which we advance the cause of Zionism and strengthen Israeli and "melting-pot" values through 
cultural activity:

*Cultural absorption of the Ethiopian Jewish immigrant community

*Outreach to Israel's neighbors through music and performance

*Promoting Hebrew language through support and gatherings of Hebrew-language artists and writers.

Abroad, the Confederation is involved mainly with the six youth movements active in the UK, Hehalutz LaMerhav 
in Argentina, HaShahar in Russia, FZY, Yehuda HaTzair in the US, World Tzofim Tzabar (Israeli Scouts), and Dor 
Hadash in Mexico. The Confederation also supports Zionist federations around the world, strengthening them 
through presence and activity in Jewish/Zionist communities.

Major projects
1.  International Oud Festival 2016  

The Festival attracted Israeli and Arab artists and 
connected Jerusalem residents through music and 
cultural festivities.

2. Purim festivities in the Mariupol community, 
Ukraine. 
Gladdened the hearts of community members and 
garnered support for Israel. The parties were held in 
areas where Jews are in distress; in this case, Jews 
living in a war zone.

3.  SER Café in Argentina 
Intended for university students/degree holders, to 
ensure continuity of the HeHalutz LaMerhav youth 
movement and to retain the movement graduates as 
activists.
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World Likud 

Director-General's Message – Yifat Ovadia-Lusky
Dear Friends,

This year, once again, we played an active role in the hasbara effort on behalf of the State of Israel and 
settlement in all parts of Eretz Israel. Over the past year we led an active struggle to raise awareness and counter 
the BDS movements that want to harm Israel both politically and in everyday life – tourism, the economy, trade, 
and more. We believe that the real answer to BDS is support for settlement throughout Israel.

We initiated and participated in several settlement-honoring events that attracted tens of thousands of people 
from all over Israel. We launched the Holiday Gift from the Center of the World (Lev HaOlam) project, which 
encourages our friends abroad to buy made-in-Israel holiday presents.

We call upon World Likud representatives abroad to take part in Israeli hasbara wherever they may be. We have 
produced a booklet for your use, entitled Questions and Answers in Light of the Present Hasbara Challenges.

We have also continued to be active on the Israeli social plane. We participated in local and national fundraising 
days benefiting important social service, health, and social justice objectives. We were also thrilled by the 
performance of the Shalva Band, composed of people with special needs. The band played at the World Likud 
Board of Governors meeting. 

I wish for all of us a year of productive activity and contribution to homeland and community. Shana Tova.

Major projects
1. World Likud Board of Governors session

World Likud Board of Governors members from Israel and 
abroad gathered in Jerusalem to discuss ideological and social 
issues. The Beketzev HaShalva Choir, whose performers are 
people with special needs, gave a stirring performance.

2. Countering BDS
On International Holocaust Day we presented a 
hasbara booklet containing real answers to the false 
charges against Israel.
Before Passover we launched a joint project with Lev 
HaOlam (Center of the World) and called upon our 
friends in Israel and abroad to fight BDS and buy fine 
holiday gifts produced in Judea and Samaria.

3. Event saluting 50 years of settlement in Judea and 
Samaria
Over six hundred World Likud members toured the 
Binyamin region and participated in an event in ancient 
Shilo marking 50 years of settlement in Judea and 
Samaria. The event was attended by members from all parts 
of Israel and from World Likud branches around the world. 
A certificate of recognition was awarded to Leon Reich, 
Chair of World Likud's South Africa branch, in honor of his 
immigration to Israel.
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Over the Rainbow – the Zionist Movement 

Major activities
Most of the movement's activities are informed by insights gleaned from the demographic research of Sergio 
Della Pergola of Hebrew University. In brief: the fact that 60% of the world's Jews do not live in Israel, and that 
the vast majority of them (over 90%) do not plan to immigrate to Israel in the foreseeable future, means that 
most of Zionist attention should be directed toward strengthening and cultivating Diaspora Jewry's sense of 
connection to the State of Israel and the Zionist idea.

1. Launch a user-friendly (Orthodox) conversion program throughout Europe, under the guidance of Rabbi David 
Ben-Nissan, aimed at assisting those wishing to join the Jewish people.

2. Counter all manifestations of the new anti-Semitism, and foster cooperation with European governmental 
bodies and the Israeli Foreign and Strategic Affairs ministries.

3. Support growing Israeli communities in the Diaspora through specific programs that we operate in the US, 
Germany, Canada, Italy, the UK and Switzerland.

4. Humanitarian projects in the Diaspora to assist non-Jewish populations, in accordance with Jewish values.

Major projects
1. Israeli film festival in London, Berlin, Amsterdam, Santiago

Each year this project brings Israeli cinematic creations to 
European and South American theaters. It introduces Israeli 
culture to the world, warms the hearts of Israelis and 
Jews living abroad, and provides a bridge for cultural 
cooperation. Three special women stand behind the 
project: Odelia Haroush, Patty Hochman, and Anat 
Koren – a member of Over the Rainbow and the UK 
delegation to the Zionist Congress.

2. Conference on Shared Israel-UK Strategic Objectives
An annual forum for bi-lateral talks between Israeli 
and UK heads of government and public officials on 
countering terrorism and anti-Semitism, held at the 
Palace of Westminster. The activity undermines the 
BDS movement and its threats of arrest warrants for Over the Rainbow guests at the Conference, who are 
sponsored by the UK government.

3. Monument to Jewish soldiers who served in regular armies during World War II
A million and a half Jews fought in the Allied armies, half a million of them in 
the Red Army, half a million in the US army, and half a million in the rest of the 
Allied forces. A quarter of a million fell in battle, while 300,000 were wounded. 
History has all but forgotten the unique situation in which they found 
themselves. In November 2016 Over the Rainbow dedicated a monument to 
their memory, in the presence of Sephardi Chief Rabbi Shlomo Amar and the 
President of the Parliament of Bremen (Germany), Christian Weber. 

4. Assisting civil war refugees from Syria and Iraq 
During 2016-2017 the movement raised scholarship funds for 70 Syrian 
refugee students whose studies were interrupted when they fled to 
Europe during the civil war. The project, which benefits from European 
university and governmental cooperation, has enabled the students to 
resume their studies. These humanitarian activities are of great help in 
reducing tensions between immigrant groups and Jewish communities 
in Europe; they also lay a groundwork for understanding, tolerance, 
cooperation, and attitudinal change toward Zionist organizations on the 
part of human rights and governmental agencies.

World Mizrachi Organization 

Major activities
1. Establish and reinforce communal-Zionist organizational infrastructures in the Diaspora

2. Educational-communal activity to strengthen Jewish identity and the connection with Israel

3. Raise awareness of Diaspora Jewry within Israel's Religious Zionist sector. The need to mobilize for shlichut 
and the importance of strengthening the relationship with Diaspora Jewry.

4. Train shlichim for meaningful positions in the Diaspora

Major projects
1. Establishing the Religious Zionist Shlichut Center, 

which unites all of the shlichut organizations associated 
with Religious Zionism – to foster cooperation and joint 
strategic thinking, and to advance the cause of shlichut. In 
this framework we held several campaigns. In February we 
held a large informational conference on shlichut for the 
public at large that was attended by representatives of the 
organizations, and in August we held 
a farewell gathering for 300 shlichim 
departing for shlichut in the communities.

2.  A large international conference marking 
fifty years since Jerusalem's reunification 
was held in May, with the participation 
of 3000 leaders and representatives 
of Diaspora Jewish communities and 
recent immigrants to Israel. The 4-day 
conference included lectures, excursions, 
and encounters with Israeli leaders; there 
was also a big event at the Jerusalem 
International Convention Center featuring 
the three paratroopers from the iconic 
photograph symbolizing Jerusalem's liberation. The purpose 
of the conference was to strengthen Diaspora Jewry's sense of 
connection with Israel and Jerusalem.

3.  Shalhevet program to train shlichim for meaningful positions 
in the Diaspora Jewish communities. 
Weekly encounters are held in Jerusalem over the course of two 
years, for young English-speakers with leadership potential. The 
participants are trained by highly-qualified lecturers in a variety 
of fields relevant to leadership, education, 
and community work. The program offers a 
stipend to its participants.
This September we welcomed the program's 
third group, comprising 68 young men and 
women.

Informational 
conference on 
shlichut 

 
Farewell 
gathering for 
300 departing 
shlichim
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Over the Rainbow – the Zionist Movement 

Major activities
Most of the movement's activities are informed by insights gleaned from the demographic research of Sergio 
Della Pergola of Hebrew University. In brief: the fact that 60% of the world's Jews do not live in Israel, and that 
the vast majority of them (over 90%) do not plan to immigrate to Israel in the foreseeable future, means that 
most of Zionist attention should be directed toward strengthening and cultivating Diaspora Jewry's sense of 
connection to the State of Israel and the Zionist idea.

1. Launch a user-friendly (Orthodox) conversion program throughout Europe, under the guidance of Rabbi David 
Ben-Nissan, aimed at assisting those wishing to join the Jewish people.

2. Counter all manifestations of the new anti-Semitism, and foster cooperation with European governmental 
bodies and the Israeli Foreign and Strategic Affairs ministries.

3. Support growing Israeli communities in the Diaspora through specific programs that we operate in the US, 
Germany, Canada, Italy, the UK and Switzerland.

4. Humanitarian projects in the Diaspora to assist non-Jewish populations, in accordance with Jewish values.

Major projects
1. Israeli film festival in London, Berlin, Amsterdam, Santiago

Each year this project brings Israeli cinematic creations to 
European and South American theaters. It introduces Israeli 
culture to the world, warms the hearts of Israelis and 
Jews living abroad, and provides a bridge for cultural 
cooperation. Three special women stand behind the 
project: Odelia Haroush, Patty Hochman, and Anat 
Koren – a member of Over the Rainbow and the UK 
delegation to the Zionist Congress.

2. Conference on Shared Israel-UK Strategic Objectives
An annual forum for bi-lateral talks between Israeli 
and UK heads of government and public officials on 
countering terrorism and anti-Semitism, held at the 
Palace of Westminster. The activity undermines the 
BDS movement and its threats of arrest warrants for Over the Rainbow guests at the Conference, who are 
sponsored by the UK government.

3. Monument to Jewish soldiers who served in regular armies during World War II
A million and a half Jews fought in the Allied armies, half a million of them in 
the Red Army, half a million in the US army, and half a million in the rest of the 
Allied forces. A quarter of a million fell in battle, while 300,000 were wounded. 
History has all but forgotten the unique situation in which they found 
themselves. In November 2016 Over the Rainbow dedicated a monument to 
their memory, in the presence of Sephardi Chief Rabbi Shlomo Amar and the 
President of the Parliament of Bremen (Germany), Christian Weber. 

4. Assisting civil war refugees from Syria and Iraq 
During 2016-2017 the movement raised scholarship funds for 70 Syrian 
refugee students whose studies were interrupted when they fled to 
Europe during the civil war. The project, which benefits from European 
university and governmental cooperation, has enabled the students to 
resume their studies. These humanitarian activities are of great help in 
reducing tensions between immigrant groups and Jewish communities 
in Europe; they also lay a groundwork for understanding, tolerance, 
cooperation, and attitudinal change toward Zionist organizations on the 
part of human rights and governmental agencies.
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World Organization of Orthodox Synagogues and Communities 

Organization Chair's Message – Eliezer Sheffer
Dear Friends – greetings from Jerusalem,

I am honored to present you with an overview of our major activities in 5777 (2016-2017), whose theme was the 
50th anniversary of the unification of Jerusalem, Israel's capital. This year, 5778, is the 70th anniversary of Israel's 
independence and sovereignty, as a Jewish state in our historical homeland of Eretz Israel. We conducted our activities 
through a variety of programs, conferences, events, publications and online media that bring the Jewish and Israeli 
experience to all Jews, wherever they may be.

Vision, mission, goals and objectives
1. Faithfully represent Judaism and the Jewish experience in Israel to all Jews, wherever they are

2. Encourage and develop friendly relations between Jewish synagogues and communities in the Diaspora and 
their counterparts in Israel.

3. Create and maintain a dialogue forum for the world Orthodox leadership, and to make the shared voice heard.

4. Offer information and community communication services to synagogues and congregations, and to provide 
Torah and Jewish learning in online form.

5. Represent Orthodox Judaism, its goals and needs in the governmental and national institutions.

Major projects
1. "Their voice has gone out through all the earth, their words to the end of the world" 

Developing and advancing digital programs aimed at bringing the Jewish and Israeli experience to Jews the world 
over – such as a website with tens of thousands of visitors, 17 YouTube clips, 1,500 "notes" and posts on Facebook, 
and regular newsletters about what is going on in Israeli society.

2. Birkat HaIlanot (Blessing of the Trees)
In the presence of Jerusalem's chief rabbis, Rabbi Shlomo 
Amar and Rabbi Aryeh Stern, the blessing of the trees was said 
at Ammunition Hill on the first day of the Hebrew month of 
Nissan, 5777, in a ceremony marking the jubilee of Jerusalem's 
unification. Speakers included the chief rabbis of Jerusalem, 
Eliezer Sheffer and Shamai Kenan, who delivered greetings 
from the KKL-JNF Chair, Danny Atar. David Ben Naeh – our 
representative in the Zionist Administration – 
moderated the event. The Zimratya Choir, directed 
by Dr. Uri Aharon, gave a debut performance of the 
Planter's Prayer composed by the late Rabbi Shear 
Yashuv Cohen.

3. Planter's Prayer – Worldwide dissemination of 
the Planter's Prayer in 7 languages and virtual 
plantings on Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish 
National Fund's main planting website.
Pictured: Chief Ashkenazi Rabbi of Israel David Lau 
planting a tree at Moshav Kfar Yavetz.

4. Shabbat Shalom Yerushalayim
Festive prayer service on the Shabbat just preceding 
Jerusalem Day, marking the 50th anniversary of 
Jerusalem's liberation – held at the Great Synagogue 
in Jerusalem and in Diaspora Jewish communities. 

Center for Leadership 
The four major projects on which the Center for Leadership focused over the year since the 
last Zionist General Council, beyond its other activities, are:

1. AMI (Hebrew acronym for Future of Jewish Leadership) – 
Program to develop a future generation of leadership 
in Europe, in cooperation with ZWST (the German 
organization of Jewish communities). This year 32 
young people from 10 countries participated in two 
Frankfurt-based seminars, in November 2016 and 
March 2017.
Seminar attendees were young people aged 25-35 who 

have demonstrated leadership and involvement in their communities or 
campuses. The training program covered material and skills necessary for 
developing and operating selected projects in the communities.
The second seminar, reflecting cooperation with JDC-Israel, was also 
attended by three FSU participants. Four additional seminars are planned 
for the coming year, whose attendees will include professionals active in 
European Jewish centers – reflecting our participation in the Global JCC 
conference for JCC directors, and lectures we delivered.

2. In December 2016 a leadership development program was held for 
40 leaders from France; participation in the Israeli-based program 
was organized by the Diaspora Activities Department. The 
participants engaged in leader training activity. The program 
covered managerial and leadership skills, and offered hands-
on involvement and enrichment with relevant material. The 
activity culminated in an empowering desert tour as part of 
the When Ben-Gurion Met Moses program. During the program 
the participants were challenged to choose projects for 
development and implementation in their communities.

3. Onward – student seminars in Israel
The Center for Leadership won a tender to operate Onward 
Israel's leadership seminars. 
Onward brings hundreds of students, most of them former 
Taglit-Birthright participants, to Israel for 8-week internships in 
their fields of study. While in Israel the students attend several 
seminars. The Center for Leadership was chosen to conduct 
two 4-day seminars entitled Zionist Leadership Springs from 
the Desert. The first seminar had 80 participants; the second 
had 120.
Both seminars were held at Mitzpe Ramon and were 
moderated by Center for Leadership staff.

4. Developing a Spanish-language leadership program in 
cooperation with the Diaspora Activities Department
This initiative grew out of a request by a WZO representative in Latin America.
A joint Center for Leadership-Diaspora Activities Department team is developing the program and training 
moderators to operate it.

Simcha Leibovich
Director, Center for 
Leadership
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World Organization of Orthodox Synagogues and Communities 

Organization Chair's Message – Eliezer Sheffer
Dear Friends – greetings from Jerusalem,

I am honored to present you with an overview of our major activities in 5777 (2016-2017), whose theme was the 
50th anniversary of the unification of Jerusalem, Israel's capital. This year, 5778, is the 70th anniversary of Israel's 
independence and sovereignty, as a Jewish state in our historical homeland of Eretz Israel. We conducted our activities 
through a variety of programs, conferences, events, publications and online media that bring the Jewish and Israeli 
experience to all Jews, wherever they may be.

Vision, mission, goals and objectives
1. Faithfully represent Judaism and the Jewish experience in Israel to all Jews, wherever they are

2. Encourage and develop friendly relations between Jewish synagogues and communities in the Diaspora and 
their counterparts in Israel.

3. Create and maintain a dialogue forum for the world Orthodox leadership, and to make the shared voice heard.

4. Offer information and community communication services to synagogues and congregations, and to provide 
Torah and Jewish learning in online form.

5. Represent Orthodox Judaism, its goals and needs in the governmental and national institutions.

Major projects
1. "Their voice has gone out through all the earth, their words to the end of the world" 

Developing and advancing digital programs aimed at bringing the Jewish and Israeli experience to Jews the world 
over – such as a website with tens of thousands of visitors, 17 YouTube clips, 1,500 "notes" and posts on Facebook, 
and regular newsletters about what is going on in Israeli society.

2. Birkat HaIlanot (Blessing of the Trees)
In the presence of Jerusalem's chief rabbis, Rabbi Shlomo 
Amar and Rabbi Aryeh Stern, the blessing of the trees was said 
at Ammunition Hill on the first day of the Hebrew month of 
Nissan, 5777, in a ceremony marking the jubilee of Jerusalem's 
unification. Speakers included the chief rabbis of Jerusalem, 
Eliezer Sheffer and Shamai Kenan, who delivered greetings 
from the KKL-JNF Chair, Danny Atar. David Ben Naeh – our 
representative in the Zionist Administration – 
moderated the event. The Zimratya Choir, directed 
by Dr. Uri Aharon, gave a debut performance of the 
Planter's Prayer composed by the late Rabbi Shear 
Yashuv Cohen.

3. Planter's Prayer – Worldwide dissemination of 
the Planter's Prayer in 7 languages and virtual 
plantings on Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish 
National Fund's main planting website.
Pictured: Chief Ashkenazi Rabbi of Israel David Lau 
planting a tree at Moshav Kfar Yavetz.

4. Shabbat Shalom Yerushalayim
Festive prayer service on the Shabbat just preceding 
Jerusalem Day, marking the 50th anniversary of 
Jerusalem's liberation – held at the Great Synagogue 
in Jerusalem and in Diaspora Jewish communities. 
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Fundraising Unit 

Unit Director's Message – Dubi Bergman 
 The Fundraising Unit was created a little over a year ago.

During this time we have branded the idea of raising funds for WZO activities, 
international Zionist activities, which enjoy broad support across the entire political 
spectrum, in Israel and abroad.

Activities focus mainly on Hebrew language instruction and on inculcating and 
realizing the vision of Binyamin Ze'ev Herzl

Department vision
Fundraising for WZO activities aimed at 
realizing the vision of Binyamin Ze'ev Herzl.

Main Department activities
1. Establish a Board of Governors for the Herzl 

Museum and Center.
2. Recruit members who contribute to the 

Museum and Center.
3. Raise funds for the Herzl Museum and Center.
4. Donations are intended for the Museum's 

maintenance, upgrading, and educational 
activity, exemplified by the Center's My Flag 
program for young children.

5. Build a memorial wall at the Herzl Museum 
to honor notable figures, for Center/Museum 
fundraising purposes.

6. The wall will perpetuate the memory of major 
figures from all over the world. Memorial 
plaques will be sized in accordance with 
donation amounts.

7. Preparations for the international Herzl 
Conference – annual event devoted to the 
balance between Zionist vision, action, and 
strategy.

8. Funding Hebrew language study in France 
and Israel.

Major events, in pictures

Herzl Center/Museum 
Board of Governors Chair, 
Dr. Nissim Levy

Herzl Center fundraising 
event in the presence of 
Defense Minister Avigdor 
Lieberman

Potential donors at 
a Herzl Museum and 
Center fundraising 
event

 Professor Uzi Arad speaking about the 
Herzl Conference at the fundraising 
event hosted by Dr. Nissim Levy

 Meeting about the Herzl Conference at the Herzl 
Center, with Professor Uzi Arad
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Fundraising Unit 

Unit Director's Message – Dubi Bergman 
 The Fundraising Unit was created a little over a year ago.

During this time we have branded the idea of raising funds for WZO activities, 
international Zionist activities, which enjoy broad support across the entire political 
spectrum, in Israel and abroad.

Activities focus mainly on Hebrew language instruction and on inculcating and 
realizing the vision of Binyamin Ze'ev Herzl

Department vision
Fundraising for WZO activities aimed at 
realizing the vision of Binyamin Ze'ev Herzl.

Main Department activities
1. Establish a Board of Governors for the Herzl 

Museum and Center.
2. Recruit members who contribute to the 

Museum and Center.
3. Raise funds for the Herzl Museum and Center.
4. Donations are intended for the Museum's 

maintenance, upgrading, and educational 
activity, exemplified by the Center's My Flag 
program for young children.

5. Build a memorial wall at the Herzl Museum 
to honor notable figures, for Center/Museum 
fundraising purposes.

6. The wall will perpetuate the memory of major 
figures from all over the world. Memorial 
plaques will be sized in accordance with 
donation amounts.

7. Preparations for the international Herzl 
Conference – annual event devoted to the 
balance between Zionist vision, action, and 
strategy.

8. Funding Hebrew language study in France 
and Israel.
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Herzl Center 
The Herzl Museum has worked hard over the past year to make itself accessible to all segments 
of the population. Its materials are now available in 7 different languages, and the facility is 
accessible to people with special physical and cognitive needs. The Museum is also adapting to 
serve people of all ages, from the younger school grades to the elderly, allowing everyone to feel 
part of the eternal heritage bequeathed by the Visionary of the State.

A hundred and fifty thousand people from Israel and abroad visit the Center each year – soldiers 
in uniform, families, tourists, new immigrants, and schoolchildren representing all segments of 
Israeli society and all parts of the Jewish world.

The Herzl Center's Education Center continues to expand its range of activities, which 
include workshops, innovative tours, training programs, and a variety of educational tools for 

disseminating Herzl's legacy and the Zionist heritage at all levels of Israeli society

Herzl Center vision
The Herzl Museum is a dream come true. The dream 
of many Zionist figures who wanted to build a bridge 
between Zionism's glorious past and its future 
generations, to ensure that the Visionary of the State, 
his path and dream, would not be forgotten.

As part of the effort to expand both the Museum and 
the populations that it serves, a Society of Friends was 
recently created for the Museum, led by the donor Dr. 
Nissim Levy. The Society's work plan, which aims to 
advance and upgrade the Museum, was launched in 
September.

This dream must continue to be pursued, improved and 
disseminated – that is our mission and our pride!

.

Major Herzl Center activities
1. Museum visits – for ages 8 and over, in groups of 

up to 35. A breathtaking and thought-provoking 
audiovisual encounter with Herzl. Since October 
2016, 90,000 people have visited the Museum: 
pupils, soldiers, tourists, families, public institutions, 
and more.

2. Dramatized tours – dramatized tours of Mount 
Herzl that bring visitors into contact with the 
various figures buried there: David Wolfson, the 
NILI fighters, Ze'ev Jabotinsky, and Golda Meir. The 
show is based on actual history, brought to life with 
humor and charm. Over the past year 1,300 people 
have participated in the tours..

Major Projects
1. Hamshushalayim – Lamplight tour. 

As part of the Jerusalem Municipality's Hamshushalayim festival, the 
Herzl Center launched a series of tours by the light of oil lamps – a 
nighttime experience in the Great Leaders of the Nation plot. The 
evening ambience allows participants to glimpse less-known features 
of the Mount of Remembrance.

2. New – the Museum is being made accessible to people with special 
needs. Wishing to further an understanding of Herzl and his heritage 
in all segments of Israeli society, the Center undertook a pedagogical 
accessibility effort in which its materials and activities were adapted for 
people with special needs, accommodating the full range of disabilities. 
The Center's educational staff will be happy to advise all interested 
parties on the accessible activities, to ensure that they are optimally 
adapted to suit specific groups.

3. Special issue for the 120th anniversary of the Zionist Congress – 
Herzl Center, with academic guidance provided by Professor Ariel 
Feldstein, is currently producing a special publication intended for 
educators, army commanders, youth movements, and WZO members.

4. The Jerusalem Advantage 
In cooperation with the Jerusalem Municipality, every year the Herzl 
Center hosts thousands of local pupils in Grades 4-10. The theme of 
these visits is that of Jerusalem's unique capital city status, Herzl's 
contribution in this sphere, and Mount Herzl as part of the urban fabric.

5. Army days 
Jerusalem: Seeing the Whole – The Herzl Center is privileged to offer 
all new IDF recruits an intensive seminar on Jerusalem and Zionism. 
Last year over 5000 soldiers participated, and this is the tip of the 
iceberg. Commander and soldier feedback indicate that participants 
find the seminar meaningful. For many it has been the first time they 
understood Mount Herzl's significance.
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Herzl Center 
The Herzl Museum has worked hard over the past year to make itself accessible to all segments 
of the population. Its materials are now available in 7 different languages, and the facility is 
accessible to people with special physical and cognitive needs. The Museum is also adapting to 
serve people of all ages, from the younger school grades to the elderly, allowing everyone to feel 
part of the eternal heritage bequeathed by the Visionary of the State.

A hundred and fifty thousand people from Israel and abroad visit the Center each year – soldiers 
in uniform, families, tourists, new immigrants, and schoolchildren representing all segments of 
Israeli society and all parts of the Jewish world.

The Herzl Center's Education Center continues to expand its range of activities, which 
include workshops, innovative tours, training programs, and a variety of educational tools for 

disseminating Herzl's legacy and the Zionist heritage at all levels of Israeli society

Herzl Center vision
The Herzl Museum is a dream come true. The dream 
of many Zionist figures who wanted to build a bridge 
between Zionism's glorious past and its future 
generations, to ensure that the Visionary of the State, 
his path and dream, would not be forgotten.

As part of the effort to expand both the Museum and 
the populations that it serves, a Society of Friends was 
recently created for the Museum, led by the donor Dr. 
Nissim Levy. The Society's work plan, which aims to 
advance and upgrade the Museum, was launched in 
September.

This dream must continue to be pursued, improved and 
disseminated – that is our mission and our pride!

.

Major Herzl Center activities
1. Museum visits – for ages 8 and over, in groups of 

up to 35. A breathtaking and thought-provoking 
audiovisual encounter with Herzl. Since October 
2016, 90,000 people have visited the Museum: 
pupils, soldiers, tourists, families, public institutions, 
and more.

2. Dramatized tours – dramatized tours of Mount 
Herzl that bring visitors into contact with the 
various figures buried there: David Wolfson, the 
NILI fighters, Ze'ev Jabotinsky, and Golda Meir. The 
show is based on actual history, brought to life with 
humor and charm. Over the past year 1,300 people 
have participated in the tours..
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Rural Growth and Development Division 

Division Head's Message – Gael Grunewald 
 Dear Friends,

Over the past year we worked hard to return the Rural Growth and Development 
Division to regular activity. With the help of partners in the Knesset and the Israeli 
government, we succeeded in legitimizing Division activity, through an amendment 
to the World Zionist Organization-Jewish Agency Status Law.

So that the Law could be put into effect, a government decision was made to delegate governmental 
authorities to the World Zionist Organization via the Rural Growth and Development Division. The aim is 
to advance implementation of the government's policy on promoting rural settlement – agricultural and 
communal.

I am pleased that the Israeli government chose to view the Rural Growth and Development Division 
as an expert in the field of settlement development. Settlement development requires both locality-
specific attention and a larger view; it also entails deep familiarity with Israel's rural localities. I am 
convinced that, with the broad support that the Division receives from the National Institutions in 
general and from the World Zionist Organization in particular, we will be able to pursue this important 
mission as effectively as possible, and continue to develop and strengthen rural settlement in the 
Negev, Galilee, Judea, Samaria, Jordan Valley, and Golan Heights.

Division vision
The Rural Growth and Development 
Division will be the primary entity involved 
in developing Israel's rural areas, and will 
foster continued settlement of the Land by 
establishing localities and settlement garinim 
(core groups), and by reinforcing and expanding 
settlement in rural zones.

Main Division activities
1. Reinforce the rural community through 

activity aimed at demographic growth, 
community empowerment, and economic 
strength

2. Reinforce settlement in peripheral areas

3. Develop a variety of settlement-based and 
employment-oriented initiatives to increase 
housing supply and attract people to the 
periphery

4. Design, develop and establish localities and 
settlement areas

5. Guide localities in crisis – handling specific 
issues (social, communal, economic, 
planning) while developing multi-year and 
multidisciplinary work plans

6. Socio-economic assessment and guidance

7. Design and implement infrastructures and 
public buildings of various kinds, for various 
purposes

Major Projects
1. Gaza Periphery

In keeping with the government decision to rehabilitate Gaza Periphery 
localities following Operation Protective Edge, the Rural Growth and 
Development Division launched a broad-based infrastructure repair 
effort. Road and building repair, electrical work and renovation of 
public buildings led to demographic growth and the localities are now 
welcoming many new families from central Israel.

2. Manara
The locality of Manara, on 
the Lebanese border, has for 
years been mired in social and 
demographic crisis. After a major 
effort by the Rural Growth and 
Development Division, in full 
cooperation with the locality 
administration and the regional 
council, a multi-year work plan 
was prepared, aimed at resolving 
the crisis and restoring Manara 
to a path of growth. Last year 20 new families moved 
to Manara, a new preschool opened, and absorption 
committee activity re-intensified.

3. Jordan Valley 
The Rural Growth and Development Division helped educational institutions operated by the 
Timora organization, which works 
with teen dropouts throughout 
the country – in the localities 
of Avnat, Mehola, and Brosh 
HaBika. The combination of major 
educational activity and residence 
in peripheral localities is a source 
of hope and growth for the entire 
region.

4. Settlement connection
A special and important tour was recently held, 
together with representatives of the Reform movement 
from all over Israel, as part of the international 
conference marking 50 years since Jerusalem's 
liberation.
The WZO's Diaspora Activities Department, under Gusti 
Braverman, asked the Division to organize this unique 
tour.
The Reform group visited Judea and Samaria for the 
first time, and gained first-hand knowledge of Gush Etzion, its landscapes and residents, 
the importance as well as the challenges, complexity and difficulties of settlement there. 
Face to face encounter and respectful dialogue, despite disagreements and reservations, is 
unquestionably the basis for contact and connection between all parts of the Jewish people, 
in Israel and the Diaspora.
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Rural Growth and Development Division 

Division Head's Message – Gael Grunewald 
 Dear Friends,

Over the past year we worked hard to return the Rural Growth and Development 
Division to regular activity. With the help of partners in the Knesset and the Israeli 
government, we succeeded in legitimizing Division activity, through an amendment 
to the World Zionist Organization-Jewish Agency Status Law.

So that the Law could be put into effect, a government decision was made to delegate governmental 
authorities to the World Zionist Organization via the Rural Growth and Development Division. The aim is 
to advance implementation of the government's policy on promoting rural settlement – agricultural and 
communal.

I am pleased that the Israeli government chose to view the Rural Growth and Development Division 
as an expert in the field of settlement development. Settlement development requires both locality-
specific attention and a larger view; it also entails deep familiarity with Israel's rural localities. I am 
convinced that, with the broad support that the Division receives from the National Institutions in 
general and from the World Zionist Organization in particular, we will be able to pursue this important 
mission as effectively as possible, and continue to develop and strengthen rural settlement in the 
Negev, Galilee, Judea, Samaria, Jordan Valley, and Golan Heights.

Division vision
The Rural Growth and Development 
Division will be the primary entity involved 
in developing Israel's rural areas, and will 
foster continued settlement of the Land by 
establishing localities and settlement garinim 
(core groups), and by reinforcing and expanding 
settlement in rural zones.

Main Division activities
1. Reinforce the rural community through 

activity aimed at demographic growth, 
community empowerment, and economic 
strength

2. Reinforce settlement in peripheral areas

3. Develop a variety of settlement-based and 
employment-oriented initiatives to increase 
housing supply and attract people to the 
periphery

4. Design, develop and establish localities and 
settlement areas

5. Guide localities in crisis – handling specific 
issues (social, communal, economic, 
planning) while developing multi-year and 
multidisciplinary work plans

6. Socio-economic assessment and guidance

7. Design and implement infrastructures and 
public buildings of various kinds, for various 
purposes
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Center for Religious Affairs in the Diaspora 

Message from the Center's Head - Rabbi Yechiel Wasserman 
The Center for Religious Affairs in the Diaspora works to strengthen Jewish-Zionist 
identity and the sense of connection to the Jewish people and its heritage, to 
nurture the relationship with Israel, and to underscore Israel's centrality and 
importance in Jewish life.

In order to achieve these goals in the Diaspora Orthodox communities and the 
Jewish community centers, the Center provides religious services in the Diaspora – wide-ranging and 
varied activities targeting rabbis and the Jewish communities. Shlichim Toraniim or religious emissaries 
deployed in the various countries also assist with the activities, as do the Department's Ben Ami- 
Planting Zionism shlichim, via religious programs and services from Israel.

• Conferences, "shabbaton" retreats, training and in-service for community rabbis

• Ben-Ami – Planting Zionism

• Special events

• Jewish experience

• Publications and educational kits

The world is becoming a small, dynamic global village, making it very important to strengthen Jewish 
identity. Accordingly, the Department staff work hard to adapt Department activities to the spirit of the 
age

Department vision
Strengthen the Jewish people's connection with 
the Jewish heritage and to reinforce Jewish-
Zionist identity

Nurture the sense of connection to the State of 
Israel, and to underscore Israel's centrality to 
Diaspora Jewish life

Make the Jewish-Zionist issue part of communal 
and social media discourse.

Main Department activities
1. A. Seminars and in-service training for rabbis

B. Annual international conference for rabbis 
and community leaders

2. A. Ben-Ami shlichim to small communities
B. Brief shaliach missions for the High 
Holidays and Passover

3. Educational and Jewish-Zionist publications
4. Bar/bat mitzvah programs, Hanukah caravan
5. Events: Jerusalem Day, Israel Independence 

Day, Tu Bishvat seders.

Major Projects
1. International Conference of Rabbis and Community 

Leaders
In early January a hundred and forty rabbis from 40 
different countries participated in the International 
Conference of Rabbis and Community Leaders, organized 
by the Center for Religious Affairs in the Diaspora. 
The themes of the Conference were “50 years since 
the liberation and reunification of Jerusalem" and 
"the 120th anniversary of the First Zionist Congress." 
The Conference comprised seven sessions. A Combat 
Soldiers' Talk, moderated by Sivan Rahav Meir 
and featuring paratroopers who helped liberate 
Jerusalem, was held during the evening gala; 
there was also an artistic program.
A day of the Conference was devoted to a 
study tour, during which the participants visited 
Ammunition Hill and heard about the battle there.

2. RCA rabbis' seminar
Dozens of rabbis and public figures took part in a 
special   day marking 50 years since Jerusalem's 
liberation and unification, initiated by the 
Center for Religious Affairs in the Diaspora, 
in cooperation with the Rabbinical Council of 
America (RCA).
The gathering was held in Weizmann Hall in the National Institutions Building – the venue where Israel's first 
president, Chaim Weizmann, was sworn in.

3. Passover seder mission
As in other years, a ten-person delegation visited seven Diaspora 
Jewish communities on behalf of the Center for Religious Affairs in 
the Diaspora, to hold seders and religious-Zionist activities during 
Passover.

4. Shabbaton in the Tallinn Jewish community
Yinon Asayag, a Ben-Ami shaliach in Estonia, held a 
shabbaton for Jewish students in Tallinn, Estonia's 
second-largest and capital city. Yinon is stationed 
in Tallin, where he holds a wide array of community 
activities. He also holds activities in the cities of 
Tartu and Kohtla-Järve.

5. 4-booklet set on major Zionist figures and events
In honor of the 120th anniversary of the First Zionist 
Congress, the Center produced a booklet on events 
and major figures in the history of the Zionist 
movement, in four languages: Hebrew, English, 
Spanish, and German.

6. Poster competition marking the 
50th anniversary of Jerusalem's 
liberation
In honor of the 50th anniversary 
of Jerusalem's liberation, a 
scholarship awards event was 
held for outstanding designers 
who participated in a poster 
competition celebrating the 
milestone. The competition was 
initiated by the Center.
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Center for Religious Affairs in the Diaspora 

Message from the Center's Head - Rabbi Yechiel Wasserman 
The Center for Religious Affairs in the Diaspora works to strengthen Jewish-Zionist 
identity and the sense of connection to the Jewish people and its heritage, to 
nurture the relationship with Israel, and to underscore Israel's centrality and 
importance in Jewish life.

In order to achieve these goals in the Diaspora Orthodox communities and the 
Jewish community centers, the Center provides religious services in the Diaspora – wide-ranging and 
varied activities targeting rabbis and the Jewish communities. Shlichim Toraniim or religious emissaries 
deployed in the various countries also assist with the activities, as do the Department's Ben Ami- 
Planting Zionism shlichim, via religious programs and services from Israel.

• Conferences, "shabbaton" retreats, training and in-service for community rabbis

• Ben-Ami – Planting Zionism

• Special events

• Jewish experience

• Publications and educational kits

The world is becoming a small, dynamic global village, making it very important to strengthen Jewish 
identity. Accordingly, the Department staff work hard to adapt Department activities to the spirit of the 
age

Department vision
Strengthen the Jewish people's connection with 
the Jewish heritage and to reinforce Jewish-
Zionist identity

Nurture the sense of connection to the State of 
Israel, and to underscore Israel's centrality to 
Diaspora Jewish life

Make the Jewish-Zionist issue part of communal 
and social media discourse.

Main Department activities
1. A. Seminars and in-service training for rabbis

B. Annual international conference for rabbis 
and community leaders

2. A. Ben-Ami shlichim to small communities
B. Brief shaliach missions for the High 
Holidays and Passover

3. Educational and Jewish-Zionist publications
4. Bar/bat mitzvah programs, Hanukah caravan
5. Events: Jerusalem Day, Israel Independence 

Day, Tu Bishvat seders.
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Aliya Promotion Department 

Message of the Department Head – Marina Rosenberg Koritny 
 "A country cannot exist without a people, and a people cannot exist without a country." This 
statement clearly expresses the relationship between the Jewish state and that part of the Jewish 
people that still lives in the Diaspora.

The Jewish people's most important project of the 20th century was the establishment of the 
State of Israel. In the 21st century, however, the most crucial project is that of bringing all Jews 
home to their country.

Success in this endeavor will ensure the success of both the Jewish people and the State of Israel. To ensure realization 
of this project – the centerpiece of the Zionist vision – the Aliya Promotion Department was created two years ago. The 
Department has been working hard since its establishment and will continue to do so

Department vision
In October 2015 the 37th Zionist Congress was held 
in Jerusalem. One of its major resolutions was the 
creation of the Aliya Promotion Department.

The great immigration wave of the 1990s that brought 
over a million olim to Israel has ended. In an era of 
globalization, the concept of the ingathering of the 
exiles – the supreme embodiment of the Zionist 
idea – has lost its appeal for many Jews. Yet even 
those Diaspora Jews who do not regard aliya as the 
sole option for realizing their national, religious, 
cultural and personal aspirations, nevertheless 
understand the importance of maintaining a spiritual 
connection to Israel. At the same time, globalization 
generates innumerable new options for interpersonal 
communication – at the personal, interest-group, 
community, and online levels.

It is precisely in creating, maintaining and 
strengthening the connection with Diaspora Jewry – a 
connection that ultimately encourages immigration to 
Israel – that the Aliya Promotion Department is active. 
Again, a new era requires new approaches, modes 
of action and ideas – in other words: creativity. It is 
in this spirit that the Department has operated since 
its establishment, under the leadership of Marina 
Rosenberg-Koritny, who herself immigrated to Israel 
from Kazakhstan in 1995 and has since come a long 
way – from her first job as a schoolteacher to her 
appointment as head of a World Zionist Organization 
department.

.

Main Department activities
1. Generate/reinforce Zionist motivation and assist 

with aliya preparations – Today all those who 
are "aliya eligible" know that they can immigrate 
whenever they want to. However, not everyone is 
motivated to take this step. That is why we need 
to create and strengthen Zionist consciousness 
among Diaspora Jews and urge them toward the 
decision to immigrate. The next step – preparing 
for aliya – consists of language study, checking into 
employment possibilities, choosing a place to live, 
learning about immigrants' rights and obligations, 
developing personal aliya plans.

2. Studying Hebrew – We believe that studying Hebrew 
is the most essential of all the stages noted above, 
and we therefore place special emphasis on it at this 
point. Knowing the language is the most important 
factor in creating a national consciousness, and 
is also the most crucial condition for successful 
absorption. For this reason we are establishing 
and expanding ulpan (Hebrew study) networks in 
different countries, recruiting pupils, finding and 
training teachers. Our ulpan network, which spread 
across the globe within so short a time, is our 
flagship operation.

3. Reinforce Diaspora Jews' sense of connection to 
the State of Israel – Every Jew is part of the Jewish 
people, and so it is important to strengthen each 
individual's sense of connection to the State 
and the Land of Israel. This means working with 
Jewish communities and their institutions, and 
trying to reach all Jews, wherever they may be. The 
Department is investing great effort and creativity 
in this endeavor, both in the online/media sphere 
(the Department's website, social media, interviews 
and publications in local media outlets, etc.) and in a 
wide variety of projects and initiatives – delegations 
of leading publicists, seminars, encounters, aliya 
fairs, Israel solidarity flotillas and marches, and 
creative hasbara material..

Major Projects
1. Hebrew ulpanim worldwide

As noted, the Department's flagship project is its worldwide 
ulpan network. During the 2016-2017 school year, 270 ulpan 
classes were opened in Argentina, the US, Belgium, Brazil, the 
UK, Canada, and France. Of course we have no intention of 
slowing down during the new school year (2017-2018); from 
October the Department will be operating 90 ulpan classes in 
France and Belgium, 20 in the UK, 15 in the US and Canada, 
30 in Argentina, and 11 in Brazil, for a total of 166 classes. 
The next stage (December 2017) will feature the opening 
of another 170 classes, bringing the total number of ulpan 
classes worldwide to over 300.

2. Israelis successfully encourage aliya
The most effective promoters of aliya – successful Israelis 
acting as first-line goodwill ambassadors for Israel –   speak before target 
audiences. The project's opening shot was fired this summer in French Jewish 
communities where end-of-year ceremonies were held for ulpanim that we 
had established around the country. These audiences were addressed by 
Mordechai (Motaleh) Spiegler – a true Israeli sports legend. In the coming 
school year the project will be strengthened by government ministry support. 
We are certain that additional public and governmental bodies will join forces 
with us to ensure real success for this important project.

3.  New consciousness and aliya fairs
Aliya fair – As part of a national program to promote aliya, the Department 
held an aliya fair in June in Brooklyn, with assistance from the Ministry of Aliya 
and Integration – Ofek Israel. A street was turned into "Little Israel" during the 
fair.
Solidarity flotilla – The Israel solidarity flotilla is an initiative of the Aliya Promotion Department and 
the American Forum of Russian Jewry. The flotilla became an impressive demonstration of American 
Jews' solidarity with the State of Israel. It passed under the Statue of Liberty and anchored near the UN 
Headquarters in Manhattan. The flotilla captains were the Minister of Aliya and Integration, Sofa Landver, and 
the head of the Aliya Promotion Department, Marina Rosenberg-Koritny.
Regular monthly activity – Our shlichim and representatives in the US, 
the UK and Canada also hold monthly aliya fairs, regular meetings with 
target populations, Israel and Jerusalem days, and more. All of these 
efforts are successful and garner positive feedback.
Photo: Israel solidarity flotilla on the Hudson

4. Global impact through media – hasbara activity online and in the media, 
and research studies:
Department website: Habayta ("Going Home") – The site is operated in 
the Domoy.org (Russian for "Going Home") domain. 
The site and the department Facebook page are 
effective and creative tool for explaining WZO 
objectives and for two-way communication with 
the target populations.
In-depth studies that shed light on the reasons 
for present-day aliya and the circumstances in 
which it occurs. The studies found that women are 
the deciding factor in family aliya decisions, and 
Department planning will reflect this finding.

* Trivia game Habayta ("Going Home") – a game 
that tells the story of 120 years of Zionism. All the 
target audiences found the game very interesting.
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Aliya Promotion Department 

Message of the Department Head – Marina Rosenberg Koritny 
 "A country cannot exist without a people, and a people cannot exist without a country." This 
statement clearly expresses the relationship between the Jewish state and that part of the Jewish 
people that still lives in the Diaspora.

The Jewish people's most important project of the 20th century was the establishment of the 
State of Israel. In the 21st century, however, the most crucial project is that of bringing all Jews 
home to their country.

Success in this endeavor will ensure the success of both the Jewish people and the State of Israel. To ensure realization 
of this project – the centerpiece of the Zionist vision – the Aliya Promotion Department was created two years ago. The 
Department has been working hard since its establishment and will continue to do so

Department vision
In October 2015 the 37th Zionist Congress was held 
in Jerusalem. One of its major resolutions was the 
creation of the Aliya Promotion Department.

The great immigration wave of the 1990s that brought 
over a million olim to Israel has ended. In an era of 
globalization, the concept of the ingathering of the 
exiles – the supreme embodiment of the Zionist 
idea – has lost its appeal for many Jews. Yet even 
those Diaspora Jews who do not regard aliya as the 
sole option for realizing their national, religious, 
cultural and personal aspirations, nevertheless 
understand the importance of maintaining a spiritual 
connection to Israel. At the same time, globalization 
generates innumerable new options for interpersonal 
communication – at the personal, interest-group, 
community, and online levels.

It is precisely in creating, maintaining and 
strengthening the connection with Diaspora Jewry – a 
connection that ultimately encourages immigration to 
Israel – that the Aliya Promotion Department is active. 
Again, a new era requires new approaches, modes 
of action and ideas – in other words: creativity. It is 
in this spirit that the Department has operated since 
its establishment, under the leadership of Marina 
Rosenberg-Koritny, who herself immigrated to Israel 
from Kazakhstan in 1995 and has since come a long 
way – from her first job as a schoolteacher to her 
appointment as head of a World Zionist Organization 
department.

.

Main Department activities
1. Generate/reinforce Zionist motivation and assist 

with aliya preparations – Today all those who 
are "aliya eligible" know that they can immigrate 
whenever they want to. However, not everyone is 
motivated to take this step. That is why we need 
to create and strengthen Zionist consciousness 
among Diaspora Jews and urge them toward the 
decision to immigrate. The next step – preparing 
for aliya – consists of language study, checking into 
employment possibilities, choosing a place to live, 
learning about immigrants' rights and obligations, 
developing personal aliya plans.

2. Studying Hebrew – We believe that studying Hebrew 
is the most essential of all the stages noted above, 
and we therefore place special emphasis on it at this 
point. Knowing the language is the most important 
factor in creating a national consciousness, and 
is also the most crucial condition for successful 
absorption. For this reason we are establishing 
and expanding ulpan (Hebrew study) networks in 
different countries, recruiting pupils, finding and 
training teachers. Our ulpan network, which spread 
across the globe within so short a time, is our 
flagship operation.

3. Reinforce Diaspora Jews' sense of connection to 
the State of Israel – Every Jew is part of the Jewish 
people, and so it is important to strengthen each 
individual's sense of connection to the State 
and the Land of Israel. This means working with 
Jewish communities and their institutions, and 
trying to reach all Jews, wherever they may be. The 
Department is investing great effort and creativity 
in this endeavor, both in the online/media sphere 
(the Department's website, social media, interviews 
and publications in local media outlets, etc.) and in a 
wide variety of projects and initiatives – delegations 
of leading publicists, seminars, encounters, aliya 
fairs, Israel solidarity flotillas and marches, and 
creative hasbara material..
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Zionist Enterprises Department 

Department Head's Message - Dror Morag
On assuming my duties as head of the Zionist Enterprises Department, I chose Herzl's vision as a 
driving vision for the Department's activity.

I'm pleased to present you with our recent activities, which are informed by values of tikkun 
olam, social justice, and reinforcing Zionist identity.

120 years after the First Zionist Congress, and 70 years after the founding of the State, there can 
be no doubt that the World Zionist Organization is more relevant than ever to the realization of 
these values

Department vision
The Zionist Enterprises Department will strive to instill and strengthen Zionist and Jewish ethics, by inculcating 
values of tikkun olam and social justice, in the spirit of Herzl's model society. We believe that social activity on 
behalf of all Israeli citizens, and all human beings, is one of the pillars of Zionism. From its outset, the Zionist 
movement sought to relieve Jewish suffering. It is only natural that today's Zionism should aspire to reduce the 
suffering of all Israelis, and to work in the spirit of Zionism's leading figures, who were lovers of peace, justice, 
and humanity.

Major Projects
1. The Magshimim youth movements

The Magshimim youth movements are the jewel in the crown of the Zionist movement. Encouraging 
young, idealistic people from around the world to fulfill themselves and immigrate to Israel is of supreme 
importance. We work to strengthen the Magshimim movements and deepen their connection with the WZO: 
In the coming year four continent-wide seminars will be held for members of all of the movements, and we 
have started developing a Graduate Communities Circle – a support network for movement graduates who 
have made aliya. We have also decided to place "antennae" in some 
countries – local activists who will coordinate the activity of all of the 
movements in their countries, foster cooperation between the various 
movements, and deepen the connection to the WZO.

2. International Bible Contest for Adults
The Zionist Enterprises Department is responsible for organizing 
all stages of the Contest abroad. We wish to significantly increase 
the number of those registering for the online exams, from all over 
the world. The target population is Jews aged 23 and over from all 
countries except Israel where a Jewish community exists, with a high 
level of Bible knowledge and interest. In order to reach this population 
we are launching a digital marketing project via social media. In the 
meantime we are holding preparatory  meetings with Education 
Ministry personnel and representatives of other WZO departments in 
the participating countries.

3. Mofet –  Social Accelerator
The Department's flagship project, an accelerator that fosters 
social justice and tikkun olam activity on the part of young social 
entrepreneurs, in the spirit of Herzl's model society. We have 
identified 40 entrepreneurs with ideas for social projects, and they 
are taking part in a 10-week training course in Haifa, Be'er-Sheva, 
Jerusalem and Tel Aviv. The course includes lectures by leading figures 
in their fields, as well as personal and group guidance. In Phase 2, the eight most promising projects will be 
awarded grants and the entrepreneurs provided with guidance so that their ideas can be transformed into 
reality – another step toward improving Israeli civil society.

4. Israeli Mitzvah 
In the Israeli Mitzvah program, a joint effort with Havaya, bar- and bat-
mitzvah aged children are taught pluralistic Jewish-Israeli content, for 
those who want to go beyond the traditional religious ceremony and 
prepare their children for this rite of passage in a manner compatible 
with their values and way of life

5. Leadership course for Ethiopian teens
A program for young people of Ethiopian origin, aimed at instilling 
a sense of responsibility and leadership vis-à-vis the community. 
We believe in the leadership abilities of every participant. The 
participants will attend empowering values-oriented workshops that 
will reinforce the connection to their community and country, and 
develop their ability to make an impact. The program will culminate 
in a joint trip to Ethiopia, where the teens will learn about the place 
from which their families came and how their personal stories fit into 
the larger Zionist narrative.

6.  Hatzuya [Split]
"In Israeli-speak I'm Ella, in Amharic I'm Almanash. Both voices speak 
in my head. One wants me to know and preserve my Ethiopian 
roots, the other tells me I'd better change and fix my identity – and 
fast. Through the prism of my Israelification efforts, a millennia-old 
Jewish-Ethiopian voice whispers to me and tries to burst forth, into 
my current world." Split is a show that poses questions of identity 
and belonging; the audience learns about the complexity of life as 
an Ethiopian-Israeli. The Zionist Enterprises Department supports the 
show and is helping its creators reach a wide audience.

7. Return to the Declaration of Independence
In 2018 Israel will celebrate its 70th year of independence. We see 
this as an opportunity to return to the document that declared the 
State's establishment. To talk about what Zionism is today, to instill 
pride in the country's pupils, to teach them the story of how Israel 
was founded, to strengthen their sense of connection to the State, 
and to underscore that Israel's existence cannot be taken for granted. 
We will do this in the spirit of the Declaration of Independence – our 
everlasting ethical compass. The project, now under development, 
will offer school-based pupil workshops and teacher training.
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Zionist Enterprises Department 

Department Head's Message - Dror Morag
On assuming my duties as head of the Zionist Enterprises Department, I chose Herzl's vision as a 
driving vision for the Department's activity.

I'm pleased to present you with our recent activities, which are informed by values of tikkun 
olam, social justice, and reinforcing Zionist identity.

120 years after the First Zionist Congress, and 70 years after the founding of the State, there can 
be no doubt that the World Zionist Organization is more relevant than ever to the realization of 
these values

Department vision
The Zionist Enterprises Department will strive to instill and strengthen Zionist and Jewish ethics, by inculcating 
values of tikkun olam and social justice, in the spirit of Herzl's model society. We believe that social activity on 
behalf of all Israeli citizens, and all human beings, is one of the pillars of Zionism. From its outset, the Zionist 
movement sought to relieve Jewish suffering. It is only natural that today's Zionism should aspire to reduce the 
suffering of all Israelis, and to work in the spirit of Zionism's leading figures, who were lovers of peace, justice, 
and humanity.

Major Projects
1. The Magshimim youth movements

The Magshimim youth movements are the jewel in the crown of the Zionist movement. Encouraging 
young, idealistic people from around the world to fulfill themselves and immigrate to Israel is of supreme 
importance. We work to strengthen the Magshimim movements and deepen their connection with the WZO: 
In the coming year four continent-wide seminars will be held for members of all of the movements, and we 
have started developing a Graduate Communities Circle – a support network for movement graduates who 
have made aliya. We have also decided to place "antennae" in some 
countries – local activists who will coordinate the activity of all of the 
movements in their countries, foster cooperation between the various 
movements, and deepen the connection to the WZO.

2. International Bible Contest for Adults
The Zionist Enterprises Department is responsible for organizing 
all stages of the Contest abroad. We wish to significantly increase 
the number of those registering for the online exams, from all over 
the world. The target population is Jews aged 23 and over from all 
countries except Israel where a Jewish community exists, with a high 
level of Bible knowledge and interest. In order to reach this population 
we are launching a digital marketing project via social media. In the 
meantime we are holding preparatory  meetings with Education 
Ministry personnel and representatives of other WZO departments in 
the participating countries.

3. Mofet –  Social Accelerator
The Department's flagship project, an accelerator that fosters 
social justice and tikkun olam activity on the part of young social 
entrepreneurs, in the spirit of Herzl's model society. We have 
identified 40 entrepreneurs with ideas for social projects, and they 
are taking part in a 10-week training course in Haifa, Be'er-Sheva, 
Jerusalem and Tel Aviv. The course includes lectures by leading figures 
in their fields, as well as personal and group guidance. In Phase 2, the eight most promising projects will be 
awarded grants and the entrepreneurs provided with guidance so that their ideas can be transformed into 
reality – another step toward improving Israeli civil society.
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Education Department 

Department Head's Message – Silvio Joskowicz 
 Dear Zionist General Council Members,

The Education Department promotes the study of Hebrew, Judaism and Zionism in the Diaspora. 
By increasing the number of teacher-shlichim abroad and holding conferences around the world, 
it strives to reinforce Diaspora-Israeli ties through education.

Two years ago I was privileged to be appointed head of the Education Department.

We have continued operating effective projects and have initiated new projects, yet the road ahead is long.

There is no better time to "make a reckoning" than the end of the Hebrew year and the start of the New Year. We are 
looking back at the Department's many achievements and preparing for the challenges that await us in the coming year.

Shana ("year") in Hebrew is not just a unit of time.

It is also a verb that means "to change" – to take an existing situation and strive for different outcomes. Change requires 
us not to accept the status quo as inevitable, but as a temporary situation that we can improve and renew.

And shana has another meaning as well: to study – because change comes about through learning.

I am grateful to the Department's devoted employees in Israel and the Diaspora for changing the face of Zionist 
education.

Sincerely,

Silvio Joskowicz – Head of the Education Department

Department vision
To realize the vision of the Jerusalem plan: "To ensure 
the future and the unity of the Jewish people by 
promoting Jewish, Hebrew and Zionist education 
through the cultivation of Jewish spiritual and cultural 
values and the inculcation of Hebrew as the language 
of the nation." The Department aspires to a central role 
in Jewish-Zionist education.

Main Department activities
1. Position the World Zionist Organization as a major 

Zionist education organization.
2. Reinforce Jewish-Zionist identity and ties to Israel 

through the Hebrew language.
3. Cooperate with the Israeli government to promote 

and operate Zionist education projects.
4. Expand WZO activity in formal and informal 

education systems.
5. Create and produce innovative and technologically 

sophisticated Zionist educational aids.

Major Projects
1. Teaching shlichut

The WZO recruits, screens and guides teacher-shlichim for Diaspora schools.
Our aim is to deepen pupils' understanding of Jewish heritage, increase their knowledge of Hebrew, and 
deepen their connection to Israel. This year over 220 teacher-
shlichim are active in the Diaspora.

2. Conferences and Hebrew missions worldwide
Through the organization of large scale conferences in 
Israel and abroad, the Department strives to bring teachers, 
coordinators, shlichim, directors and organizations together 
in order to advance the cause of Hebrew worldwide. This year 
these conferences were held in North America, France and the 
UK. We also handled 5 different Hebrew teacher delegations 
to Israel from abroad.

3. Strengthening young Israelis' sense of 
Zionism – mechinot (pre-army programs) and 
Year of Service
Over the course of the year the Education 
Department, in cooperation with the Joint 
Council of Pre-Military Academies, runs 
seminars for the pre-military academies and for 
Year of Service participants, to augment their 
Jewish-Zionist education.
Over 4,000 Year of Service and mechina 
participants were exposed to Department 
material this past year. The Department is also 
involved in training courses for the mechina instructors 
and directors, and in beit midrash programs for mechina 
and Year of Service graduates.

4. Herzl – a Dream Come True 
The Education Department, in cooperation with the Orna 
Porat Theater for Children and Youth, offers a unique 
option for deepening the younger Diaspora generation's 
connection to Israel and Zionism.
The show – Herzl: the Dream that Came True, tells the 
story of the Zionist visionary, who changed the course 
of history when his personal dream caused the dream 
of millions of others to be realized. The young audience learns about his life story, his many journeys, his 
relationships with family and friends, meetings with world leaders, doubts and dreams, moments of joy and 
distress and, above all – his uncompromising pursuit of his goal. The play sends a powerful message about 
faith and vision and paints a portrait of a true Zionist leader.
Over the past year, Herzl: the Dream that Came True 
toured New York, New Jersey, Chicago, Palo Alto, 
Miami and Venezuela.
Due to high demand, next year the show will tour 
the Jewish communities of Romania, Hungary, 
Australia, Canada, and the US – a total of 5 rounds of 
performances.
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Education Department 

Department Head's Message – Silvio Joskowicz 
 Dear Zionist General Council Members,

The Education Department promotes the study of Hebrew, Judaism and Zionism in the Diaspora. 
By increasing the number of teacher-shlichim abroad and holding conferences around the world, 
it strives to reinforce Diaspora-Israeli ties through education.

Two years ago I was privileged to be appointed head of the Education Department.

We have continued operating effective projects and have initiated new projects, yet the road ahead is long.

There is no better time to "make a reckoning" than the end of the Hebrew year and the start of the New Year. We are 
looking back at the Department's many achievements and preparing for the challenges that await us in the coming year.

Shana ("year") in Hebrew is not just a unit of time.

It is also a verb that means "to change" – to take an existing situation and strive for different outcomes. Change requires 
us not to accept the status quo as inevitable, but as a temporary situation that we can improve and renew.

And shana has another meaning as well: to study – because change comes about through learning.

I am grateful to the Department's devoted employees in Israel and the Diaspora for changing the face of Zionist 
education.

Sincerely,

Silvio Joskowicz – Head of the Education Department

Department vision
To realize the vision of the Jerusalem plan: "To ensure 
the future and the unity of the Jewish people by 
promoting Jewish, Hebrew and Zionist education 
through the cultivation of Jewish spiritual and cultural 
values and the inculcation of Hebrew as the language 
of the nation." The Department aspires to a central role 
in Jewish-Zionist education.

Main Department activities
1. Position the World Zionist Organization as a major 

Zionist education organization.
2. Reinforce Jewish-Zionist identity and ties to Israel 

through the Hebrew language.
3. Cooperate with the Israeli government to promote 

and operate Zionist education projects.
4. Expand WZO activity in formal and informal 

education systems.
5. Create and produce innovative and technologically 

sophisticated Zionist educational aids.
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Major Projects
1. Mochileros – how did we not think of this before?

During last year's (5777) High Holidays, we sent a first small Mochileros delegation to three Argentinean 
communities, for a brief, two-month Zionist volunteering mission. A second delegation, twice the size of 
the first, went for the Passover/national Israeli holiday period, and right now the third Mochileros group is 
returning from a successful mission to seven communities in Argentina 
and Mexico. The project's dizzying expansion rate, the participants' 
enthusiasm on both departure and return, the communities' amazing 
mobilization, and the desire of other communities to join the program, 
are a source of satisfaction and make us feel that we are doing the 
right thing! It's so right, so hands-on and enriching for all involved, 
that we can't figure out how we didn't think of it sooner …

2. Walking on "Thin Ice"
In November 2016 we started a new tradition – an annual 
conference with Ben-Gurion University: On Thin Ice. 
The conference is intended for pre-army program 
participants, university students and the public 
at large, who are invited to take part in dialogue 
circles on major issues relating to Israeli society 
and Zionism, inspired by the Beit Ha'am program. 
The first conference addressed the tension between 
human rights and security needs, and was honored 
by the presence of former Supreme Court president 
Aharon Barak. This year's conference, to be held in 
November, will explore the tension inherent in Israel 
as a Jewish and democratic state. The conference will 
be inaugurated by author A. B. Yehoshua and Noble 
laureate Israel (Robert) Aumann. Hundreds have 
already committed to attending.

3. Cooking in Hebrew
More and more Cooking Hebrew groups opened this past year in North America. The project started last 
year, was publicized by word of mouth, and took off. Currently we are taking things to the next level and 
completing production of a 12-session series, Cooking Hebrew Tachles that, in addition to cooking, will also 
teach Hebrew and provide cultural/textual background on each 
month's Jewish holidays.

4. Beit HaAm on Wheels trips 
Last year Department staff made 4 Beit Ha'am trips to North 
America – Canada, New York, Colorado and Arizona – where they 
introduced Zionist discourse to distant communities. We also held 
innumerable local Beit Ha'am meetings on Jewish/Israeli holidays 
and other topics of interest, such as Jewish/Israeli veganism. 
Our special supplement on the frozen Western Wall plan was 
"borrowed" for activity in a variety of other frameworks.  
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Department for Diaspora Activities 

Department Head's Message – Gusti Yehoshua Braverman 
 "We are a people infected with hope," wrote Israeli poet Yehuda Amichai. That may explain 
how, over the course of history, we faced and overcame so many obstacles and threats. That 
may also be why the year since the Zionist General Council last convened – a year in which we 
of the World Zionist Organization worked in a state of economic uncertainty that threatened to 
paralyze the entire institution – was experienced by the Department as an especially productive 
year. Thanks to the creativity and commitment of the Department staff, in Israel and the Diaspora, 
not only did we not suffer a slowdown, but we actually increased our activity. We launched an 

annual conference in cooperation with Ben-Gurion University – On Thin Ice.  We produced new Beit Ha'Am programs 
in response to issues on the Diaspora Jewish agenda; we launched a new journey – Between Memory and Forgetting 
– in Europe and Latin America, expanded the Beit Ha'am on Wheels tour in North America, and reached dozens of 
communities with discussions on Israel and Zionism. We expanded the Cooking Hebrew program and the Tachles 
programs. This year we started what is turning out to be the "cherry on the cake" – the Mochileros ("Backpackers") 
program – in which post-army Israelis spend two months volunteering in small Latin American communities.

This year also proved to be a year of increased cooperation with the federations: We became involved in 
strengthening a number of federations, while in others we created collaborative programs. In the coming year, 
Israel's 70th, the Department plans to further this trend and see more federations playing an active role in 
reinforcing Zionist identity and sense of connection to Israel. Cooperation with Hagshama movements and 
various streams and organizations also continues to increase and manifests in concrete activity.

I would like to take this opportunity to invite you to be partners in two new initiatives: In November we want to 
celebrate Zionism Month. A "daf yomi" – daily study page – on Zionism will be published, and we would be pleased 
if you would distribute it to your friends. And at the end of the month, the first Beit Ha'am conference is going to be 
held in Paris – the I-vision conference. A multifaceted experience of learning, discussion, and cultural events on the 
topic of Israeli-Diaspora relations and the meaning of Zionism in the 21st century.

We invite you to be active partners in shaping our future as a people and as a country.  "If you will it, it is no dream!"

Department vision
The Diaspora Activities  Department works to 
strengthen Diaspora Jewry in three main spheres: 
identity, identification, and Israel:

*Reinforcing the Zionist identity of young men and 
women from a place of questioning, doubt, deepening, 
and dialogue.

*Reinforcing Diaspora Jewry's identification with 
Zionist values as an infinite ideal.

*And reinforcing Israel's position as a central value in 
the lives of Jews living in the Diaspora.

The Department devotes special effort to developing, 
strengthening, and deepening the relationship 
between the younger generation (ages 20-45) and the 
State of Israel, through ongoing dialogue on questions 
of Zionist identity and attitudes toward Israel.

The Department's main target population for Diaspora 
activity is the Zionist federations, organizations, 
Hagshama movements, students, and young people in 
general..

Main Department activities
1. Encourage Zionist dialogue by developing 

platforms for educational/Zionist discussion on 
major issues of Jewish identity – exemplified by the 
growing and diversifying Beit Ha'am program.

2. Strengthen and infuse a spirit of youthfulness in 
the Zionist federations – making the federations 
meaningful and central vehicles for community-
based Zionist activity.

3. Bring today's Israel to the Diaspora through a variety 
of cultural/Zionist activities – such as Cooking 
Hebrew, Tachles, alternative kabbalat Shabbat 
services-LSD, creative content and special Jerusalem 
Day activities to mark 50 years since the city's 
unification, a Latin American Zionist Quiz, and more.

4. Reach small and distant communities – Connecting 
these communities to Zionist activity and reinforcing 
their ties to Israel, through the Mochileros program 
in Latin America, and the Beit Ha'am on Wheels 
tours in Europe and North America.

5. Leadership development – through large leadership 
seminars in the US, bringing dozens of French 
leaders to a program in Israel, training young leaders 
for the Zionist federations from within the MASA 
participant population, and working with young 
leader groups on campuses in the US and Germany.
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Activities in Israel and Countering Anti-Semitism Department 

Department Head's Message – Yaakov Hagoel, Deputy and 
Acting Chair of the World Zionist Organization 
This is a year of major milestones in the Jewish-Zionist world: the 120th anniversary of the 
First Zionist Congress in Basel, the 100th anniversary of the Balfour Declaration, the 70th 
anniversary of the UN vote recognizing our right to a Jewish state in Eretz Israel, and the 
50th anniversary of Jerusalem's liberation and reunification.

In this momentous year, we are looking to the future and successfully fostering unity through innumerable events 
and initiatives that dovetail with the WZO vision and, more specifically, with the Department's goals. Intensive 
efforts to raise awareness of the struggle against anti-Semitism, to reinforce the Jewish and Zionist identity of 
young people in Israel and the Diaspora, to restore Israeli communities to the sense of identity that tends to fade 
when living abroad – all these and more are being emphasized this year.

The conferences held around the world on countering anti-Semitism and the boycott movements have attracted 
hundreds of participants who are learning how to address these issues and are becoming ambassadors to their 
home communities.

For a fourth year, tens of thousands of families are competing in our successful Zionist Quiz, which encourages 
both the younger and older generations to learn, together, about Zionist concepts, Jewish history, and current 
events.

Zionist realization continues with the Zionist Congress for Youth, a heritage site reconstruction project, 
documentation of Six-Day War combatants, the L'Chaim Yerushalayim initiative, and dozens of important and 
successful Department projects.

With Herzl's vision before us, we will continue, this year as well, to advance the Zionist idea, to boost Jewish-
Zionist identity, and to counter anti-Semitism in all of its forms..

Department vision
The Activities in Israel and Countering Anti-Semitism 
Department, headed by Yaakov Hagoel, strives to 
strengthen Jewish-Zionist identity and deepen 
the sense of belonging to Israel among Israelis in 
Israel and abroad, and to position the World Zionist 
Organization as an international umbrella organization 
for countering anti-Semitism and manifestations of 
hatred toward Jews and the State of Israel.

Main Department activities
1. Strengthening Jewish-Zionist identity and ties to 

the Israel among Israelis in Israel and abroad.

2. Reinforcing World Zionist Organization efforts to 
counter anti-Semitism and manifestations of hatred 
toward Jews, through regional conferences on 
these issues in Israel and around the world.

3. Deepening cooperation with the Israeli government 
in promoting and operating Zionist projects.

4. Intensifying WZO social media and web-
based efforts to counter anti-Semitism, via the 
Communication Center.

5. Holding events on Zionist topics and 
commemorating important dates in Zionist history, 
to position the WZO as Israel's leading Zionist 
organization.

6. Reinforcing screening and placement processes for 
shlichim, and expanding the various shlichut tracks.

Major Projects
1. Conferences and seminars on countering anti-Semitism

The Department holds periodic conferences and seminars, 
both in Israel and abroad, on how to contend with anti-
Semitic and anti-Israeli activity. Participants attend lectures 
and workshops that give them information and skills for 
countering manifestations of anti-Semitism. In 2017 regional 
seminars were held in France, Hungary and the US; a 
conference in Israel, held jointly with Bar-Ilan University, was 
attended by Knesset members and experts on the topic.

2. Zionist and Heritage Quiz
The Activities in Israel Department, in cooperation 
with the Ministry of Jerusalem Affairs and Heritage 
and Channel 10, sponsors a quiz that connects 
Zionist families from all over Israel and the world 
and culminates in a major final event broadcast the 
night after Israel Independence Day on Channel 10. 
Preparations for the quiz include local and regional 
quizzes throughout Israel and the Diaspora. This year 
ten families made it to the finals, including – for the 
first time – a US-based family. The Quiz is a great 
success; it has enjoyed wide media coverage and high 
television ratings in the past four years.

3. Zionist Congress for Youth
The Activities in Israel Department, via the Zionist Council, holds the 
annual Zionist Congress for Youth. This year's Congress, the 36th, 
was held in Emek HaMa'ayanot (Valley of Springs), in northern Israel. 
As in other years, the Congress attracted hundreds of teens from all 
over the country. Participants enjoy two days of learning, tours and 
visits to places of interest; they discuss current Israeli social issues, 
talk about Zionism, and encounter other teens representing a range of religious beliefs, political opinions, 
lifestyles, and places of residence.

4. Recreating Heritage Events project 
The Activities in Israel Department, in cooperation with the Ministry of Jerusalem Affairs and Heritage, works 
to recreate significant events in the history of Zionism and Jewish life in Eretz Israel, such as the Declaration 
of Independence, the Tower and Stockade 
settlement effort, the illegal Jewish immigration of 
the late Mandate period, the 29th  of November, and 
more.  

5. Documenting 1967 project
The Department launched a project to document 
Six-Day War combatants. In the project framework, 
combatants who took part in the Six-Day War will 
be documented in video form, so that their stories 
may be preserved for future generations, as part of 
the Israeli heritage. This project was preceded by 
the 1948 Generation project, which was successfully 
completed after an extensive documentation effort. 

6. L'Chaim Yerushalayim project 
L'Chaim Yerushalayim brought hundreds of non-
affiliated young Jews from all over the world 
together to celebrate Jerusalem Week with us, 
marking 50 years since the city's unification. The 
young Diaspora Jews were hosted by Israeli families 
and, together, created their own personal Jerusalem 
experience. They attended cultural events, shows, 
excursions, encounters; visited major Jewish 
heritage sites; took part in culinary tours; and more.
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Activities in Israel and Countering Anti-Semitism Department 

Department Head's Message – Yaakov Hagoel, Deputy and 
Acting Chair of the World Zionist Organization 
This is a year of major milestones in the Jewish-Zionist world: the 120th anniversary of the 
First Zionist Congress in Basel, the 100th anniversary of the Balfour Declaration, the 70th 
anniversary of the UN vote recognizing our right to a Jewish state in Eretz Israel, and the 
50th anniversary of Jerusalem's liberation and reunification.

In this momentous year, we are looking to the future and successfully fostering unity through innumerable events 
and initiatives that dovetail with the WZO vision and, more specifically, with the Department's goals. Intensive 
efforts to raise awareness of the struggle against anti-Semitism, to reinforce the Jewish and Zionist identity of 
young people in Israel and the Diaspora, to restore Israeli communities to the sense of identity that tends to fade 
when living abroad – all these and more are being emphasized this year.

The conferences held around the world on countering anti-Semitism and the boycott movements have attracted 
hundreds of participants who are learning how to address these issues and are becoming ambassadors to their 
home communities.

For a fourth year, tens of thousands of families are competing in our successful Zionist Quiz, which encourages 
both the younger and older generations to learn, together, about Zionist concepts, Jewish history, and current 
events.

Zionist realization continues with the Zionist Congress for Youth, a heritage site reconstruction project, 
documentation of Six-Day War combatants, the L'Chaim Yerushalayim initiative, and dozens of important and 
successful Department projects.

With Herzl's vision before us, we will continue, this year as well, to advance the Zionist idea, to boost Jewish-
Zionist identity, and to counter anti-Semitism in all of its forms..

Department vision
The Activities in Israel and Countering Anti-Semitism 
Department, headed by Yaakov Hagoel, strives to 
strengthen Jewish-Zionist identity and deepen 
the sense of belonging to Israel among Israelis in 
Israel and abroad, and to position the World Zionist 
Organization as an international umbrella organization 
for countering anti-Semitism and manifestations of 
hatred toward Jews and the State of Israel.

Main Department activities
1. Strengthening Jewish-Zionist identity and ties to 

the Israel among Israelis in Israel and abroad.

2. Reinforcing World Zionist Organization efforts to 
counter anti-Semitism and manifestations of hatred 
toward Jews, through regional conferences on 
these issues in Israel and around the world.

3. Deepening cooperation with the Israeli government 
in promoting and operating Zionist projects.

4. Intensifying WZO social media and web-
based efforts to counter anti-Semitism, via the 
Communication Center.

5. Holding events on Zionist topics and 
commemorating important dates in Zionist history, 
to position the WZO as Israel's leading Zionist 
organization.

6. Reinforcing screening and placement processes for 
shlichim, and expanding the various shlichut tracks.
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Message from the Director General of 

the WZO – Eli Cohen
 

And here we are again … 

A year has passed since we held Zionist General Council 37/2, against the background of great 
and important challenges, and serious problems.

And now we have gathered once again, to discuss a major and fundamental issue – the 
constitution – and to offer you a glimpse of the World Zionist Organization's extensive activity in 
Israel and across the globe.

It would be impossible to include here every activity of the WZO and its departments, so this 
booklet mentions just a few … 

Although the budget agreement with KKL-JNF still requires additions and cooperation 
agreements with government ministries and other entities, it nevertheless has enabled and is 
enabling WZO activity to expand.

Progress is being made on administrative, organizational, and computerization issues, open 
positions have been filled, the shlichut map is growing and defining our presence in the 
Diaspora's holy communities.

The aim is to enable the specific departments carry out their activity through the Zionist 
programs that the WZO brings to the greater Jewish world.

The work is vast and, like the title of the main event marking the 120th anniversary of the First 
Zionist Congress – this is just the beginning!!!

I would like to take this opportunity to thank the WZO's chair, executive leadership, senior 
management and all of its employees for their determination and persistence in the effort to 
build an exemplary Zionist society.

Sincerely,

Eli Cohen

Director General, World Zionist Organization
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Message from the WZO Chairman – 

Avraham Duvdevani
 

Numerous events are underway that testify to extensive World Zionist Organization activity in 
2017, aimed at marking 120 years of Zionism and 50 years since Jerusalem's unification. The 
Departments Report provides a tangible and diverse picture of this activity.

A few weeks ago the main event marking the 120th anniversary of the First Zionist Congress was 
held at Mount Herzl, in the presence of Prime Minister Benjamin Netanyahu and Mrs. Netanyahu. 
The thousands who participated in the event included Knesset members, mayors, local and 
regional council heads, the heads of the Jewish Agency and Keren Hayesod, members of the 
Zionist Executive and the Zionist General Council, members of the Magshimim movements from 
around the world, new immigrants, soldiers, members of the Zionist Council from all over Israel, 
and employees of the World Zionist Organization. The event was held in cooperation with the 
Prime Minister's Office. The program featured selected Zionist narratives reflecting WZO activity, 
past and present. This was the first time an event of this magnitude was produced by the World 
Zionist Organization. We wish to note the dedication, professionalism, and skill displayed by 
WZO employees regarding all aspects of the event, under the guidance of Director General Eli 
Cohen.

The current Zionist General Council session will address proposed changes to the World Zionist 
Organization Constitution. Changes of such scope to the WZO Constitution have not been 
on the Zionist General Council agenda for a very long time, and I wish us all success in this 
important endeavor.

        

Avraham Duvdevani

Chairman, Zionist Administration
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